Generalitat de Catalunya
Institut Català del Consum

Avalua el teu perfil
Primer test ( 1, 2, 3, 4, 5 )
Si

No

Si

No

Si

No

1. Els mitjons no tenen talles
2. Amb 2m2 de roba es pot fer una camisa
3. Hi ha molts aliments que no caduquen
4. El pes escorregut és menor que el net
5. El peix blau aporta menys calories que el blanc
6. Les mongetes són llegums
7. Cal menjar més proteïnes que hidrats de carbó
8. El consum energètic es calcula en calories per hora
9. En un tetra-brick de llet hi ha 1/2 l
10. Val igual un pot d’1 Kg que dos de 1/2 kg

Segon test ( 6, 7, 8, 9, 10 )

1. Els productes d’aquí tenen codi que comença per 84
2. El PVP inclou l'IVA
3. Qui compra un pis ja no paga res mensual
4. Al mercat l’únic gratuït és el julivert
5. El preu de 100 m3 d’aigua és el doble del de 50 m3
6. Si un mes no s’usa electricitat no es paga res
7. Hi ha números de telèfon amb 3 xifres
8. En dies festius és més car telefonar
9. Dos metres d’altura són suficients en un sostre
10. Neveres i rentadores tenen amplades semblants

Tercer test ( 11, 12, 13, 14, 15 )

1. Totes els electrodomèstics consumeixen igual
2. Un llit normal fa mig metre d’amplada
3. Els tetra-bricks i les botelles es tiren al contenidor de vidre
4. Cada persona fa més de 0,1 kg de deixalles per dia
5. En un bus no tothom viatja al mateix preu
6. Una targeta de metro de 10 viatges val com 10 bitllets
7. Si es venen més cotxes es consumeix més pintura
8. L’assegurança d’un cotxe és optativa
9. En canviar divises es paga un càrrec bancari
10. Seria igual tornar un prèstec amb quotes mensuals o anyals

Test final
Si
1. Hi ha talles de rellotges
2. Les ofertes no poden incloure productes caducats
3. Els aliments tenen greixos o proteïnes
4. El secret de la dieta mediterrània és menjar molt peix
5. Els envasats amb més pes són més econòmics
6. El codi de barres comercial té 13 nombres
7. La neteja d’escala està inclosa en el lloguer
8. El gas es mesura en litres
9. Un nombre de telèfon normal té 10 xifres
10. La llargada d’un llit és superior a 150 cm
11. L’electricitat es mesura en kilowatts
12. És millor llençar els tetra-bricks, buits i plegats
13. Les targetes del transport representen poc estalvi
14. L’IVA d’un cotxe és superior a l’IVA dels llibres
15. En ingressar un xec mai et carreguen res

Solucions dels tests
1er. No, si, no, si, no, si, no, no, si, no
2n. Si, si, no, si, no, no, si, no, no, si
3r. No, no, no, si, si, no, si, no, si, no
Final: no, si, no, no, si, si, no, no, no, si, si, si, no, si, no.

El teu perfil
Si encerteu 50%
70%
Més de 70%
Menys de 50%

Qualificació: Bé
Qualificació: Notable
Qualificació: Excel·lent
Qualificació: Torneu a fer el text

No

