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TERRA BAIXA 

Descripció de la proposta didàctica 

Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació a l’obra literària d’Àngel Guimerà a 

partir del còmic inspirat en la producció audiovisual realitzada per la Televisió de Catalunya 

l’any 2011. 

El gènere del còmic és accessible a  qualsevol lector, sobretot el més jove, al tractar-se d’un 

material breu, motivador i atractiu, amb una sintaxi senzilla, però mantenint la riquesa 

lingüística. El suport gràfic permet treballar la lectura del missatge gestual, del moviment i de 

la imatge, a més de la llengua, d’una manera amena. 

La proposta està pensada per ésser treballada des de l’àmbit de la comunicació (literatura 

catalana) amb alumnes adults de Secundària (GES 2, equivalent a 4t ESO), tot i que pot ser 

adaptada fàcilment a altres nivells o mòduls. 

És convenient que s’hagin treballat els gèneres literaris prèviament, tot i que no és 

imprescindible per a dur a terme les activitats proposades. 

La metodologia de treball fomenta el paper actiu de l’alumnat, l’esperit crític i el treball 

col·laboratiu. 

 

Objectius didàctics 

• Entendre diversos models narratius i, en concret, el llenguatge del còmic.  

• Fomentar la lectura de còmics i identificar-ne les seves característiques principals. 

 (vinyetes, tipus de plans, sentiments dels personatges a través d’expressions facials, 

bafarades, onomatopeies,...). 

• Utilitzar Internet com a mitjà per la recerca d’informació sobre el còmic. 

• Treballar les destreses lingüístiques d’una manera integrada. 

• Aprendre a diferenciar la narració audiovisual i la grafovisual. 

• Conèixer i utilitzar  programes  dissenyats  per l’elaboració de còmics. 

• Realitzar un còmic digital (tira còmica) i penjar-lo a un espai virtual. 

• Afavorir i potenciar el treball cooperatiu. 

• Fomentar la capacitat compositiva, l’abstracció i la imaginació. 

• Entendre el procés de creació d’un còmic, partint de diverses idees inicials. 

• Realitzar vinyetes de còmic a partir de l’obra original o d’una història inventada. 

• Dramatitzar escenes del còmic representant les emocions i estats d’ànim dels 

personatges. 
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Competències relacionades 

Dimensió comprensió lectora 

• Utilitzar l’estructura i el format del llenguatge del còmic per comprendre el text. 

• Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

Dimensió expressió escrita 

• Produir textos a partir de la tipologia del gènere del còmic 

Dimensió comunicació oral 

• Interactuar en situacions comunicatives on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixen la comunicació oral. 

Dimensió literària 

• Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics. 

• Llegir fragments i obres i conèixer autors significatius de la literatura catalana i universal. 

Dimensió plurilingüe i  intercultural 

• Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 

Dimensió personal 

• Qüestionar-se I usar l’argumentació per supercar prejudicis i per consolidar el pensament 
propi. 

Dimensió interpersonal 

• Mostrar actituds de respecte actiu envers les alters persones, cultures, opcions i creences. 

Dimensió sociocultural 

• Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 

• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques. 

Continguts 

• El llenguatge del còmic:  

� els elements d’un còmic. 

� La vinyeta: les imatges. 

� Els diferents tipus de plans. 

� Les expressions facials dels personatges: les emocions i estat d’ànim. 

� Els textos: representació d’expressions orals i pensaments. 

� Les bafarades. 

� Les onomatopeies. 

• La Renaixença.  Influències del Romanticisme i el Realisme a l’obra d’+Angel Guimerà. 

• Els gèneres literaris: el teatre. 

• Els registres lingüístics i les varietats dialectals. 

• El mode subjuntiu i les oracions condicionals. 
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Activitats 

• Activitat 1: El context de l’obra (autor, època i societat) 

• Activitat 2: El llenguatge del còmic i la llengua. 

• Activitat 3: Els personatges i temàtiques a l’obra. 

• Activitat final: Creació d’una tira còmica i exposició oral. 

