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“A la cooperativa
de Godall els xi-
quets i xiquetes de
l’escola anem al
mercat a vendre
les coses que fem
amb les nostres mans”

P
PETITS ARTISTES

LA COOPERATIVA

L’ESCOLA SANT SALVADOR ja fa dos anys que porta
a terme un projecte de cooperativa, "Els Goril·letes" li
diuen, que consisteix en la manufactura de diferents pro-
ductes senzills que els mateixos xiquets i xiquetes fan a
l'escola: clauers, portallapis, posagots, etc. El sistema de
treball s'assembla al d'una cooperativa real havent de
portar uns comptes i decidint-ho tot entre tots els alum-
nes que després faran els treballs manuals.
La venda dels productes 100% originals d'aquests joves

godallencs es fa a la plaça del poble i, amb els diners
aconseguits, una part es destinen a finalitats socials i l'al-
tra als fons per al viatge de final de curs!

“Àngel Rivas
"Som els Goril·letes, la cooperativa de l’escola
Sant Salvador de Godall i el goril·la és el nos-
tre logotip i mascota!"

"He dibuixat la
parada de l'any
passat amb tot el
material que
venem: llibretes,
clauers, portalla-

pis o imants!"

2 PINZELLADES

Íker Martí

Sara Arasa

"Les manualitats
que fem a la co-
operativa són de
cartó i cartolina.
Tot el que fem
està fet a mà així
que és únic!"

"La cooperativa
consisteix a
crear productes
fets per nosal-
tres i vendre’ls al
mercat del

poble, tenen molt d’èxit!"

Pol Clemente

Noa Pago

"A mi m’agrada
quan venem les
coses a la para-
deta, la gent és
molt simpàtica i
compra els nos-
tres productes!"

"A la cooperativa
de l'escola Sant
Salvador de Go-
dall tots fem tre-
balls manuals
per vendre'ls i

destinar els diners al viatge de fi de
curs."

Lluc Monfort

Ainhoa Cardona

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

"Fer treballs ma-
nuals i després
vendre-les és
molt divertit. Pri-
mer hem d'anar
a comprar els
materials que utilitzarem!"

Aroa Martínez
"La meitat dels
diners que guan-
yem la donem a
l’escola de l’Àn-
gel d’Amposta
amb finalitats so-
lidàries."

Clàudia Subirats
"M’agrada saber
que amb els di-
ners que aconse-
guim  amb la
cooperativa ho
donarem a per-
sones que ho necessiten!"

Marina Villalbí
"A la cooperativa
ens ho passem
molt bé. Fem tre-
balls manuals, és
molt divertit i
tenim companyia
per fer-ho molt bé!"

Cinta García

Jazmina Esquerré

"M'estic esforçant molt amb el treball a la coo-
perativa de l'escola. M'encanten els treballs ma-
nuals, fer dibuixos, i moltes coses més!"

Aina Martorell »

»

»
"Fa uns anys fem una cooperativa que s’ano-
mena Goril·letes, i és que aquest és el malnom
del nostre poble, Godall!"


