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CALENDARI TREBALL DE SÍNTESI 

 DILLUNS 25 d'abril 08.30-09.30h Introducció al TdS. Explicació de què és i com s’ha de realitzar el treball de síntesi. 
Distribució dels grups. 
ACTIVITAT 1. LOCALITZEM ELS ESPAIS AL MAPA (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Treballar sobre un mapa de la zona la sortida i diferents elements cartogràfics. 

09.30-11.30h ACTIVITAT 1. LOCALITZEM ELS ESPAIS AL MAPA (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Treballar sobre un mapa de la zona la sortida i diferents elements cartogràfics. 
ACTIVITAT 2. INVENTEM LLEGENDES (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Elaborar i il·lustrar un conte, llegenda o auca basat en un personatge real o 
imaginari que tingui una activitat relacionada amb el riu (rentadora, sirgador, 
barquer...). 

12.00-15.00h SORTIDA AL MEANDRE DE FLIX. 
ACTIVITAT 5. RECOLLIM PRODUCTES! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Recollir regalèssia, escorça, còdols de riu…  i fer fotografies d’arbres, arbustos, 
plantes, animals i elements patrimonials per fer els diferents productes que 
s’exposarien a la hipotètica Fira del Turisme  

DIMARTS 26 d'abril 08.30-15.00h 
 
 
 
 
 

SORTIDA A SEBES  
ACTIVITAT 3. VISITEM EL MAS DE PITOIA! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Feu servir el google maps per veure i seguir la ruta que us ha de portar fins a la 
destinació. Visita a l’exposició de Mas de Pitoia. Observació vitrines + Audiovisual. 
Preguntes sobre l’audiovisual. 
ACTIVITAT 4. FEM FOTOS A SEBES! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Un cop feta la visita, torneu a fer servir el google maps per buscar la ruta que us 
ha de portar fins al poblat ibèric. Després baixarem fins la Passera del bosc de 
ribera i observatori Lo Galatxo al Mas del Director. 
ACTIVITAT 5. RECOLLIM PRODUCTES! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Recollida de regalèssia i altre material per fer productes de promoció del camí de 
sirga (clauers amb fusta, pedres decorades). 
ACTIVITAT 6. RECOPILEM INFORMACIÓ (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Recopilar informació que necessitarem per a fer aquesta activitat demà a classe 

DIMECRES 27  d'abril 08.30-11.30h ACTIVITAT 6. RECOPILEM INFORMACIÓ (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Contestar una sèrie de preguntes amb la informació recollida durant la visita d’ahir 
dimarts. 
ACTIVITAT 7. PREPAREM EL MATERIAL RECOLLIT DURANT LA SORTIDA 
(ACTIVITAT EN GRUP) 
Neteja dels elements recollits durant la sortida. 
ACTIVITAT 8. MAQUETA DEL LLAGUT (ACTIVITAT EN GRUP)  
Construcció de la maqueta d’un llagut seguint un model ja elaborat.  
ACTIVITAT 9. FEM PRODUCTES PEL NOSTRE ESTAND! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Elaborar clauers, punts de llibre, feixos de regalèssia 

11.30-15.00h ACTIVITAT 10. PEDRES DECORADES (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Decoració de còdols de riu amb diferents temàtiques i colors. 
ACTIVITAT 11. ELABORACIÓ DE CARTELLS I TRÍPTICS (ACTIVITAT EN GRUP) 
Dissenyar un tríptic i un cartell publicitari per a donar a conèixer, turísticament, el 
Camí de Sirga. 
ACTIVITAT 12. DIARI DEL TREBALL DE SÍNTESI (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Reflexionar sobre tot el que s’ha vist i treballat durant aquest dies 
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INTRODUCCIÓ AL TREBALL DE SÍNTESI  

A continuació se us explicarà en què consisteix un treball de síntesi, com s’avalua i el material que 
necessitareu. 

Què és un treball de síntesi? 

