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1. ANNEX 1. PRESENTACIÓ POWER POINT: MOTIVA’T PER ESTUDIAR, MOTIVA’T PER LES 
MATEMÀTIQUES. 

MOTIVA’T PER ESTUDIAR, MOTIVA’T PER 

A LES MATEMÀTIQUES!

Autor: Màrius Mèlich Barrabeig

Tutor: Andrés Marcos Encinas

 

 INTRODUCCIÓ

 ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 MOTIVACIÓ

 BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX

 

Diapositiva 1: Portada. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva  2: Índex 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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INTRODUCCIÓ

 L’escola és una de les principals activitats de la 

vostra vida actual.

 Ser adolescent, una etapa on et preguntes moltes 

coses, t’hauria pogut portar al següent:

– Perquè estic aquí (a l’aula) ara mateix?

– Perquè estudio, perquè vull o perquè m’obliguen els pares?

– Perquè les matemàtiques són importants?

Molts de vosaltres ( jo mateix) passem o hem passat 

pel “tràmit” de l’escola sense haver pensat el perquè 

del que estem fent               Desmotivació total.  

CAL REFLEXIONAR!
 

 

INTRODUCCIÓ

 LA REALITAT:

 Catalunya té uns acceptables resultats de la

competència matemàtica (PISA 2009). La puntuació

mitjana de Catalunya està per sobre de la mitjana de

l’OCDE i de la puntuació obtinguda per Espanya. Tot i

això, estem lluny de l’alumnat de Suïssa, Canadà o

Holanda.

 Si es compara amb les altres competències avaluades

(Prova Avaluació Quart d’ESO) la competència

matemàtica ha estat la que ha tingut pitjor resultat.

LA REFLEXIÓ:

 Hi ha marge per millorar en el domini de la competència 

matemàtica.

 

Diapositiva 3: Introducció 1. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 4: Introducció 2. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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INTRODUCCIÓ

Resultats PISA 

2009

Resultats Prova 

Avaluació de 

quart d’ESO 

2012-2013
 

 

INTRODUCCIÓ

A l’aula es desprenen els comentaris típics 

negatius següents:

– Estudiar és un rotllo.

– Ens tenen aquí fins als 16 anys perquè sí.

– Les matemàtiques no serveixen per a res.

– Tinc ganes de que sigui l’hora de marxar de 

l’escola per poder gaudir del temps lliure.

 

Diapositiva 5: Introducció 3. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 6: Introducció 4. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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INTRODUCCIÓ

LES REFLEXIONS:

 Aquests comentaris són conseqüència de

com està arribant l’educació als alumnes.

Aquests pensaments no provenen de

grans reflexions intel·lectuals, sinó d’un

pensament humà simple:

ESFORÇ = ROTLLO

 

 

INTRODUCCIÓ

Hi ha solució? Sí, canviar el paradigma

Com?

– Fer entendre als alumnes la importància de 

l’educació.

– Apropar l’ensenyament (en aquest cas en les  

matemàtiques) a la seva realitat i al moment 

actual.

– Entendre el procés d’educació com un continu 

amb una finalitat i no cada curs com un món 

apart.

 

Diapositiva 7: Introducció 5. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 8: Introducció 6. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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 INTRODUCCIÓ

 ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 MOTIVACIÓ

ÍNDEX

 

 

ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

Societat actual, alumnes adolescents…….

Sempre ha estat així?

 A l’actualitat:

Abans i en altres societats:

Infants Adolescents Adults

Infants Adults

 

Diapositiva 9: Índex. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 10: Adolescència      

i societat 1. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 Els pares necessitaven que els

fills treballessin, el més aviat 

possible, per ajudar a l'econòmica 

famíliar (treball dur).

 Treballar “més aviat” propiciava 

un sentit de la responsabilitat 

superior. 

Treball = 

DinersIndependència econòmica  

 Pis / Casament molt abans.

 La societat tenia un altre tarannà

(pes de la religió, etc.).

El pas d’infant  a adult venia propiciat pels aspectes següents:

 

 

ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 La societat actual és més

complexa i requereix de

més formació, tant per a la

vida com pels futurs treballs.

Aquesta nova etapa (que

s’allarga com a mínim fins 

als 16 anys) fa que hi hagi 

una transició més lenta entre

els infants i els adults.

A l’actualitat, el govern cata-

là dedica el 19% del total 

del pressupost a l’ensenya-

ment.

