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El Mercat de Sineu
Concepció Camps
Bartomeu Vilanova

PER A 3r DE PRIMÀRIA

El mercat de Sineu és un dels més 
importants de Mallorca no només pel 
seu pes econòmic, sinó també, i molt 
especialment, pel seu significat cul-
tural. 

Des de principis del segle XIV cada 
dimecres, Sineu, és el punt de troba-
da: compradors, venedors, visitants i 
turistes de tot Mallorca convergeixen 
a la capital de Pla. 

És voluntat  de l’Ajuntament de Sineu 
que “el dimecres “ tingui també un 
atractiu pedagògic. Amb la presen-
tació del quadern “Feim dimecres: 
anam al mercat de Sineu” destinat 
a tercer cicle d’Educació Primària 
s’amplia l’oferta del municipi als cen-
tres d’ensenyament. 

El mercat es presenta com l’eix con-
ductor on el coneixement del medi 
s’uneix a una tasca interdiciplinar. la 
proposta pedagògica va més enllà de 
la mirada, de l’aparador, és una pro-
posta per viure la nostra cultura.

En Marc i na Maria, són dos companys 
dibuixats que acompanyen als al·lots i 
al·lotes de 5è i 6è en un recorregut pel 
passat i present que cada dimecres es 
retroba al mercat de Sineu.

1- PREPARAM lA VISItA
El llibret dóna la possibilitat de prepa-
rar la sortida a l’aula.

Sineu, el centre de Mallorca...!

Mapes, estadística, gràfiques, esque-
mes i exercicis de relació; els proce-
diments són l’eix del coneixement del 

territori, de la geografia humana i 
econòmica d’un municipi: Sineu 
dins el marc de l’illa de Mallorca.

Una mirada al passat de Sineu

El passat, la nostra història, es pre-
senta seguint un ordre cronològic, 
amb un vocabulari senzill i un text 
amè. Es dóna una atenció especial 

a l’època contemporània, de d’on 
es fa referència als fets i als con-
ceptes bàsics per entendre el pre-
sent (sistemes de govern, legislació, 
democràcia, conflictivitat social...). 
les tasques que es proposen es ba-
sen en la lectura comprensiva.

Amb la intenció de transmetre que 
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tota realitat és fruit del passat, finalitza 
“una mirada al passat de Sineu” fent 
un seguit de reflexions sobre els prota-
gonistes de la història i, procurant que 
cada un dels nostres alumnes se senti 
protagonista de la història pel fet de 
viure el present i, se senti responsable 
per estar construint el futur... serà la 
historia dels seus néts.

El mercat d’altre temps

El passat vist des d’una òptica antro-
pològica i etnològica, és introduït per 
un petit exercici matemàtic. És una 
pinzellada a les relacions humanes, 
les eines del camp, els recipients, els 
oficis, la gastronomia... estem parlant 
de cent anys enrere. 

2- DE VISItA Al MERCAt
Què és un mercat?

Abans de començar el recorregut pel 
mercat de Sineu ens preguntem pel 
significat de la paraula mercat, i pels 
mecanismes que intervenen i formen 
part de l’activitat econòmica.

Aclarit aquest concepte, ja pot co-
mençar el recorregut que es pot 
seguir des del text o també des del 
plànol que hi ha darrere el qua-
dern.

l’alumnat s’haurà de fixar en els ti-
pus de productes que s’ofereixen,  
la seva localització i els preus que 
tenen. Però no només això, durant 
el recorregut es treballen diferents 
punts d’interès: 

- La compravenda d’animals vius:
la zona on hi ha animals és 
l’espai més significatiu del mer-
cat, de manera que caldrà una 
informació complementària i, al 
mateix temps, una observació 
més acurada. 

- El casal de Son Torelló, l’església 
de Santa Maria: Davant aquests 
dos edifici s’introdueix a l’alumnat 
a un joc on apliquen conceptes 
matemàtics, s’aproximen al llen-
guatge arquitectònic i també a la 
iconografia cristiana.

- Abans d’acabar el recorregut 

descobrim les eines de tall ma-
llorquines.

Donat que el mercat de Sineu és 
un punt de trobada de compra-
dors i venedors i, al mateix temps, 
és un atractiu turístic, no ens ha 
d’estranyar que arreu estigui ple de 
gent. Es proposa que cada alumne 
es “disfressi” de periodista i pregun-
ti a un venedor i a un comprador la 
seva opinió sobre el dimecres. 

Dins la proposta de visita la mer-
cat de Sineu s’inclou una visita a 
l’Ajuntament on es guarda una 
barcella de l’època medieval. Uns 
petits exercicis d’observació i càlcul 
ens acostaran  als que es feien en 
el passat. Aquesta part de la visita 
és guiada.

3- REflExIó fInAl
Per finalitzar l’activitat es proposa 
una reflexió sobre educació me-
diambiental. Analitzant com deuen 
quedar els carrers de Sineu un cop 
acabat el mercat, caldrà cercar 
idees per deixar el poble net.

l’ultima qüestió demana una valo-
ració de l’activitat, una crítica posi-
tiva i una anàlisi del comportament 
individual i de grup.
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Per aconseguir el material cal te-
lefonar a l’ajuntament de Sineu: 
971520027


