
ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA L’UNIVERS 

Data: 15/10/2012 Hora: 21h Lloc: Escola  

Assistents (15 persones): Clàudia Aguilar (1r, P3), Bet Almirall (P5), Juan José Balsera (P3), Sònia Centelles 
(1r), Xènia Cuartielles (1r, P3), Albert García (1r, P4), Laura Hurtado (P5), Meri Martorell (P3), Olga Martínez (P5), 
Solange Miguel (1r, P3), Liliana Pinacho (P3), Jordi Roca (1r), Montse Ros (P5), Pep Sansó (P4), Eugenia (P5).  

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. Presentació d‟objectius i pressupostos de cada comissió. Veure annex. 
2. Conclusions de la 1a reunió del curs de l‟AFA amb l‟escola. 
3. Propera reunió del Consell escolar.  

 

1. Presentació d’objectius i pressupostos de cada comissió.  

A l‟annex s‟ajunten els fulls de ruta de cada comissió pel curs 2011-2012.  

Acords:  

 L‟AFA decideix subvencionar l‟acollida durant les reunions de classe previstes per finals 

d‟octubre. Solange informarà a Educand.  

 L‟escola ha recaptat 9.000 euros en concepte d‟esporàdics de menjador en els últims 3 anys. 

Aquests diners ara passen a ser de l‟AFA ja que gestionem el menjador, però segons ens han dit 

només podem utilitzar-los per temes de menjador. Solange parlarà amb l‟escola per veure si això 

es pot utilitzar en ajudes a menjador. 

 La comissió d‟aprenentatges parlarà amb l‟escola i Educand per millorar el temps de migdia.  

 La comissió de comunicació recollirà els correus electrònics de totes les famílies per poder 

informar-les ara que ja no es pot utilitzar la carpeta viatgera. A més a més, s‟encarregarà 

d‟arreglar el suro. 

 

2. Conclusions de la 1a reunió de curs AFA-escola.  

Exposició: Al setembre la coordinadora de l‟AFA es va reunir amb l‟escola i van sortir aquests temes:  

 L‟escola demana a l‟AFA que es creïn dues comissions: d‟extraescolars i menjador. Des de 

l‟AFA diem que ens sembla bé però que falta gent.  

 L‟escola demana a l‟AFA que resolgui els problemes tècnics del gmail que dificulten la 

comunicació vía correu electrònic. 

 L‟escola demana als membres de l‟AFA que no es toquin temes de l‟AFA en els passadissos, 

durant l‟hora d‟entrega i recollida dels nens, que és quan les mestres han d‟estar pels infants. 

 L‟escola explica que estan treballant molt per posar en marxa el que anomenen “ambients” (en 

comptes dels “espais” i els “racons”) i que això els ocupa molt de temps. 

 

3. Propera reunió del Consell Escolar. 

Exposició: El 25 d‟octubre es reuneix el Consell Escolar per presentar el pla anual, aprobar les activitats 

extraescolars, entre d‟altres.  

Acords: L‟AFA decideix treure el tema de les colònies en el Consell Escolar.  

 

 

  



ANNEXE 

1. COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I MENJADOR 

Missió i objectius generals: 1) Complementar l‟horari escolar, 2) Complementar l‟estudi dels alumnes i 3) 

Controlar el menú del catering. 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Solange Miguel, Cornelia O‟Callaghan, Elisabet Almirall, Pau Plana, Muntsa Busquets,Bego Tadeo 

 Membre de la coordinadora: Pau Plana 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2012-2013 

Objectiu Descripció 

1 Complementar l‟horari escolar 

2 Complementar l‟estudi dels alumnes (motivar la cultura i l‟esport) 

3 Permetre acollida i casals 

4 Controlar els menús 

5 Revisar el pla de funcionament del menjador 

6 Buscar activitats pels dies de pluja. 

7 Gestionar menjador 

8 Revisar i estudiar possibles canvis de la nova empresa de catering 

 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ? 

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l‟acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
Matriculació de les activitats extraescolars de l‟any que ve. 

