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6.8

Llegeix el text i contesta les preguntes
Les empreses industrials o agrícoles necessiten oficines a les quals acudeixin els
compradors de productes manufacturats i els venedors de maquinària i primeres
matèries, i on es centralitzi l'administració amb l'ajut d'ordinadors.
Les empreses necessiten altres empreses que fabriquin maquinària o realitzin part
de llur procés industrial.
També han d'estar a la vora dels bancs i de les companyies asseguradores,
requereixen bones comunicacions, accés a la informació, serveis de propaganda
i d'altres com els que poden proporcionar les universitats o escoles professionals
que preparen especialistes i tècnics.
Per això les empreses més importants tenen les oficines centrals a les ciutats. Per
aquest motiu es diu que les ciutats són centre de decisió on es prenen resolucions
importants tals com obrir, ampliar o tancar empreses.
Quina d'aquestes frases resumeix millor el sentit complet del text?
A) Les empreses agrícoles compren les primeres matèries.
B) Les empreses industrials venen els productes manufacturats.
C) Les grans empreses obren oficines a les grans ciutats.
D) Les empreses necessiten bona informació.
E) Les grans empreses prenen resolucions importants.

●

Una gran empresa vol establir-se en una d'aquestes ciutats. Quina
d'elles creus que té més oportunitats?

●
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Ciutat A) té:

x

x

Segons el text, per a què creus que a les empreses els pot interessar estar en
contacte amb escoles tècniques o universitàries?
A) Perquè així tenen més possibilitats de vendre productes.
B) Perquè així estan més ben informats.
C) Perquè els empresaris poden tenir més preparació.
D) Perquè poden obtenir nous professionals preparats.
E) Perquè les universitats estan ben administrades.

●

Temps dedicat a fer la feina:

Valoració de la feina (encercla la resposta): M

R

B

MB

Temps previst per fer aquesta feina bé:

Temps previst per fer aquesta feina ràpid:

NOM:

DATA:

6.9

Llegeix el text i contesta les preguntes
Avui és l'aniversari del pare i com que ha arribat a casa de bon humor
ens ha dit a la mare i a mi que ens convidava a sopar al restaurant.
Hem consultat la guia:
L’Arbequina
Horari: de 13:30 a 15:30 i
de 21 a 23:30 h. Tanca
diumenges al vespre i
dilluns.
Vacances:
Setmana Santa i 20 dies
a l’agost.
Especialitats: faves a la
catalana-5€ ;tronc de lluç
amb crema d’alls-7€ i
tocinillo de cielo-3€. Preu
mitjà: 21€.

Galícia
Horari: de 13 a 1 h.
Tancat diumenges al
vespre
i
dilluns.
Vacances: per Setmana
Santa i a l’agost.
Especialitats i preus:
Cloïsses amb carxofes11€; canelons
de marisc-13€; lluç de
l’estil del xef-21€; gelat
de pistatxo amb mel-5€.
Preu mitjà: 30-36€.

Coloma
Horari: de 13:30 a 15:30 i
de 21 a 23:30 h.
Especialitats: Llonza amb
guarnició, tronc de lluç al
vapor amb cloïsses i
verdures.
Preu mitjà: entre 8'50€ el
menú i 17€ el bufet dels
diumenges.

Marinada
Horari: de 13 a 16 i de
20:30 a 23:30 h.
Especialitats:
Cuina
catalana i de mercat. Els
plats suggerits són
l’orelleta
d’Alcoi,
la
romesca i la paella
d’arròs amb bacallà. Les
postres són de la casa, la
crema catalana és molt
recomanable.
Preu mitjà: 15€.

Can Mariscal
Horari: de 13 a 16 i de 31
a 23:30 h. Tancat els
dilluns.
Vacances:
a
l’agost.
Especialitats:
Cuina
catalana, cap i pota-5€;
tonyina
amb
crema
d’anxoves-9€; pastissos
de la casa-3€. Preu mitjà:
18€.

AT

ACPM

AM

ACPTM

AMP

A – Aire

V – Vigilacotxes

P – Pàrking

T – Terrasses

M – Menjadors privats

El pare vol poder aparcar sense problemes i sopar a l'aire lliure, ara que ja fa
calor. Quin restaurant creus que preferirà?
A) L'Arbequina.
B) Galícia.
C) Coloma.
D) Marinada.
E) Can Mariscal.

●

Quina d'aquestes afirmacions és falsa?
A) Tots aquests restaurants tenen obert a les 13,30 h.
B) Tots fan vacances a l'agost.
C) Tots tenen aire condicionat
D) El preu mitjà de tots supera els 6€.
E) Tots tenen horari de migdia i nit.

●

Si decidim anar al restaurant L'Arbequina, i aproximadament gastem el que val el
preu mitjà del restaurant, quant calcules que li costarà al pare el sopar de tots?
A) Entre 21 i 33€.
B) Entre 36 i 45€.
C) Entre 48 i 57€.
D) Entre 60 i 69€.
E) Entre 72 i 81€.

●

Temps dedicat a fer la feina:

Valoració de la feina (encercla la resposta): M
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