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 TEMA 1: EL MERCAT MUNICIPAL. 

  

 

 

Un mercat és un lloc públic, amb moltes i diferents parades en què pots comprar 

productes de qualsevol tipus: peix, fruita, verdura, dolços, etc. 

El mercat municipal de Paterna es troba en la plaça del poble, junt a l’Església de Sant 

Pere Apòstol. Porta molts anys obert i alguns de les seus parades han passat de 

generació en generació. 

Sabies que… 

L’edifici on està el mercat era l’antic col·legi del poble i que els comerciants es 

posaven en la plaça per a vendre. Ara, l’edifici ha sigut completament rehabilitat, 

està protegit i llest perquè vages a comprar. 

Activitat 1: Llig el text i contesta a les preguntes: 

L’ORIGEN DELS MERCATS 

La paraula mercat ve del llatí mercatus. El mercat apareix a partir d’unir uns conjunts 

compostos per venedors i compradors, articulant-se així un sistema basat en l’oferta i 

la demanda. 

Els primers mercats que van aparèixer en la història de la humanitat tenien al bescanvi 

com a mètode de base. Amb el bescanvi la gent anava als mercats i intercanviava 

objectes, productes o servicis que li sobraven per coses que necessitava.  

Amb l’aparició i ús dels diners, van començar a desenvolupar-se les distintes formes de 

comerç que coneixem ara. Entre elles, el mercat com nosaltres ho coneixem: lloc 

públic en que, tots els dies o els dies establits, es poden comprar diferents productes. 

Hola amics, em dic Tomatín, la verdura que més sap del 
mercat de Paterna. No sabeu el que és un mercat? Vos ho vaig 
a explicar… 
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Un exemple d’això: “Marta hui té previst celebrar un sopar en sa casa amb molts 

convidats pel que ha anat al mercat per a comprar els millors peixos i les carns més 

exquisides i sorprendre’ls”. 

Al seu torn, l’increment de la producció va generar l’aparició d’intermediaris entre els 

productors i els consumidors finals. 

 

a. D´on ve la paraula “mercat”?  

 

b. Com s’anomena el mètode que s’utilitzava en els primers mercats de la 

història? Explica en què consisteix. 

 

c. Què és per a tu un mercat?  

 

 

d. Quina conseqüència va tindre l’increment de la producció? 
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Activitat 2: Marca amb una creu (X) la imatge que corresponga 

Explica què veus en les fotografies i per què has triat eixa opció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3: Una vegada hages recopilat tota la informació sobre el mercat municipal 

contesta a les preguntes següents:

a) Què és un mercat municipal? 

 

 

 

b) On es troba el mercat municipal de Paterna?

 

 

 

c) Quins dies obri? Què horari t

 

 

Quadern de l’alumne 

Marca amb una creu (X) la imatge que corresponga al mercat municipal. 

veus en les fotografies i per què has triat eixa opció.  

Una vegada hages recopilat tota la informació sobre el mercat municipal 

contesta a les preguntes següents: 

municipal?  

municipal de Paterna? 

Què horari té? 

4 

al mercat municipal. 

Una vegada hages recopilat tota la informació sobre el mercat municipal 
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Activitat 4: 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. 

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

b. La qualitat dels productes és menor. 

c. Es un poc més econòmic comprar en el mercat. 

d. L’atenció al client és més individualitzada. 

e. Tens més productes que en un supermercat 

 

 

 

 

 

Activitat 5: Classifica les afirmacions de l’exercici anterior, les ja corregides també, en 

avantatges i inconvenients d’un mercat 

AVANTATGES___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

INCONVENIENTS_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Activitat 6: On prefereixes anar a comprar? Raona la resposta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



3r cicle E.P – Quadern de l’alumne
 

 

 

TEMA 2: LES PARADES DEL 

Ara ja saps què

pots  trobar

 

Què és una parada? S’anomena parada a cada una de les botigues que pots trobar en 

un mercat. En el mercat municipal de Paterna hi ha gran varietat de parades on 

comprar aliments i altres productes.

Sabies que… 

Mercavalencia és el lloc on 

i peixos a comprar els productes per a vendre’ls als clients del mercat. 

es va constituir Al Novembre de 1967 i les seues instal·lacions van ser inaugurades en 

1976 

 

Activitat 7: Per a començar heu de saber que…

 

a) La parada on es compra la carn é

               _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Quadern de l’alumne 

DEL MERCAT. 

Ara ja saps què és un mercat. Però, coneixes totes les parades que 

trobar? 

Què és una parada? S’anomena parada a cada una de les botigues que pots trobar en 

un mercat. En el mercat municipal de Paterna hi ha gran varietat de parades on 

rar aliments i altres productes. 

