
Mercat de primavera
                                                                                     

MERCAT DE LA PRIMAVERA

Objectiu

Amb aquest nou projecte volem que tos els nois i noies aprenguin 

com funciona el comerç, però des de una basant pràctica, muntant el 

seu propi “negoci” i fent de botiguers per un dia. 

També  aprofitarem  per  adonar-nos  que  les  coses  que  ja  no 

necessitem  o  volem,  poden  tenir  una  segona  oportunitat,  i  que 

d’altres nens i nenes poden encara fer-los servir. 

En definitiva, tots plegats realitzarem  una reflexió sobre el consum 

responsable.

Com funciona:

1.- Decidiu  si  voleu  ser  “empresaris”  individuals   (només  una 

persona) o si voleu tenir “socis” i muntar una parada al mercat amb 

d’altres companys.

2.- Cercar  per  casa  aquells  objectes  que  podríeu  vendre,  per 

exemple,  llibres,  joguines,  jocs  multimèdia  i  objectes  diversos  de 

quan hereu més petits i petites però que ja no feu servir. (Aprofita 

per fer neteja!)

3.- Decidiu quin nom li poseu a la vostre “empresa” o “botiga”.

4.- Els menors de 13 anys heu de demanar a un adult que sigui el 

vostre  representant,  es a  dir,  que parli  per  vosaltres  i  os  ajudi  a 

organitzar la feina.
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Ela  majors  de  14  anys  ja  sou  prou  grans,  però  igualment  heu 

d’anomenar un “gerent”. Aquesta persona serà qui us representi, rebi 

els mails i qui parlarà en el vostre nom amb el Comitè Organitzador.

5.- Feu la inscripció i feu-la arribar al Comitè Organitzador a l’AMPA. 

Podeu enviar-la per mail a info@ampaipse.com o ficar-la a les bústies 

situades a les entrades de l’escola.

6.- Una vegada inscrits, el Comitè Organitzador us farà arribar dos 

models d’acords entre els socis. Aquest punt és important, ja que heu 

de decidir el tipus “d’empresa” que voleu i com repartireu els guanys: 

tot a parts iguals entre els que heu participat? O preferiu que cada 

soci s’emporti els diners dels articles que cadascú ha aportat? Si ara 

queda clar, desprès no tindreu problemes quan s’hagin de repartir els 

diners.

Aquests  models  es poden modificar  si  ho creieu convenient.  Quan 

estigui tot clar els heu de signar, i els heu de portar el dia 9 de maig i 

lliurar-los al Comitè Organitzador abans que comenci el mercat.

7.- Decidiu  quins  preus  posareu  als  vostres  articles.  Penseu  que 

quant més cars, més difícil  de vendre’ls. Aquests preus els podreu 

canviar durant el transcurs del mercat. Tots els articles han d’anar 

amb el preu, poseu etiquetes.

8.- Com decorareu la vostre botiga? Un/a bon /a comerciant decora 

la  seva  parada  per  fer-la  més  atractiva  i  atreure  clients,  així  pot 

vendre més. Aquells de vosaltres que hagin decorat millor la seva 

botiga tindran un premi!

9.- Per saber més us recomanem que llegiu  el dossier que se us ha 

lliurat mitjançant l’escola i que també trobareu a pla pàgina web del 

AMPA.
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10.- Si desprès d’haver fet la inscripció no voleu continuar endavant 

teniu que avisar que us retireu, ja que si no, sobraran parades. 

11.- El dia 9 de maig us heu de presentar en el pati de l’escola a les 

9 hores. Heu de portar tos els articles que voleu vendre, els acors 

signats pels socis, i tot el material que heu realitzat per decorar la 

vostra parada.

El Comitè Organitzador farà un sorteig per tal d’assignar una taula a 

cada  empresa.  Quan  sapigueu  quina  parada  us  ha  tocat  podeu 

començar  a preparar la  vostra botiga.  Teniu de temps fins les 10 

hores; llavors s’obriran les portes al públic.

12.- Abans de l’inici del mercat heu d’anar al “banc”. No es poden fer 

servir diners reals, així que heu de canviar euros per “euroipses” (1 € 

= 1 eupoipse). Per tal de poder donar canvi als vostres clients tindreu 

que canviar un mínim de 10 € abans de començar a vendre.

Penseu  on  posareu  aquests  diners  (porteu  una  capsa),  i  si  teniu 

problemes amb les matemàtiques...porteu calculadora!

13.- A les 10 hores s’obriran les portes...i a vendre! Tracteu bé als 

clients,  crieu-los  i  convenceu-los  que  os  comprin  les  vostres 

mercaderies! 

No podeu deixar desatesa la vostra parada. Si voleu participar també 

d’altres activitats de la festa us heu de posar tots els socis d’acord 

per fer torns.

14.- A la festa hi haurà coca gratis, així que podreu esmorzar (per 

vendre millor  s’ha de tenir  l’estómac ple).  També haurà servei  de 

begudes (aquestes no són gratis)  i podreu beure si us quedeu amb la 

boca seca de tant parlar.
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15.- A les 13.30 hores s’ha de tancar la parada i s’ha de començar a 

desmuntar. Tot allò que no heu vengut us ho emportareu de nou cap 

a casa. Traieu també la decoració, tot a de quedar net i com si res no 

hagi passat.

16.- És l’hora de repartir els vostres beneficis. Primer heu d’anar al 

“banc” i tornat a canviar els “euroipses” per euros de veritat...però 

teniu en compte que el canvi és 1 euroipse = 0,90 euros. Es a dir, 

0,10 cèntims menys. Per què? Perquè en tota activitat comercial es 

paguen  impostos!  Aquests  impostos  serveixen  per  fer  escoles, 

hospitals, carreteres...nosaltres els donarem a la fira de la solidaritat.

Quan  hagueu  canviat  els  euroipses  podreu  repartir  els  guanys, 

seguint els criteris que heu marcat en els acords entre els socis.

Us ho heu passat bé? Us ha agradat ser botiguers per un dia? 

Esperem que l’experiència hagi estat profitosa!
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