Temporització 

La unitat didàctica està pensada per ser treballada durant quatres sessions de 90 minuts 

aproximadament. A part, s’ha de preveure almenys una sessió adicional per a les exposicions 

orals. 

 

 

Avaluació 

A part de l’avaluació parcial i/o l’autoavaluació d’algunes activitats proposades, una part 
important de l’avaluació dependrà de la tasca final (la creació del còmic i l’exposició oral). Als 
annexos  es proposen dos models de rúbrica per avaluar la creació del còmic i  l’exposició oral. 
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Materials en línia: 

• Amb relació al còmic Terra Baixa: 

1. http://publicacionsquimbou.blogspot.com.es/2009/09/terra-baixa.html 

(Storyboards) 

2. http://www.guiadelcomic.es/imagenes/b/quim-bou/terra-baixa.htm (José A. 
Serrano, Guia del cómic.es)  Inclou la portada i una pàgina interior del còmic. 

3. http://guiadelcomic.es/quim-bou/terra-baixa.htm (José A. Serrano, Guia del 
cómic.es) 

4. http://www.uiardejapis.es/notis/2011/9/110911_terra_baixa/110911_terra_b
aixa.htm (Uiardejapis.es)  
 

• Amb relació als autors del còmic (Quim Bou i Hernán Migoya): 

5. http://quimbou.blogspot.com.es/ (Blog del dibuixant) 

6. http://bibarnabloc.cat/2013/07/17/terra-baixa-en-comic/ (Claire Voyant, 
Bibarnabloc.cat) Inclou una entrevista amb el guionista, Hernán Migoya. 
 

• Amb relació a l’obra original d’Àngel Guimerà: 

7. http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/catalana/terrabaixa/ (Lluís Rius, 
EDU365.CAT) 

8. http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/catalogos/proyectos_lectura/BG000
67501_57508_9999998494.pdf (Sebastià Bech, Editorial Barcanova) 

9. Viquipèdia https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra_baixa 
 

• Amb relació al llenguatge del còmic: 

10. Treballem i juguem amb el còmic: http://www.xtec.net/~imagrans/ 

11. Projecte Còmic: http://www.xtec.es/~pribas/projecte/projecte.htm 

12. El còmic: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16656&p_ex=el%20comic 

13. http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/co
mic/jclic/comic.jclic.zip&lang=ca&title=El+llenguatge+del+c%F2mic (Activitat 
JCLIC) 

• Amb relació a la pel·lícula: 

14. Pel·lícula online:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicula/terra-
baixa/video/3678630/# 

• Amb relació a la llengua catalana: 

15. La correlació de temps verbals en  les oracions condicionals:     
http://esadir.cat/gramatica/sintaxi/tempcond 

• Eines de creació de còmic:  

.1. Make Beliefs Comix (permet crear i imprimir còmics senzills amb un format classic) 

.2. Strip Generator (permet crear tires còmiquess arrossegant elements ja definits) 

.3. ToonDoo  

.4. Witty Comics! (permet crear tires còmiques amb diàlegs entres dos personatges) 
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 ACTIVITAT 1  El context de l’obra (autor, època i societat) 

 

1. Cerca informació d’Àngel Guimerà i l’època en què va escriure Terra Baixa. Quines 

influències va tenir Guimerà a l’hora de crear l’obra? Posa’n exemples. 

 

 

2. Quin tipus de societat es descriu a l’obra? Perquè creus que a posar-li aquest títol? 

 

 

 

 

3. Quin elements del paisatge, la vestimenta i l’attrezzo recreen l’època i el lloc on es 

desenvolupa l’acció?  

 

 

Enumera’ls per categories. 

Paisatge Vestimenta Attrezzo altres 

 
 
 
 
 
 

   

 

4. Creus que el guionista i el dibuixant del còmic són fidels a l’obra de Guimerà? Justifica 

la teva resposta. 