El nom ja ho indica, es tracta d’un treball on es té en compte tots els coneixements, procediments i 
actituds que heu anat adquirint al llarg del curs i la seva correcta aplicació. 

 Com avaluarem? 

L’avaluació passarà per valorar la capacitat de cadascú de vosaltres per treballar tant individualment 
com col·lectivament, la predisposició a les activitats proposades així com l’interès i la participació en 
aquestes, i l’actitud receptiva i de col·laboració amb companys i professors. 

La presentació final del dossier de treball correctament elaborat, serà indispensable per aprovar el 
treball. 

I l’actitud és tan important? 

L’actitud serà un dels eixos vertebradors i fonamentals a l’hora d’avaluar-vos. Heu de ser conscients 
que treballant un tema en format “treball de síntesi” es pot aprendre moltes coses interessants i 
diferents que desconeixem del territori. Per això cal una actitud positiva, receptiva i educada vers la 
temàtica a treballar. 

Què haurem de fer? 

Hi ha previst un treball de camp que es farà durant les 2 sortides, i tot d’activitats que aniran al 
voltant de la temàtica del Camí de Sirga. Cada grup ha de presentar el seu propi dossier –afegint les 
activitats individuals- seguint els criteris consensuats al centre (tapa, full inicial, índex, cos del 
treball...).  

Cada grup de treball haurà d’elaborar un seguit de productes destinats a promocionar el nostre 
territori a una hipotètica Fira del Turisme que tindrà lloc a Barcelona. El llistat de productes que cada 
grup haurà d’elaborar és el següent: 

PRODUCTES 

Cartell. Temàtiques possible: fauna, flora, patrimoni, una 
mica de tot... 

Tríptic. Temàtiques possibles: gastronomia local, 
activitats de lleure al riu, oficis relacionats amb el riu, una 
mica de tot... 

Clauers (1 per persona) 

Punts de llibre (1 per persona) 

Farcells de 5-6 regalèssies (1 per grup) 

Maqueta del llagut (1 per grup) 

Pedres decorades (1 per persona) 
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DILLUNS 25. TREBALL A L’AULA 
 

ACTIVITAT 1. LOCALITZEM ELS ESPAIS AL MAPA (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

 
Al mapa de la pàgina següent:  

1.  Posa-hi títol. 
2.  Escriu una llegenda amb símbols i colors per indicar: les carreteres, camins, la línia del 

tren, cases i la fàbrica de Flix. 
3.  Marca el camí, que va des de l’Institut fins al meandre i des de l’Institut fins al Mas de 

Pitoia, poblat ibèric i passera. 
4.  Fes el llistat de tots els topònims que surten al mapa. 

LLISTAT DE TOPÒNIMS 

  

  

 

 

 

 

Reserva Natural de Sebes 
 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de FLIX 

  
 

 

 

Nom document Identificació Versió Vigència des de Pàg. 

TdS Descoberta del nostre patrimoni: Camí de sirga  00  Pàgina 6 de 22 

 La versió vigent d’aquest document es troba en el Sistema Informatitzat de Gestió i Control Documental 

 

 

TITO
L: 

LLEGEN
DA 
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ACTIVITAT 2. INVENTEM LLEGENDES (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

El folklore és la ciència que estudia la cultura d’un poble (artesania, balls, festes, costums, contes, 
història oral, llegendes, música, jocs, proverbis, poesia tradicional...). De fet, el mot anglès folklore 
vol dir “poble” (folk) i “saber” (lore). 

Pel que fa a la  tradició oral, tingueu en compte que sorgeix de la necessitat de la gent de comunicar-
se i divertir-se mentre treballa, fa les feines del camp, va al riu a rentar... Són textos orals que es 
reciten o es canten i es transmeten de generació en generació i son anònims. 