 

Diapositiva 12: Adolescència  

i societat 3. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 11: Adolescència  

i societat 2. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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REFLEXIONS:

 Cada societat té uns valors i un full de ruta.

En la societat actual l’educació és essencial.

En el futur vosaltres podreu decidir.

Som uns privilegiats per tenir un accés fàcil a 

la cultura i a l’aprenentatge (altres generacions 

no han pogut).

És un rotllo?  No

ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 

 

 INTRODUCCIÓ

 ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 MOTIVACIÓ

 BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX

 

Diapositiva 13: Adolescència  

i societat 4. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 14: Índex. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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HI HA TRES FRASES QUE SOVINT ES DIUEN A 

L’AULA SOBRE LES MATEMÀTIQUES:

No tenen utilitat, no se perquè les estudiem.

Són molt difícils.

Quan estudiem matemàtiques, et pots passar 

moltes sessions de classes fent un tema molt 

específic, com, per exemple, resoldre 

equacions. És molt repetitiu.

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

 

Perquè s’estudien?

La LOE va establir les 8 competències bàsiques que s’han 

d’assolir a l’ESO: 

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

 Competència artística i cultural

 Competència en tractament de la informació i competència digital

 Competència matemàtica

 Competència d’aprendre a aprendre

 Competència d’autonomia i iniciativa personal

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 Competència social i ciutadana

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

Diapositiva 15: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 1. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 16: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 2. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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Què ens aporta la competència matemàtica?

A les proves PISA es defineix que implica dominar la  compe-

tència matemàtica: 

 Pensar i raonar, això implica formular preguntes.

 Argumentar. Implica raonar matemàticament de manera 

simple.

 Comunicar. Compendre i saber-se expressar oralment.

 Construir models. Estructurar el camp o situació que es vol 

modelar.

 Formular i resoldre problemes. 

 Representar.

 Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic. 

 Usar materials i eines de suport.

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

 

La competència matemàtica posada a la pràctica…

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

Diapositiva 17: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 3. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 18: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 3. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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Un breu exemple:

Si us dic que tinc un pòster a casa que la seva 

àrea és de 20 i el perímetre de 30. 

Com ho feu per resoldre-ho?

x*y= 20;

2x + 2y = 30

x

y

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

 

• Són molt complicades.

• Són complexes perquè, com hem dit, abracen 

moltes àrees de l'aprenentatge.

• Una bona metodologia per millorar els resultats 

és:

– Intentar emprar exercicis i exemples propers que 

motivin als alumnes. 

– Escoltar a classe (cal que s’entenguin, no es pot 

pretendre no escoltar res i arribar a casa per “desxifrar-

ho”).

– Practicar a casa (és important repetir exercicis i 

procediments per acabar d'entendre tot el procés).

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

Diapositiva 19: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 4. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 20: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 5. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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A continuació podeu veure una presentació

didàctica que he preparat:

Presentació Power Point: “GPS”

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

 

Les matemàtiques són molt específiques

i es repeteixen molt!

Les matemàtiques potencien moltes habilitats, 

i per tant poden ser força complexes. 

Per a poder en un futur realitzar operacions i 

resolucions més complicades, requereixes te-

nir una base matemàtica ben apresa, molt 

practicada.

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 

Diapositiva 21: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 6. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 22: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 7. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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És com un esport tècnic: basquetbol.

Pots començar ensenyant a fer un reverse i 

un tir rectificat? NO!

Formació del bàsquet:

 Aprendre a botar amb un mà, amb l’altre, etc.

 Col·locar-te a la pista.

 Tir (entrades a cistella, etc.).

APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES
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Diapositiva 23: Apropar 
l’ensenyament de les 
matemàtiques 8. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva  24: Índex. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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• Un element motivador ha de ser entendre 

l’educació (matemàtiques) com un continuu.

• A vegades passa que:

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 

 

ESO

FEINA

FEINA

FEINA

CICLES FORMATIUS

BAT-CARRERA

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 

Diapositiva 25: Entendre 
l’educació com un continuu 1. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 26: Entendre 
l’educació com un continuu 2. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 



 

 

Elaboració de materials relacionats amb l’àmbit de les matemàtiques per motivar als alumnes           Pàg. 16  

 
 

Les matemàtiques formen part, directa-

tament i indirectament:

 Batxillerat, 

 Cicles formatius, i 

 Graus universitaris.

