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1 Ordena aquestes 4 fotografies segons l’antiguitat dels mitjans de transport que s’hi veuen:

2 Relaciona cada mitjà de transport de mercaderies amb una de les característiques 
següents:

 Avió • • És el mitjà de transport amb més capacitat.

 Tren • • És el mitjà de transport més ràpid i més car.

 Vaixell • • És el mitjà de transport que arriba a més llocs.

 Camió • • És el mitjà de transport més barat, però no arriba a tot arreu.

3 Raona quin mitjà de transport et sembla que és el més utilitzat per a moure mercaderies 
dins d’un país com el nostre.
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4 Completa aquest text sobre el transport combinat i el transport amb contenidors. Quina 
relació tenen?

El transport  és aquell que utilitza diversos  sense haver 

de descarregar la  cada vegada que canvia el mitjà. Així, per exemple, es pot 

carregar la mercaderia en un camió i aquest pot entrar en un vaixell transbordador (ferri) que el 

transporta a un altre punt.

Dins dels transports combinats, cal esmentar el transport amb  Els contenidors 

són grans caixes  de mides i sistemes d’ancoratge normalitzats, que s’acoblen 

perfectament tant per a ser apilats als , com per a ser transportats amb 

vaixells, trens o camions. El transport amb contenidors té l’avantatge que la  és 

carregada en el punt de partida i no es descarrega fins al punt d’arribada; l’únic que canvia, si cal, 

és el .

5 Observa aquesta imatge i, després, contesta:

• On es troben aquests pictogrames? 

• Què significa cadascun? 

• Per què s’hi posen? Què tenen a veure amb el transport de mercaderies? 
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6 Quin d’aquests mitjans de transport utilitzaries per a cadascuna de les accions següents?

a Transportar gasoil o productes inflamables per carretera.

b Enviar medicaments al cor de la selva amazònica.

c Enviar contenidors des d’un port d’Àsia fins a Europa.

d Repartir a domicili paquets de petit format.

e Transportar aliments frescos fins a un gran supermercat.
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Solucions
1 Resposta: 4, 1, 3, 2

2 Resposta:

A2

B4

C1

D3

3 Resposta model: En un país com Catalunya, amb 
distàncies no gaire grans, el mitjà de transport de 
mercaderies més utilitzat és el camió, ja que és 
l’únic que arriba a la porta de totes les fàbriques 
i els magatzems i el que permet fer arribar les 
mercaderies a tots els punts de venda.

4 Resposta:

combinat

mitjans de transport

mercaderia

contenidors

metàl·liques

magatzems

mercaderia

mitjà de transport

5 Respostes model:

•  Aquests pictogrames estan impresos en alguns 
embalatges.

• Respectivament, signifiquen:

 a Cal protegir de la pluja.

 b Compte! Mercaderia fràgil.

 c Embalatge fet amb material reciclat.

 d Compte! Material inflamable.

•  S’hi posen per a advertir del tipus de mercaderia 
que es transporta. Les mercaderies, quan es 
transporten, han d’anar ben embalades perquè 
el producte quedi ben protegit i no es deteriori 
durant el viatge.

6 Resposta:

a camió cisterna

b avioneta

c vaixell

d furgoneta

e camió frigorífic




