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1. Poseu els punts que calgui al text següent i dividiu-lo en dos paràgrafs mitjançant 

dues barres verticals. 
 
 
PITS DE POLLASTRE AL FORN 
 
Es preparen els pits sense os, una mica oberts, sobre un tros de paper d’alumini; s’hi posa sal i 
pebre i uns trossets de mantega s’embolica bé, que quedi ben tancat, i es posa al forn uns 15 
minuts es serveixen acompanyats de patates amb pell, i una mica de salsa maionesa, o 
mantega, per a les patates. 

M. Seguí de Queralt, Cuinar és senzill 
 
 
 
2. Poseu els punts que calgui a la carta següent. Separeu-ne els paràgrafs amb dues 

barres verticals. 
 
 
Benvolguda senyora, 
 
Hem rebut la vostra butlleta d’inscripció a les IV Jornades per a la Cooperació en el 
Desenvolupament de la Infància Desprotegida que organitza l’Ateneu Popular, i em plau poder-
vos confirmar que la vostra inscripció ha estat acceptada com heu pogut llegir en el fullet de 
convocatòria, la finalitat d’aquestes IV Jornades és discutir sobre el paper de la societat civil en 
la defensa i protecció dels drets dels infants, especialment en els països en guerra recordeu 
que l’acte d’inauguració es farà el dia 4 d’abril, dijous, a les 1930 h, a la sala 4 de la Fundació 
Ateneu Popular, Rambla del Mig, 25, 2n 2a esperant de veure-us personalment durant les 
sessions de les Jornades, us saludo atentament 
 
Remei Quatrecamins  
Coordinadora 
 
Barcelona, 11 de març de 2002 
 
 
 
3. Corregiu i completeu la puntuació de la carta següent i separeu els paràgrafs amb 

dues barres inclinades. 
 
 
Benvolguts amics. 
 
Us envio aquesta carta per comunicar-vos que finalment hem pogut organitzar l’exposició de 
fotografies en homenatge al nostre associat i amic, Josep Masjoan l’acte d’inauguració es farà 
el dia 26 de març a les 20,30 h. a la sala d’actes de la fundació Ateneu Popular (cl. de la Farga, 
34, entl). L’exposició es podrà visitar fins al dia 31 de juliol de 18,30 a 22 h. tret dels 
diumenges. Esperant que hi podreu assistir aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment. 
 
Ramon Aiguader,  
Vocal de Cultura. 
 
Reus, 11 d’abril de 2001. 
 
 
 

-1- 



 
Exercicis extrets de Sitjà, Maria (2002) Material didàctic per al taller de puntuació de 
textos, Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
 
4. Poseu les comes que calgui als paràgrafs següents: 
 
 

a) La senyora Puigpelat amb una gran parsimònia preparava pastes de coco 
vainilla i xocolata per al te i les col·locava en una safata d’argent coberta 
amb un tapetet de guipur. 

 
b) La precarietat de l’accés de les dones al mercat laboral remunerat les 

desigualtats salarials entre homes i dones i les dificultats per conciliar la vida 
familiar i la professional configuren un sistema discriminatori que la societat 
ha de superar. 

 
c) Li van dir que havia de triar entre una pilota de reglament uns patins en línia 

aquella capsa d’aquarel·les que li agradava tant o passar quinze dies amb els 
avis a Palafrugell. 

 
d) Com a referència va donar el nom de tres de les cases on havia treballat del 

mestre del poble i del rector de la parròquia de l’entrenador del seu equip de 
futbol i no va afegir-hi res més perquè li vam dir que ja era suficient. 

 
e) Vam posar un anunci dient que necessitàvem una mainadera i es van 

presentar unes quantes noies que semblava que no haguessin vist mai una 
criatura de veritat. Això sí: sabien totes les cançons de moda de memòria i 
els noms de tots els equips i tots els jugadors de futbol o almenys això va ser 
el que a mi em va semblar. 
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