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1. Esmeneu tots els errors que trobeu al text següent i indiqueu quins
recursos en línia heu fet servir per corregir-los.
Com no s’ha de fer un frostinguna glaça de xocolata.
En general, tots els bloggersbloguers tenim tendència a crear entrades de
les nostres millors obres culinàries. Però us ben asseguro que de pífies,
també en fem. Oh, i tant!
Avui us ensenyo unes imatges d’un senzill frostingd’una senzilla glaça de
xocolata blanca que no ha quedat gens bé. Així tots podem aprendre del
meu error...
Un frostingUna glaça ben fetfeta ha de tenir una textura cremosa i suau. I no
penseu que és difícil fer-ne un.una. De fet, només necessitem xocolata
blanca o negrenegra (al vostre gust). Aquí teniu una recepta amb xocolata
blanca. Si mireu les fotografies de la recepta, fixeu-vos en la textura. És llisa
i perfecte. Suauperfecta, suau i cremosa.
Doncs llavors, perquèper què m’ha quedat terrósterrosa ara, aquest coi de
frosting??glaça?
Pot haver-hi més d’una causa. I és per això que he pensat que aquesta
entrada us pot ser d’ajuda a vosaltres si no teniu gaire experiència en
cupcakes i en l’art de decorar-los.
www.graelladesucre.blogspot.com (text manipulat)

Comentari [SS1]: ‘Glaça’ és la paraula
catalana equivalent de l’anglicisme
frosting. Font de consulta: Optimot
Comentari [SS2]: Els títols no acaben
amb punt final. Font: Els signes de
puntuació, de la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya. Es pot consultar en línia.
Comentari [SS3]: ‘Bloguer/a’ és la
paraula catalana equivalent a l’anglicisme
blogger. Font: Termcat.
Comentari [SS4]: Aquesta coma, que
és opcional, serveix per indicar que hi ha
un element de la frase que ha quedat
desplaçat a l’esquerra de la seva posició
habitual. Font: Els signes de puntuació.
Comentari [SS5]: L'exclamació i
tant equival a 'evidentment, naturalment'.
Molt sovint, però, per reforçar una
afirmació s'afegeix davant d'aquesta
exclamació la interjecció oi o oh. Font:
Optimot.
Comentari [SS6]: ‘Negre, negra’ és un
adjectiu de dues terminacions i ha de
concordar amb el substantiu . Fonts:
Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans i Optimot
Comentari [SS7]: Fonts: Diccionari
castellà-català de l’Enciclopèdia Catalana i
Optimot.
Comentari [SS8]: ‘Perfecte, perfecta’
és un adjectiu de dues terminacions i ha de
concordar amb el substantiu.
Comentari [SS9]: Problema de
puntuació. No es pot separar una
enumeració de substantius amb un punt i
seguit. Font: Els signes de puntuació.
Comentari [SS10]: ‘Per què’ s’escriu
separat quan equival a per quina raó. Font:
Optimot, fitxa 181/4
Comentari [SS11]: ‘Coi’ és un
eufemisme correcte equivalent a cony.
Fonts: Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans i Optimot.
Comentari [SS12]: Problema de
puntuació: només cal posar un sol sígne
d’interrogació o d’admiració. Font: Els
signes de puntuació.
Comentari [SS13]: Verb haver-hi.
Comentari [SS14]: Els possessius no
sempre són necessaris. Font: llibre de text,
unitat 2.
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Comentari [SS15]: Cupcake és un
anglicisme incorporat a la llengua catalana.
...

