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Des del Consell Comarcal del Berguedà us oferim un nou recurs educatiu en 

el marc del projecte Ni fades ni prínceps, aquest està dirigit a tota la família: 

Maleta viatgera per a la Coeducació.  

Durant el curs escolar el centre educatiu posa a disposició de les famílies el 

material. 

La maleta està composta per 7 títols pensats per a nens i nenes de 6 a 8 

anys. Tots els contes són lectures indicades per ser llegides amb un adult, ja 

que provoquen la reflexió i/o la transmissió de nous valors inclusius. 

A continuació teniu la ressenya bibliogràfica dels contes que es troben en 

aquesta maleta. L’orde de lectura és indiferent a l’ordre dels contes: un conte 

per cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge. A més, a l’apartat “Conte a 

conte” hi trobareu les propostes pedagògiques d’aprofitament del contingut 

dels contes, amb idees per tota la família per reflexionar sobre el què ens 

expliquen els contes de la maleta. 

Valoració de les famílies: Recull de l’opinió de la família referent als contes, 

fotografies de la lectura, comentaris i/o dibuixos dels infants referents als 

contes, reflexions i/o opinions dels pares, anècdotes relacionades amb els 

personatges dels contes, etc.  

 A més, també podeu compartir a les xarxes socials la vostra experiència 

mitjançant l’etiqueta #nifadesniprínceps i vincular-hi el Consell Comarcal del 

Berguedà: @ccberguedà. 

Des de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà esperem que la 

maleta viatgera per a la coeducació “Ni fades ni prínceps” us agradi i ajudi a 

créixer als vostres infants en un entorn més inclusiu i més igualitari, dibuixant 

un futur millor per a tothom. 

Posem el llistat de contes a disposició de totes les famílies interessades. 



 

   

 

RESENYA BIBLIOGRÀFICA DELS CONTES 
 

TEMÀTICA TÍTOL AUTOR EDITORIAL 

Trencant  

estereotips 

Una catàstrofe 

afortunada 
TURÍN, Adela Kalandraka 

Salvaje HUGHE, Emily Libros del Zorro 

Rojo 

El cavaller Reienta 
KEMP, Anna 

OGILVIE, Sara 
Blume 

Rínxols d’Ós 
SERVANT, 

Stéphane 
Joventut 

La cocinera del Rey 
FELLOZA, 

Soledad 
OQO 

María MEJUTO, Eva OQO 

L’Olívia i les princeses 
FALCONER, 

Ian 
Andana 

Cap mena 

d’abús! 

Terrible  SERRES, Alain 
Libros del Zorro 

Rojo 

Per què la senyora M. 

es va tornar tant 

malcarada... 

BOUGAEVA, 

Sonja 
Takatuka 

El fil de l’Ariadna 
SOBRINO, 

Javier 
Thule 



 

   

Fora etiquetes... 

Diferències! 

Gastó 
DIPUCCHIO, 

Kelly 
Andana 

Ara em dic Joana 
WALTON, 

Jessica 
Animallibres 

Sóc una nena 
ISMAIL, 

Yasmeen 
Corimbo 

M’ho va dir la lluna 
GIL VILA, Maria 

Angels 
Bellaterra 

La petita Messi i el 

seu estimat oncle 

LINDENBAUM, 

Pia 
Takatuka 

Famílies de tota 

mena 

En família 
MAXEINER, 

Alexandra 
Takatuka 

Amb la Tango són tres 
GIL VILA, Maria 

Angels 
Bellaterra 

Max i els superherois 

BONILLA, 

Rocio;  

MALET, Oriol 

Bromera 

Familiari CERDÀ, Mar Comanegra 

Persones 

extraordinàries 

El Jardí Curiós BROWN, Peter Takatuka 

Wangari i els arbres 

de la pau 

WINTER, 

Jeannette 
Ekaré 

Yo, Jane 
MCDONELL, 

Patrick 
Oceano 

La bibliotecària de 

Besora 

WINTER, 

Jeannette 
Joventut 

 



 

   

CONTE A CONTE 

PROPOSTES PEDAGÒGIQUES D’APROFITAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Abans de la catàstrofe, com era la vida de la família 

Ratoner? Què feia el pare? I la mare? I els ratolinets? 

