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UNITATS DE TREBALL

## Ortografia 
## Multiplicació
## Paronímia, Antonímia
## Grafisme espacial
## Escales 8:6, 8:4, 6:4
## Negació/Afirmació
# ...

UNITATS TEMÀTIQUES

## Geografia: Europa, L’Univers, Les 4 estacions
## Ciències: L’aire
## Ciencias: Els Ossos
# ...

UNITATS DE CONTINUÏTAT

## Vocabulari temàtic i ortogràfic
## Llenguatge seqüencial
## Seqüències
## Comprensió i apreciació gràfica de làmines
## Expressió
## Reproducció gràfica
## Comprensió lingüística
## Mínims perceptius
## Dictat
## Lectura
# ...

UNITATS DE CONTINUÏTAT QUE
FINALITZEN

## Grafisme de traçat, unió i proporció
## Ortografia B/V
## Addició i  subtracció
# ...
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RECONEIXEMENT
Aquest “Quadern de Treball”  forma part d'un projecte d'estudi i 
investigació  que l'autor ha desenvolupat gràcies a una llicència 

retribuïda concedida pel  Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm.: 4182 de 26.7.2004)

Autor del projecte: Armando Estévez-González

Els meu especial agraïment a:
Carmen García-Sánchez

Emilia Suárez
Carles Ferran
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LES TEVES OPINIONS ?

l.  Quantes vegades a la setmana llegeixes els diaris?:

2.  Llegeixes cada setmana alguna revista?: Quina?:

3. Quantes vegades per any vas al cinema?:

4. Acostumes a veure els telediaris?:

5. T’agraden els esports?:

6. T’agrada estudiar?:

7. T’agrada la música?:

8. T’agrada llegir llibres?: 

9. T’agrada conversar amb altres persones?:

10. T’avorreixes els diumenges?: 

TUS  0PINI0NES ?

11. ¿Cuántas horas al día te pasas delante de la TV?: 

12. ¿Cómo se titulaba la última película que viste en el cine?:

13. ¿Cómo se titulaba el último libro que intentaste leer?:

14. ¿Qué cosa que te gasta mucho aún no has podido comprar?:

15. ¿Cuál es tu afición favorita?:

16. ¿Qué día te levantas con más sueño?:

17. ¿Qué día de la semana es el que más te gusta?:

18. ¿Si pudieras, a dónde te gustaría ir de viaje?:

19. ¿Cuál es el nombre de mujer que más te gusta?:

20. ¿Cuál es el nombre de varón que más te gusta?:
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Imatge extreta de: ópez Varela et al (1992) Vocabulario Temático Ilustrado. Vigo: Galaxia.

VOCABULARI/VOCABULARIOVOCABULARI/VOCABULARIO
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¿HAS ENTENDIDO LO QUÉ QUERÍA?. Escríbelo:
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Extret de: Altmeyer (1988) Arco-Piensa, Juega y Combina 1. Hospitalet, Domingo Ferrer SA

LA FIGURA ESTRANYA

De cada 4 figures, una figura no té relació amb les altres. Quina és?
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DICTAT de paraules

faixa, febrer, feliç, fill, finestra, força, fregir, fresc, gaire, ganivet, garatge, gendre, germà, govern, gruix,
guanyar, guàrdia, habitació, haver, història, home.

faixa,
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DICTADO de palabras
faringe, favor, fingir, frágil, garaje, gemelo, generación, general, género, genio, gente, gigante, gesto,
gimnasia, gitano, gobierno, grave, habitación, hallar, hambre.

faringe,
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OBSERVEU LA FOTO AMB DETENIMENT, ENDEVINA EL PAÍS DELS PROTAGONISTES:

EN QUIN SEGLE TRANSCORRE L’ACCIÓ?:

ESCRIU UN TÍTOL A LA PEL.LÍCULA: 
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Dibuixos adaptats de Bustos-Sánchez, I. (1980). Imágenes para el Entrenamiento Fonético. Madrid: CEPE 

COMPLETEU ELS DIBUIXOS D’ACORD AMB EL MODELCOMPLETEU ELS DIBUIXOS D’ACORD AMB EL MODEL
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ESCRIU AMB LA TEVA PRÒPIA LLETRA ELS SEGÜENTS MOTS I
FRASES

Crònica crònica

al descobert

LA BIBLIOTECA

16 pàgines

El record

el meu temps

La MAR

tan lluny

estació de l’any
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ESCRIBE CON TU PROPIA LETRA, LO MEJOR QUE PUEDAS, LAS
SIGUIENTES PALABRAS Y FRASES