Hi ha moltes llegendes per tota la Ribera d’Ebre relacionades amb el Camí de Sirga, algunes estan 
basades en fets reals com pot ser l’existència de bandolers que es dedicaven a assaltar camins, robar 
i assassinar a la gent. Entre els bandolers més coneguts tenim a  Joan Ambrós “lo Moro Roget” 
d’Ascó,  Joan Sabaté “Ullots” veí de Flix o Isidre Teixidor “Lo Barbut” de Vinebre: 

“Joan Ambrós, “Lo Roget”, era un moro convertit al cristianisme; però, conservador de 
totes els costums i lleis de la seva religió mahometana, de la qual no havia renegat, 
conjugava perfectament bé totes dues religions que adoraven el mateix Déu. A més, 
festejava amb una cristiana (Càndia); ella era neboda del rector, i aquest s’oposava al 
casament per la puresa de la sang i no poder veure els moriscos. El rector va casar la 
seua neboda, amb Perot Franc, el fill del batlle de Flix. Lo Roget embogit va entrar a 
l’església i va matar, d’una ganivetada, el batlle mentre els altres fugien ràpidament cap 
a Flix amb la Càndia. 
A partir de llavors, Lo Roget, es converteix en bandoler per amor. Lo Roget va veure 
frustrades les possibilitats de tirar endavant una relació amorosa amb una cristiana.” 

 Carmel Biarnès 

 
Detall de l’auca del Moro Roget 

  
5.1. Busca el significat de la paraula llegenda: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5.2. Inventa una llegenda o auca en la que el protagonista sigui algú vinculat al riu (sirgador, patró, 
rentadora, aiguadera, calafat...) i l’acció passi amb el riu com a rerefons. 
Et pots inspirar en algun personatge real que va viure per les nostres terres. 
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Il·lustra el teu conte/llegenda/auca i pinta el dibuix. 
 

Escriu la teva llegenda 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il·lustra la teva llegenda 
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SORTIDA AL MEANDRE (DILLUNS 25) I A LA RESERVA NATURAL DE SEBES 
(DIMARTS 26) 
 

MATERIAL QUE NECESSITES (recorda) 
• Motxilla  
• Aigua 
• Crema solar 
• Esmorzar 

• Dossier i llibreta 
• Bolígraf, llapis i colors... 
• Carpeta dura per escriure 
• Calçat adequat 

ACTIVITAT 3. VISITEM EL MAS DE PITOIA! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

Feu servir el google maps per a buscar la ruta que ens ha de portar des de l’Institut de Flix fins al Mas 
de la Pitoia a la Reserva Natural de Sebes. 
Al Mas de Pitoia hi ha el Centre d’Interpretació del 
Camí de Sirga, que pretén immortalitzar i donar a 
conèixer el món dels sirgadors, els llaüts i el camí de 
sirga a la vora del riu Ebre. Un professor del Centre 
d’Interpretació ens farà una visita guiada al centre i ens 
donarà una informació que podrem fer servir 
posteriorment. Escolta, mira, pregunta i fes fotos, ho 
necessitaràs per a fer l’activitat 6. 

ACTIVITAT 4. FEM FOTOS A SEBES! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 
Torneu a fer servir el google maps per buscar la ruta que us ha 
de portar fins al poblat ibèric. 
Aprofiteu la caminada per recollir regalèssia, escorça, còdols de 
riu... 
Desprès baixarem fins a la Passera del bosc de ribera i 
observatori Lo Galatxo. Aprofitem per anar fent fotografies 
d’arbres, arbustos, plantes, animals i elements patrimonials.  
Cada grup ha de tenir clar que ha de fer un cartell d’una temàtica 

determinada i un tríptic per promocionar turísticament la zona.  
Recordeu les temàtiques que heu de treballar (ho teniu a la taula del començament del dossier). 