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ASSIGNATURES A LES DIFERENTS MODALITATS DEL BATXILLERAT

 

Diapositiva 27: Entendre 
l’educació com un continuu 3. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 28: Entendre 
l’educació com un continuu 4. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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Pla estudis grau enginyeria 

industrial

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
PLA ESTUDIS GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
PLA ESTUDIS GRAU D’ECONOMIA 

 

Diapositiva 29: Entendre 
l’educació com un continuu 5. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 30: Entendre 
l’educació com un continuu 6. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
PLA ESTUDIS GRAU CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ

 

 

Per a poder desenvolupar moltes 

activitats laborals és obligatori 

dominar alguns aspectes de les 

matemàtiques.

Alguns exemples d’activitats 

laborals:

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ACTIVITATS LABORALS

 

Diapositiva 32: Entendre 
l’educació com un continuu 8. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 31: Entendre 
l’educació com un continuu 7. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
INSTAL.LADOR DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

 

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
CONTROLADORA DE PROCESSOS QUÍMICS (QUÍMICA)

 

Diapositiva 33: Entendre 
l’educació com un continuu 9. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 34: Entendre 
l’educació com un continuu 10. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ECONOMISTA

 

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ENGINYER MECÀNIC

 

Diapositiva 35: Entendre 
l’educació com un continuu 11. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 36: Entendre 
l’educació com un continuu 12. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
METEREÒLEG 

 

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ARQUITECTE 

 

Diapositiva 37: Entendre 
l’educació com un continuu 13. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 38: Entendre 
l’educació com un continuu 14. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ASTRÒNOM 

 

 

 Sembla que tot estigui fet, però en realitat molt estar per fer.

 Reptes que un futur no molt llunyà les matemàtiques ens han 

d’ajudar:

 Augment de la demografia

− Necessitat de noves infraestructures, edificis, ...

− Edificis

− Smart cities

− Problema amb l’alimentació

− Salut

− Educació

− Política

− Etc.

 S’acaben les energies fòssils

− Noves maneres de generar energia

− Energia eòlica

− Energia solar

− Etc

− Nous mètodes de transport

− Vehicle elèctric

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 

Diapositiva 39: Entendre 
l’educació com un continuu 15. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 40: Entendre 
l’educació com un continuu 16. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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La motivació l’ha de buscar cadascú!

MOTIVACIÓ

 

Diapositiva 41: Índex. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 42: Motivació 1. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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MOTIVACIÓ

 

 

 INTRODUCCIÓ
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 MOTIVACIÓ

 BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX

 

Diapositiva 43: Motivació 2. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 44: Índex. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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Cuida tus pensamientos, 

porque se convertirán

en tus palabras.

Cuida tus palabras, 

porque se convertirán 

en tus actos.

Cuida tus actos, 

porque se convertirán 

en tus hábitos.

Cuida tus hábitos, 

porque se convertirán 

en tu DESTINO.

GRÀCIES PER 

LA VOSTRA ATENCIÓ

  

Diapositiva 46: Gràcies per a 
l’atenció. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 

Diapositiva 45: Bibliografia. 

Presentació Motiva’t per estudiar, 

Motiva’t per a les matemàtiques. 
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2. ANNEX 2. PRESENTACIÓ POWER POINT: GPS 

COM FUNCIONA EL GPS?

Autor: Màrius Mèlich Barrabeig

 

L’objectiu de la sessió és informar de com 

funciona el GPS, aconseguint palpar la 

transversalitat de les matemàtiques (parlar de 

matemàtiques aplicades a la vida real). 

Per fer-ho, es parlarà del sistema de 

posicionament de GPS, un sistema molt 

emprat actualment, que s’explicarà amb una 

demostració gràfica.

RESUM

 

  

Diapositiva 1: Portada. 

Presentació Com funciona e GPS? 

Diapositiva 2: Resum de la sessió. 

Presentació Com funciona e GPS? 
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INTRODUCCIÓ

FUNCIONAMENT

RESOLUCIÓ GRÀFICA

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX

 

El GPS (Global Positioning System) és 

un sistema global de navegació per satèlit que 

permet determinar en tot el món la posició d’un 

objecte, una persona o un vehicle amb molt bona 

precisió. 

El sistema va ser desenvolupat pel Departament 

de Defensa dels Estats Units.