Imágenes de nuestro siglo

Tiempo de censura

HACIENDO AMIGOS

deslumbrado por su experiencia

Cada semana

LEYENDAS DE PESCADORES

más de 50 años

Travesías marítimas
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Exercici adaptat d’un antic exercici d’origen desconegut

EFECTUEU ELS CÀLCULS

  9 6 4 3 9 8 1 1 9 7 8      9 7 6 9 4 5 1 6 5 4 3 2 1 0
+1 3 4 3 6 7 3 1 2 3 2 +7 9 1 1 9 4 3  - 6 5 4 3 2 1 1

                      1 0

Quin nombre he de sumar a 12 per a obtenir 35?:

Quin nombre he de restar a  53 per a obtenir  17?:

Quin nombre he de restar a  35 per a obtenir  86?:

Quin nombre he de restar a  166 per a obtenir  28?:

Quin nombre he de sumar a  19 per a obtenir  92?:

Quin nombre he de restar a   152 per a obtenir  149?:
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RECOMPONDRE: Hem ordenat les imatges de la pilota. Fes tu el mateix
amb les altres imatges.

3

1

2
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LLEGIR i COPIAR

Fan una cursa. En Quirze corre massa, cau i es fa
mal al colze. La Cèlia el cura, amb paciència, amb el
mocador que porta a la bossa. A casa, la mare li
cosirà la camisa. I cantant una cançó, acaben
l’excursió. A les dotze tornen a casa pel senderó que
fa drecera, tot vorejat de roselles. Cap passeig no és
tan bonic. A mig camí es refresquen a la bassa de la
masia.
(Extret de : F.Salva: Esses, sons i minyons. Barcelona: Salvatella)

Copieu aquí tot el text:
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UNA LECTURA CURIOSA

Históricamente a la orina siempre se le ha concedido mucha
importancia. En la Edad Media había individuos que se
dedicaban única y exclusivamente a mirar la orina del
enfermo y con sólo esto efectuaban el diagnóstico;
equivocado, por supuesto.
En la Antigua Roma ya se conocía el poder blanqueador de la
orina, debido a su contenido en amoníaco,  y se llegó a ins-
talar en las calles unos recipientes para que los ciudadanos
depositaran su orina. Pues bien hasta tal punto fue esto un
negocio, que el emperador Vespaciano llegó a crear un
impuesto sobre la orina de los ciudadanos,
Modernamente los médicos se fijan si la orina forma espuma
o no la forma, ya que por regla general la orina normal suele
formar muy poca espuma.

Copia aquí las 5 primeras líneas
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QUINA ÉS LA CORRECTA?

Aquesta capsa/caixa de galetes ja és buida

Vigila que no toqui cap full/fulla d’afaitar

Es va enfadar perquè li donava l’espatlla/esquena

Guardava els retalls en un calaix/caixó de fusta

Si em dónes la teva adreça/direcció t’enviaré una felicitació

El nostre menjador té dos/dues balcons i dos/dues finestres

Unes ulleres de sol amb els cristalls/vidres graduats

Cal dur un certificat del mèdic/metge

Avui tenim classe de gimnàs/gimnàstica

Pàgina dos/dues del llibre

El Parlament va nomenar/anomenar un president

Exercicis adaptats de: Sitjà Brunat, M (2003). Material Didàctic per a cursos de Nivell B; i, Herrero P & Valle M (2001).Material Didàctic per a cursos
de Nivell C. Barcelona: Escola d’Administració Pública. Generalitat de Catalunya
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COMPLETAR LAS FRASES

¿Cuál de las dos palabras que aparecen 
debajo del subrayado es la correcta?

Elige la palabra adecuada de tal forma que la frase tenga sentido.

Yo me ¿abrazo/abraso? con la sartén hirviendo,,

Tenía el ¿alma/arma? cargada pero no se atrevió a disparar

Me cayó el ¿vaso/ bazo? de las manos

Estuvo tan ¿cayado/callado? que no abrió la boca

El hijo se ¿reveló/rebeló? contra su padre

Una ¿resta/recta? se traza con una regla

Las ¿abejas/ovejas? fabrican la miel

Para que las patatas estén en su punto se deben ¿coser/cocer?  1 hora

El ¿estudio/estadio? estaba lleno de gente

Un ¿ciervo/siervo? de largos cuernos surgió de entre los arbustos

Abre la ventana para que esté ¿airada/aireada?  la habitación

Ellos ¿sierran/cierran? la madera

Detrás de las montañas se oía como discurría el agua por el
¿arroyo/arrollo?