A totes les famílies hi ha 

històries increïbles que en 

podem aprendre alguna cosa. 

Demaneu als vostres pares, 

avis o tiets que us expliquin 

una història en què els va 

passar quelcom que semblava 

dolent i finalment va acabar 

sent una gran sort! 

Quan va passar la catàstrofe qui va salvar els 

ratolinets? On van anar a viure? 

Amb la nova vida, els ratolinets parlaven de les 

històries del pare o les de la mare? 

Què canvia el dia a dia de la família Ratoner després 

de la catàstrofe? 

Quan és més feliç la família, abans o després de la 

catàstrofe? 

Ha valgut la pena passar per la catàstrofe? 



 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

On ha nascut la protagonista d’aquesta 
història?  

Coneixeu algun altre conte o 
història que us recordi a la nostra 
protagonista?  
“El llibre de la Selva” hi té molt a 

veure amb aquesta història. En 

família podeu recordar la història 

del nen que va créixer a la selva i 

comparar-la amb la nena 

“Salvatge”. 

Quina és la característica que destaca més 
del seu caràcter? 

I ara on viu? Què li passa? Segueix amb el 
mateix caràcter? Amb quins problemes es 
troba? 

Tots els nens i nenes hem de ser iguals? 
Ens hem de comportar tots de la mateixa 
manera? 

Creieu que el caràcter de la protagonista és 
de mala educació?  

Com acaba la història? Us ha agradat el 
final?  

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CASTELLÀ): https://www.youtube.com/watch?v=SkUCQ-nGSVE 

https://www.youtube.com/watch?v=SkUCQ-nGSVE


 

   

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Com li diuen els germans de la Reineta? Li agrada? 

Si voleu llegir també sobre 

princeses diferents us 

agradarà La princesa rebel. 

 

Què vol ser quan sigui gran la Reineta? 

Per què vol salvar una princesa? 

Contra quins enemics ha de lluitar? 

Pot arribar a salvar alguna princesa? Per què? 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

De què es disfressen el pare i la mare ós? I l’osset 

de què es vol disfressar? 

Imagineu que s’acosta 

Carnestoltes i us voleu 

disfressar tota la família. 

 

Feu un dibuix de tota la família 

on cadascú vagi disfressat del 

què més li agradaria. 

Per què el pare ós no deixa disfressar l’osset del què 

vol? 

De què es disfressa el llop? Fa riure la seva 

disfressa? 

Qui fa canviar d’opinió al pare ós? Què li diu perquè 

canviï d’opinió? 

La mare ós ajuda a l’osset amb la disfressa?  De què 

s’acaba disfressant finalment l’osset? 

Els nens no es poden disfressar de nenes? Què hi 

ha d’estrany? 

Acaben tots contents al final de la història? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CATALÀ): https://www.youtube.com/watch?v=mO1z7u_RABQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mO1z7u_RABQ


 

   

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Què li passa al rei? 

Cuinem tot junts! Proposeu al 

vostre fill/a que us ajudi a 

cuinar alguna cosa que us 

agradi a tots dos. Podeu 

donar-li instruccions per que 

us doni un cop de mà en 

aquelles coses que pugui fer. 

Per què creus que la Marcia es presenta a la vacant 

de CUINER? 

Quins plats li cuina la Marcia? 

Li agraden al Rei? 

Quin és el secret de la cuinera del Rei? 

Quins són els plats que saps cuinar? 

  

 

 



 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Què li demana el marit a la Maria? 

Si vols aprendre a fer pa:  

https://www.youtube.com/watch?v
=ff4WP85XW5U 
 
Podem fer una llista de les 
tasques de casa i veure qui les 
fa. Després podem veure com les 
podem repartir entre tots/es 
perquè quedin repartides per 
igual 

Creus que la Maria en el fons no li vol fer el pa? 
O creus que li vol donar una lliçó? 

Quines tasques de la casa fa el pare? 

Quines fa la mare? 

Qui en fa més? 

I tu, tens tasques de casa per fer? 

T’agrada la solució que hi troben? 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ff4WP85XW5U
https://www.youtube.com/watch?v=ff4WP85XW5U


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Què volen ser totes les amigues de la Olivia de grans? 

I la Olivia? 

