L'ÚS DEL GUIONET
1. Escriviu guionet, ajunteu o mantingueu separats els mots de les frases
següents:
El vent va girar cap al nord est.

Abans d'ahir vam jugar al set i mig amb uns nordamericans que vam
conèixer a prop de Fontromeu.

El nen va fer xip xap dins el bassal

Durant dos anys va ser vice president de la institució.

L'ex secretari ha dit avui adéu siau als seus companys.

A Barcelona hi ha hagut una manifestació a favor de la no violència a
l'ex Iugoslàvia.

Han començat les classes per als alumnes no catalanoparlants.

S'ha creat una associació jordano palestina.

S'han intensificat les relacions econòmico polítiques entre aquells dos
països.

Com que el local era ple, vaig pujar la nena a coll i be.

Ahir vaig portar a arreglar el para xocs del cotxe.

Acosteu-me el penja robes.

Aquest hotel ha canviat els para sols, però no els para vents.

A la Núria, li van robar el porta monedes.

Aquella empresa ha signat un nou contracte de compra venda.

Han adjudicat la subhasta al més dient.

Quan el tren ha arribat a Barcelona, el vagó restaurant ja estava tancat.

Solucions
El vent va girar cap al nord-est.
Abans-d’ahir vam jugar al set i mig amb uns nord-americans que vam
conèixer a Font-romeu.
El nen va fer xip-xap dins el bassal.
Durant dos anys va ser vicepresident de la institució.
L’exsecretari ha dit avui adéu-siau als seus companys.
A Barcelona hi ha hagut una manifestació a favor de la no-violència a
l’exIugoslàvia.
Han començat les classes per als alumnes no catalanoparlants.
S’ha creat una associació jordanopalestina.
S’han intensificat les relacions economicopolítiques entre aquells dos
països.
Com que el local era ple, vaig pujar la nena a collibè.
Ahir vaig portar a arreglar el para-xocs del cotxe.
Acosteu-me el penja-robes.
Aquest hotel ha canviat els para-sols, però no els paravents.
A la Núria, li van robar el portamonedes.
Aquella empresa ha signat un nou contracte de compravenda.
Han adjudicat la subhasta al més-dient.
Quan el tren ha arribat a Barcelona, el vagó restaurant ja estava tancat.