¿Leí/Ley? el periódico
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Ç RETALLAR RETALLAR 
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LA “B” Y LA “V”
EN ALGUNAS PALABRAS FALTA COLOCAR UNA “B” O UNA “V”

Si arrojamos una piedra al agua, notaremos que alrededor del punto en que la
piedra ha caído, se forman una serie de círculos que __an siendo cada __ez
mayores a medida que se alejan del centro. Y o__ser__amos en el agua unas zonas
ele__adas y otras hundidas. Las primeras se llaman crestas y las segundas __alles.
Algo parecido ocurre cuando un cuerpo __i__ra en el seno del aire. Alrededor del
punto en que se efectúa la __i__ación se __an produciendo sucesi__as
compresiones y expansiones del aire en forma de esferas que __an aumentando de
tamaño y de__ilitándose.

Sólo una de cada dos palabras está correctamente bien escrita. Subráyala:

sectimo séptimo
onze once
nueve nuebe
veinte beinte
treze trece
nobiembre noviembre
primabera primavera
gamón jamón
también tanbién
azeitadora afeitadora
acabrar acabar
michones millones
investigar imbestigar
cafador cazador
abion avión
atravezó atravesó
onbre hombre
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Extret de: Baques (1995) Projecte d’activació de la intel.ligència. Barcelona:Cruilla
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EL TÍTULO

¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ A LOS SIGUIENTES TEXTOS?.
ESCRÍBELO AL LADO DE CADA TEXTO, PERO RECUERDA QUE DEBE

SINTETIZAR MUY BIEN LAS IDEAS QUE CONTENGA CADA TEXTO.

Entraron sin hacer ruido, pero los empleados del banco se dieron
cuenta que aquellos dos hombres no traían buenas intenciones.  El
director avisó a la policía que los detuvo antes de que pudieran llevarse
el dinero.

Es como una capa gaseosa que envuelve a la Tierra, que nos protege
de las radiaciones procedentes del Sol. Es la base de la vida ya que
nos suministra el oxígeno necesario para respirar y el agua en forma
de lluvia.

Como grietas en la superficie de la tierra, a través de las cuales surgen
rocas fundidas, gases, vapor de agua, llamas formando lavas con muy
altas temperaturas.

Del tamaño de un puño, de peso de un cuarto de kilo y situado entre
los dos pulmones es el encargado de recoger y volver a lanzar la
sangre para que ésta llegue a cualquier rincón del cuerpo humano,
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Extret de: Recasens (1998) Lector-17. Valls: Nadal.
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Has d’escriure frases senzilles, curtes, separades per punts. En cada frase haHas d’escriure frases senzilles, curtes, separades per punts. En cada frase ha
d’aparèixer un dels dibuixos. Totes les frases han d’estar encadenades.d’aparèixer un dels dibuixos. Totes les frases han d’estar encadenades.
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Adaptat d’un antic anunci publicitari farmacèutic

VOCABULARI DE LA FAMÍLIA

Qui és qui dins d’aquesta família?. Qui és l’avi, qui la mare, etc.?

ACABA LA FRASE

La persona casada amb la teva tia és el teu

El pare dels teus cosins és el teu...

La persona casada amb la teva germana és el teu...

El pare del teu pare és el teu...

La dona del teu fill és la teva...

El fill de la teva cunyada és el teu...

Els fills de dos germans són...

Els fills de les teves filles són els teus...

La dona del pare del teu pare és la teva...

La persona casada amb la teva filla és el teu...

La filla del germà de la teva mare és la teva...
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Adaptat d’un antic anunci publicitari farmacèutic

EL VOCABULARIO DE LA FAMILIA

¿Quién es quién en esta familia?. ¿Quién es el abuelo, quién la madre,
etc .?

PREGUNTAS

1.¿Cómo se llama la persona que es el padre del padre?:

2.¿Cómo se llama la persona casada con la madre de su hija?:

3.¿Cómo se llama la persona casada con tu tía?:

4. ¿Quién es el padre de tus primos?:

5.¿Cómo se llama la persona casada con tu hermana?:

6.¿Cómo se llama la persona que es hija del hijo del padre?:

7.¿Quién es el esposo de la hermana de tu compañero de clase?:

8.¿Quién sería la esposa de tu hijo?:
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MOTS CORRENTS QUE S’ESCRIUEN AMB L.L:

