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Els mercats de Barcelona són plens  
de gent i de vida. Cada dia moltes  
persones hi van a comprar el que 
necessiten per menjar. A més, aprofiten 
per trobar-se amb els botiguers i 
botigueres i xerrar de tot una mica.

Però, durant la nit, tot canvia. Ningú 
no s’imagina el que hi passa quan  
s’apaguen els llums!





A la nit, quan totes les persones ja han 
marxat i s’han tancat totes les parades, 
comença una nova vida. Els aliments i 
els altres productes del mercat es troben 
per parlar de com ha anat el dia, estirar 
les cames, escalar les reixes, gronxar-se a 
les baranes, jugar a fet i amagar... Penseu 
que han passat moltes hores quiets i fent 
bona cara perquè la gent els compri!





Després d’estar tota la nit jugant i fent 
amics, quan s’acosta el matí i per tant 
l’hora d’obrir de nou el mercat, els  
aliments tornen a les seves parades. 

I així, els botiguers troben que tot està 
igual que quan van marxar el dia 
anterior i poden tornar a vendre els seus 
productes.





Però un matí, quan es van apujar les 
persianes, els botiguers es van adonar que 
no tots els seus productes hi eren. 
Faltaven les pomes, les hamburgueses, els 
formatges i les gambes.

Els van estar buscant tot el dia,  
preguntant a tots els seus companys, 
però no els van poder trobar. 

On podien ser? 





Finalment, els botiguers van arribar a la 
conclusió que només els visitants més 
observadors podrien trobar-los. Per això, 
ara necessiten que els nens i nenes, que 
són els millors observadors del món, 
parin molta atenció i els ajudin a buscar 
on són les pomes, les hamburgueses, els 
formatges i les gambes. Els ajudeu?





Activitat per dur a terme al mercat
Fixeu-vos en les diferents parades i busqueu els quatre 
aliments perduts. On són? Relacioneu-los amb fletxes.

Aliment perdut

Botiga



Podeu dibuixar altres aliments que es troben a la parada? 
Així els podran buscar si es tornen a perdre!

Poma Formatge

Activitat per dur a terme al mercat



Hamburguesa Gamba

Activitat per dur a terme al mercat



Què més us agradaria menjar del que heu vist al 
mercat? Dibuixeu-ho.

I per acabar, voleu crear el vostre propi mercat 
i fer de botiguers i clients? 

Activitat per dur a terme a l’aula



Ara que heu trobat els aliments que 
no sabien tornar a les parades, us 
donem les gràcies per la vostra ajuda.

Us esperem un altre dia al mercat. 
Fins aviat!
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