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L’escriptura en la societat actual

L’ensenyament de la llengua escrita a EI i CI

ESCRIURE, PER A QUÈ?

La motivació i els aspectes afectius en l’aprenentatge de l’escriptura

Escriptura i família

Per acabar...

Aprendre a escriure a partir dels textos de l’entorn escolar







necessita desenvolupar i aplicar un ciutadà

Què implica aprendre a escriure en una societat alfabetitzada?  
Quins usos de la llengua escrita

Què implica aprendre a escriure a EI i CI?
?



1 Què implica saber escriure en la societat actual?

“Escriure és una activitat social que s’inscriu en l’entramat 

d’activitats comunicatives que es duen a terme en una societat 

alfabetitzada”.

“Saber escriure -és a dir, ser competent en una societat 

alfabetitzada- consisteix a conèixer els usos escrits que hi 

tenen lloc, a conèixer les funcions dels tipus de discurs que s’hi 

donen i també, és clar, a saber respectar les diverses 

convencions lingüístiques i no lingüístiques de cada discurs”.

Daniel Cassany

Anna Camps



Aprendre a escriure no és cap luxe.

És un dret dels alumnes!

http://www.theguardian.com/

http://www.theguardian.com/


- Enric Queralt i Catà -
09/02/2016
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Un dèficit en competència escrita és... 

una de les portes d’entrada a l’exclusió social.

http://www.preset.org/


1 Finalitats o objectius de l’escriptura

Recordar, identificar, localitzar,

registrar, emmagatzemar... dades
Comunicar



Gaudir , compartir sentiments i emocions, participar de fantasies i somnis



Aprendre, conèixer, estudiar...

Aprendre com es fan les coses...

No s’aprèn a escriure s’aprenen maneres d’escriure



La definició de competència 
escrita es vincula amb 4 

propòsits

Capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat 

que permet comunicar-se, organitzar-se, 

aprendre i participar en la societat.



Competència literària

Una persona amb competència literària també ha de ser 

capaç de produir textos (narracions, poemes...) en què 

predomini la dimensió artística i estètica i en què 

apliqui els coneixements sobre els recursos i les 

estructures pròpies de cada gènere.



Escriure permet

Participar en 
la societat

Assolir objectius 
particulars

Desenvolupar el 
potencial 
personal

Desenvolupar  
coneixement



Emilia Ferreiro (1999)

L’escriptura és important a l’escola perquè és important 

fora de l’escola, i no a l’inrevés.
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Emília Ferreiro

http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo
http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo
http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo


Què implica aprendre 
a escriure a EI i CI?



“Escriure és un procés que va molt més enllà de 

posar lletres i signes damunt d’un paper en blanc 

(…), implica elaborar un significat global i precís per a 

una audiència utilitzant el codi escrit…”.

“Conèixer el funcionament del codi és una condició 

indispensable per llegir i escriure, però és també del 

tot insuficient”.

1 Més enllà del coneixement del codi

Montserrat Fons



Tres dimensions de l’escriptura

Aprenentatge del codi

Composició escrita

http://blocs.xtec.cat/recursosee/

Carta als reis. E. Jaume Fornalis i Taltavull

Llar d’infants El Rosetó

Funcionalitat de l’escriptura

http://blocs.xtec.cat/recursosee/


A qui  

escriuré?

Sobre què 

li parlaré?

Com 

s’escriu…?

Quina 

lletra…?

Com 

començo?

Què vull 

dir-li?

Ho estic fent 

bé?

Com ho podria 

escriure millor?

Entendrà el 

què li vull 

dir?



1 Relació de l’escriptura amb les altres habilitats lingüístiques

parlar

escoltar

llegir escriure

ESCRIURELLEGIR



Els textos de literatura infantil són un bon material per la rellevància dels

aspectes lingüístics i gràfics.

Llegir Escriure



La participació en lectures conjuntes 

apropa l’alumne al llenguatge escrit.