 

La Oliva té més històries en 

català per si la voleu seguir 

coneixent: 

  - Olivia 

- Olivia i la joguina perduda 

  - Olivia salva el circ 

 

 I, fins i tot, té pàgina web: 

http://www. 

oliviathepiglet.com/ 

Per què la Olivia no vol ser una princesa? 

Després de donar-hi voltes, la Olivia veu clar el seu 

futur. Què decideix? 

La Olivia té personalitat o es deixa influir pels altres? 

És difícil que t’entenguin els altres quan no pensen 

igual? 

Cal canviar d’opinió o mantenir-se ferm amb un 

mateix? 

És dolent o perillós tenir somnis o desitjos diferents a 

la majoria? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLIACANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CASTELLÀ): https://www.youtube.com/watch?v=Tng5F3xuWwU 

http://www/
https://www.youtube.com/watch?v=Tng5F3xuWwU


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Qui és el Terrible? Com és el seu caràcter? Com va 

vestit? 

Hi ha persones a la vostra vida 
com el Terrible? Podeu posar 
algun exemple? 
 
És important deixar-se guiar per les 

aparences? O és més important 

descobrir la persona tal i com és? 

Per què tots els que són al seu voltant tenen por? 

Què decideix fer la seva filla gran? Com ho fa? Li 

és difícil? 

Què acaba descobrint amb la seva iniciativa? Li 

agrada el pare que ha descobert? S’ho esperava? 

Com és que a vegades per amagar com som 

realment fem el contrari del què sentim? Està bé 

amagar els sentiments? 

Serem més dèbils si no semblem forts i agressius? 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Qui és la senyora M.?  Com és el seu caràcter? Fa 

por a la canalla? 

Agafeu un full en blanc, en 

posició horitzontal i feu-hi 

una ratlla pel mig. A la dreta 

dibuixeu una cara feliç  i a 

l’esquerra una cara trista . 

Escriviu o dibuixeu a sota 

cada cara: coses que et fan 

els altres nens/es que et fan 

sentir content/a o trist/a. 

I, a sota, coses que tu fas als 

altres nens/es. Com pots 

canviar-ho? 

Què li va passar a la Catalina de petita? A qui ho va 

explicar? Li van fer cas? 

Quina és la causa del seu horrible caràcter amb els 

nens i les nenes? 

Com és que canvia i es torna molt simpàtica? De qui 

es fa amiga? 

Fer vores o no tractar bé als altres nens i nenes està 

bé? Com es poden sentir si se’ls hi fa això? 

En canvi, com se senten les persones quan se’ls 

demostra amor? 

Creus que la història de la Catalina podria passar de 

debò? Com es podria evitar? 

 

 



 

   

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Què li passa a l’Ariadna? Per què marxa de casa? Agafeu una cartolina, un cordó vell 

que ja no utilitzeu, tres botons i un 

clip. El clip serà l’Ariadna, podeu 

enganxar-hi a sobre una cara; d’on 

sortirà el cordó que l’anireu 

enganxant en forma d’embolic per la 

cartolina. Cada botó serà una cosa 

que ha descobert l’Ariadna en el seu 

recorregut pel laberint. Finalment, on 

acabi el cordó dibuixeu-hi la casa. 

 

Què s’emporta a la butxaca? De què en fa del fil? 

A qui troba l’Ariadna en el laberint de la ciutat? Que 

aprèn? 

Per què té por de tornar a casa? Què s’imagina que 

passarà? 

Finalment, quina és la sorpresa? 

Quan ens enfadem o ens criden, ens agrada? Com 

reaccionem? 

Què podem fer per evitar enfadar-nos amb la gent 

que estimem? 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Quines són les dues famílies protagonistes 

d’aquesta història? En què són diferents? 

En un full en blanc feu un dibuix 

on la família d’en Gastó i la 

família de l’Antoinette 

comparteixin una activitat i s’ho 

passin molt bé tots junts: 

passejant, jugant al parc, etc. 

En Gastó i l’Antoinette són dos cadells, perquè 

les seves mares se’ls intercanvien? 

Com se senten les mares i els cadells amb 

l’intercanvi? Viuen més feliços? 

Finalment, com acaba la història?  

És important ser iguals per identificar-te amb la 

família que t’ha tocat?  