 

 

5. Quines diferències trobes entre el còmic i la pel·lícula pel que fa a les localitzacions, 

vestuari i altres elements dels decorats? 
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 ACTIVITAT 2  El llenguatge del còmic i la llengua 

 

1. Comparem la primera escena de l’acte primer del text original d’Àngel Guimerà amb la 

primera pàgina del còmic a partir d’aspectes de format : 

TERRA BAIXA (Àngel Guimerà) 

 

 
ACTE PRIMER 
   Casa-molí a pagès. La cuina. Al fons, banda esquerra, una porta sobre dos graons, que 
estarà coberta per una cortina. Al fons, banda dreta, porta gran que dona a un porxo. Pel 
costat dret del porxo s'anirà cap al lloc de les moles; més enllà del porxo hi haurà cases, 
arbres, etc. A la banda dreta de l’escena una porta. A la banda esquerra, en primer terme, la 
llar, i en segon terme una porta petita. Al mig de l’escena una taula de menjar. Per tot cadires, 
bancs, eines del molí, sacs de blat, etc. És al caient de la tarda. 
 

ESCENA PRIMERA 
XEIXA garbellant blat. Després PEPA i ANTÒNIA. 
 
XEIXA: Tant se me'n dona que quedi net com brut, aquest blat. (Buida el garbell i torna a 
omplir-lo.) Té:  i que li amargui a l’amo. 
 
PEPA (ve de fora amb un cabàs de mongetes per esclofollar): Déu vos guard. 
 
XEIXA: Bo! Les d'aquí al costat! 
 
ANTÒNIA ( entrant): Hola, Xeixa! 
 
XEIXA (indiferent): Hola. 
 
PEPA: Venim a fer companyia a la Marta. Sembla mentida! Lo molí tocant a casa, i si nosaltres 
no vinguéssim... Oi, Xeixa? 
 
XEIXA (seguint garbellant indiferent): Oi. 
 
ANTÒNIA (cridant): Marta! Marta! 
 
PEPA (cridant): Som les Perdigones. Surt! 
 
XEIXA: No sortirà pas,  la Marta. Amb això, si veniu á fer les tafaneres, ja us en podeu 
entornar, que no hi ha feina. 
 
PEPA (asseient-se): Què vol, aquest? Veuràs:  jo esclofollo les mongetes pel sopar. Ajuda’m, 
Antònia. 
 
ANTÒNIA (a la Pepa): I pregunta-li del casament. 
 
PEPA (a l’Antonia): Espera’t. 

Peça 

teatral 
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ANTÒNIA: Àpala, dona! 
PEPA: Doncs... Doncs, que es casa o no es casa, la Marta? 
XEIXA (cantant i garbellant. Burlant-se’n): «A la vora de la mar—n'hi ha una donzella...» 
ANTÒNIA (a la Pepa): Torna-hi. 
PEPA: Xeixa, doncs que es casa?... 
XEIXA: Pepa!... 
PEPA: Què hi ha? 
XEIXA: Doncs que us caseu o no us caseu vosaltres? 
PEPA: Ves amb què sortiu,  ara! 
ANTÒNIA: Què n'heu de fer, vós? 
XEIXA: Com que ja l'heu passat, lo floret de la joventut... Que l’Antònia ja deu anar pels 
quaranta. (A la Pepa.) I tu, minyona, si fa no fa!... 
PEPA: És que no ens n’amaguem cap nosaltres,  d'any! 
 
XEIXA: Quants, doncs, quants? 
 
ANTÒNIA: Ne tenim... els que ens dóna la gana! 
 
PEPA: Esclofolla, dona! (Fent la carinyosa) Veureu, Xeixa: nosaltres voldríem saber com està 
això de la Marta... 
 
XEIXA (no deixant-la seguir): No sé què us passa a tots, los Perdigons, que ningú us truca a la 
porta. 
 
PEPA: És que si jo em volgués casar!... (Cremada.) 
 
ANTÒNIA: I  jo, ves! Jo que... (Ho han dit les dues juntes.) 
 
XEIXA (no deixant-les dir): El vostre germà gran, el Josep, se va casar; i té, viudo als quatre 
dies. El Nando és solter, i... res, que a hores d'ara us trobeu per merèixer entre mascles i 
femelles cinc de la germandat. (Lo volen interrompre. Ell riu.) Cinc de despariats, i que s'estan 
al saltador... i no n'hi ha de fets. I vaja, que si no es casa la Nuri quan siga més grandeta, se'n 
perdrà la mena dels Perdigons. (Se’n torna a  garbellar rient desvergonyit.) 
 
