
Classe 12: 29-10-19

El meu correo electrònic: davidsaeznova@gmail.com

Exercicis del llibre per dijous:

Exercicis: Unitat 2: 1, 2, 3, 5, 6

Gramàtica llibre unitat 2: pàgina 135

Traducció:
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-desayun

o-de-laura

A les vuit del matí la mare de la Laura ja s’ha pres el seu cafè amb torrades. És hora
de despertar a la seva filla o es farà tard. Quasi/gairebé, a les fosques s’atraca/
s’acosta al petit llit de fusta i busca la seva careta sota l’edredó per donar-li un petó
de bon dia.

La Laura es desmandra, es posa les seves sabatilles vermelles i es sota a l’assolellada
cuina. Avui té molta gana/fam però per sort, la seva mare li ha preparat el seu
esmorzar favorit: suc de taronja, tres anous i un tassó de llet amb cereals.

La nena sap que aquest és el menjar més important del dia i que necessita
alimentar-se bé per pensar amb claretat. A mes a mes, avui hi ha classe de
gimnàstica i ha de practicar la capgireta lateral per l’actuació de fi de curs.

Quan termina es vesteix, es renta la cara i les dents i es raspalla els cabells. Dins de la
seva moxilla fica un quadern i set llapis de colors.

La seva mare apareix somrient i li dona un paquetet amb un parell de galetes. Està
creixent i necessitarà reposar forces al llarg del matí.

La Laura com tots els dies va al col·legi feliç i amb ganes d’aprendre moltes cosas.
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Mandra: pereza
desmandra: despereza



Quan NO s’apostrofen les paraules en català:

L’article determinat singular s’apostrofa sempre davant de vocal llevat de:

1. Quan és femení i va davant de i/u/hi/hu àtones: la història, però l’illa.

Exemples:
La Universitat - femenina (OK) comença amb i o u àtones
La Inmaculada - femenina (OK)
La Història
La Humanitat
La Irene
La UNESCO

L’illa illa femina ok - i tónica
L’Úrsula

2. Quan és masculí o femení i va davant de /j/ o /w/: la iaia, el iogurt.
El iuguslau

3. No apostrofa: la host, la una (referit a hores), la ira, la Haia.

4. El prefix a- (amb valor negatiu):
la asimetria.
La anormalitat

5. Quan van davant del nom d’una lletra: la ema.
La ena, la essa, la efa, la hac, la ela,

6. Davant el so /h/ que es dóna en paraules importades d’altres llengües: el hawaià.

7. Davant de les sigles quan es lligen lletra per lletra: el AZT (la medicina per a la
SIDA).

Davant de sigles que es lligen com un mot, segueix les regles normals: l’IVA, l’ONCE,
la UNESCO -

La UNESCO - la unesco - femenina - i/u àtona

En canvi, SÍ que s’ha d’apostrofar en alguns casos que poden resultar-nos estranys:

1. Davant del número u, del número onze i de l’ordinal onzé, encara que s’escriguen
amb xifres: l’1, l’onze , l’onzé, l’11, l’XI.

2. Amb paraules en cursiva o encapçalades per cometes: l’autòmat, l’«orenella».
Exercicis d’apostrofació: http://enxaneta.info/activitats/definit/19/1
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