EXERCICIS DE PUNTUACIÓ (CORRECCIÓ)
1. Escolta, Lluïsa, això no ho fas prou bé.
2. Intervindran quatre personatges en aquesta escena: el llop, que
espantarà la Caputxeta; l’àvia, que fugirà corrents cap al bosc; la
Caputxeta, que intentarà escapar;/, i el llenyataire, que les salvarà.
3. La incorporació de nous treballadors a la nostra empresa ha de
facilitar i accelerar el procés de digitalització de les comandes.
4. Aquella professora era molt atenta; l’altra, gens ni mica.
5. No penso convidar l’Ernest a la boda:/. és un insolent i un mal
educat.
6. El patge Faruk va dir: “Nens i nenes, heu de ser molt bons”.
7. - Agafa l’enciam -va dir el Pere-. Farem una bona amanida.
8. El nou alcalde d’Esparreguera, que ha guanyat les eleccions per
majoria absoluta, ha demanat calma a l’oposició.
9. Tots els alumnes del curs (la Sandra, la Natàlia, la Vanessa, la Marta,
el Jordi...) han recollit diners per a fer la festa.
10.La baixa incidència de la publicitat en els mitjans de comunicació
està obligant les agències a buscar nous canals de difusió.
11.El polític va alçar les mans i va cridar: “Hem arribat a un acord!”.
12.Aquesta planta necessita molta aigua; aquella, poca.
13.Van assistir a l’acte el secretari de l’Ajuntament d’Abrera, el Sr.
Muñoz; la directora de la Biblioteca Municipal de Martorell, la Sra.
Mas; el regidor de Política Lingüística d’Esparreguera, el Sr. Puig;/, i
la regidora d’Esports d’Olesa de Montserrat, la Sra. Martínez.
14.El Barça ha marcat quatre gols; el Madrid, tres.
15.Fes-me cas i tria els canelons de verdures:/. són sans i deliciosos.
16.El professor Demetri Casals, que ha guanyat el Nobel de Física
d’enguany, ha fet un discurs emocionant.
17.París, la ciutat de l’amor i la llum, segueix sent la capital més
visitada d’Europa.
18.El Joan necessita un bolquer net; la Mireia, un biberó tebi de
cereals;/, i l’Àlex, una manteta de cotó.
19.El resultat de l’enquesta feta a tots els instituts d’aquella població
del Baix Llobregat demostren una baixada en l’ús social del català.