ACTIVITAT 5. RECOLLIM PRODUCTES! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

És el moment, si no ho hem fet abans, de recollir regalèssia, escorça, còdols de riu…  i fer fotografies 
d’arbres, arbustos, plantes, animals i elements patrimonials per fer els diferents productes que 
s’exposarien a la hipotètica Fira del Turisme de Barcelona (ho teniu a la taula del començament del 
dossier).  
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DIMECRES 27. TREBALL A L’AULA 
 

MATERIAL QUE NECESSITES (recorda) 
• Ordinador 
• Dossier, bolígrafs, llapis, colors, regles, retoladors... 
• Cartolina petita (per a fer un tríptic) i gran (per a fer un cartell). 
• Cordill 
• Tisores grosses per tallar la regalèssia i el cordill 
• Bastons de fusta llarga (tipus pal de “pinxo”) per a l’estructura de la vela del llagut 
• Tela blanca per a la vela de llagut 
• Fil i agulla per a cosir la vela 
• Pegament 
• Anella de clauer (opcional) 
• Argila per a fer el llagut (la facilitarà el centre) 
• Pintura i pinzells (facilitat pel centre) 
• Recull de fotografies d’animals, arbres i plantes de ribera. 
• Recull de fotografies d’elements patrimonials de la Ribera com pot ser la barca de Flix, la 

floració dels camps, activitats turístiques, etc. 

ACTIVITAT 6. RECOPILEM INFORMACIÓ (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

6.1. Després de la visita al Mas de la Pitoia, d’haver escoltat les explicacions i d’haver observat les 
vitrines, fes un dibuix d’un llagut amb la vela desplegada i un altre d’un llagut estirat per 
sirgadors.  
Escriu cinc parts de l’embarcació als dibuixos. 
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LLAGUT AMB LA VELA DESPLEGADA 
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LLAGUT ESTIRAT PER SIRGADORS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Escriu un text instructiu que  expliqui com és el procés de fabricació de la corda. Recorda que 
ha de ser un text esquemàtic i ordenat per passos i que els verbs poden ser: en forma impersonal 
(“s’agafa”), o perífrasis d’obligació (“heu d’agafar”) o imperatius (“agafeu”).  Pautes:   

 
 

 COM FER UNA CORDA 
 
a) Llista de materials, peces o elements necessaris. 

……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
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b) Instruccions a seguir per fer la corda. 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 
……………………….................................................……………………………………………………………...........…………… 

 

 
 
c) Il·lustracions per fer les instruccions més entenedores. 
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6.3. Respon a les preguntes següents: 
- Què és sirgar? 

…………………………………….................................................…
……………………………….............................………………………… 
…………………………………….................................................…
………………………………………………............................………… 
…………………………………….................................................…
…………………………………………………………............................ 

- A què es dedica un sirgador? 
…………………………………….................................................…
…………………………………..............................……………………… 
…………………………………….................................................…
.................................................................................................................................…………………………… 

- Quina indumentària portaven els sirgadors? Anomena cinc aspectes. 
……………………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................…………………………… 
……………………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................…………………………… 
.................................................................................................................................…………………………… 
……………………………………..........................................................…………………………………………………………… 

ACTIVITAT 7. PREPAREM EL MATERIAL RECOLLIT DURANT LES SORTIDES 
(ACTIVITAT EN GRUP) 
Escolliu un membre del grup per a fer aquesta activitat: 
 

• Talla la regalèssia que vau recollir entre tots durant la sortida en trossets d’uns 15 cm. 
Neteja-la amb aigua i deixa-la assecar.  

• Neteja les pedres i l’escorça. Deixa-les assecar. 

ACTIVITAT 8. MAQUETA DEL LLAGUT (ACTIVITAT EN GRUP)  
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Escolliu un membre del grup per a fer aquesta activitat: 

Anem a construir un llagut com el que tens a la imatge. 

MATERIAL NECESSARI: 
• Argila (facilitada pel centre). 
• Bastons de fusta llargs (tipus pals de pinxo) per a l’estructura de la vela. 
• Tela blanca per a la vela. 
• Tisores, fil i agulla per a cosir la vela. 
• Pegament. 

 PROCEDIMENT:  

• Es procedeix a modelar l’argila, seguint el model que tenim o mirant la foto que hi ha més 
amunt. 