Estimar-se és un sentiment que ve de dins o 

depèn de la semblança de fora? 

 

 



 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Qui són els protagonistes d’aquesta història? 

En un full en blanc feu un dibuix 

de la Joana i els seus amics. 

Què li passa a l’osset? Com se sent? 

Per què està trist? 

Creu que essent la Joana es més feliç?  

Continuen sent amics el Martí i la Joana? 

L’amistat és un sentiment que ve de dins o depèn 

de si ets un nen o una nena? 

 



 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Com és la protagonista d’aquesta història? 

Agafeu un full en blanc i feu una 

ratlla al mig. A la dreta dibuixeu 

una nena a l’esquerra un nen. 

Escriviu o dibuixeu a sota de 

cada cara: coses que fan els 

nens i coses que fan les nenes, a 

veure què passa. 

Són dues llistes iguals? 

Realment hi ha coses que fan els 

nens i coses que fan les nenes? 

 

Per què la confonen amb un nen? 

A ella tan li és o s’enfada? 

Creus que ella es feliç? Creus que ho seria si no 

es comportés tal com ho fa? 

Creus que es difícil per a ella ser com és? 

Per què el color rosa ha de ser de nenes i el blau 

de nens? 

“Has de ser tal com ets. Ningú es millor que tu” 

Què vol dir aquesta fase? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CATALÀ): https://www.youtube.com/watch?v=f9XL1AOLJtc 

https://www.youtube.com/watch?v=f9XL1AOLJtc


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

La Paula i la Marina són amigues? 

En un full en blanc feu un dibuix on 

la família de la Marina i la família 

de la Paula comparteixin una 

activitat: passejant, jugant, a 

l’escola, etc. 

Per què els pares de la Paula no la deixen 

jugar amb la Marina? 

Com és la família de la Paula? I com és la 

família de la Marina? 

Què en penses de la família de la Marina? És 

estranya? Per què? 

Què és el més important que ha de tenir una 

família sigui com sigui? Creus que la família 

de la Paula i la Marina ho tenen? 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Qui és la petita Messi, perquè li diuen així i com es 

diu en realitat? 

En un catàleg de joguines mirem 

els jocs en el que es vegin nens 

jugant i els jocs que es vegin 

nenes. 

Amb l’ajuda dels pares penseu si 

totes les joguines serveixen tant 

per nens i com per nenes i si és 

qüestió de motivacions personals. 

Amb qui es queda la nena quan no hi ha els seus 

pares? Amb qui li agrada més quedar-se i per què? 

Què passa el dia que la nena coneix l’amic del seu 

tiet? Com se sent i reacciona? 

Quan la nena comença a estar bé amb en Lourenço? 

L’oncle Tomàs i en Lourenço són una família? Per 

què? Quantes formes de família hi poden haver? 

És habitual que a les nenes els agradi el futbol? Està 

bé o el futbol és cosa dels nens?  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Com comença la història? Com és la primera família? 

Juguem a fer un àlbum de 

famílies: 

 

Ens tirem fotos mostrant 

diferents models familiars. 

Com més diferents i 

originals millor! 

Quins altres tipus de famílies apareixen?  

Com són les altres famílies? Com es comporten? Com 

s’organitzen? 

T’agrada que hi hagi moltes famílies diferents? A la 

teva vida coneixes famílies semblants? 

Tothom forma part d’una família? Totes les famílies són 

úniques i irrepetibles? Hi ha famílies millors que 

d’altres? 

 

 

 



 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Per què no eren del tot feliços la parella de 

pingüins? 

Juguem a fer un àlbum de 

famílies: 

 

Ens tirem fotos mostrant 

diferents models familiars. Com 

més diferents i originals millor 

Què fan quan aconsegueixen l‘ou? 

Creus que són uns bons pares per la Tango? 

És important que les persones de la família 

s’estimin i es cuidin? 

Creus que és original aquesta història? 

Saps de famílies que siguin com la del Tango? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CATALÀ): https://www.youtube.com/watch?v=Oi9HP4Zaje0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi9HP4Zaje0


 

   

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Quin és el superheroi preferit del Max? 

Juguem a ser superherois 

 

Busquem roba per casa que ens 

ajudi a semblar superherois i anem a 

salvar el Món! 

