
Mail:

ACTIVITAT 3R D'ESO
Nom i cognoms: 

Institut:

1- Quines són les tres àrees relacionades amb la família professional d’Activitats Físiques
i Esportives?

2- Quina d’aquestes activitats NO està relacionada amb la família professional
d’Administració i gestió?

3- La logística i el transport formen part de la família professional de Comerç i
Màrqueting?

4- A quins àmbits fa referència la família professional d’Electricitat i Electrònica?

@fundaciodelsoficis

#SalodelsOficis2023
www.salodelsoficis.cat

21, 22 I 23 DE MARÇ

Telèfon:

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Marca UNA resposta correcta de cada pregunta. 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

a.   Esport d’alt rendiment, instal·lació d’equips electrònics i activitats fisicoesportives i recreatives.
b.  Activitats fisicoesportives i recreatives, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació.
c.    Activitats fisicoesportives i recreatives, administració i auditoria.

a.   Assegurances i gestió de la informació
b.   Activitats d’atenció al públic
c.   Disseny gràfic

a.   Si
b.   No
c.   A vegades

a.   Muntatge i instal·lació d’equipaments electrònics
b.   Gestió i muntatge de sistemes domòtics
c.   Totes les anteriors són correctes

5- Quina de les següents activitats estan incloses en la família professional d’Hoteleria i
Turisme.

HOTELERIA I TURISME

a.   Atendre clients en hotels i pensions
b.   Creació de pàgines web
c.   Realització de programes de TV



GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ!  
ARA NO T’OBLIDIS DE DEIXAR EL TEU FULL  A LA BÚSTIA DE PREMIS! 

@fundaciodelsoficis

6- Quin dels següents productes NO està relacionat amb la família professional
d’Indústries Alimentàries?

7- Quina professió puc exercir en l’àmbit de la família professional d’Imatge personal?

8- A què fa referència les sigles TIC?

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

IMATGE PERSONAL

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

a.   Oli
b.   Pa
c.   Suro

a.   Higienista bucodental
b.   Esteticista
c.   Productor/a d’espectacles

a.   Transformació i Conservació
b.   Tecnologies de la Informació i Comunicació
c.   Tecnologia de la Innovació i la Comunicació

9- Quines són les tres àrees relacionades amb la família d’Instal·lació i Manteniment?
a.   Fred i climatització, sistemes d’aïllament i manteniment electromecànic
b.   Sistemes d’aïllament, logística i eficiència energètica
c.   Manteniment electromecànic, projectes de telecomunicació i muntatge de mobles.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

SANITAT

10- Si fossis un professional de l’àmbit de la família professional de la Sanitat, quina
tasca NO realitzaries:
a.   Higienista bucodental
b.   Esteticista
c.   Productor/a d’espectacles

11- Quina d’aquestes funcions té relació amb la família professional de serveis
socioculturals i a la comunitat?
a.   Promocionar destinacions turístiques
b.   Atenció i integració social
c.   Confecció de peces de vestir

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

12- Quins àmbits tenen relació amb la família de Transport i manteniment de vehicles?
a.   Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera
b.  Nàutica, automoció i conducció de vehicles per carretera, fred i climatització i educació social
c.   Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable i funcions de transport sanitari