Mercavalencia és el lloc on van els propietaris de les parades de fruites, verdures, carns 

i peixos a comprar els productes per a vendre’ls als clients del mercat. 

es va constituir Al Novembre de 1967 i les seues instal·lacions van ser inaugurades en 

començar heu de saber que… 

parada on es compra la carn és la… 

_ _ _ 

 

b) La parada on pots comprar fruita

                                        _ _ _ _ _ _ _ _
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Però, coneixes totes les parades que 

Què és una parada? S’anomena parada a cada una de les botigues que pots trobar en 

un mercat. En el mercat municipal de Paterna hi ha gran varietat de parades on 

de les parades de fruites, verdures, carns 

i peixos a comprar els productes per a vendre’ls als clients del mercat. Mercavalencia 

es va constituir Al Novembre de 1967 i les seues instal·lacions van ser inaugurades en 

fruita és la… 

_ 
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La parada on comprem peix é

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

d) La parada on comprem

                és la… 

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

f) La parada on pots comprar 

               és la botiga de… 

 

 

 

Quadern de l’alumne 

parada on comprem peix és la… 

_ _ 

 

 

c) La parada on comprem  la verdura é

la… 

                                                _ _ _ 

 

 

parada on comprem l’embotit  

_ 

 

 

e) La parada on podem anar a 

prendre un  

             cafè és la…    _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                 

 

parada on pots comprar llepolies  

de… _ _ _ _ _ _ 

7 

parada on comprem  la verdura és 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

parada on podem anar a 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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h) La parada on pots comprar 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

j) La parada on pots comprar conserve

              _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Quadern de l’alumne 

               

 

g) La parada on els teus pares

comprar  

            vi… _ _ _ _ _ _ 

 

                               

comprar de tot un poc 

_ 

 

 

i) La parada on pots comprar producte

                                                         de neteja

                                             _ _ _ _ 

 

parada on pots comprar conserves… 

_ _ 

 

 

k) A qui li puc portar a arreglar les meues 

sabates… 

                            _ _ _ _ _ _ _ _ 
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parada on els teus pares van a 

parada on pots comprar productes  

de neteja… 

_ _ _ _ _ _ 

A qui li puc portar a arreglar les meues 
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Activitat 8: Escriu tres productes que pugues comprar en cada una de les parades i fes 

una frase amb cada una de les parades del mercat. 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 

� ______________: _______________ , _______________ , _______________. 

_______________________________________________________________________ 
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Ara que ja sabeu les parades del mercat, anem 

a conèixer quins productes podem comprar. 

TEMA 3: ELS PRODUCTES DEL MERCAT.  

 

 

 

Activitat 9: Resol les següents endevinalles i 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? ___________________. 

 

 

c) Es fa amb llet de vaca, d’ovella i de cabra i sap a bes. Què es? 

                                                          Què és? _________________.  

                                                          On ho compraries? ___________________. 
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d) Dos pinces té, cap arrere camina, de mar o de riu dins de

                                                         

                                                          

 

 

 

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

                                                          

                                                                

 

 

 

Activitat 10: Escriu el nom i la parada on ho 

Després completa i resol els probleme

 

 

 

Nom:

Parada

Preu: 6 euros/qu

 

 

 

Nom: 

Parada:

Preu: 0,60 euros.

Quadern de l’alumne 

, cap arrere camina, de mar o de riu dins del agua viu.

                                                         Què és? _________________.  

                              On ho compraries? ___________________.

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

                               Què és? _________________. 

                               On ho compraries? __________________

Escriu el nom i la parada on ho compraries baix de cada producte. 

resol els problemes. 

 

: 

Parada: 

: 6 euros/quilo. 

: 

: 0,60 euros. 
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l agua viu. 

 

On ho compraries? ___________________. 

s? _________________.  

On ho compraries? __________________ 

baix de cada producte. 
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Nom:

Parada

Preu: 7,20 euros/qu

 

 

 

Nom:

Parada

Preu: 4,

 

 

Nom:

Parada

Preu: 9,80 euros.

 

 

 

Nom:

Parada

Preu: 0,10 cada 

 

Juanjo vol fer una amanida

Va al mercat, a la ____________, i compra dos encisams i quatre tomaques. Quant li 

costa la compra a Juanjo? 

 

 

 

Resposta: _______________________

Quadern de l’alumne 

: 

Parada: 

: 7,20 euros/quilo. 

: 

Parada: 

: 4,80 euros/quilo. 

: 

Parada: 

: 9,80 euros. 

: 

Parada: 

: 0,10 cada tomata. 

amanida. Ha mirat en la seua nevera i no té ni encisam ni tomaques. 

Va al mercat, a la ____________, i compra dos encisams i quatre tomaques. Quant li 

 

sta: _______________________ 
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. Ha mirat en la seua nevera i no té ni encisam ni tomaques. 

Va al mercat, a la ____________, i compra dos encisams i quatre tomaques. Quant li 
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Carlota celebrarà un sopar i va al mercat a comprar. En la _____________ compra tres 

quilos de peix i en __________una botella de vi. Si portava 30 euros, quant li queda? 