Permetre la 
viabilitat 
econòmica de les 
activitats 

(autosuficiència) 

Necessitem més gent a la 
comissió. 

 
Votacions de noves extraescolars. 

Ampliar la 
diversitat de 
les activitats 

consulta als pares.  

 
Manteniment de l‟acollida 

Complementar 
l‟horari 

Mínim de 2 responsables cada 
tarda. 

 
Manteniment dels casals 

Complementar 
l‟horari 

 

 
Seguiment natural cuina i educand 

Comprovar 
que tan el 
menjador com 
l‟extraescolar 
funciona 

Reunions mixtes. 
Reunió amb Educand 

Tastet sorpresa Comprovar la 
qualitat del 
menjar 

Assistència per part dels pares 
durant un dinar 

 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 

Les activitats extraescolars s‟haurien de mantenir econòmicament.  

 

 

 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 

Set.-oct. Matriculació-inici de les activitats extraescolars Escola 



Desembre Casal de Nadal Escola 

Abril Casal de Setmana Santa Escola 

Maig Noves propostes d‟extraescolars  Escola 
(consulta:Carpeta 
viatgera i/o mail) 

Juny Prematrícula extraescolar  Escola 

Juliol Casal d‟Estiu EScola 

 

2. COMISSIÓ DE MOBILITZACIONS 

Missió i objectius generals: 1) Treballar per tenir l‟edifici definitiu el més aviat possible i 2) Denunciar les 

retallades en educación. 

 

FULL DE RUTA PEL CURS 2012-2013 

Membre de la coordinadora: La idea és que a cada reunió hi assisteixi un membre de la Comissió que pot ser el 

mateix o pot anar variant. 

4. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2012-2013 

Objectiu Descripció Estat 

1 Pressionar l‟Administració Responsable (Consorci d‟educació, 
Ajuntament de Barcelona...) de la construcció de l‟escola 

2011-2012: Reunió 6/02 regidor 
Educació; 22/05 regidora de 
Districte i 11/07 DG Centres 
Públics de la Generalitat 
Pendent resposta Berta Clemente 
per la 1ª reunió 2012-2013. 

2 Aconseguir Compromís en forma i data d‟ampliació de barracots Finalitzat (si no cal ampliar més 
els barracons) 

3 Aconseguir Compromís en forma i data de construcció de l‟escola No hi ha un compromís amb data 

4 Mobilitzar i conscienciar a les famílies i a la junta directiva. Junts tenim 
més força 

-- 

5 Aconseguir suport social i dels mitjans per la nostra causa i en 
defensa de l‟escola pública de qualitat 

-- 

 

5. COM : Com assolirem els objectius fixats ? 

5.1.  Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2011-2012  

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
que motiva 

Recursos / Observacions 
 

Mobilitzacions i actes reivindicatius de caràcter festiu 1,2,3,5  

Reunions periòdiques amb els polítics (M. Fandos, Jordi 
Roig, B. Clemente) per obtenir i fer el seguiment de 
l‟acompliment dels compromisos 

1, 2 i 3 Presentació reiterada de 
sol·licituds d‟audiència 

Contactar amb els partits de l‟oposició per tal que interroguin 
reiteradament el Govern a les sessions del parlament 

3  

Reunions tècniques amb BIMSA per treballar el projecte de 
la futura escola (amb la participació de les mestres)

1
 

1  

Suport i assistència a les mobilitzacions generals en 
contra de les retallades en educació (Assamblea groga, ...) 

1,2,3,5 15M , Marea groga... 

Coordinació i treball conjunt amb la FAPAc i la Xarxa 
d’escoles en barracots 

1,2,3,5  

Coordinació i treball conjunt amb la Coordinadora d’AMPAs 
 

1,2,3,5 1er dimarts de cada mes 
 

Convocar, animar a participar i mantenir informades a les 
famílies  

4  

Convocar i informar als mitjans de comunicació:Cartes al 
director

2
, Comunicats de premsa

3
, Recull de premsa,... 