PEPA: Tot això és de ràbia, Antònia, perquè no s'ha pogut casar amb la Marta. 
 
XEIXA (cantant i burlant-se’n): «A la vora de la mar — n'hi ha una donzella — n'hi ha una 
donzella...» 
 
PEPA: I  que en deveu tenir de verí al cos d'ençà que es va morir el pare de la Marta! Vós us 
diríeu, és clar: s'ha mort el moliner; ara em casaran amb la molinera. I mireu’s-e: d'això ja fa 
un any, i us l'espinyeu, el casament, com nosaltres. 
 
XEIXA: Val més que canti. (Segueix cantant.) 
 
ANTÒNIA: Que en té poca a la cara!... 
 
PEPA: Esclofolla! Que no veus que l'engreixes? 
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Primera pàgina del còmic: http://www.uiardejapis.es/notis/2011/9/110911_terra_baixa/110911_terra_baixa.htm 

 

A partir de l’anàlisi dels materials, treballem diversos aspectes del llenguatge del còmic i 

teatral en parelles o petits grups. Més endavant es compartiran amb tot el grup classe. 

 

 

Còmic 
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Fitxa de treball de l’alumne/a 

    Obra teatral              Còmic 
 
Aspectes formals 

  

 
Extensió 
(llargària, format, 
marges,...) 

 
 
 
 

  

 
Tipografia i 
recursos visuals i 
sonors 

            (mínim 3 exemples) 
 
 

  

 
Altres aspectes 

 
 
 
 

  

 
Aspectes lingüístics 

  

 

Registre 
(formalitat, 
varietat,...) 

 
 
 

  

 

Lèxic 
(castellanismes, 
localismes, ...) 

 
 

  

 

Tipologia textual 
(descripcions, 
diàlegs,...) 
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2. Recolliu les similituds i diferències principals entre ambdós gèneres: 

Similituds Diferències 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quin text us ha agradat més. Perquè? 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Mira  la primera escena de la pel·lícula produïda per TV3 

(http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicula/terra-baixa/video/3678630/#)  i fixa’t en 

l’ambientació, la caracterització dels personatges i els diàlegs.  Hi trobes alguna 

diferència respecte al còmic? Quina versió prefereixes? Perquè? 

 

4. Analitza els plans de la pel·lícula i les vinyetes del còmic. Quines similituds i diferències 

hi trobes? 

Similituds Diferències 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. En petit grup o en parelles, trieu una escena del còmic i adapteu-la a la parla d’avui en 

dia. Prepareu-vos per fer una dramatització o lectura dramatitzada del text davant els 

companys de classe. 

 

 

 



PROPOSTA DIDÀCTICA                                                                                    LA MEMÒRIA I EL CÒMIC 

  jplanas2@xtec.cat 

 ACTIVITAT 3    Els personatges i temàtiques de l’obra 

1) Observa la portada del còmic i fes una breu descripció dels personatges que hi surten.  

       

2) Identifica els personatges del còmic i estableix les relacions entre ells. Pots fer un mapa 

conceptual (mindmap). 

 

 

 

 

3) Tria un dels personatges del còmic i dibuixa el teu propi personatge. Els companys de 

classe intentaran identificar de qui es tracta. 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastià 

Manelic 

Marta 
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4) Estudia els caràcters dels personatges i  les repercussions  de les seves accions en la trama. 

Escriu almenys tres hipòtesis del que hauria passat si haguessin actuat d’una altra manera. 

