Correccions C2, 13 de novembre de 2018

Els noms de vies urbanes, com els mesos, els dies de l’any i els càrrecs, van en
minúscula:
A l’avinguda de Blanes a Lloret….
Ahir dimecres va succeïr un fet...
A l’hora / alhora:
Cal sensibilització _A L’HORA_______ de circular
Vam dir la mateixa paraula ALHORA__. D’això se’n diu fer un bisbe!
Per aconseguir el major consens __A L’HORA___ d’implantar aquesta mesura

Tal i com: tal com
Una normativa estrictA__ (quina vocal hi va?)
Fins _Al moment, no hem evidenciat canvis.
Fins (fins i tot) l’àvia es va tirar a la piscina, de la calor que feia
Anirem FINS AL Cadí
Ahir hi va haver un petit sisme / HI ha hagut esllavissades a les zones muntanyoses

HAVER-HI= HI HA, HI HAURÀ, HI HAVIA..
També s’ha contemplat / PREVIST / ESTABLERT un paquet de mesures…
Els edificis i les estructures no estan preparaTs per aquestes catàstrofes naturals.

On És l’error?
Fer unes xerrades EN les QUÈ / EN LES QUALS participarà una víctima
... Però a les 17.45 h ha estat l’hora en la que EN QUÈ / EN LA QUAL s’ha registrat el
sisme...
Per què no varen reformar o canviar l’estructura, si veien que estaven malmeses?
PER/PER A?
L’alemany, una bona opció pel _PER AL_____ futur (?)
Aplicacions _PER A___ tauletes, classes _PER A____ adults
Completeu:
L’alemany està cada vegada més sol·licitat TANT ALS instituts _COM A LES
universitats.

Tràfic de diamants i explotació de menors són les il·legalitats més lleus que s’hi
practiquen. On és l’error d’aquesta frase?
Per la tarda A la tarda / al matí / al vespre ….
Enfermetat no és correcte: malaltia
Deixa un llegat enorme i ja se’n parla, de fer-li un homenatge. (redundància?)
Això ha estat el detonant que ha portat EL al consistori blanenc a fer això. Com ho
veieu?
Noteu aquest error de cohesió?
Des de la redacció d’aquest periòdic local no podem fer més que aplaudir aquesta
iniciativa que, tot i la previsible reacció negativa per part dels veïns, estem segurs que
l’establiment d’aquesta original mesura contribuirà a millorar la imatge del municipi.
Altres errors de cohesió. Busqueu-los:
Vistes algunes de les raons per LES QUALS triar l’alemany com a segona llengua a
l’institut i també els avantatges professionals de cara al futur, és evident que avui dia
parlar l’alemany és un plus en el CV.

Aquest fet succeeix principalment degut a la manca de feina en el nostre país, els joves
es veuen obligats a marxar a un altre lloc. Així, doncs, per ampliar possibilitats
professionals, Alemanya és el país europeu ON / EN QUÈ / EN EL QUAL més joves
estrangers s’HI han instal·lat, perquè és la primera potència...

A partir del 1 de desembre / a partir de l’1 de desembre?
On hi ha l’error en aquestes frases?
Aquesta normativa premia les empreses amb un nivell d’accidentalitat zero.
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