
Els primers tractes comercials 
de que es te constància eren 
el simple intercanvi de co-
ses. 
 
De seguida es va veure que 
era difícil de tancar acords 
perquè qui tenia llavors, 
potser volia pots de fang, i el 
que tenia pots de fang pot-
ser volia ganivets. 
 
Per això algú va començar a 
fixar alguna mercaderia com 
a base per l’intercanvi, per 
exemple l’or, la plata, o 
també la sal, de manera que 
qui tenia llavors, les canvia-
va per sal que a la vegada 
utilitzava per canviar-la per 
pots de fang o ganivets. 
 
Aquesta mercaderia la podem 
considerar com un precedent 
dels actuals diners. De fet 
les primeres monedes que es 
van fabricar eren peces d’or o 
d’altres metalls, en si matei-
xos valuosos. 
 
Això generava un nou proble-
ma, podia arribar a passar 
que el material de que estava 

feta la moneda tingués més 
valor que el que se li havia 
assignat a la pròpia moneda, i 
per exemple es fonguessin 
monedes per fer altres estris. 
 
Per solventar aquest problema 
es van inventar els bitllets, el 
valor material dels quals es in-
significant, i només tenen valor 
perquè un estat o un Banc im-
portant, garanteix que pagarà un 
determinat preu per ells. 
 
 
Els bitllets han de tenir una ela-
boració prou complicada per evi-
tar un nou problema: que com 
que en si mateix només són pa-
per, algú no en faci còpies fal-
ses. 
 
En el nostre mercat de primave-
ra la moneda utilitzada serà 
l’EUROIPSE, que tindrà un valor 
equivalent a l’EURO, serà de pa-
per, amb un disseny que en farà 
difícil la falsificació, i dindà valor 
en quant que l’AMPA com a 
Banc “important” en garantirà el 
seu canvi per EUROS, al final del 
mercat. 
 
 

Aparició de la moneda 

Mercat de primavera 

Intercanvis comer-

cials: 

• Aparició de les 
monedes com a 
instrument per a 
facilitar els inter-

canvis. 

• Les primeres 
monedes eren 

d’or i plata. 

• Massa valuoses, 
més valuoses 
que les llavors, 
sal o productes 
que es volien 

intercanviar. 

• Així és com apa-
reixen els bitllets,  
trossos de paper, 
que no tenen 
valor per si ma-

teix.  

Les primeres monedes eren d’or 

10/04/2010 

Nº 1 

Contingut 

Aparició de la moneda 1 

Aparició dels bitllets 2 

Mercat 2 

Preu 3 

Empresa, contracte 

societari, publicitat 

3 

Impostos 4 

  

L’AMPA organitza el primer mercat de primavera mercat de primavera mercat de primavera mercat de primavera a on pots 

vendre aquelles coses que ja no utilitzes i comprar articles de 

segona mà que puguis necessitar a molt bon preu. 
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UNA MICA D’HISTÒRIA SOBRE L’APARICIÓ DELS MERCATS 



La paraula mercat s’utilitza 
en dos sentits: 
 
-En relació al  lloc on es fan 
els intercanvis: El mercat de 
la Boqueria. 
 
-En relació a les coses que 
s’ho poden intercanviar: El 
mercat del peix, o de l’or. 

 
En el primer sentit el nostre 
mercat és el mercat de Pri-
mavera de l’IPSE, i es farà al 
pati de l’escola. 
 
En el segon sentit no serà un 
mercat d’un sol producte, sinó 
que s’hi podrà intercanviar di-
verses coses. 

Mercat 
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Mercat 

Pati de l’escola IPSE  

Aparició dels bitllets 

Els bitllets han de tenir una 
elaboració prou complicada per 
evitar un nou problema: que 
com que en si mateix només 
són paper, algú no en faci còpi-
es falses. 
 
En el nostre mercat de primave-
ra la moneda utilitzada serà 
l’EUROIPSE, que tindrà un va-
lor equivalent a l’EURO, serà de 
paper, amb un disseny que en 
farà difícil la falsificació, i dindà 
valor en quant que l’AMPA com 
a Banc “important” en garantirà 
el seu canvi per EUROS, al final 
del mercat. 
 

EUROIPSES 

L’EUROIPSE 
tindrà un 
valor 
equivalent a 

l’EURO. 



Preu 

haurem trobat el preu de mercat 
d’aquell llibre, o el punt en que 
oferta i demanda s’igualen. 
 
En sentit contrari si hi haguessin 
100 nens interessats en el lli-
bre d’en Harry Potter, llavors 
els 10 venedors apujarien el 
preu del seu llibre fins que no-
més 10 dels compradors seguissin 
interessats en comprar-lo. 
 