Al.legar
aquarel.la
bèl.lic
cal.ligrafia
capil.lar
col.laborar
col.lecció
col.lega
col.legi
col.liri
col.lisió
col.locar
col.loqui
excel.lent
goril.la
il.legal
il.lògic
il.luminar
il.lusió
il.lustre
instal.lar

intel.ligència 
metàl.lic
mil.lígram
mil.límetre
mortadel.la
mol.lusc
novel.la
nul.la
oscil.lar
pal.liar
pàl.lid
paral.lel
parcel.la
pel.lícula
pol.lució
pupil.la
satèl.lit
síl.laba
sol.licitar
tranquil.liat

NO S’ESCRIUEN AMB L.L:
celebrar, eliminar, milió, religió, elecció,
selecció, solució
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TROBA 5 ERRORS

aquarel.la  caligrafia capil.lar
col.laborar col.lecció intel.ligència 
cel.lebrar eliminar milió
metàl.lic mil.límetre mortadel.la
novel.la pàl.lid religió
elecció sel.lecció solució
paral.lel parcel.la pel.lícula
pol.lució pupil.la satèlit
tranquil.liat col.lega colegi
col.locar excel.lent goril.la
il.luminar il.lusió instal.lar

DICTAT DE FRASES
No van voler tenir en compte la solució Té una col.leció de pel.lícules
Li faria molta il.lusió Eleccions anticipades
Satèl.lits artificials

Exercicis adaptats de: Sitjà Brunat, M (2003). Material Didàctic per a cursos de Nivell B; i, Herrero P & Valle M (2001).Material Didàctic per a cursos
de Nivell C. Barcelona: Escola d’Administració Pública. Generalitat de Catalunya
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¿Cuándo se deben escribir las palabras con G?

1. Cuando las palabras TERMINEN en GIA, GIO, GIÓN
GIA ciruGÍA maGIA

GIO privileGIO

GIÓN reliGIÓN reGIÓN

2. Cuando los VERBOS TERMINEN en GER, GIR
GER coGER proteGER

GIR surGIR eleGIR

3. Cuando las palabras lleven las partículas GEN, GES
GEN GENeral imaGEN oriGEN

GES GEStión GESto diGEStión

4. DETRÁS de una N
NG coNGelar

5. Cuando lleven las partículas AGI, EGI, IGI
AGI ÁGil pÁGIna

EGI rEGIdor

IGI vIGIlar relIGIón

6. Excepciones: BUJÍA, LEJÍA, PEREJIL, MEJILLA
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7. RESUMEN
GIA GER GEN NG AGI
GIO GIR GER EGI
GIÓN IGI

Todas estas palabras están bien escritas con G. Indica al lado de cada una cuál de las 6
reglas hemos aplicado

CORREGIR: AGILIDAD:

AGENTE: LEGISLAR:

SARGENTO: AGENDA:

20 PALABRAS CON G

Busca en un diccionario, en un periódico, en un libro o en una revista, 20 palabras
que se escriban con G, pero que sean distintas a todas las que has visto:

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

DICTADO DE FRASES
Con los gestos también se habla. El gitano fue detenido por la Guardia Civil. La
geometría se estudia en matemáticas. El agente tenía una agenda gigante.
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COPIEU AQUESTS GRAFISMES
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SENSE AJUDAR-TE AMB REGLE, COPIEU ELS DIBUIXOS
AL COSTAT. 
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PER i PER A

1. Generalment es corresponen respectivament a POR i PARA (en
castellà)

2. Usarem PER 
davant d’infinitiu (per veure,...)
o quan vulguen expressar:
motiu, causa, mitjà, mode (per interès, per correu,...)
temps (per Nadal,...)

3. Usarem PER A quan vulguem exopressar :
finalitat, destinació (normes útils per a tots) 

Exercici: PER i PER A
El veredicte es just per a/per tots

La postal que escric és per a/per la Susanna

Aquest serveix per a/per tot

Per/per a  ordre del rei

Ho han dut per a/per tu

Vindran per/per a Setmana Santa

Normes i Exercicis adaptats de: Sitjà Brunat, M (2003). Material Didàctic per a cursos de Nivell B; i, Herrero P & Valle M (2001).Material Didàctic
per a cursos de Nivell C. Barcelona: Escola d’Administració Pública. Generalitat de Catalunya
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LAS ORACIONES NEGATIVAS Y AFIRMATIVAS

Una oración AFIRMATIVA es aquella en la cual se AFIRMA alguna cosa. Por
ejemplo: “HOY HACE SOL”.