Argumenta la teva resposta amb cites del còmic en un fòrum. Llegeix les intervencions dels 

altres i contesta’n almenys a una d’elles donant la teva opinió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Són vigents els personatges de Terra Baixa avui en dia? Estableix paral·lelismes entre les 

actituds dels personatges de l’obra i la societat actual. Justifica la teva argumentació amb 

exemples reals. Després es farà un debat a l’aula amb els temes més interessants. 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITAT FINAL 

Un cop llegit el còmic, haureu de crear una tira còmica o còmic digital amb una de 

les eines proposades, adaptant el final o alguna escena de la trama i penjar-lo a un 

espai virtual. Haureu de fer igualment una breu exposició oral justificant la vostra 

decisió i explicant tot el que heu après a partir de les activitats realitzades. 
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ANNEX 1 

• RÚBRICA D’AVALUACIÓ – CREACIÓ D’UN CÒMIC DIGITAL 
 

RÚBRICA D'AVALUACIÓ: Creació d'una tira còmica amb eines digitals 

1. La creació 
respecta els 
criteris del 

llenguatge del 
còmic. 

2. La presentació és 
lingüísticament rica i 

correcta. 

3. El còmic es 
presenta de 
forma clara i 

atractiva. 

 
 
 
 

CRITERI EXCEL·LENT  
(3 punts) 

BONA  
(2 punts) 

CORRECTE 
 (1 punt) 

INCORRECTE 
 (0 punts) PUNTUACIÓ 

1. Conté els 
elements del 
llenguatge propi 
del còmic. 

Fa un bon ús de tots 
els elements d’un 
còmic.(1) vinyetes,(2) 
tipus de plans,(3) 
expressions 
d'emocions, (4 
)textos, (5) bafarades 
i (6) onomatopeies. 

No ha utilitzat 2 
dels elements. 

No ha utilitzat 3 o 
més elements. 

Inadmissible, 
només ha utilitzat 
parcialment algun 
dels elements. 

2. El contingut 
del còmic és 
rellevant i 
d’interès per al 
lector. 

El contingut és 
adequat, facilita la 
comprensió del 
missatge fent- lo 
atractiu, interessant i 
original. 

El contingut no és 
totalment 
adequat,però la 
presentació el fa 
bastant atractiu, 
interessant i 
original. 

El contingut és 
parcialment 
adequat, però no 
es presenta de 
manera gaire 
atractiva, 
interessant o 
original. 

El contingut no és 
adequat al que es 
demana i no és 
atractiu, interessant 
ni original. 

3. Utilitza 
recursos 
expressius per 
fer el missatge 
entenedor. 

Utilitza els recursos 
lingüístics adequats 
per a fer el missatge 
entenedor i atractiu a 
l'oient. Modula la veu, 
entona bé i utilitza el 
llenguatge no verbal 
per a comunicar 
millor. 

Utilitza alguns 
recursos no 
verbals, però no 
sempre. 

Intenta utilitzar els 
recursos 
expressius, però 
ho fa de manera 
deficient. 

No utilitza els 
recursos discursius 
adequats. 

1. Incorpora els 
registres, el 
vocabulari i 
expressions 
bàsiques 
treballats abans 
en les activitats. 

Incorpora el registre, 
el vocabulari i les 
expressions bàsiques 
treballades amb 
anterioritat, fent un 
missatge ric i 
elaborat. 

Incorpora bastants 
paraules i algunes 
expressions 
treballades abans. 

Incorpora poc 
vocabulari, però 
no les expressions 
bàsiques 
treballades amb 
anterioritat, cosa 
que fa que el 
missatge sigui 
pobre. 

No utilitza ni el 
vocabulari ni les 
expressions 
bàsiques apresos. 
El registre no és 
adequat. 

2. Respecta 
l’ordre sintàctic 
de l’oració 
simple i utilitza 
les formes 
verbals 
correctament. 

Exposició 
correcta,amb pocs o 
cap error de sintaxi i 
ortografia. L'ús de les 
formes verbals és 
correcte. 

L'exposició és 
clara, però amb un 
nivell permissible 
d'errors de sintaxis 
i ortografia i 
alguns desajustos 
verbals que 
interfereixen 
parcialment amb 
el missatge. 

Exposició vaga i 
amb errors de 
gramàtica. Utilitza 
formes verbals de 
forma incorrecta, 
la qual cosa 
dificulta la 
comprensió. 

Exposició amb 
molts errors 
sintàctics que 
impossibiliten una 
correcta 
comprensió del text 
oral. 