 

 

 

Resposta: _______________________ 

Ana i Joan són germans i volen preparar un sopar als seus pares. En la ___________ 

compren un quilo de carn i, per a l’entrant, van a la ___________ i compren mig quilo 

de formatge. Si pagaran a mitges, quant ha de pagar cada un? 

 

 

 

Resposta: _______________________ 

 

Activitat 11: Inventa’t una situació en que hages d’anar al mercat a comprar. Després 

fes la llista de tots els productes que vulgues comprar (almenys sis) i escriu al costat de 

cada producte la quantitat, on ho compraries i quines creus que és el seu preu. 

Situació:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Llista de la compra: 

             Producte                      Quantitat                  Parada                            Preu 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 

_____        ___________             _____            _____________            _____________ 
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Ara que ja saps el que és un mercat, les seues parades i els productes que 

pots trobar; coneixerem algunes de les persones que treballen en ell, les 

normes que hem de complir i el camí que segueix un producte fins que arriba 

a la nostra casa. Estàs preparat?... allà anem! 

TEMA 4: EL FUNCIONAMENT I L’ORGANITZACIÓ DEL MERCAT. 

 

 

 

Activitat 12: Resol el següent mots encreuats sobre algunes de les persones que 

intervenen en el funcionament del mercat. 

               7   

 3        5     

2       4         

  2          

        4     

   1       6  

            

1            

            

            

            

            

            

  3          

 

 

  

                                                           
1
  

VERTICALS 

1. Persona que compra productes al 

mercat. 

2. Persona que ven embotit. 

3. Persona que atén en una cafeteria. 

4. Persona que arregla sabates. 

5. Persona que ven peix. 

6. Persona que fa un producte. 

7. Persona que ven verdures. 

HORIZONTALS 

1. Persona que ven fruita. 

2. Persona que ven carn. 

3. Persona que manté net el mercat. 
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Activitat 13: Numera de l’1 al 5 el camí que fa una hortalissa des que la cultiven fins 

que arriba a la nostra casa. Després, explica-ho anomenant totes les persones i llocs 

per on passa. 

                               

 

 

                                           

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Activitat 14: El mercat és un lloc en que podem anar tots a comprar, per això hi ha 

unes normes de comportament i convivència que hem de respectar. Assenyala amb un 

cercle aquelles situacions que consideres incorrectes. Justifica la teua resposta. 

Tocar tots els productes exposats.  

Córrer.  

Cridar.  

Demanar el torn en els comerços on comprarem. 

Parlar educadament.  

No tocar els productes a menys que vages a comprar-los.  

Tocar amb les mans brutes els mostradors de les parades  

Furtar. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Afegix dos més: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 
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És l'hora de visitar el mercat. Per a fer la visita el més 

divertida possible, he planejat una gymkhana. Fes totes les 

proves i arribaràs a ser un expert com jo. Preparat... A 

JUGAR! 

TEMA 5: VISITA AL MERCAT MUNICIPAL DE PATERNA – GYMKHANA. 

 

 

 

 

 

1. Anotar el preu d’un quilo de tomaques de almenys quatre botigues de 

verdures. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Quantes carnisseries té el mercat? Escriu el nom de cada carnisseria i el del seu 

dependent. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Si vull comprar mig quilo de sardines i un quilo de sípia en el mercat, quant em 

costarà en cada una de les peixateries? En quina em costarà més barata? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Busca la cafeteria del mercat, mira els seus productes i confecciona un 

esmorzar que tinga, almenys, dos dels seus productes i que et coste menys de 4 

euros. 

___________________________________________________________________ 

5. Els teus pares celebraran un sopar amb els pares dels teus amics. A l’hora de 

sopar ja està el peix llest però se’ls ha oblidat el vi. A quina parada del mercat 
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aniries amb papà o mamà a comprar-ho? Quin vi és l’adequat si sopen peix? 

Pregunta-li al dependent. 

___________________________________________________________________ 

6. Què dependent/a té la parada més dolça de tot el mercat? 

___________________________________________________________________ 

7. Escriu tres productes de d’ultramarins que comencen per la lletra “s”. 

___________________________________________________________________ 

8. En quina parada puc comprar el millor formatge i el millor pernil de tota 

Paterna? Quants anys porta obert? 

___________________________________________________________________ 

9. Ves a la drogueria i escriu 5 productes que tingues a casa i que pugues comprar 

allí en compte de en el supermercat. 

___________________________________________________________________ 

10. En quina parada pots comprar olives? Escriu el nom de tres tipus d’olives. 

___________________________________________________________________ 

11. Ves al sabater i pregunta-li amb què producte pots netejar les teues sabates. 
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1. Busca i troba…  

PRODUCTE LLOC PREU 

   

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

    

 ___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

 

 