1, 2 i 3  

                                                           
1
 Es proposa començar a treballar en les propostes a incloure en el Projecte. Es busquen voluntaris a participar. Preferentment arquitectes o 

gent del món docent que pugui definir les característiques del nou edifici. 
2
 Planificar, escriure i publicar moltes cartes al director presentades per famílies de l‟univers(es podria procurar que el títol de la carta sempre 

aparegués el nom de l‟escola. Per exemple: “L‟Univers es mou”, „Construïm l‟Univers”, “El futur de l‟Univers” 
3
 Comunicats denunciant la situació del nostre projecte, detallant els incompliments de l‟Administració, exposant els inconvenients i perjudicis 

que ens causa la situació, etc 



Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu 
que motiva 

Recursos / Observacions 
 

Plantejar-nos possible assessorament legal i tècnic per la 
construcció de la nova escola 

2  

 

5.2. QUAN : Calendari d’activitats curs 2012-2013 

Data Activitat / Acció Lloc 

Octubre - 
Novembre 

Guerrilla del Ganxet (amb aprenentatges): Cobrir els arbres del carrer 
Verdi de ganxet de color groc. 

Carrer Verdi 

2on i 4art 
divendres de 
cada mes 

Anar a la Plaça de la Vila per demanar la construcció de l‟escola 
l‟Univers amb les samarretes grogues (darrer divendres de cada mes 
coincidint amb les AMPAs del barri) 

Plaça de la Vila 

<25N Acció sobre el mur del solar Mur C/Bailen 

Novembre -
Febrer 

Taller de gegants i capgrossos. Proposem fer un taller que deixi un 
patrimoni a l‟Escola. Un taller de gegants i capgrossos amb almenys un 
dels personatges que tingui un caràcter “festiu-reivindicatiu”: Ex. 
“Arquitecte”; “Súper Ensenyament”, súper heroi que lluita per l‟escola 
pública de qualitat. La resta de personatges poden portar samarreta 
SOS ensenyament o un mocador groc. 

Escola 

Febrer Proposta de Carnestoltes Festiu - Reivindicatiu: Rua amb gegantons, 
capgrossos amb nens disfressats de castellers vestits de negre i groc 
(mocador i faixa) amb la samarreta de construïm l‟univers. 

Barri 

Maig Acció al solar del C/Bailen (Acampada, Globus gegant, etc) A determinar 

Per definir Concert/s per obtenir ingressos a la Fontana o a la Sala Monasterio A determinar 

Per definir Exposició l’escola que Volem Seu de Districte 

Permanent Accions dels “milicians”: pintades, penjades de pancartes, etc Barri 

Per definir Vídeo per penjar del YouTube denunciant de la situació de la nostra 
escola 

Seu de Districte 

5.3.  PRESSUPOST NECESSARI CURS 2012-2013*  

Concepte / Justificació Despesa Ingressos 

Guerrilla del ganxet (material, músics o altres col·laboradors, etc) Aprenentatges 0€ 

Taller capgrossos, gegants (Material i hores de treball per 2 gegantons i 3 
capgrossos) i material pel carnestoltes. 
El cost del taller s‟amortitzaria a través del pagament per la participació 
de cada família al taller. 

1.180€ Gabins 
+ 500€ material 

vestits 

500€ 
(5€ per 

adult/sessió) 

Samarretes construïm l‟Univers (2 cares: Univers + SOS. 200 adults i 125 
nens). Es vendrien per recuperar inversió. 

750€ 750€ 

Samarretes SOS ensenyament públic 200 (es faria una comanda a 
demanda per no assumir riscos). Es vendrien a preu de cost. 

500€ 500€ 

Material per fer xapes (Es vendrien per recuperar inversió).  200€ 200€ 

Pancartes (es vendrien per recuperar inversió). 500€ 500€ 

Concert/s per obtenir ingressos Per definir Per definir 

Cartells pels comerços del barri 300€ 0€ 

Pintures per la pintada del mural i per les accions dels milicians 300€ 0€ 

Vídeo per penjar del YouTube denunciant de la situació de la nostra 
escola: agraïment equip de producció i material 

200€ 0€ 

Pressupost per desplaçament de grups musicals, diables, pintors, (els 
grups mirarem que siguin gratuïts) 

500€ 0€ 

Roba pel globus gegant o per llogar globus aerostàtic 500€ 0€ 

Material globus de paper d‟arròs 60€ 0€ 

Assessorament tècnic i legal Pendent Pendent 

TOTAL 5.490 € 2.450€ 
*Els ingressos han de permetre recuperar la inversió feta procurant que les accions proposades s’autofinancin. Si l’acció no 

s’autofinança, procurar que a través dels concerts puguem recuperar inversions.  

