PERSIANES AMUNT!
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8 juny 2020

Fitxes de llengua i desconfinament per al comerç
Frases i cartells habituals
De dilluns a divendres

Nou horari
De 10 a 1 del migdia
i de 4 a 8 del vespre

De 10 a 13 h i de 15 a 21 h

Els horaris

De 10 a 12, horari d’atenció
preferent a gent gran
A partir del 13 de maig, l’horari
d’aquest establiment serà
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Tardes tancat

Tanquem de 15 a 16 h per
netejar i desinfectar.

Dissabte, obert només al matí
Diumenge, tancat

Tenim obert

Recorda
 Els noms dels dies de la setmana i els mesos de l’any no són noms propis i, per tant, dins

d’una frase s’escriuen en minúscula: dilluns, dimarts, dimecres...; gener, febrer, març...
 Quan es fa referència a un interval, cal fer servir les preposicions de i a: “Obert: de dilluns

a dissabte, de 16 a 20 h”.
 El símbol de l’hora és h i cal deixar un espai entre la xifra i el símbol. Només porta punt si

es troba al final de la frase: De 9 a 13 h (o també de 9 a 13 hores)
La botiga estarà oberta de 9 a 13 h.
 Les hores i els minuts es poden separar amb un punt o amb dos punts. No és adequat fer

servir la coma. Per exemple: les 10.30 o les 10:30 h (no les 10,30 h).
 Quan es fa referència a un interval horari es pot ometre l'article definit i el sím-

bol h després de la primera notació. Per exemple: Obert de dilluns a divendres, de 13 a 19
h (o de 13.00 a 19.00 h).
Font: elaboració pròpia i Optimot
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