Ampliació

1 Torna a escriure aquestes intervencions d’un xat fent servir l’ortografia convencional i
adequant-les al registre estàndard:
<sheili_tortosina> eiiiii k no parla ningu ok
<mario> don sou?
<sheili_tortosina> tortosa
<Tortosina_17> TORTOSA INDEPENDENT!!!!!
<mario> xD
<Tortosina_17> ningu parla aki!
<Romi> ola k feu
<Jana 16> olaaaaaaa
<Tortosina_17> kina rallada
<Jana 16> k tal
<Tortosina_17> molt be i tu?
<TdR> visca tontosa!
<sheili_tortosina> exactamen se diu tortosa no
tontosa
<TdR> es festa a tortosa avui u q?
<TdR> com asteu totes aki?
<sheili_tortosina> jo sc a klase
<TdR> q fas a un xat si ets a klase?
<sheili_tortosina> pòs xk me rallo
<Jana 16> io tame me rallo
<TdR> en la meva epoca no teniem ni sala
dinformatica
<sheili_tortosina> pos algo bellet ets
<TdR> i stavem 6 hores foten historia, mates i
llengua aixo es anar al cole
<mario> adeu tortosines k marxo

NOM:

2 Separa en síl·labes les paraules següents:
a ungüent

d presència

g històric

b atzucac

e cristal·lí

h rapinya

c habitació

f pròxim

i vagància

Ara, consulta les normes d’accentuació i explica per què porten accent o per què no en
porten les paraules anteriors:
a
b
c
d
e
f
g
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3 Llegeix aquest fragment d’una novel·la de Jordi Sierra i Fabra:
La pausa va ser molt breu. Els ulls de la Carla es van estavellar en els del cambrer. Els d’en Ferran van naufragar
en els d’ella. Una barca a la deriva, sense timó, sota la calma d’unes aigües tempestuoses.
—Et volia fer unes preguntes.
—A mi?
—Sisplau...
—No sé pas què et puc dir jo.
—Què recordes d’aquella nit?
—Res, què vols que recordi? El bar era ple de gom a gom, amb gent dreta pertot arreu. Prou feina tenia jo anant
d’un costat a l’altre.
—T’hi vas fixar, en ells?
—Dona, això sí.
—Els coneixies?
—De vista. Sobretot en Gust. A ell, sí.
—I les noies?
—La Laia i la Montse? També. Havien vingut unes quantes vegades.
—Parlaves amb elles?
—Bé... —va fer un esbufec en l’aire—, eren de les que no passen desapercebudes. Sobretot la Laia.
—D’aquelles que fan tronar i ploure.
Jordi Sierra i Fabra, Radiografia de noia amb tatuatge. Editorial La Galera

Ara, inventa’t i escriu la continuació d’aquest diàleg entre la Carla i en Ferran.
Per a fer-ho, segueix les pautes següents:

NOM:

•P
 ensa un motiu pel qual la Carla interroga en Ferran, és a dir, pensa quina informació en vol
arribar a obtenir.
• Tria el to que vols que tingui la conversa: amable, tranquil, punyent...
• Escriu el diàleg. Intercala intervencions del narrador en el diàleg.
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Solucions
1 Resposta model:
<mario> D’on sou?
<sheili_tortosina> De Tortosa.
<Tortosina_17> TORTOSA INDEPENDENT!
<mario> Per què?
<Tortosina_17> Ningú parla aquí!
<Romi> Hola, què feu?
<Jana 16> Hola!
<Tortosina_17> Que bé!
<Jana 16> Com estàs?
<Tortosina_17> Molt bé. I tu?
<TdR> Visca tontosa!
<sheili_tortosina> Exactament es diu Tortosa, no
tontosa.
<TdR> És festa a Tortosa avui o què?
<TdR> Com és que sou totes aquí?
<sheili_tortosina> Jo sóc a classe.
<TdR> Què fas en un xat si ets a classe?
<sheili_tortosina> Doncs perquè m’atabalo.
<Jana 16> Jo també m’atabalo.
<TdR> En la meva època no teníem ni sala
d’informàtica.
<sheili_tortosina> Doncs ets una mica gran.
<TdR> I estàvem sis hores fent història,
matemàtiques i llengua. Això és anar a l’escola.
<mario> Adéu, tortosines, que marxo.
2 a un-güent, b at-zu-cac, c ha-bi-ta-ci-ó, d pre-sèn-ci-a,
e cris-tal-lí, f prò-xim, g his-tò-ric, h ra-pi-nya, i va-gàn-ci-a.

a Perquè és aguda i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.
b Perquè és aguda i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.
c Perquè és aguda acabada en vocal.
d Perquè és esdrúixola.
e Perquè és aguda acabada en vocal.
f Perquè és plana i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.
g Perquè és plana i no acaba en vocal, vocal + s, -en, -in.
h Perquè és plana acabada en vocal.
i Perquè és esdrúixola.
3 Resposta oberta.
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