Comprensió lectora
1. Selecciona el vehicle que creguis més convenient per als perfils següents. Només
hi ha una solució possible en cada cas:
1. El Josep i el Robert són dos germans paletes que tenen una empresa de
construcció. Fa poc van llogar un magatzem per desar-hi el material i la
maquinària de la feina, i ara s’han decidit a comprar un vehicle que tingui espai
suficient per carregar-hi l’instrumental que necessiten en el dia a dia, alhora que
els permeti desplaçar-se pel territori, juntament amb dos manobres que treballen
amb ells.
2. El Carlos i l’Elisa són una parella jove, dinàmica i aventurera que viu en una
ciutat. Els caps de setmana els agrada fer excursions a muntanya per practicar
activitats a l’aire lliure. Necessiten un cotxe per conduir per camins i terrenys
sense asfaltar.
3. Abans el Marc vivia a prop de la feina i hi anava a peu. Ara, però, s’ha comprat
un pis que està més allunyat i es troba que, si es desplacés amb transport públic,
trigaria una hora i mitja a arribar-hi, ja que hauria de combinar el metro i el tren.
Per això necessita un cotxe. Donades les dificultats per aparcar, vol que sigui un
vehicle petit, però també necessita que tingui prou capacitat per portar-hi els amics
de tant en tant.
4. La Paola i el Pere tenen dos fills, d’onze i quatre anys. També tenen dos gossos
de mida mitjana. Els aniria bé adquirir un vehicle còmode i amb prou espai per
encabir-hi l’equipatge, ja que sempre que tenen ocasió viatgen en família a
l’apartament que tenen llogat a 500 km de casa seva.
5. L’Erika és una executiva independent i decidida que després d’una setmana
atrafegada al despatx on treballa vol dedicar el temps d’oci a recórrer Catalunya.
Li agrada molt conduir i vol un cotxe ràpid amb el qual se senti lliure.

A.

MONOVOLUM
És un vehicle de quatre rodes amb capacitat per a més de cinc persones. El
compartiment del motor, la cabina i el maleter estan integrats. Aquesta enginyeria
pretén augmentar l’espai de l’habitacle i del maleter. En alguns casos, els seients
poden desplaçar-se, i fins i tot desmuntar-se, per configurar l’interior de
l’automòbil segons les necessitats de l’usuari.

B.

TOT TERRENY
És un vehicle ideat a principis del segle XX per necessitats militars que
posteriorment es va adaptar a l’ús civil. Té tracció a les quatres rodes i està
concebut per moure’s per la muntanya en terrenys aspres, relliscosos, amb pedra,
terra, sorra, neu, gel, etc. Avui dia, encara que es continua utilitzant
professionalment, se’n fa un ús sobretot recreatiu.

C.

CÀMPER
És una furgoneta condicionada com a habitatge que s’utilitza habitualment durant
els períodes de vacances. Està considerada la germana petita de l’autocaravana,
més confortable. La càmper destaca per la mobilitat i el cost baix. No sol tenir ni
servei higiènic, ni dutxa, ni llits permanents separats de la zona de dia. Té espai
ample
per a l’equipatge.

D.

FURGONETA

Aquest vehicle de gran capacitat de càrrega està destinat al transport d’objectes o
grups de persones. En general és un vehicle de quatre rodes amb forma de caixa a
la part posterior, que és tancada. Pot tenir la mateixa amplada i longitud que un
automòbil gros, però és més alt. La zona de darrere té diverses files de seients que
es poden retirar per a transportar objectes grossos.
E.

COTXE ESPORTIU
Aquest vehicle està dissenyat per circular a altes velocitats. Sol tenir un motor de
gran potència i millor acceleració, adherència i frenada que altres tipus
d’automòbils. Normalment és de dues places, encara que també hi ha esportius
amb quatre. En molts casos, les dues places posteriors són petites i poc aptes per
a adults.

F.

COTXE URBÀ
Aquest cotxe és un vehicle de quatre rodes amb una llargària al voltant dels 3,5
metres i capacitat per a quatre persones. Normalment té tres portes i espai per a
un maleter petit. Tret d’algunes versions esportives, té un motor de mitjana i de
baixa potència. Per tant, l’àmbit d’ús principal és per ciutat i per vies de
circumval·lació. És molt fàcil d’aparcar i compta amb direcció assistida. Sol tenir
motor de gasolina i dièsel i caixa de canvi manual i automàtica.

G.

CAMIONETA
És un vehicle més petit que el camió, emprat generalment per al transport de
mercaderies, que té a la part posterior una zona de càrrega descoberta en la qual
es poden col·locar objectes grossos. Aquesta plataforma pot ser coberta en alguns
models amb una lona o amb una estructura de fibra de vidre. En general, l’àrea
està envoltada per una paret de mig metre d’alçària. La part posterior és abatible,
per poder carregar i descarregar objectes.
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