1 Funcionalitat de l’escriptura. Significació

Escola Congrés Indians (BCN)

“Només en la mesura que l’aprenent pugui involucrar-se activament 

en processos autèntics de comunicació escrita, tindrà l’oportunitat 

d’experimentar el caràcter social de l’escriptura”.

Font: Anna Camps i Daniel Cassany. Ensenyar a escriure avui. RevistaArticles núm. 5



1. Reproduir situacions quotidianes on l’escriptura té un paper 

funcional.



http://commoncorewritingacademy.com/blog/

2. Donar model de funcionalitat i ús de l’escriptura.

http://commoncorewritingacademy.com/blog/


Situació comunicativa 
Festival de Nadal

Tipus de text

INVITACIÓ

Destinatari

Famílies

Propòsit / intenció 

Informar i 

convidar

3. Aprofitar les situacions escolars per treballar la funcionalitat de l’escriptura.



---------- ----------

---------- ----------

---------- ----------

4. Dur a terme activitats compartides on l’escriptura esdevingui una

activitat significativa.



Qui l’ha escrit?  

Per què l’ha escrit?

Per a qui l’ha escrit?

5. Promoure la reflexió sobre la funcionalitat dels textos.



Per a qui és?  

Qui l’espera?

Què se’n farà?



1 Temps per aprendre a escriure

UN LLARG CAMÍ

APRENDRE A CAMINAR

APRENDRE A LLEGIR
APRENDRE A ESCRIURE



A quina edat s’aprèn a escriure?
L’edat d’aprendre a llegir i a escriure comprèn una franja 

àmplia, que va dels tres als set anys.

Cada nen i cada nena seguirà el seu procés al llarg 

de més o menys temps dins d’aquesta franja d’edat, i el 

fet d’entendre com funciona el codi, als cinc anys o als 

set anys, no condiciona de cap manera que després 

siguin bons escriptors i escriptores.

Montserrat Fons
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L’escriptura en la societat actual

L’ensenyament de la llengua escrita a EI i CI

ESCRIURE, PER A QUÈ?

La motivació i els aspectes afectius en l’aprenentatge de l’escriptura

Escriptura i família

Per acabar...

Aprendre a escriure a partir dels textos de l’entorn escolar



Escriure no és un “saber fer” que es desenvolupa 

espontàniament gràcies a capacitats internes 

preexistents, sinó una pràctica social que es 

construeix amb l’ajuda d’intervencions educatives 

sistemàtiques i planificades.

Paulina Ribera, 2008

Paulina Ribera



2 Perspectives que conflueixen a l’hora d’ensenyar a escriure

Ensenyar 
a escriure

Desenvolupament

evolutiu

Processos  
cognitius

Teoria 
d’aprenentatge

Aspectes 
emocionals

Activitat 
sociocultural

Font: Montserrat Fons



Activitat sociocultural

Getty images. Nicolas Hansen

Què  

fas?

Què 

escrius?
Per a 

qui és?

Llar d’infants El Rosetó

Conferència 1: Escriure, per a què?



Desenvolupament  

evolutiu

Conferència 4:

Lletres, mans, llapis, teclats i pantalles
Conferència 2:

El camí de l’aprenentatge del codi



Processos cognitius

http://commoncorewritingacademy.com/blog/

Conferència 5: Som escriptors i escriptores
Conferència 3: Lletres i sons,

un binomi per encaixar

http://commoncorewritingacademy.com/blog/


Aspectes emocionals

Conferència 1: Escriure, per a què?

http://www.dw.de/germany-to-reform-pre-school-education/a-1690133 http://pixshark.com/kindergarten-students-writing.htm

Depositphotos

http://www.dw.de/germany-to-reform-pre-school-education/a-1690133
http://pixshark.com/kindergarten-students-writing.htm


Teoria d’aprenentatge •No hi ha estudis que demostrin 

mals resultats en el mètode sintètic 

(partir de la lletra) ni en el mètode 

global (partir de la frase o de la 

paraula). Tots dos aporten beneficis.Quin mètode 
és millor?