Per què? Quins superpoders té? 

Qui és realment aquest superheroi?? 

Coneixes alguna superheroïna de ficció? 

Creus que tots podem tenir superpoders a ulls 

dels altres? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CASTELLÀ): https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Què vol dir ser una família? 

Jugueu al joc de les famílies 

amb aquest àlbum il·lustrat!! 

Quins tipus de famílies t’han explicat que existeixen? 

Totes són famílies de debò? 

És important que les persones de la família s’estimin 

i es cuidin? 

Creus que és original i divertit que cada nen/a tingui 

una família diferent? 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

On viu el Llam? Per què tot es de color gris? 
En un pot de iogurt de vidre poseu-hi 

una mica de cotó fluix i una mongeta 

blanca a sobre. Si cada dia la regueu 

amb dues gotes d’aigua, la mongeta 

creixerà i germinarà. Podeu gaudir, 

com el Llam, de veure créixer un ésser 

viu. Més endavant la podeu trasplantar 

en terra i es convertirà amb una 

mongetera regalant-vos moltes més 

mongetes! 

Un dia té una iniciativa, quina és? Què passa 

després?  

Per què l’acte d’en Llam canvia la vida de la 

ciutat? Són més feliços la gent que hi viu? 

T’agrada jugar a fóra? En jardins, parcs, horts? 

Creus que donen vida? 

 

 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CATALÀ): https://www.youtube.com/watch?v=Ne1dV__aXLg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne1dV__aXLg


 

   

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Com és el paisatge al principi del conte? 

Voleu conèixer la Wangari? 

Mireu aquest vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=T

lG4bDuveXg&t=18s 

Què decideix fer llavors la Wangari? 

Què fan les dones a partir d’aleshores? 

Què diuen els senyors del govern? 

Què fa la Wangari? 

Continuen tallant els arbre, què passa llavors? 

Com és el paisatge al final del conte? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CATALÀ): https://www.youtube.com/watch?v=WN5hdICgj08 

https://www.youtube.com/watch?v=TlG4bDuveXg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TlG4bDuveXg&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WN5hdICgj08


 

   

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Qui és la Jane Goodall? 

 

En voleu saber més de la Jane Goodall? 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/qui

-es-la-jane-goodall/video/4818591/ 

Aconsegueix fer realitat el seu somni? 

A què es dedica? 

Per què creus que li apassionen tant els 

ximpanzés? 

T’agradaria poder treballar com la Jane, amb 

animals? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN 

CASTELLÀ): https://www.youtube.com/watch?v=t6d0IQxMhJs 

 

 

 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/qui-es-la-jane-goodall/video/4818591/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/qui-es-la-jane-goodall/video/4818591/
https://www.youtube.com/watch?v=t6d0IQxMhJs


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Creus que és valenta la bibliotecària?  

T’agradaria assemblar-t’hi de gran? 
Tot passejant, arribeu-vos fins a 

la biblioteca municipal més 

propera de casa. 

 

Contempleu quants llibres hi ha, 

molts, tot recordant l’esforç que 

va fer la bibliotecària per salvar-

los a tots! 

 

Voleu llegir-ne algun? 

Per salvar els llibres troba ajuda d’amics? On els 

guarden al final? 

Hauries ajudat a la bibliotecària a salvar els 

llibres?  

És important no tenir por de fer el què està bé? 

Perquè són importants els llibres i els contes? 

Si a les biblioteques n’hi ha tants, perquè és 

important salvar-los? 

 

PODEU VEURE EL VÍDEO DEL CONTE CLICANT AL SEGÜENT ENLLAÇ (EN CASTELLÀ) : 

https://www.youtube.com/watch?v=6SG5Md_-Mek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SG5Md_-Mek


 

   

 

VALORACIÓ DELS PARES I MARES:  
 

 

 

 

Fulls en blanc perquè cada família pugui deixar 

constància de la seva experiència: fotografies de 

la lectura, reflexions i/o opinions familiars, 

comentaris i/o petits dibuixos dels infants 

referents als contes, anècdotes relacionades amb 

els personatges dels contes, etc 

 

 

Escola:___________________________________________________ 

 

Curs escolar: _____________________________________________ 

 

Període de préstec: ________________________________ 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


