
MÓN BARCELONA

Normas de participación

5.000 alumnes al programa 'El comerç i les escoles'
La quarta edició de les visites guiades a comerços de la ciutat assoleix xifres rècords de participació, amb 65 centres educatius actius i
233 visites programades

Alumnes visitant un comerç durant la tercera edició del programa 'El Comerç i les Escoles' Aj. Barcelona

Barcelona. (Redacció).- Després de quatre edicions, el programa “El Comerç i les escoles” es consolida i augmenta en més
de 500 el nombre d’alumnat participant en comparació l’any passat. Amb dades a la mà, des del mes de gener i fins a l’abril
de 2015, estan previstes 233 visites, que comptaran amb la participació de 5.042 alumnes d’educació infantil, primària i
secundària de 65 centres educatius de la ciutat.

“La millor prova de la bona acollida d’aquestes visites és l’increment del nombre d’alumnes i dels comerços participants que
s’afegeixen al programa, any rere any”, ha explicat el regidor de Comerç, Consum i Mercats. Raimond Blasi ha destacat que la
feina dels establiments va més enllà, ja que promouen “la cohesió social en el barri i ofereixen possibles sortides laborals”.

Les visites d’”El Comerç i les Escoles” permeten descobrir un ventall d’oficiscom el de ceramista, cisteller, cerer, mercer,
herbolari, impressor, joier, etc. En aquest sentit, les sessions es perfilen com una porta oberta a l’orientació laboral i fomenten
el coneixement de comerços emblemàtics, que han passat de generació a generació.

Altres iniciatives del programa “El Comerç i les Es coles”

Una altra de les activitats del programa és el Premi Punt de Llibre “El Comerç i les Escoles”, que reconeix els 12 millors
dibuixos sobre el comerç de proximitat. Les imatges seleccionades es converteixen en punts de llibre que es distribueixen per
tota la ciutat amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

Otras noticias

En otras webs

recomendado por

Món Barcelona  | 17/02/2015 - 14:45h

Rihanna estrena
nueva canción:
'Towards the Sun'

La 'bata de baño' de
Kim Kardashian,
muy criticada en los
Grammy 2015

Bobbi Kristina
Brown abre los ojos

Rodríguez
(Podemos) tramita
una queja contra
TVE por difundir una
supuesta foto…

Más de dos décadas
al frente de la
compañía
(El Confidencial)

Canalis y el vestido
que destapó más de
lo previsto
(La Razón)

Tres pilares
fundamentales para
reducir el exceso de
colesterol
(Alimenta Sonrisas)

Jimmy Lion, de la
banca a los
calcetines
(Fuera de Serie
Expansion)

Domingo, 22 de febrero 2015

Món Barcelona

 Regístrate  gratis   Suscríbete   Lee La Vanguardia  en   Iniciar sesión

Programa comerç escola http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20150217/54427333679/...

1 de 2 27/02/2015 10:20



Powered by Livefyre

Regístrate 1 conectado

0 Comentarios

Recientes | Antiguos

 
SeguirSeguir Compartir en

Programa comerç escola http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20150217/54427333679/...

2 de 2 27/02/2015 10:20