•El mestre és el mediador i per això 

ha de conèixer tant l’objecte 

d’ensenyament com el procés que 

realitza l’infant per apropiar-se’l.

•Cal tenir en compte la diversitat 

dels alumnes i les diferents maneres 

d’aprendre dels individus.



Font: Sònia Blasco Romero

L’aprenentatge del traçat gràfic de l’escriptura

Dades sobre el mètode utilitzat pel professorat



Implicacions didàctiques:

- L’alumne, protagonista del seu aprenentatge.

- El professor com a mediador dels processos.

- Situacions d’interacció social.

-Espais de participació per reflexionar sobre el procés 
d’escriure.

A partir d’Ana Teberosky i Montserrat Fons

2 Enfocament socioconstructivista



DECRET 119/2015, de 23 de juny , d’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació primària

• Enfocament competencial.

• Aprendre a pensar i actuar de manera

integrada, establint relacions entre els

aprenentatges.

• Adquisició d’hàbits i valors de manera transversal.

• Fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el
gust per aprendre.

• Desenvolupar la capacitat d’esforç i la cultura del
treball.

2 Enfocament curricular



2 Què ens diu el currículum?

Educació  

Infantil

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix

l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de

l’educació infantil.

Objectiu d’etapa

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 

representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, 

audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i

de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació.

Criteri d’avaluació

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre

el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. 

Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.



Criteris d’avaluació

DECRET 119/2015, de 23 de juny , d’ordenació dels

ensenyaments de l’educació primària

Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents 

situacions (notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, 

entre d’altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o 

amb eines informàtiques.

Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a

l’escriptura.

Escriure textos (...) basant-se en models observats i analitzats.

Primària
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Per acabar...

Aprendre a escriure a partir dels textos de l’entorn escolar



“Està demostrat que, abans de conèixer el 

sistema d’escriptura, els infants són 

capaços de diferenciar alguns gèneres, de 

tenir expectatives sobre el que ha 

d'aparèixer per escrit en funció del gènere 

i, fins i tot, de produir textos incipients”.

3 Importància dels textos en l’aprenentatge inicial de l’escriptura

quan dominen el sistema d’escriptura, o potser ja abans?

Font: Paulina Ribera

Quan són capaços els infants de començar a produir textos escrits,



La manera en què es manifesta el 

llenguatge en el seu vessant escrit NO 

és la paraula ni la síl·laba, sinó el 

TEXT.

Aprendre a llegir i a escriure és aprendre a enfrontar-se 
a textos complets, i des del començament.

Josette Jolibert



• familiaritzar els alumnes amb els textos des del 

començament pot evitar problemes posteriors a l’hora 

d’escriure’n,

• llegir textos i ajudar a comprendre’ls facilita els

coneixements sobre el funcionament del codi escrit.

La introducció precoç dels textos és important perquè:

• permet la continuïtat dins 

l’aula del que per a l’infant 

és habitual en el context en 

què viu,

• permet el desenvolupament 

de les capacitats 

lingüístiques en relació 

amb l’expressió escrita,



Montserrat Fons

“Implicar els nens i les nenes en activitats de 
lectura i escriptura, reals i significatives, i 
acompanyar-los en aquest procés de 
participació en la cultura lletrada és una manera 
efectiva de formar bons lectors i escriptors a
més de ser una bona manera d’ensenyar a llegir 
i escriure”.

Quins usos reals de l’escriptura

Quin repte té l’escola avui en
l’ensenyament de l’escriptura?

proporciona l’entorn escolar a l’alumnat ?