• Tallem la tela i cosim els pals de l’estructura tal com observem al model. 
• Enclavem els bastons de fusta a la base del llagut per a que quedin ben subjectes. 

ACTIVITAT 9. FEM PRODUCTES PEL NOSTRE ESTAND! (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

Heu d’elaborar els productes següents per col·locar-los a l’estand: 

1. Clauers: foradeu el tros d’escorça que vau recollir i passeu-hi un tros de cordill o una anella 
de clauer i poseu-hi una etiqueta de cartolina. A l’etiqueta escriviu: Institut de Flix. 

2. Punts de llibre: dissenyeu-los amb cartolina amb la temàtica del Camí de Sirga. 
3. Feixos de regalèssia: lligueu els vostres feixos amb cordill d’espart i poseu-hi una etiqueta de 

cartolina. 
*Cada membre del grup ha de fer, com a mínim, un clauer i un punt de llibre. 

En aquests enllaços pots veure idees originals per a fer punts de llibre: 
 
https://totnens.cat/creatius-punts-de-llibre-per-fer-amb-els-nens/ 
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/04/12/un-munt-didees-de-punts-de-llibre-originals/ 
http://lesparaulesdolces.blogspot.com/p/manualitats.html 

 

  

https://totnens.cat/creatius-punts-de-llibre-per-fer-amb-els-nens/
https://somdocentsblog.wordpress.com/2016/04/12/un-munt-didees-de-punts-de-llibre-originals/
http://lesparaulesdolces.blogspot.com/p/manualitats.html
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ACTIVITAT 10. PEDRES DECORADES (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

En aquesta activitat haureu de decorar pedres de riu dibuixant formes d’animals que podeu trobar al 
Camí de Sirga. 

RECORDA! Es tracta d’una activitat en la què cal tenir paciència, ja que les pedres s’hauran d’exposar 
a l’estand i han d’estar ben fetes. 

Tot seguit tens alguns exemples: 

 
MATERIAL QUE NECESSITARÀS: 

-Pedres de riu (netes i ben seques) 
-Pintura tempera i pinzells 
-Retoladors permanents 

ACTIVITAT 11. ELABORACIÓ DE CARTELLS I TRÍPTICS (ACTIVITAT EN GRUP) 

Aquesta és una activitat que heu de fer en grup 

FER UN TRÍPTIC. QUÈ ÉS UN TRÍPTIC? 

Disposar d’un tríptic informatiu és essencial per donar a conèixer un indret, algun aspecte del 
patrimoni (natural, arquitectònic, cultural...).  

Part exterior d’un tríptic  
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Part interior d’un tríptic 

 
El vostre tríptic el podeu fer amb algun programa informàtic (word, genially, canva). En aquest cas, 
heu de posar l’enllaç en aquest espai: 
 
Enllaç: 
 
 
També el podeu fer a mà, fent servir una cartolina tipus DIN-A4 

Les tres parts del tríptic 

A la portada hi hauria de constar 

● El nom  
● Una frase que sintetitzi el tema 
● El logotip 
● Alguna imatge relacionada amb la temàtica 
 

A la part interior hi podem incloure: 

● Introducció (breu història, indicar la temàtica...)  
● Apartats amb imatges 
● Breu resum de la informació més important en castellà 

 
A la contraportada: 

● Nom de qui organitza 
● Adreça completa 
● Correu electrònic i web 
● Es pot incloure un mapa de situació 
● Logotip 
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Disseny d’un tríptic: elements a tenir en compte 

Alguns consells: 
● Cal que sigui atractiu i que el text transmeti clarament el missatge que volem donar. 
● Penseu sobre la intenció del tríptic…  
● Penseu en les persones a les que es dirigeix el tríptic. Quina edat tenen? Com reben la 

informació? Quin llenguatge utilitzen?… 
● El contingut ha d’estar ordenat de manera que es llegeixi d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
● No barregeu gaires tipus de lletra i no abuseu de la negreta i el subratllat. 
● El color que millor es llegeix és el negre i el blanc és el millor color de fons. 
● És millor redactar de manera clara i senzilla amb frases positives i curtes. 
● No canvieu el tipus de lletra. 

