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Els alumnes de l'escola Milagros
Consarnau es converteixen en
emprenedors
Realitzen un mercat amb objectes creats a partir de
material reciclat
Els alumnes de l’escola Milagros Consarnau, de Santa Eulàlia, han
realitzat un mercat d’objectes fabricats amb materials reciclats. El mercat
l’han dut a terme alumnes de cinquè de primària en el marc del programa
Emprendre a la meva escola.
Des de final de gener i fins al juny, els alumnes han creat i gestionat dues
cooperatives escolars, sota els noms de Drim's i Somnis reciclats, en el
marc de les quals han elaborat objectes de regal a partir de productes
quotidians reciclats que avui han posat a la venda a la plaça Francesc Macià.
El programa 'Emprendre a la meva escola' té com a objectiu promoure
l'adquisició de la competència emprenedora en l'alumnat del cicle superior
d'educació primària, 5è i 6è, per incrementar vocacions empresarials a llarg
termini, i per establir ponts de col•laboració entre el món educatiu, el món
econòmic-laboral, l'Administració local i la comunitat.
L'alcaldessa, Núria Marín, que ha visitat el mercat, ha valorat l’experiència
com a molt positiva ja que “va més enllà de l’educació tradicional i potencia la
iniciativa emprenedora entre l’alumnat. Així, prenen consciència de tot allò
que comporta portar a terme un projecte: els tràmits legals, aconseguir els
recursos econòmics necessaris, fer la producció i, finalment, vendre-la”.
Els alumnes de l'Escola Milagros Consarnau, juntament amb els alumnes de
la resta de centres de la província de Barcelona on s'ha desenvolupat el
projecte pilot, participaran el proper 13 de juny a Bizbacelona, un
esdeveniment d'assessorament i "networking" per impulsar empreses,
negocis o projectes empresarials, que se celebrarà al recinte de Montjuïc de
Fira de Barcelona.
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