Escriptura de textos

Ús pràctic Ús científic Ús literari

Organització i convivència

Informació

Vida social i comunicació

Liliana Tolchinsky

3 Textos que es generen des de l’escola



Cartells informatius

Ús pràctic: Organització i convivència

http://ferdemestres.blogspot.com.es/2012/05/les-3-erres.html

http://ferdemestres.blogspot.com.es/2012/05/les-3-erres.html


Ús pràctic: informació

Notícies

http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina5.html#

Escola Àngel Baixeras (Barcelona)

http://aprendretextos.com

Llistats

http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina5.html
http://aprendretextos.com/
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http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina7.html


Àlbums fotogràfics

Ús pràctic: vida social i comunicació

Blog: Petit món. 

http://www.petitmonblogger.blogspot.com.e 

s/

Cartell per als pares

Escola Les Comes (Rodonyà)

http://rodonyainicial.blogspot.com.es/2011_10_01_archive.html

http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina6.html#

Felicitacions

http://www.petitmonblogger.blogspot.com.e/
http://rodonyainicial.blogspot.com.es/2011_10_01_archive.html
http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina6.html


Tríptics

EscolaAntoni Grau Minguell

https://sites.google.com/a/antonigrauminguell.org/escolaagm/_/rsrc/1413906930299/home/20141021114230853_0002.jpg?height=276&width=400



Cartes i correus
http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina3.html#carta

Escola Joviat

http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina3.html#carta


Escriptura de textos

Ús pràctic Ús científic Ús literari

Textos de les àrees de coneixement:

- cartells

- murals

- textos expositius

- mapes conceptuals i mentals

- ...

Liliana Tolchinsky



Murals

Escola Les Comes (Rodonyà)

Exposicions

Institut Escola Sant Jordi (Navàs)
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http://rodonyainicial.blogspot.com.es/


EscolaAntoni Gaudí de Sant Boi de Llobregat

Mapes conceptuals i mentals

h
tt

p
:/
/4

.b
p
.b

lo
g
s
p
o
t.
c
o
m

/-
3

c
B

Y
H

6
B

P
M

c
A

/T
W

F
7
Q

b
E

Y
X

O
I/

A
A

A
A

A
A

A
A

A
E

I/
A

3
4
k
Ix

S
B

S
3
o
/

s
1

6
0
0
/m

a
p
a
4
rt

.p
n
g

http://4.bp.blogspot.com/-


P
ro

b
le

m
e

s
m

a
te

m
à

tic
s

E
s
c
o

la
R

e
llin

a
rs

http://blocs.xtec.cat/petits2rellinars1415/2015/04/16/f 

em-una-coca-de-iogurt/

http://blocs.xtec.cat/petits2rellinars1415/2015/04/16/f


Textos dels projectes
Llistats

Escola Mare de Déu del Remei (Alcover)



Escriptura de textos

Ús pràctic Ús científic Ús literari

- Per ser llegits i escoltats

- Per ser dramatitzats

- Per jugar amb la llengua

- Per a celebracions i 

esdeveniments

Liliana Tolchinsky



Escola Les Comes (Rodonyà)

Rodolins

http://mon-infantil.blogspot.com.es/2013/03/el-penjat.html

Jocs d’ús social

http://mon-infantil.blogspot.com.es/2013/03/el-penjat.html


Escola Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)

CòmicsL’escriptura a les festes de l’escola

Escola El Rajaret (Bellcaire d’Empordà)
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CI

http://www.slideshare.net/mia/cuinar-sense-foc

- Títol

- Llista d’ingredients

- Procés d’elaboració

- Il·lustracions

EI

?

CM

?

CS

?

3 La progressió en el treball dels textos

´

http://www.slideshare.net/mia/cuinar-sense-foc


EI CI CM CS

Font: Paulina RIBERA. El repte de començar a escriure.

Un aprenentatge en espiral



1. Textos proposats des del currículum.

2. Textos adequats a l’edat i interessos dels alumnes.

3. Textos que donin resposta als usos de la llengua 

escrita: pràctic, científic i literari.

4. Textos que donen continuïtat al treball iniciat en cursos 

anteriors.

3 Criteris de selecció de textos



• Desenvolupar els usos col·loquials de l’oral, i
iniciar la consolidació dels usos dels diversos
gèneres discursius.

• Passar de l’ús col·loquial de la llengua a la 
llengua d’ús escolar, i a l’ús formal.

Paulina Ribera

3 Objectius d’EI pel que fa a l’escriptura i a l’ús dels textos
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Per acabar...

