
EL MERCAT DE LA BOQUERIA 

A. Informació bàsica de la Boqueria 

1. On estan situades les parades de fruita i verdura? 

2. On estan situades les parades de peix i marisc? 

3. Quan va obrir el mercat? Era com ara? (Punt d’informació) 

4. Busca una parada de plats precuinats i enumera quatre plats que trobis a 
l’aparador. Si portes càmera, fotografia’ls. 

5. Quina mena de parades de carn hi ha? A totes venen de tot? 

6. Hi ha botigues que només siguin d’olives? Quantes? 

B. Parlem amb els comerciants i amb els clients 

Si són persones grans parlarem de vostè:  NO: Et puc preguntar? 
       Sí: Li puc preguntar? (com 3ap) 

Si són joves parlarem de tu:  Et puc fer una pregunta? 
     Perdona, … 
Fórmules de cortesia: 
 1. Saludem 
  Bon dia!  
  Hola! 

 2. Som amables al preguntar 
 - Perdoni, li puc fer una pregunta/unes preguntes? 
 - Voldria saber... quant valen les taronges 
    



 3. Si no l’entenem, demanem la informació una altra vegada 
  - Perdoni, m’ho pot repetir? 
  - Perdoni, no l’entenc 
  - Perdoni, com ha dit? 

 4. Sempre donem les gràcies: Moltes gràcies!!! / Molt amable!!! 

 5. Ens acomiadem: - Que passi un bon dia / Bon dia tingui / Adéu 

Demanem la següent informació als botiguers 
- Quant val un quilo de sardines? A quina parada són més cares? A quina són 
més barates? 

- Aneu a una parada de marisc i pregunteu quin és el marisc que es ven més 
per Nadal. 

- Pergunteu a dos botiguers diferents a quina hora es desperten al matí i a 
quina hora comencen a treballar. És molt d’hora? 

C. Entrevisteu a un client: 

- Què ha comprat? 

- Ve sovint a la Boqueria? Quants cops a la setmana/mes/any? 

- Viu a prop del mercat? Hi va a peu o en transport públic? 

- Quina parada li agrada més? Per què? 

D. Si porteu càmera, feu una fotografia a la parada que us agradi més. 
Demaneu permís! - Podria fer una fotografia a la seva parada?