5.4. NECESSITEM COL·LABORADORS 

 Comissió de Festes – Festa carnestoltes 

 Comissió aprenentatges – L‟escola que volem i Guerrilla del Ganxet 

 Famílies: 
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o Vídeo / Pel·lícula 

o Sala de concerts 

o Grups musicals 

o Gent del món de l‟art per l‟acció sobre el mural 

o Fusters 

o Modistes o gent traçuda per cosir i fer vestits 

 

6. BALANÇ 2011-2012 

 Reunió 6/02 regidor Educació; 22/05 regidora de Districte i 11/07 D.G. Centres Educatius Públics 

de la Generalitat. Pendent resposta Berta Clemente per la 1ª reunió 2012-2013. 

 Impulsió Ampliació barracons  

 Maig 2012: Festa Inside.-out – Penjada dels retrats al mur del solar de la futura escola 

 Febrer 2012: Carnestoltes Reivindicatiu 

 Penjada de pancartes al barri i venta de xapes 

 Pintades de denúncia (Camí de barracots, etc) 

 Ressò als mitjans a través de InfoK, L‟ARA, AVUI, Periódico, ,... 

 Presentació de queixa al Síndic de Greuges 

 Presentació reiterada de petició de reunió amb Alcalde, Director General de Centre d‟Educació 

Pública (Jordi Roig), regidor d‟Educació (G. Ardanuy) i Regidora de Districte (M. Fandos) 

 

3. COMISSIÓ D’APRENENTATGES 

Missió i objectius generals 

FULL DE RUTA PEL CURS 2012-2013 

Membres: Eva Donés, Violeta Saló, Carlos López, Claudia Aguilar, Cornèlia O‟Callaghan, Liliana 

Pinacho, Bet Cuatrecasas, Mireia Zabala i Laura Román 

Membre de la coordinadora: Eva Donés 

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2012-2013 

Objectiu Descripció 

1 Generar espais d‟intercanvi famílies-escola 

2 Donar suport a les demandes de l‟escola per ajudar a adequar els ambients o el pati 

3 Vehicular la participació de les famílies a l‟escola  

4 Generar espais de reflexió pedagògica 

5 Ajudar a mantenir la coherència entre escola i temps de migdia 

 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ? 

2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2011-

2012  
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Descripció de l‟acció/activitat/tasca Objectiu 
 que motiva 

Recursos / Observacions 
  

 
Coordinar les tasques demanades per l‟escola per organitzar 
els ambients d‟aprenentatge 2  

 
Participar conjuntament amb l‟escola a millorar l‟espai del pati 2  

Organitzar una xerrada de qualitat amb un professional 
interessant sobre un tema d‟interes general per les famílies 4  

  
Pendents d‟altres activitats subvencionades com “Educar és 
estimar” 1  

 
Crear un espai al blog del AFA per compartir articles i llibres 
d‟interès pedagògic.  4  

 
Realitzar una sessió conjunta de formació amb l‟escola 
(probablement “Educació emocional”)  1  

Contactar amb altres escoles de nova creació per aprendre 
com van gestionar la participació de les famílies en el PEC 3  

 
Coordinar-nos amb l‟abigail per recollir les demandes del 
equip de monitors per facilitar la seva tasca   5  

 

2.2.  Pressupost necessari curs 2011-2012  

Concepte / Justificació Import 

Formació monitors migdia 300€ 

Xerrada famílies+ acollida 400€ 

Materials per el pati 100 

Curs sobre catalogació de llibres per la biblioteca 120 

TOTAL 920€ 

 