Aprendre a escriure a partir dels textos de l’entorn escolar



- L’escriptor neix i no es fa.

- El full blanc provoca por.

- Escriure és molt difícil.

- Revisar és senyal d’incompetència.

- ...

4 Desfem tòpics?



http://blogs.babycenter.com/wp-content/uploads/2014/03/thinkstockmotherdaughter-300x200.jpg

- Actitud general respecte a l’escriptura

- Motivació personal

- Emocions i sentiments que s’experimenten 

mentre s’escriu.

4 Els factors afectius

http://blogs.babycenter.com/wp-content/uploads/2014/03/thinkstockmotherdaughter-300x200.jpg


Actitud general

Motivació 

Emocions i sentiments

Factors 
afectius

Actituds 
positives

S’ho passa bé 

S’autocorregeix 

Busca situacions

Socioculturals 

Lingüísticodiscursius  

Cognitius

Components  
escriptura



On es configuren les actituds?

Família

Ambient Models

Activitats

Entorn  
social

Escola

Ambient Models

Activitats



El que ens agradaria seria que tots els infants passessin a primer

almenys havent experimentat de manera positiva molts

contactes amb la lletra impresa i que haguessin fet una mica el

“clic” de copsar per quin motiu pot ser interessant per a cadascú

aprendre a llegir i a escriure.

M. FONS i M. CORREIG, “Desfem tòpics per millorar l’ensenyament de la lectura i l’escriptura”



... Un dels reptes més importants dels professionals és aconseguir 

que els infants se sentin motivats i trobin sentit a un aprenentatge 

que determinarà, en gran part, l’èxit de la seva escolarització i del 

futur com a ciutadans.

M. FONS i R. GIL, “La lectura i l’escriptura al cicle inicial de primària. Propòsits i reptes”.

http://www.altell44.net/

http://www.altell44.net/


Per aconseguir aquesta 

motivació cal que els 

alumnes...

1. Gaudeixin i trobin experiències 

gratificants i positives en 

l’aprenentatge de la lectura i de 

l’escriptura.

2. Trobin raons i motius 

suficients per voler aprendre a 

llegir i a escriure.

4 Condicions per a la motivació



3. Trobin sentit als esforços

que han d’esmerçar per

aprendre a llegir i a escriure

(demanar col·laboració i suport

emocional a la família).

? 4. Reconeguin les pròpies

capacitats i estratègies per

aprendre.



4 Exemple: el treball per projectes

Projecte: RECICLEM!

PROBLEMA:

El pati de l’escola està molt brut.

Assemblea per plantejar: 

QUÈ PODEM FER-HI?







La motivació, però, no és innata ni tampoc eterna: 

s’ha d’estimular i mantenir

4 Consideracions
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http://www.kids-fun-learning-solutions.com/writing-


Perill de contagi!



La motivació de mestres i d’alumnes 

és altament contagiosa!



Si les persones adultes mostrem

confiança i satisfacció per cada

petit pas, l’infant també ho viurà

així i entre tots farem que, a poc

a poc, aprengui a llegir i a

escriure, amb bona lletra.

M. FONS. “A poc a poc i bona lletra”. Guix d’Infantil, núm. 53, 2008.
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Comentaris i creences de les famílies

http://www.santcugat.cat/files/10955-1189-imatge/Orlach_exterior_1024.jpg

El meu fill ja sap escriure el nom de tots 

els de casa. I el seu ja el fa amb lletra 

lligada! Doncs el meu encara es deixa lletres del 

seu nom. Com pot ser, això? Com és que 

encara no sap escriure?

5

http://www.santcugat.cat/files/10955-1189-imatge/Orlach_exterior_1024.jpg


- La meva filla encara no sap escriure amb lletra lligada. Haurà de repetir P5?

- No podrà fer els llibres de primer, són massa difícils, ell no en sap tant.

- Abans quan començaven primer ja escrivien i llegien. En canvi ara... No sé

què fan!

- Senyoreta, no hauria de repetir primer, la meva filla? Em diuen que té un

“nivell de P5”.

