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Ara ja sabeu el que és un mercat! Però, coneixeu els vostres drets i 

deures com a consumidors? No? Bé, no puc deixar que compreu sense 

saber-los. Així que ací els teniu... 

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 limita 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 s’incomplisca 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 oferits en el mercat, el seu preu, les seues 

característiques i condicions. 
• No fer denúncies sense fonament. 
• Rebutjar aquells productes que no hàgem comprat. 
•  

Activitat 1:  Indica quines de les següents situacions es refereixen a un dret (D) i quines 
a un deure (d): 

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

tiquet de compra 

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

c) Ana va a comprar-ne roba i mira l’etiqueta de cada producte 

d) 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. 

e) Joan denúncia al peixater perquè es va posar malalt per un peix que li va vendre. 
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Activitat 2:  Escriu el dret o el deure al qual es refereixen les situacions de l’exercici 
anterior. 

 
1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

Activitat 3:  Tria el dret i el deure que et pareguen més importants i explica perquè. 
 

Dret:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Deure:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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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? 

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. 
• Els compradors generalment han de pagar per avançat per a evitar que els 

productors busquen altres formes de finançar-les. 
• 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 4:  Digues si les següents situacions compleixen o no amb el comerç just. 

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

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 
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d. Tindre als treballadors treballant 14 hores diàries. SI NO 

___________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

f. Venc productes de mala qualitat a un preu molt elevat. SI NO 
__________________________________________________________________ 

 

Activitat 5:  Escriu què fas un dia entre setmana des que t’alces fins que et gites. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

� Llig els següents textos i contesta a les preguntes. 

“Alberto és un xiquet de dotze anys i treballa en la recol·lecció de la canya de 
sucre. S’alça a les quatre del matí per a carregar aigua; després pren un poc de 
cafè, truites amb fesols i a vegades, formatge; i se’n va caminant amb el seu 
papà cap al canyar, que està a una hora de camí. És difícil, a vegades no tenen 
ganes de seguir “cañando”, perquè els dol el cap o estan malalts… El problema 
és que si no acaben la tasca no els paguen el correcte… se’l descompten més del 
compte, o els diuen que si segueixen així perdran el treball”. 

“Em dic Ikram i tinc dotze anys. Me’n vaig anar de casa quan tenia vuit perquè 
mon pare a nosaltres, les xiquetes, ens tractava malament. Els xiquets poden 
anar a escola però les xiques no li importem. Així que quan vaig poder, me’n 
vaig anar. Vaig estar en unes quatre o cinc cases diferents. Totes iguals. 
Treballar, treballar, treballar tots els dies, sense parar. Sempre vigilada, tancada. 
Poder dutxar-me només a vegades, menjar les sobres, vestir draps, dormir sobre 
el sòl en la cuina. Estar sola, sempre, tots els dies. Li he demanat a la senyora 
que, per favor, em pague. Al principi em va dir que em pagaria però des que 
treballe ací no he rebut res, i d’això ja fa uns quants mesos. Li vaig dir que si no 
em pagava me n’aniria. Llavors em va tirar dels cabells i em va amenaçar amb 
que si me’n vaig, em denunciaria la policia, dient-los que li vaig robar i que 
me’n vaig anar amb els diners. Sue, tremole, tinc fred, però no puc parar. Em 
dol, em cremen les mans, esta escala és interminable. Me’n vaig. No sé a on, no 
puc tornar a ma casa, no vull treballar en una altra casa d’estes, no sé què fer, 
però d’aquesta casa me’n vaig. Només vull que tot açò acabe.” 
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a) Es pareix la teua vida a la dels xiquets que has llegit? 

______________________________________________________________ 

b) En què es diferencien? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Per què treballen els xiquets? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Son ben tractats als  seus treballs?___________________________________ 

e) Tenen temps per a jugar i anar a l’escola?_____________________________ 

f) Com et sentiries tu si fores ells? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) Sabies que molts dels joguets i roba que portes han sigut fabricats per xiquets? 

______________________________________________________________ 

h) Et pareix just? Què penses que podries fer per a evitar que els xiquets 

continuen sent explotats al treball? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Activitat 6:  Per grups, fer una enquesta de sis preguntes sobre comerç just que passareu 
a cinc botiguers el dia de la visita al mercat. A partir de les respostes dels botiguers a les 
preguntes de la vostra enquesta, contesta: 
 

 

El mercat municipal de Paterna, compleix o no amb el comerç just? Justifica la teua 
resposta. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Quantes coses estem aprenent! Ja hem parlat de què és un mercat, 

de les coses que podem trobar, dels drets i deures del consumidor, 

del comerç just... Però, què podem comprar en ell perquè nostra 

alimentació siga el més equilibrada possible? 

UNA ALIMENTACIÓ SANA 

 

 

 

 

 

Una dieta saludable ha de ser…: 

� Variada: ha de contindre 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 tots: desdejunar, esmorzar, dinar, berenar i 

sopar. 
 

PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE  
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Activitat 7:  S’ha colat un intrús! Busca en cada columna l’aliment “intrús” que s’ha 
colat entre diferents aliments pertanyents al mateix grup. 
 

 

 

 

 

 

Activitat 8:  Relaciona cada aliment amb el grup al qual pertany. 

 
a. Iogurt    Grup dels làctics    g. Ous 

b. Pimentó   Grup de verdures i hortalisses  h. Lentilles 

c. Plàtan    Grup de les fruites    i. Xoriço 

d. Pollastre   Grup dels cereals y fècules   j. Lluç 

e. Galetes   Grup de les grasses    k. Encisam 

f. Formatge   Grup de les proteïnes    l. Mantega 

 

Activitat 9:  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 menjar vaig menjar: 
_______________________________________________________ 

Per a berenar vaig menjar: 
_____________________________________________________ 

Per a sopar vaig menjar: 
_________________________________________________________ 

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

Pa 

Iogurt 

Natilles 

Pernil 

Formatge 

Llet 

Pa 

Calamars 

Pollastre 

Sardines 

Carn 

Carlota 

Arròs 

Carxofa 

Bajoqueta 

Bledes 

Cereals 

Carn 

Galetes 

Macarrons 
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Vas menjar llepolies? SÍ NO 

Vas fer esport? SÍ NO 

Quantitat d’aigua: ______  

Activitat física: ___  

 

Et falta menjar algun grup d’aliments? Quin?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Activitat 10:  Fes una llista dels productes que compraries en el mercat, tenint en 
compte que has de tindre una alimentació sana, variada i equilibrada 

                     

                LA MEUA LLISTA DE COMPRA 

    