3. Utilitza 
connectors 
variats per 
organitzar el 
discurs i no els 
repeteix. 

Utilitza connectors 
temporals i altres que 
donen cohesió i 
coherència al 
missatge final. 

Utilitza alguns 
connectors, però 
de vegades 
manquen 
connectors 
temporals que 
donin major 
coherència al text 
oral. 

Utilitza alguns 
connectors, però 
els repeteix. 

No utilitza 
connectors. Les 
oracions són 
inconnexes. 
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1. Guió: 
estructura 
organitzada i 
lògica de les 
vinyetes. 

L'estructura és molt 
clara i entenedora. 
Les escenes flueixen 
de forma lògica en 
una seqüència clara i 
ordenada. 

La seqüenciació 
d'idees o escenes 
és força clara, 
però algunes parts 
no són totalment 
entenedores, tot i 
que el ritme és 
correcte. 

La història no és 
prou clara ni 
entenedora. El 
ritme de les idees 
o escenes és 
massa ràpid. 

La història és 
pràcticament 
incomprensible. 

2. Les imatges i 
elements visuals 
utilitzats són 
correctes. 

La presentació dels 
dibuixos i elements 
visuals són correctes. 

La presentació 
visual és bastant 
correcta, amb 
algun error en la 
utilització 
d'elements 
visuals. 

La presentació no 
és prou correcta. 
La qualitat dels 
dibixos és 
millorable i no 
sempre fa ús 
d'elements visuals 
adequats. 

Incomprensible. No 
fa una correcta 
utilització dels 
elements visuals 
del còmic. El dibuix 
és deficient. 

3. La 
presentació final 
mostra un ús 
excel·lent de 
l'eina digital. 

Ha cobert 
correctament el 
continguts de manera 
organitzada ii ha 
utilitzat correctament 
l'eina digital. 

Parcialment 
complet, ha cobert 
parcialment el 
contingut de 
manera 
organitzada, però 
manquen algunes 
opcions de l'eina 
digital. 

Incomplet, ha 
cobert parcialment 
el contingut de 
manera 
superficial. No ha 
inclòs la majoria 
d'opcions ofertes 
per l'eina digital. 

Inadmissible. No ha 
inclòs pràcticament 
cap opció oferta per 
l'eina digital. 

4. El còmic 
mostra un alt 
grau 
d'originalitat i és 
fruit d'un treball 
cooperatiu. 

El resultat final mostra 
un treball molt creatiu 
i cumpleix els criteris 
acordats pel grup. 

El resultat és 
adequat i 
acceptable, però 
no cumpleix tots 
els criteris 
acordats pel grup. 

El resultat no és 
gaire original i 
mostra una manca 
de treball en 
equip. 

El resultat està 
copiat i no és 
acceptable. 

TOTAL: 

MÀXIM: 30 punts  

NOTA 
De 30 a 24 Totalment assolit 

De 23 a 18 Parcialment assolit 

De 17 a 12 Iniciat 

De 11 a 7 No assolit 

De 6 a 0 No assolit  
No ha presentat 

la tasca No avaluat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DIDÀCTICA                                                                                    LA MEMÒRIA I EL CÒMIC 

  jplanas2@xtec.cat 

ANNEX 2 

 

• FITXA D’AVALUACIÓ - EXPOSICIÓ ORAL 
 

Nom de l’alumne/a:_____________________ Nota 

VALORACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

CONTINGUT 
(Estructura adequada; introducció i conclusió , Temps de 
l'exposició adequat , dificultat del tema, preparació, rigor,…) 

          

VEU i GESTOS 
(Pronunciació correcta i clara, ritme adequat, se l'escolta , 
entonació variada, intensitat suficient, mirada  als companys i 
companyes, serenitat  ,naturalitat) 

          

ESTIL 
(Claredat en les idees, Preguntar i permetre preguntes, ús 
d'exemples, anècdotes,...) 

          

ORIGINALITAT 
(Desperta l'interès dels companys i companyes, utilitza recursos 
visuals i/o tecnològics i altres materials) 

          

Comentaris : Nota final: 
 
Data: 
 

 