Hi ha altres mecanismes per 
determinar el preu, com la fi-
xació per part de l’estat, o per 
el productor únic d’una cosa, però 
el nostre mercat serà lliure, i dei-
xarem que compradors i venedors 
es posin d’acord en el preu. 

El preu de les coses es pot de-
terminar de diverses maneres, 
però els mercats més eficients 
segueixen la llei de la oferta i la 
demanda. 
 
Estic segur que tothom ha sentit 
anomenar alguna vegada aques-
ta llei, però entenem el que vol 
dir? 
 
Si al nostre mercat hi ha 10 
nens que volen vendre un lli-
bre d’en Harry Potter (oferta), i 
només un que el vulgui com-
prar (demanda), segurament 
els 10 nens intentaran baixar el 
preu, per tal d’aconseguir vendre 
el seu llibre, i es possible que si 
baixen prou el preu, altres nens 
que no volien comprar el llibre, 
ara s’interessin per ell. 
 
En el moment que els venedors 
hagin baixat prou el preu com 
per poder vendre els 10 llibres, 

“El preu 

d’intercanvi 

es pot 

determinar 

a partir de 

la llei de 

l’oferta i la 

demanda” 

Podem definir de manera senzilla una empresa com una organitza-
ció per produir o comercialitzar coses. 

Empresa                           

Nº 1 

La parada més 

ben decorada 

tindrà un premi 
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A quin preu es pot 

vendre un llibre de 

Harry Potter? 

Contracte societari                           

Per tal de que el producte d’una empresa sigui atractiu pels compra-
dors, i el vulguin comprar (augmenti la demanda) es interessant fer-
ne publicitat. 
En el nostre mercat no farem publicitat a la tele, però si que podem 
decorar la nostra parada de manera que els possibles compradors 
s’acostin més a la nostra parada que a les altres. De fet a la parada 
que estigui més ben decorada li donarem un premi. 

Publicitat 

Quan una empresa es una societat, tant en la vida real com en el 
nostre mercat, cal establir unes normes de funcionament: 
-Qui fa cada cosa en l’empresa?  
-Com es reparteixen els possibles beneficis? 



dels EUROIPSES que es retornin al 
banc de  l’AMPA. 
   
És a dir, el banc de l’AMPA us canvia-
rà sense impost EUROS per EU-
ROIPSES perquè pugueu comprar, i 
podreu fer servir els EUROIPSES tan-
tes vegades com vulgueu per com-
prar i vendre,.  
 
Però els que torneu els EUROIPSES 
per EUROS (els EUROIPSES que heu 
recaptat a través de les vendes realit-
zades en la vostra parada), l’AMPA us 
cobrarà un impost del 10% 
 
En aquest cas l’AMPA, no destinarà 
l’impost a pagar les despeses de 
l’organització ni d’altres, sinó que farà 
donació integra del que haguem re-
captat al projecte solidari que 
aquest any promou l’escola. 

.A l’economia real, hi ha una part 
de les necessitats de la comuni-
tat que no es poden deixar en 
mans del mercat i de la llei de la 
oferta i la demanda, perquè son 
considerades bàsiques per la 
comunitat, i s’han de poder te-
nir encara que qui les necessi-
ta no les pugui pagar al preu 
que la llei de oferta i demanda l 
posaria: Per exemple medica-
ment. 
 
Per tant l’Estat ha de donar 
aquests serveis de forma gratuïta 
o a un preu que estigui a l’abast 
de tothom, i per poder-ho pagar 
ha de recaptar impostos entre 
tots els ciutadans. 
 
En el nostre mercat també hi hau-
rà un impost, que serà del 10% 

Programació del Mercat de primavera  

9 de maig 

 

09:00 a 10:00h. Muntatge  

10:00h:  Obertura al públic de: 

       - Parades amb els articles de segona mà 

  - Animació: 

   . Inflable 

   . Taller de circ 

   . Taller de maquillatge 

   . Actuació musical (12:30h) 

  - Coca per gentilesa de l’AMPA 

13:30h: Cloenda del mercat de primavera i inici del 

desmuntatge 
 

MÉS INFORMACIÓ A: 

http://ampaipse.wordpress.com/el-mercat/  

AMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSE    

C. Casanovas, 175 

08036 Barcelona 

e-mail: info@ampaipse.com 

 

 

Impostos 

Www.ampaipse.com 

Els diners 

recaptats 

per l’AMPA 

es donaran 

íntegramen

t al 

projecte 

solidari que 

promou 

l’escola. 

Projecte solidari 