 

Com fer el tríptic en Word? 

● Podeu consultar aquest enllaç: https://bit.ly/1xL4sCq 

 

FER UN PÒSTER O CARTELL. QUÈ ÉS UN PÒSTER O CARTELL? 
 
La informació que hi poseu ha de ser en anglès. 
 
El podeu fer amb algun programa informàtic (Genially, Canva). En aquest cas, heu de posar l’enllaç en 
aquest espai: 
 
Enllaç: 
 
També el podeu fer a mà fent servir una cartolina gran. 
 
Un cartell és un full de grans dimensions que serveix per informar o anunciar algun producte.  
Tipus de cartells: 

● CARTELL INFORMATIU: dóna a conèixer alguna informació (lúdica, cultural, patrimonial...) 
● CARTELL PUBLICITARI: Té com a objectiu incitar al qui el mira a comprar un determinat 

producte o anar a veure allò que s’anuncia. Aquest consta de dues parts ben diferenciades:  
● l’eslògan, que és una frase curta sobre el que s’anuncia,  
● i la imatge/s, que tenen relació amb el fet o producte que s’anuncia 
● logo o logos de l’empresa que anuncia 

 
Abans de començar el teu cartell cal que pensis... 

● Vols que tingui la mateixa importància les imatges que el text? 
● Quantes imatges voldràs posar? 
● Quin missatge vols transmetre? 
● A qui va adreçat? 
● Quin n’és l’objectiu? 

 

https://bit.ly/1xL4sCq
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Alguns consells: 
● La presentació: la disposició del text i el tipus de lletra han de permetre que el cartell es 

llegeixi a una certa distància. 
● Ha de cridar l’atenció. 
● La col·locació: s’ha de pensar on anirà penjat 
● El contingut: la informació (text) ha de ser breu i precís. 
● Frases curtes. 
● Repassar l’ortografia. 
● Lletres grosses i clares d’un color que es vegi bé. 
● No posar lletres molt ornamentades que dificultin la lectura. 
● Deixar-se marges, que el cartell no quedi molt ple. 

ACTIVITAT 12. DIARI DEL TREBALL DE SÍNTESI (ACTIVITAT INDIVIDUAL) 

Per acabar el Treball de Síntesi sobre el Camí de Sirga hem de reflexionar. Segur que pots explicar un 
grapat de  sensacions, emocions, anècdotes... viscudes durant l’excursió o a l’aula. Fes-ho a mode de 
diari personal.  

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE? 

Comença amb la data a la dreta del full. 

Has de parlar de la sortida. Explica la descripció del recorregut, sensacions, anècdotes, reflexions, 
estat d’ànim durant la sortida, coses que t’hagin cridat l’atenció... 

També hem de parlar del treball en general. Pensa que hem fet, per què ho hem fet, com ho hem 
fet...  

Fes una valoració final sobre el que us ha semblat el treball de síntesi, la feina dels vostres companys, 
el tema treballat, etc. 

PERÒ... COM HO FAIG? 

Pensa i ordena les idees. A continuació, escriu un esborrany del text. 

Revisa el lèxic:  evita els barbarismes i no repeteixis paraules, busca sinònims al diccionari. 

Revisa l’ortografia. Recorda les normes, especialment les d’accentuació. Consulta el diccionari quan 
tinguis dubtes. Revisa els signes de puntuació. No vulguis fer oracions massa llargues, et complicaràs 
la vida.  

Passa el text a net. 

Pots il·lustrar la teva pàgina de diari personal amb emoticones o algun dibuix fet per tu i que tingui 
relació amb la sortida. 

Escriu un mínim de cent vint paraules (dotze línies aproximadament). 
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DIARI PERSONAL 
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