- Aquest estiu, a casa, li farem fer un parell de quadernets d’aquells de  

cal·ligrafia, ja veuràs com millorarà!

- Jo li corregeixo els deures cada dia, fa una pila de faltes, així els porta bé a 

l’escola.

- ...



Des de l’escola cal informar les famílies 

per:

-Desfer creences

-Orientar la seva col·laboració

-Mostrar exemples d’activitats que poden 

fer amb els fills
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Com ho fem?

Informar les famílies5

http://www.educat.cat/bloc/?p=1683


- Models

- Interlocutors

- Animadors

Funcions de les famílies en l’aprenentatge de l’escriptura5



http://blog.declutter.net.au/wp-content/uploads/2009/06/DadBabyTrolley-copy.jpg
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http://blog.declutter.net.au/wp-content/uploads/2009/06/DadBabyTrolley-copy.jpg


Fer d’interlocutor



Fer d’animador

https://pere50.files.wordpress.com/2012/07/50-anys-j-1.jpg



Fer llistes de telèfons, convidats, coses que cal comprar, aniversaris, 

coses que cal posar a la maleta...

Activitats que les famílies poden fer a casa5



Escriure peus de foto als àlbums...

He pentinat la Rosita Hem jugat al jardí



Fer diaris de vacances

Jugar amb les lletres



http://www.quecomoquien.es/files/2011/02/347376641_dd1f00b7db_z1.jpg

Llegir i comentar amb ells contes, àlbums, notícies del diari, còmics...

http://www.quecomoquien.es/files/2011/02/347376641_dd1f00b7db_z1.jpg


Escola Fortià Solà (Torelló)

Llibretes viatgeres: comunicació família- escola

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0038/21 
e23a8c-f390-4edd-ba50-c07349c61a84/7_-lectura-i-familia.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0038/21




Enriquir i millorar el seu vocabulari.

Cal anomenar les coses pel seu nom i evitar els noms

crossa (això, allò, fer...). Tot el treball oral els servirà de

base per a l’escriptura.

http://www.cruillaconnecta.cat/Habit_lector l_hora_de_les_families_04-06-2014.html

http://www.cruillaconnecta.cat/Habit_lector


- Fer de l’escriptura un costum quotidià.

- Posar a la seva disposició objectes per escriure:

pissarres portàtils, lletres de confegir, bolígrafs,

ordinadors...

- Mostrar-los, si es tenen, escrits de quan eren petits.

http://tj-prod-media.s3.amazonaws.com/2013/01/Screen-Shot-2013-01-07-at-11.24.31-AM.png

http://tj-prod-media.s3.amazonaws.com/2013/01/Screen-Shot-2013-01-07-at-11.24.31-AM.png


- Tenir cura del valor que es dóna a les errades. Tenir

present que els infants són escriptors que aprenen, no

escriptors dolents. Valorar el seu esforç i progrés.

- Evitar les comparacions.

- Interessar-se per tot el que escriuen a l’escola.

Crear situacions agradables al voltant de l’escriptura



Com els podem fer saber, sense ferir-

los, que el que ells no facin en aquest

camp durant els primers anys de vida

dels seus fills difícilment ho podrà fer

ningú més?

Juan Mata Anaya 
(Universitat de Granada)
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6 Idees força

Els alumnes han de poder 
reconèixer que escriure 
serveix per a moltes 
coses: aprendre, gaudir, 
recordar…

Des de l’inici de
l’escolaritat s’ha 
d’introduir l’escriptura 
de textos.

Escriure és una activitat
complexa que requereix
sabers de diferents tipus.

L’objectiu principal d’EI 
és desvetllar en els 
alumnes motivació per 
escriure.

En l’aprenentatge inicial 
de l’escriptura és cabdal 
compartir criteris amb 
les famílies.

L’escola ha de tenir 
criteris propis per 
seleccionar i 
seqüenciar els textos al 
llarg dels cicles.



L’alumne aprèn a escriure al mateix 
temps que escriu per aprendre.



Lectures recomanades6






