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                     ACTIVITATS DE REFORÇ  
 
 

Activitat 1: Digues si les següents afirmacions sobre els avantatges i inconvenients de 
comprar en el mercat són verdaderes (V) o falses (F). Si són falses, corregeix-les. 
 

1. La relació venedor - consumidor és molt més estreta. 
 

2. La qualitat dels productes és menor. 
 

3. És un poc més barat comprar en el mercat. 
 

4. L’ atenció al client és més individualitzada. 
 

5. Hi ha més productes que en el supermercat. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Activitat 2. Busca i assenyala les paraules que apareixen al costat de la sopa de lletres. Saps 
en quina parada podries comprar aquestos productes? 
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Activitat 3. Classifica els següents productes en productes d’origen animal, vegetal, i altres. 
 

Llomello de porc, salmó, safanòria, cafè, detergent, cogombrets en vinagre, formatge, oli 
d’oliva, vi, maduixes, vedella, ous, taronja, lleixiu 

 

ANIMAL VEGETAL ALTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Activitat 4. Resol les següents endevinalles, escriu la resposta, on ho compraries i dibuixa-
ho. 

 
a) Amb els diners ho compre, amb els dits ho desfile, per la cara m’ho menge. 

                                                          Què és? _________________.  

                                                          On ho compraries? ___________________. 

                                                     

 

b) Blanca per dins, verda per fora. Si vols que et diga espera. 

                                                          Què és? _________________.  

                                                          On ho compraries? ___________________. 
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c) Es fa amb llet de vaca, d’ovella i de cabra i sap a bes. Què és? 

                                                          Què és? _________________.  

                                                          On ho compraries? ___________________. 

 
 

d) Dos pinces té, cap arrere camina, de mar o de riu dins de l’aigua viu. 

                                                          Què és? _________________.  

                                                          On ho compraries? ___________________. 

 
 
 

e) Endevina, endevinalla, qui va ficar l’ou a la palla? 

                                                           Què és? _________________.  
 

On ho compraries? ___________________.
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ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: DRETS I DEURES DELS CONSUMIDORS 

 
 

 
 
 
 

 

Com a consumidors tenim dret a…: 

• Triar lliurement el producte que volem. 

• Demanar el tiquet. 

• Examinar amb atenció els preus, etiquetes i les qualitats dels productes. 

• Denunciar qualsevol fet que impedisca l’accés a qualsevol producte. 

• Que ens informen sobre el producte (preu, condicions de venda, característiques, 
etc.). 

• No ser discriminats i que ens tracten dignament i respectuosament. 

• Que s’adopten mesures per a evitar riscos que puguen afectar-nos. 

• Que se’ns indemnitzen adequadament els danys, tant materials com personals, en el 
cas que  no es complisquen qualsevol d’estos drets. 

 

Però també tenim deures, que són: 

• Llegir i entendre els contractes, etiquetes i rètols abans de comprar. 

• Complir les indicacions per a l’ús segur del producte i evitar risc. 

• Informar-nos sobre els productes oferides en el mercat, el seu preu, les seues 

característiques i condicions. 

• No fer denúncies sense fonament. 

• Rebutjar aquells productes que no hàgem comprat. 

 

 
Ara que ja sabeu el que és un mercat, coneixeu els vostres drets i 
deures com a consumidors? Bé, no puc deixar que compreu sense 

saber-los així que ací estan. 
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Activitat 1: Indica quins de les següents situacions es refereixen a un dret (Dret) i quins a un 
deure (Deure): 
 

1. Marta compra tomaques, peres i raïm. Al pagar, el venedor es nega a donar-li el 

tiquet de compra. 

2. El carnisser té la carn a una temperatura adequada perquè es mantinga en bon estat. 

3. Ana va a comprar-ne roba i mira l’etiqueta de cada producte. 

4. Quan li porten la compra a casa, el botiguer li pregunta a Carlos si una bossa és seua 

també. A pesar que no era seua, Carlos diu que sí. 

