MEMÒRIA COOPERATIVA
44 MANS

1. NEIX UNA COOPERATIVA
Els nins i nines de 5éB vàrem decidir començar una empresa i, al principi, no
sabíem què fer i, per això, va venir el pare d'una alumna i ens va explicar com es
fundava una empresa i quins tipus de empreses hi havia i així va començar tot.
Entre tots els alumnes vàrem decidir fer una cooperativa, ja que vàrem
pensar que era el més just.

1.1 NOM
En Pau ens va dir que havíem de dur un nom per a la cooperativa i tothom va
dur el nom que se li va ocórrer i després vàrem fer votacions i va sortir un nom molt
guapo que va ser “44 mans”.

1.2 DOCUMENTACIÓ
Varem fer un acte de constitució de la cooperativa.
Vàrem demanar el C.I.F i ens varen donar el següent: F-753244-EME.
Vàrem demanar el permís de venda a l’ajuntament de Manacor i de Sant
Llorenç per poder anar a vendre als seus mercats.

1.3 EQUIP DIRECTIU
Els caps directius es varen decidir democràticament, cada nin i nina que va
voler es va presentar per un càrrec: secretari, president o tresorer i varen sortir en
Toni Nicolau de tresorer, na Maria Gelabert com a secretària i na Maria Miquela
Santandreu com a presidenta i així es va decidir l’equip directiu.

2. Imatge corporativa
Cada alumne havia de dur un dibuix d’un logo per a la cooperativa, per això
va venir una dona a ensenyar-nos el que era un logo i perquè serveix, al final va
sortir votat el següent logo:

3. Capital social
3.1 Aportació inicial
Un dia en Pau ens va dir que hauríem de triar quants de doblers volíem
aportar de capital inicial, vàrem fer una votació i triàrem que fossin 5 euros per
persona, amb un total de 110 euros.

3.2 Llibre de comptes
Vàrem fer un llibre de comptes on posarem tot el que anàvem gastant, quan
anàvem a vendre escrivíem quants de productes veníem i ho apuntavem i així
vàrem aconseguir saber quants de doblers vàrem guanyar.

4. Elecció de productes
4.1 Prototipus
Els deures de Nadal varen ser fer un prototip d’un producte per a la nostra
cooperativa, després varen votar quins productes tenien més iniciativa per posar-los
a la venda

4.2 Estudi de mercat
L’estudi de mercat ho vàrem fer amb una taula on apuntàvem els prototips
que els mestres i els alumnes ens deien.

5. Fabricació
Per fabricar els productes utilitzàvem hores de classe, entre tots compràvem
el material que després la secretària apuntava a la llibreta de comptes, amb aquest
material fèiem tots els produces.

6. Els preus de la nostra cooperativa
Noltros vàrem decidir els preus dels productes segons el temps que vàrem
tardar, el cost dels materials i l’esforç que havíem fet cada alumne.

7. Etiquetatge i envasament dels productes
Vàrem pensar donar bosses pels productes petits ja que noltros veníem
imants,però vàrem pensar que era millor fer sobres i cada nin va de dur 5 sobres i si
volíem en podíem fer més. Quan varem anar a vendre a Manacor quasi se varen
acabar els sobres i,per aquest motiu, en vàrem fer de nous. També vàrem veure que
els sabons els havíem de ficar dins algo i per amazon vàrem veure unes bosses que
mos varen agradar molt i les vàrem comprar i aixi vàrem embolicar els sabons.

8. Ens preparem pel mercat

8.1 Decoració
Entre alguns nins i nines de l’aula vàrem fer sa decoració.

8.2 Funcions i torns
Per al mercat de Manacor vàrem fer una graella que contenia els quatre
grups cooperatius on cada grup tenia un temps assignat, més o menys teníem 40
minuts per vendre i l’altre temps era per berenar i anar a comprar a les altres
cooperatives.
A Sant Llorenç ho varem fer diferent, cada grup va atendre a un curs i alguns
varen muntar i alguns varen desmontar i mentres uns venien els altres compraven
pel mercat.

8.3 Publicitat
A Manacor, al darrer moment vàrem agafar els productes que ens varen
sobrar i els vàrem vendre per sa plaça de Manacor. A Sant Llorenç vàrem convidar
a tots els alumnes de l’escola perquè vinguessin a comprar al mercat.

9. El dia del mercat
Un dia vàrem anar a vendre a Manacor. Hi vàrem anar amb un autocar i a la
plaça Ramon Llull vàrem coincidir amb altres cooperatives, allà vàrem montar la
parada amb tots els productes que vàrem fer.
Un altre dia vàrem anar a vendre a Sant Llorenç i vàrem anar montar la
parada igual que a Manacor. Ho vàrem vendre tot.

10. La responsabilidad social a la cooperativa
Van decidir que el 10% dels beneficis serien destinats a una O.N.G. La
elegida va ser la “Fundació Hospital Joan March” que vàrem decidir votant entre les
O.N.G.s que tots els cooperativistes vam proposar.

11. Activitat conjunta

Dels beneficis de la cooperativa vàrem decidir fer un dinar el darrer dia
d’escola a un restaurant del poble. Abans d’anar a dinar vàrem anar a la piscina
municipal de Sant Llorenç des Cardessar a gaudir dels beneficis.

12. Avaluació final de l’activitat. Valoracions.
Per acabar amb la memòria, farem unes valoracions sobre les coses
positives i negatives que hem trobat d’aquest projecte.
En general l’experiència ha estat molt positiva, ens ha agradat molt i hem
après a treballar millor en grup. Ens hem autogestionat amb l’ajuda del nostre
mestre i hem après a controlar els temps.
Però també hi ha hagut aspectes a millorar, intentar optimitzar el temps és un
dels aspectes, ja que al principi ens estancàvem a l’hora de realitzar els productes.
També hi havia membres que participaven més que altres, creiem important que tots
els membres participin en totes les passes que es necessiten a l’hora de crear la
cooperativa.

