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A.- Repartiu-vos els personatges que apareixen en aquest llistat, de forma que 
tothom tingui un del supermercat i un altre del mercat.  
Hi ha d’haver un mínim de dues persones cobrint cada un dels personatges:

AL SUPERMERCAT AL MERCAT
Caixers i caixeres 
Reposadores i reposadors 
Encarregada i encarregat 
Clientes i clients

Peixatera i peixater
Carnisser i carnissera
Fruitera i fruiter
Venedor  i  venedora de llegums
Venedora i venedora de pesca salada
Rostidor i rostidora
Venedor i venedora de fruits secs i olives
Fornera i forner
Venedora i venedor d’ous
Cambrers i cambreres del bar
Clientes i clients

B.- Agrupeu-vos en funció del personatge que representeu (la gent de caixa tota 
junta, la clientela, etcètera). 
Els grups han de fer diferents llistes:

• Clients i clientes: llista de la compra.
• Treballadors i treballadores: productes que hi ha a la venda.
• Encarregades i encarregats: portes d’entrada i organització de l’establiment

C.- Organitzeu i acomodeu l’aula per fer la primera representació. 
Si heu triat començar per la representació del mercat, col·loqueu a cada lloc tot el que necessiteu,  penseu 
on va cada botiga, per on entren els personatges, etc. 

D.- Ara ja podeu començar amb la representació, no oblideu que sou un personat-
ge i que heu d’actuar com a tal. 

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/mitja.html
http://edpac.org/mes/aula.html
http://edpac.org/mes/infants.html


menjadors escolars ecològics
material didàctic

 http://ecomenjadors.org 

E.- Un cop heu acabat amb la primera de les representacions, contesteu de forma 
oral aquestes qüestions.

Què tal us heu sentit en el vostre paper?

Quines anècdotes podeu explicar?

Heu trobat tot el que buscàveu?

Quin és el tracte rebut?

Heu comprat més coses de les previstes?

Us ha estat difícil vendre els vostres productes?

F.-  Un cop heu acabat de fer les dues representacions –mercat i supermercat–, 
ajunteu-vos per grups segons el vostre personatge i oralment, compareu les dife-
rències entre les dues representacions.

En quin dels dos espais us heu comunicat més?

On us han informat més i millor sobre els productes?

On creieu que la compra feta ha generat més deixalles?

On heu trobat més varietat de productes?

On penseu que els productes són més frescos i sans?

On penseu que heu comprat més coses que no estaven a la llista?

On hi havia més persones treballadores?

G.- Poseu en comú oralment amb la resta de la classe les respostes a les pregun-
tes anteriors.
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