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1 Llegeix atentament les frases següents i corregeix les incorreccions:

•  El transport de mercaderies té el seu origen durant la Revolució Industrial, amb l’aparició de la 

indústria. 

•  El primer gran invent relacionat amb el transport per terra va ser el motor. 

•  El comerç és el conjunt d’operacions que tenen lloc al voltant de la fabricació i la distribució dels 

productes. 

•  La xarxa bàsica de transports és formada per tots aquells transports que permeten traslladar els 

productes d’un lloc a un altre del país amb el màxim de facilitat, seguretat i rapidesa. 

2 Escriu una frase que faci referència a cadascun dels següents mitjans de transport i en què 
es valorin, segons cada cas, aspectes com aquests:

rapidesa del transport • preu • capacitat • accés als punts de venda o consum
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3 Busca informació sobre el mitjà marítim que serveix per a transportar el petroli i els seus 
productes derivats.

•  Després, prepara una exposició oral que inclogui la informació següent: el nom d’aquest mitjà, 
les característiques i la capacitat que té, les rutes més habituals que fa i els riscos i els perills 
que comporta.

4 Observa la fotografia següent i, després, redacta un text sobre el transport combinat i els 
contenidors.

5 Busca fotografies dels mitjans de transport que utilitzaries per a cadascuna de les accions 
següents:

•  Transportar gasoil o productes inflamables per carretera.

•  Enviar medicaments al cor de la selva amazònica.

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

•  Repartir a domicili paquets de petit format.

•  Transportar aliments frescos fins a un gran supermercat.
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Solucions
1 a  El transport de mercaderies té el seu origen durant el neolític, 

amb l’aparició del comerç.

b  El primer gran invent relacionat amb el transport per terra va 
ser la roda aplicada al carro estirat per animals.

c  El comerç és el conjunt d’operacions i transaccions que fan 
referència a la compra, la venda i la distribució de productes.

d  La xarxa bàsica de transports és formada per una sèrie 
d’infraestructures (carreteres, vies de tren, aeroports, ports...) 
que permeten traslladar els productes d’un lloc a un altre del 
país amb el màxim de facilitat, seguretat i rapidesa.

2 Resposta model:

L’avió és el mitjà de transport més ràpid i més car.

El tren és el mitjà de transport més barat, però no arriba a tot 
arreu.

El vaixell és el mitjà de transport amb més capacitat.

El camió és el mitjà de transport que arriba a més llocs.

3 Resposta oberta

4 Resposta model:

El transport combinat és aquell que utilitza diversos mitjans de 
transport sense descarregar i obrir la mercaderia cada vegada. 
Dins del transport combinat destaca, especialment, el transport 
amb contenidors, com els de la fotografia. Aquests contenidors 
tenen unes mides i uns ancoratges normalitzats que els 
permeten ser carregats en diferents mitjans (com trens, vaixells o 
camions) i ser apilats l’un sobre l’altre.

5 Resposta oberta.




