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L'escola Milagros Consarnau ensenya a
crear empreses des de la primària
Programa pilot per fomentar vocacions empresarials
L’escola Milagros Consarnau, al barri de Santa Eulàlia, participa en un nou
programa pedagògic que consisteix en implicar els alumnes de primària en la
creació d’una nova empresa. L’Hospitalet és una de les set ciutats de la
província on s’està duent a terme el projecte pilot del programa.
A través del projecte Emprendre a la meva escola, els alumnes de cinquè de
primària hauran de fer totes les passes per crear una cooperativa, des de
decidir quin producte fabricaran o conrearan fins als estatuts de l’empresa,
passant per tots els processos productius i comercials.
La fase final del projecte és posar a la venda els productes al mercat de
Santa Eulàlia i amb els guanys recuperar la inversió i finançar una activitat
lúdica a l’escola. Igualment, un 10% dels ingressos aconseguits es destinaran
a una ONG.
Cristina García, cap d’Estudis de l’escola Milagros Consarnau, ha explicat
que van decidir participar en aquest projecte perquè permet esperonar la
iniciativa i l’autonomia dels infants, desenvolupar valors col•laboratius, a més
de propiciar la implicació de diverses àrees, des de matemàtiques a
manualitats i plàstica.
Cristina García ha afegit que, tot i que aquesta mena de programes
d’iniciativa empresarial ja es fan a la secundària i el batxillerat, va acordar de
fer-ho amb infants de primària perquè proposa un model d’economia
solidària.
Aquest projecte pilot, que a L’Hospitalet compta amb el suport de les àrees
de Serveis a les Persones i de Promoció Econòmica i Ocupació de
l’Ajuntament, es fa a proposta de la Diputació de Barcelona.
El professorat del centre educatiu i els tècnics responsables del projecte de
les dues àrees de l’Ajuntament han rebut formació per adquirir coneixements
en competència emprenedora i poder ajudar l’alumnat a desenvolupar la
seva capacitat creativa i emprenedora.
Aquest programa ha estat desenvolupat per la Ciutat Industrial del Valle del
Nalón, S.A.O. (Valnalón) en diferents ciutats i escoles de tot l’Estat espanyol.
L’objectiu és promoure l’adquisició de la competència emprenedora en
l’alumnat d’educació primària i cicle superior (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.
A L’Hospitalet, el projecte pilot té una durada aproximada de 4 mesos, des de
final de gener fins a juny de 2012.
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