MEMÒRIA


ALUMNES COOPERATIVA LAMELIK

1. Explicació del projecte
Noltros som la classe de 4t a de l'escola CEIP Juníper Serra. El nostre
mestre Guillem ens va explicar en que consistia el projecte ICAPE. El
primer que vàrem decidir va ser que seríem una cooperativa ja que
d’aquesta forma tots els membres érem iguals
2. Nom de la cooperativa i logo
Cada un va fer un logo amb un nom. Després dins la classe varem votar
el logo i el nom. Al final va quedar amb el nom de LAMELIK. Els logos
que varen surtir més elegits varen se el de:
1r-LAMELIK

2n-TRICO

3r-QUICK

4t-CRAF

5è-4t

6è-SAN TORO

7è-PETIT ART

Dia 8 de octubre de 2018 varem triar un nom per la cooperativa .Ho
varem decidir amb votacions.
1-Varem fer de deures un nom de cooperativa i un dibuix.
2-Ens vàrem posar amb un rotllana i tothom va explicar perquè va fer
aquell nom i logo
VA SORTIR…

LAMELIK
3. Acta fundacional
Es una fitxa per sabre crear la cooperativa i saber que sou socis d'una
cooperativa i saber qui ha posat capital i al final es firma un contracte.
4. Estatuts
Els estatuts són un document on vam posar el nom de la cooperativa,
l’objectiu de la nostra cooperativa, quants socies érem, el domicili, quan
s’havien de presentar el comptes, com es recuperaria el capital, que
faríem amb els beneficis, el drets i deures que tenim com a membres i
altres aspectes.

5. Elecció junta directiva

Varem fer unes votacions i els resultats foren els següents:
President: Lluís
Vicepresident: Pere
Secretària: Maria
Tresorer: Biel
6. Fitxa de registre de socis
Per fer la fitxa de registre de socis varem fer un document i
posàrem:Nom, data, nom de la Cooperativa, inversió i DNI.
7. Decisions selecció de prototips
El prototips que varen ser acollits per votacions son:llapiser, c.pompo,
c.Lamelik, c.mussol, bose coxi i peces hama.
8. Estudi de mercat:
Vam fer un formulari per sebre quins productes havíem de fer. Després
de triar els productes varem fer un altre formulari per saber quins dels
productes que havíem triat era el que havíem de fer més i varem anar a
cada classe perquè ells triessin. El que varen triar ells es el que varem
fer més quantitat. Varem fer més productes de les peces hamma.En
varem fer 32.

9. Producció de prototips
La nostre producció va començar amb cada grup fer un producte per
exemple un clauer,llapiser,bossa,peces hamma ...i a cada taula hi havia
el alumne que era el que havia creat el producte i explicava com es feia
despues construïen el producte entre el grup.
10.

Recollida del permís de venta

La junta directiva va anar a l’ajuntament de Manacor per recollir el
permís de venta. La batlessa de Manacor. Mos va explicar el que era un
permís de venta i el mos va donar i vam anar cap a Petra.
11. Mercat:
Dia 10 de maig varem anar a Manacor a vendre els productes que la
cooperativa Lamelik va fer.
Varem fer torns per vendre, un era el de la caixa, uns altres dos eren els
d’ atenció al client i un altre era el que feia propaganda.
Com que el nostre profesor no hi era podia venir n’Adelaida.
Varem guanyar 174’65.
12. Entrega capital ONG
Dia 20 de Juny una dona va venir a recollir els euros per donar a
l’Associació Espanyola contra el Càncer.
13. Activitat conjunta
El 20 de juny es va celebrar una activitat conjunta amb els doblers que
no donarem a la ONG. L’activitat conjunta va er un dinar a Na Capitana
el mateix 20 de juny a les 14:00 del migdia.