5. Joan denuncia al pescater perquè es va posar malalt per un peix que li va vendre. 

 

EL COMERÇ JUST 

 

 

 

 

 

El comerç just és una forma alternativa de comerç que promou una relació comercial i justa 
entre productors i consumidors. Els principis que defèn el comerç just són: 

• Els productors formen part de cooperatives o organitzacions voluntàries i funcionen 
democràticament. 

• Lliure iniciativa i treball, en rebuig d’ajudes. 

• Rebuig de l’explotació infantil. 

• Igualtat entre homes i dones. 

� Respecte dels drets humans. 

• El preu que es paga als productors ha de permetre condicions de vida dignes. 

Ara ja coneixeu els drets i deures del consumidor! Sabeu 
que els grans supermercats moltes vegades s’enriqueixen 
posant els seus preus tan barats que el productor que els fa 
no gana prou per a viure? En els mercats no ocorre açò ja 
que treballen seguint el comerç just. No saps el que és? 
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• Els compradors generalment han de pagar per avançat per a evitar que els 
productors busquen altres formes de finançar-ne. 

• Es valora la qualitat i la producció sustentable. 

• Cuidar el medi ambient. 

• Es busca la manera d’evitar intermediaris entre productors i consumidors. 

• S’informa els consumidors de l’origen del producte. 

• El procés ha de ser voluntari, tant la relació entre productors, distribuïdors i 
consumidors. 

 

Activitat 2: Digues si les següents situacions compleixen o no amb el comerç just. 

 

1. Comprar les coses a un productor que té xiquets treballant. SI NO 

___________________________________________________________________ 

2. El productor cobra 0,40 euros d’un producte que ven per 1,20. SI NO 

___________________________________________________________________ 

3. Com a productor, utilitze per al meu camp productes no contaminants. SI NO 

___________________________________________________________________ 

4. Tindre als treballadors treballant 14 hores diàries. SI NO 

___________________________________________________________________ 

5. No informe qui em compra d’on procedeixen els meus productes. SI NO 

___________________________________________________________________ 

6. Venc productes de mala qualitat a un preu molt elevat. SI NO 
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UNA ALIMENTACIÓ SANA 

 

 

 

Una dieta saludable haver de ser: 

 

• Variada: ha de contenir tots els grups d’aliments. 

• Equilibrada: tots els grups d’aliments han de tindre una quantitat i una freqüència de 

consum determinada. 

• Aigua: és la principal beguda que s’ha de prendre en una alimentació saludable. 

• Exercici físic: és necessari per a complementar la dieta i adquirir hàbits saludables en 

la infància. 

� Els menjars del dia: s’han de realitzar totes : desdejunar, esmorzar, dinar, berenar i sopar. 

 

Activitat 3. Què vas menjar ahir? Contesta a les preguntes sobre el que vas menjar ahir i 
després escriu els aliments que has posat en la piràmide. 
 
 
Per a desdejunar vaig menjar: ________________________________________________ 

Per a esmorzar vaig menjar: ____________________________________________________ 

Per a dinar vaig menjar: _______________________________________________________ 

Per a berenar vaig menjar: _____________________________________________________ 

Per a sopar vaig menjar: _______________________________________________________ 

Quanta aigua vas beure? 1 o 2 gots 2 a 4 gots 4 a 6 gots Més de 6 gots 

Vas menjar llepolies? SÍ NO 

Quantes coses estem aprenent! Ja hem parlat del 
que és un mercat, de les coses que podem trobar, 
dels drets i deures del consumidor, del comerç 
just... Però, què podem comprar en ell per a que la 
nostra alimentació siga el més equilibrada 
possible? 
 



2n cicle E.P. – Activitats d´ampliació
 
 

Vas fer esport? SÍ NO 

Quantitat d´ aigua: ________________________________________________________                                                                
 
Et falta menjar cap  grup de aliments? 
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gua: ________________________________________________________                                                                

grup de aliments? Quin?  
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gua: ________________________________________________________                                                                


