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Si pots posar punt, no poses coma.

Una oració està formada per un subjecte i un verb en un temps. A més, poden apareixer més modificadors, com l’objecte directe, els circumstancials o els
atributius. Una oració completa té un verb principal, un verb no subordinat:

Peret corre pel jardí.

Els constituents oracionals basats en noms els podem expandir amb predicacions. En eixe cas, trobem oracions compostes. Consten de l’oració principal i
d’una o diverses oracions inserides. Tenim dos recursos principals per a indicar i reconéixer que el verb d’una oració inserida no és un verb principal. U és
marcar amb enllaços o el que afitador que eixe verb està en una oració inserida. L’altre és posar el verb en una forma no personal.

Peret corre pel jardí perquè li sobra energia.

Ara Peret no corre pel jardí, tot i que li sobra energia. � *Ara Peret no corre pel jardí. Tot i que li sobra energia.
Error: oració sense verb principal.

En l’exemple següent, hi han dos verbs. El segon no apareix marcat com a no principal. Per tant, corregirem l’exemple perquè hi han dos oracions en
realitat:

*Cada matí, Peret passeja per la platja, li agradamolt. � Cada matí, Peret passeja per la platja. Li agradamolt (passejar per la platja).

Un altre exemple similar:

*A Peret és difícil fer-lo rabiar, sempre està content. � A Peret és difícil fer-lo rabiar. Sempre està content. ...rabiar; sempre està...
A Peret és difícil fer-lo rabiar: sempre està content.
A Peret és difícil fer-lo rabiar perquè sempre està content.

Quan coordinem tres oracions o més, és normal enllaçar les dos últimes només. Per a entendre completament eixa afirmació és important saber que les
paraules que enllacen oracions coordinant-les (i, o, però) equivalen a punts:

Peret va arrancar el cotxe, el va posar en marxa i es va dirigir cap a l’horitzó. És equivalent a:

Peret va arrancar el cotxe i Peret el va posar en marxa i Peret es va dirigir cap a l’horitzó.
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Fragments amb propostes de correcció

En obrir els ulls va descobrir que no estava en l’autobús, estava en un
preciós jardí.

Aquell batut estava impressionant, era de color taronja i feia gust de cítrics,
però al mateix temps era dolç com la mel i era molt agradable al paladar,
no hi trobaves cap grumoll i era sedós com la nata muntada.

Passada una estona, van arribar a un bosc ple d’arbres frondosos de tots
els colors, semblava una arbreda feta d’arc de Sant Martí.

Pel que fa al tema econòmic encara que el preu de fàbrica és més car
que un cotxe de gasolina el manteniment és molt més barat, la qual cosa
a la llarga suposa un important estalvi econòmic, ja que la mecànica és
menys complicada amb la qual cosa pateix menys desperfectes i amb
això menys revisions.

El camí era molt bonic, ella estava molt feliç i ho demostrava amb la
seua forma de caminar, anava saltant d'alegria.

Marieta apesarada per la història de la bruixa la va alliberar.

Ella amb llàgrimes en els ulls li va demanar perdó i li va preguntar si
almenys la podia abraçar, la dona sense entendre res va assentir amb el cap.

Una vesprada Marieta va quedar a la plaça del mercat
amb el seu cosí Joan, després d'una estona junts van fantasiejar
sobre com serien les seues vides si visqueren a Formentera.

En obrir els ulls, va descobrir que no estava en l’autobús. Estava en un
jardí preciós.

Aquell batut estava impressionant. Era de color taronja i feia gust de
cítrics, però al mateix temps era dolç com la mel i eramolt agradable al
paladar. No hi trobaves cap grumoll i era sedós com la nata muntada.

canvi del subjecte vid. pg. 3

Passada una estona, van arribar a un bosc ple d’arbres frondosos de tots
els colors. Semblava una arbreda feta d’arc de Sant Martí.

Pel que fa al tema econòmic, encara que el preu de fàbrica és més car
que el d’un cotxe de gasolina, el manteniment ésmolt més barat
perquè la mecànica és més simple: una mecànica més simple pateix
menys desperfectes i, per tant, no necessita tantes reparacions. Això, a
la llarga, suposa un estalvi econòmic important.

Una mecànica simple té poques avaries.
Reparar les avaries és car.

Una mecànica simple és més econòmica.

El camí eramolt bonic. Ella estavamolt feliç i ho demostrava amb la
seua forma de caminar: anava saltant d’alegria.

Marieta, apesarada per la història de la bruixa, la va alliberar.

Ella, amb llàgrimes en els ulls, li va demanar perdó i li va preguntar si
almenys la podia abraçar. La dona, sense entendre res, va assentir amb el cap.

Una vesprada, Marieta va quedar a la plaça del mercat
amb el seu cosí Joan. Després d’una estona junts, van fantasiejar
sobre com serien les seues vides si visqueren a Formentera.
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Comes que no s’han de posar (encara que fem pausa o canvi d’entonació).

Un altre dels punts negatius de la càrrega de la bateria, és el temps que tarda.

Un altre factor important, són les infraestructures per a carregar les bateries.

El que més li agradava, era sentir la brisa de la mar.

Quant a l’autonomia de les bateries, cal dir que, no superen els 150 km.

Moltes vegades ens preguntem, quina és la duració de les bateries.

Com que, la contaminació acústica és molt roïna, l’hem de reduir.

Era de color taronja i feia gust de cítrics, però al mateix temps era dolç com la mel i era molt agradable al paladar, no tenia cap grumoll i era sedós com la nata muntada.


