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Els cinc representants de l’alumnat de 5è de l’escola FEDAC Castellar

L’alumnat de 5è de l’escola FEDAC Castellar constitueix una
cooperativa en el marc del programa CuEmE

Dimecres 14 de desembre de 2022

L’alumnat de 5è de l’Escola FEDAC Castellar han fet avui el tràmit de constitució
de la cooperativa “Clash5”, en el marc del programa de Cultura Emprenedora
CuEmE en què el centre educatiu participa des de fa sis anys.

El projecte CuEmE, impulsat per la Diputació de Barcelona, consisteix en la creació
i desenvolupament d’una cooperativa, des del seu plantejament formal i fins a la
venda del producte en alguna fira o mercat. Per a la seva creació, els i les alumnes,
un total de 26 en aquesta sisena edició que es porta a terme a Castellar, faran una
aportació de capital de 5 euros cadascun, i ara es troben en el procés de disseny i
producció. També han d’encarregar-se del pla de comunicació i disseny, la
comercialització i la gestió econòmica i administrativa. Pròximament, en un procés
participatiu, decidiran a quina acció solidària destinaran els beneficis.

Per dur a terme el projecte compten amb el suport de la comunitat educativa i agents
socials del municipi, a més de les regidories d’Educació i d’Activitat Econòmica de
l’Ajuntament, que actuen com a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant
els seus recursos a l’abast dels nens i nenes i del seu projecte. Així, entre d’altres,
podran fer servir els recursos del LAB Castellar per crear el seu producte.

Per registrar la cooperativa, cinc representants dels alumnes, juntament amb la seva
tutora, han anat avui dimecres a la Finestreta Única Empresarial, situada a El
Mirador, amb els documents necessaris per fer el tràmit de constitució, i han
obtingut un NIF.

Al llarg del curs, l’alumnat realitzarà diverses activitats relacionades amb el
projecte, com tallers de comunicació o venda i un estudi de mercat. Finalment, es
preveu una sessió de cloenda a final de curs.

Durant el curs 2022-2023, 54 ens locals (13 dels quals supramunicipals) de la
demarcació de Barcelona participen al CuEmE. En total són 107 municipis,
263 escoles i més de 9.00 alumnes que crearan més de 400 cooperatives.
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