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2011-2012 

Data Activitat / Acció Lloc 

 Verure apartat dos  

   

 

4. COMISSIÓ DE FESTES I ACTIVITATS FAMILIARS 

Missió i objectius generals 

La celebració de festes tradicionals dins de l'àmbit escolar permeten als nens i nenes  de conèixer i 

viure la cultura del nostre país i a la vegada són una bona ocasió per a reforçar la cohesió de la 

comunitat educativa, obrir l'escola a les famílies i crear un bon clima. Com a pares i mares podem 

ajudar a l'escola a organitzar aquests moments amb activitats puntuals ja siguin tancades als 

alumnes o amb la participació de les famílies. 

Missió: Realitzar festes tradicionals, activitats culturals i lúdiques dins i fora de l‟horari escolar, 

fomentant la col·laboració de les famílies de l‟escola. 

 

 



 7 

FULL DE RUTA PEL CURS 2011-2012 

Membres: Subcomissió festes escolars: Silvia, Norma, Júlia, Mireia, Anna Borrell i Anna Reche (en 

representació de l‟equip de mestres) 

Subcomissió activitats familiars: Jordi, Diana i Pau 

Membre de la coordinadora:  

SILVIA GARCIA TORRES  

1. QUÈ : Objectius a assolir el curs 2012-2013 

Objectiu Descripció 

1 Compartir les festes tradicionals alumnes, pares i mares i mestres. (cohesió de la 

comunitat educativa) 

2 Participar de la organització (que l‟escola necessiti)  de les festes escolars, ja siguin 

tancades o obertes als pares i mares. 

3 Fomentar el coneixement i interrelació de les famílies de l‟escola. 

4  Gaudir d‟activitats lúdiques, culturals i de coneixement de l‟entorn fora de l‟horari 

escolar. 

 

2. COM : Com assolirem els objectius fixats ? 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2012-13  

Descripció de l‟acció/activitat/tasca Objectiu 

 que motiva 

Recursos / Observacions 

  

 

Planificar conjuntament amb l‟escola el calendari de festes i 

les diferents activitats a realitzar. 

1 Equip de mestres i comissió de 

festes. 

Organitzar conjuntament amb l‟escola, Santa Cecilia, la festa 

de Nadal, Carnestoltes, l‟intercanvi de llibres per Sant Jordi i la 

Festa de fi de curs. 

1 i 2 Escola, equip de mestres de 

l‟escola, participants de la 

comissió, famílies voluntàries 

per dur a terme les activitats, 

recursos econòmics per a la 

compra de material, menjar, 

decoracions, per les festes. 

Altaveu. Tarimes de 

l‟Ajuntament. 

 

Realitzar sortides fora de l‟escola 

3 i 4 Famílies. 

Crear elements que representin a l‟escola per a les festes com 1 i2 Col·laborar amb la comissió de 
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pot ser un gegant/a, capgrossos... mobilització 

Participar en l‟orgnització del Carnestoltes del barri 3 i 4  

 

Calendari d’activitats curs 2012-2013 

 

Activitat / Acció Data Lloc 

 Reunió inicial escola-comissió  per planificar el calendari de festes  a concretar Escola 

Reunions d‟organització escola-comissió, comissió per planificar cada una 

de les festes 

A concretar Escola 

Festa de Santa Cecilia 22 de novembre 

(matí) 

Escola 

Festa de Nadal (a concretar activitat a organitzar) 21 de desembre 

(tarda) 

Escola 

Carnestoltes (a concretar activitat a organitzar) 8 de febrer Escola 

fes Festa de Sant Medir   

Festa de Sant Jordi (a concretar activitat a organitzar) 

Intercanvi de llibres (a nivell de barri) 

23 d‟abril Escola 

Festa de fi de curs (a concretar activitat a organitzar) 21 de juny Escola 

Reunió final escola-comissió per a avaluar les festes del curs.  Escola 

Planificació d‟excursions i de la sortida de cap de setmana amb les famílies 

fora de l‟horari escolar 

octubre  

Excursions i sortida de cap de setmana amb famílies Data a determinar A determinar 

