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EXERCICI 16
EL CORRECTOR ORTOGRÀFIC
Copia EXACTAMENT el text següent, faltes d’ortografia incloses, i passa el corrector
ortogràfic. Recorda que abans de fer-ho s’ha d’indicar a l’ordinador que el text està
escrit en català.

El rei estaba enamorat de la Sabrina, una dona de vaixa condicio a la que havía
combertit en la seva última esposa.
Una tarda, mentres el rei era de cacera, arribà un misatge per avisra de que la mare
de la Sabrina estava malalta. Tot hi que estava prohibit fer serbir el carruatge personal del
rei, infraxió que es pagava amb el cap, Sabrina va pujar al carruatge i va córrer al costat de
la seva mare.
Al seu retorn, el rei fou informat de la situacio:
-No es maravellosa? – va dir -. Això és amor de beritat. No li a importat jugarse la
vida per cuidar de la seva mare. És maravellosa !
Un altre dia, mentres Sabrina estava assentada al jardí de palau menjant fruita, arribà
el rei. La prinsesa el saludà i després feu una caixalada a l’últim préssec que quedava al
sistell.
-Semblen vons! – va dir el rei.
-Ho són – va dir la prinsesa. I allargan la mà, li cedí al seu estimat el seu préssec.
-Quan que m’estima! – comentà després el rei -. Renuncià al seu propi plaer per
donar-me l’últim préssec de la sistella. No és fantàstica?
Passaren els anys i, no se sap per què, l’amor i la pasió van desaparèixer del cor del
rei.
Assentat al costat del seu amic més íntim, li deia: “Mai es ba cumpurtar com una
reina. No va desafiar la meva prohibició utilitzant el carruatge? És mes, recordo que una
vegada em va donar de menjar fruita mossegada”.
Si el que veus s’ajusta a mida amb la realitat que et convé més...
...desconfia dels teus ulls!

Deixa’m que t’expliqui, Jorge Bucay
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Passa el corrector ortogràfic al text anterior. Abans de fer-ho però, segueix els
següents passos:

1-Prem CTRL+E amb l’exercici en pantalla (això seleccionarà tot el text).
2-Ves el menú Eines -> Idioma -> Definir Idioma.
3-Selecciona Catalán.
4-Prem el botó Acceptar.

Amb això, l’ordinador ja sap que el text està escrit en castellà. Per iniciar la correcció
anar al menú Eines -> Ortografia i gramàtica... o prémer

.

Si teniu activada l’opció de revisar l’ortografia mentre escriviu (Eines -> Opcions ->
Ortografia i gramàtica), podeu fer la correcció prement el botó dret del ratolí sobre la
paraula marcada com a errònia.
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