A l’actualitat, és emprat amb moltes aplicacions, 

entre elles el Navegador GPS dels cotxes.

INTRODUCCIÓ

 

  

Diapositiva 3: Índex. 

Presentació Com funciona e GPS? 

Diapositiva 4: Introducció 1. 

Presentació Com funciona e GPS? 
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Per poder posicionar la persona o objecte, el 

GPS necessita d’un sistema de 27 satèl·lits (24 

operatius i 3 de reserva) orbitant a 20.200 km 

sobre la terra.

INTRODUCCIÓ

 

Aquest satèl·lits permeten posicionar l’objecte 

calculant les distàncies del receptor GPS a 

almenys 3 satèl·lits (exemple a la pissarra).

Per calcular la distància del GPS als diferents 

satèl·lits el que es fa es mirar el temps que tarda 

la senyal del satèl·lit en arribar el GPS

Distància = temps*c + error

FUNCIONAMENT

 

  

Diapositiva 6: Funcionament GPS. 

Presentació Com funciona e GPS? 

Diapositiva 5: Introducció 2. 

Presentació Com funciona e GPS? 
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DEMOSTRACIÓ GRÀFICA

 

DEMOSTRACIÓ GRÀFICA

Veure video:

http://www.youtube.com/watch?v=d2ynG-EBK6s

 

  

Diapositiva 7: Demostració gràfica 
1. 

Presentació Com funciona e GPS? 

Diapositiva 8: Demostració gràfica 
2. 

Presentació Com funciona e GPS? 
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http://www.youtube.com/watch?v=d2ynG-EBK6s

http://www.gutovnik.com/como_func_sist_gps.htm

http://geolocalizacion.blogspot.com.es/2011/01/los-

gps-su-funcionamiento.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Trilateraci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamie

nto_global

BIBLIOGRAFIA

 

  

Diapositiva 9: Bibliografia. 

Presentació Com funciona e GPS? 
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3. ANNEX 3. PRESENTACIÓ POWER POINT: MOTIVA’T PER ESTUDIAR, MOTIVA’T PER LES 
MATEMÀTIQUES. 

ENQUESTA SOBRE EL GRAU DE MOTIVACIÓ DELS ALUMNES AMB EL MATERIAL 

EDUCATIU: POWER POINT MOTIVACIONAL.  

Encercla la resposta que creguis més adient. 

 

1.T’ha agradat el Power Point motivacional? 

1. M’ha agradat molt 

2. M’ha agradat bastant 

3. Normal 

4. No m’ha agradat massa 

5. No m’ha agradat gens 

2. Creus que aquest material t’ha ajudat per motivar-te a estudiar les matemàtiques? 

1. M’ha ajudat molt 

2. M’ha ajudat bastant 

3. M’ha ajudat 

4. No m’ha ajudat massa 

5. No m’ha ajudat gens 

3. Penses que és un material vàlid per ajudar a motivar als futurs alumnes en 

l’ensenyament de les matemàtiques? 

1. Sí 

2. No 

4.Canviaries alguna cosa?  

 

 

5. Hi afegiries alguna cosa? 

 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.  

Barcelona, 6 de juny de 2013 
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4. ANNEX 4. PRESENTACIÓ POWER POINT: MOTIVA’T PER ESTUDIAR, MOTIVA’T PER LES 
MATEMÀTIQUES. 

ENQUESTA SOBRE EL GRAU DE MOTIVACIÓ DELS ALUMNES AMB EL MATERIAL 

EDUCATIU: POWER POINT MOTIVACIONAL. ENQUESTA PEL PROFESSOR. 

Encercla la resposta que creguis més adient. 

1.T’ha agradat el Power Point motivacional? 

6. M’ha agradat molt 

7. M’ha agradat bastant 

8. Normal 

9. No m’ha agradat massa 

10. No m’ha agradat gens 

2. Creus que aquest material ha ajudat als alumnes per motivar-te a estudiar les 

matemàtiques? 

6. Els ha ajudat molt 

7. Els ha ajudat bastant 

8. Els ha ajudat 

9. No els ha ajudat massa 

10. No els ha ajudat gens 

3. Penses que és un material vàlid per ajudar a motivar als futurs alumnes en 

l’ensenyament de les matemàtiques? 

 

4.Canviaries alguna cosa?  

 

 

5. Hi afegiries alguna cosa? 

 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.  

Barcelona, 6 de juny de 2013 