 

Pressupost necessari curs 2012-2013 

 



 9 

Concepte / Justificació Import 

Berenar de Nadal  200 

Estovalles tipus plàstic per aprofitar a totes les festes, gots de plàstic i plats 

(reutilitzables) 

80 

Gelats festa fi de curs  170 

Material fungible i imprevistos 150 

Actuació/Animació festa fi de curs 400 

TOTAL 1000 

 

Tant el berenar de nadal com el de la festa de fi de curs s’intentarà parlar amb l’empresa de 

menjador si poden financiar-ho parcialment o totalment però preveiem aquesta despesa per si de 

cas. 

La subcomissió d’activitats familiars no tenen previst cap pressupost ja que es financien amb 

l’aportació de les pròpies famílies participants 

 

5. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

Missió i objectius generals: Vetllar per la bona comunicació  
 
FULL DE RUTA PEL CURS 2012-13 
 
Membres: Anna Borrell, Carola Castella, Eva Puchol, Jordina Grau, Laura Hurtado, Meri Martorell I 
Olga Martínez. 
 
Membre de la coordinadora: Olga Martínez (para las reuniones nos iremos turnando) 
 
 

1. QUÈ: Objectius a assolir el curs 2012-2013 
 

Objectiu Descripció 

1 Aconseguir un bon funcionament de les assemblees 

2 Aconseguir que les famílies estiguin i es sentint ben informades 

3 
Facilitar eines a les comissions per fer visible la seva feina i afavorir la planificació 
d‟activitats 

4 
Definir i racionalitzar l‟ús dels diferents canals de comunicació i aconseguir que 
s‟utilitzin correctament 

 
 

2. COM: Com assolirem els objectius fixats? 
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2.1.  Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2012-
2013  

 

Descripció de l’acció/activitat/tasca 
Objectiu 

que motiva 
Recursos / Observacions 
  

Convocar les reunions o assembles amb suficient antelació 
concretant objectiu i ordre del dia 

1 
Canals convocatòria: blog I suro 
de l‟AFA  

Planificar l‟ordre del dia segons la durada màxima (2h) 1  

Iniciar reunions puntualment 1  

Respectar l‟ordre del dia deixant per altres reunions els nous 
temes i debats 

1 i 2 
Permet participar tothom als nous 
debats plantejats 

Fer comunicats regularment de les activitats per correu electrònic 2 Resumits  

Definir i difondre: ”Com contactar amb l‟Afa?”  “La teva opinió ens 
importa”. Noms de les persones de les comissions 

2 
Espai al web per contactar i fer 
arribar suggeriments 

Fer actes de les assemblees i lliurar-les en un màxim de 15 dies 2 
El canal de lliurament és el blog i 
el suro 

Mantenir una agenda d‟activitats que organitza l‟Afa 2 Visible al blog 

Dinamitzar el blog possibilitant l‟actualització des de les 
comissions 

2-3  

Incloure al blog un apartat per informar sobre el Consell Escolar 2 
A mantenir pel representant del 
Consell escolar 

Resolver problema amb busties I Explicació pràctica del 
funcionament de la bústia de la comissió 

3 
Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Explicació pràctica per afegir entrades al blog 3 
Personalitzat a 1 membre de 
cada comissió 

Difondre document explicatiu de l‟ús dels canals i bones 
pràctiques 

4  

 
 

2.2.  Pressupost necessari curs 2012-2013 
  

Concepte / Justificació Import 

Fotocòpies i notes de qualsevol comissió. Díptics 50 € 

Material fungible 50 € 

TOTAL 100 € 

 
 

3. QUAN: Calendari d’activitats curs 2012-2013 
 

Data Activitat / Acció Lloc 

Octubre-
novembre 

Explicació pràctica per cadascuna de les comissions 
Fora de l‟escola. 
A concretar amb 
cada comissió 

Desembre Comunicat trimestral 1  

Febrer Comunicat bimensual 2  

Abril Comunicat bimensual 3  

Juny Comunicat bimensual 4  

 