Una oración NEGATIVA es aquella que en lugar de afirmar NEGAMOS algo.
Por ejemplo: “HOY NO HACE SOL”

OTROS EJEMPLOS
ORACIÓN AFIRMATIVA ORACIÓN NEGATIVA
Pasa alguien por la calle No pasa nadie por la calle
Siempre tenemos fruta Nunca tenemos fruta

NCONVIERTE EN NEGATIVAS LAS SIGUIENTES ORACIONES
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Il.lustracions extretes de la col.leció “Inglés Junior”-Edit. Salvat, Barcelona.

ESCRIU ELS DIÀLEGS D’AQUESTES VINYETES
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Il.lustracions extretes de la col.leció “Inglés Junior”-Edit. Salvat, Barcelona.
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COPIACOPIA  LOLO  MEJOMEJOR QUE PUEDAS EL SIGUIENTE TEXTO,R QUE PUEDAS EL SIGUIENTE TEXTO,
UTILIZANDO TU MEJOR LETRAUTILIZANDO TU MEJOR LETRA

El carbón es un producto que procede de la descomposición

de enormes árboles hundidos en tierras
pantanosas privados de atmósfera y sometidos a gran

presión y temperatura. Según la duración de este proceso podemos

distinguir diferentes clases de carbones
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Extret de: Recasens (1993) Lector-17. Valls: Nadal.
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Adaptat de: Chattington (1987) Els Grecs Antics. British Museums & Fundació La Caixa, Barcelona.

Ordena segons els dies de la setmana i el número les següents  dates:
         
         Dilluns 9         Divendres 20         Dijous 5
         Dissabte 14         Dimecres 11         Dissabte 28
         Diumenge 1         Dimarts 17         Dimecres 25
         Dilluns 16         Dijous 5         Diumenge 22
         Divendres 14         Dimecres 4

Adaptat de: Boqué Bonet (2003) Quaderm d’exercicis d’estimulació cognitiva. Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica. Barcelona:
HSCSP-UAB.
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Imatge extreta de: ópez Varela et al (1992) Vocabulario Temático Ilustrado. Vigo: Galaxia.

VOCABULARI/VOCABULARIOVOCABULARI/VOCABULARIO
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Extret de: Altmeyer (1988) Arco-Piensa, Juega y Combina 1. Hospitalet, Domingo Ferrer SA

LA FIGURA ESTRANYA

De cada 4 figures, una figura no té relació amb les altres. Quina és?
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Extret de: Baques (1995) Projecte d’activació de la intel.ligència. Barcelona:Cruilla
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COMPLETA LAS FRASES SIGUIENTES CON LA  PALABRA
ADECUADA EN CADA OCASIÓN:
         
     .Tengo que comprarme un __________   nuevo porque se me ha roto

y  ahora no puedo peinarme.
        

     . Está nublado, coge el ___________por si más tarde se pone a
llover.

         

     . He ido al cin y me he comprado una bolsa de __________  y un
refresco.

         

     .El volante del coche vibra cuando estoy conduciendo, tendré  que
llevarlo al __________ para que lo repare.

         

     .Hemos ido a cenar a un __________  que nos a gustado mucho y
estaba muy bien decorado.

         

         . No se qué hora es, se me ha parado el __________
         

     .Con las sandalias tengo frío. voy a cambiarme, me pondré mis
________  de invierno.

         

     . Me gusta mucho la comida italiana, mi plato preferido son los
_________
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Adaptat de: López-Góngora (2003) Quaderm d’exercicis d’estimulació cognitiva. Màster en Diagnòstic i Rehabilitació
Neuropsicològica. Barcelona: HSCSP-UAB.

Observa molt atentament durant 30 segons aquesta
imatge.  
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ARA REPRODUEIX DE MEMÒRIA LA FIGURA DE LA PÀGINA ANTERIOR



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-49

Extret de: Baques (1995) Projecte d’activació de la intel.ligència. Barcelona:Cruilla
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Adaptat de: Jiménez Jiménez (2004) Quaderm d’exercicis d’estimulació cognitiva. Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica.
Barcelona: HSCSP-UAB.



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-51

Font: Bigas et al (1987) Juegos de Lenguaje-1. Barcelona, Teide

Font: (1990) Tecnicas de Lenguaje. Madrid, H Seco Olea edic.



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-52

Extret de: Recasens (1993) Lector-17. Valls: Nadal.



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-53

Adaptat de: Altmeyer (1992) Arco-Piensa, Juega y Combina 2. Hospitalet, Domingo Ferrer SA

QUINA PEÇA DEL DIBUIX NO ES TROBA A LA DRETA?



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-54

Adaptat de: Altmeyer (1992) Arco-Piensa, Juega y Combina 2. Hospitalet, Domingo Ferrer SA

Observa molt atentament durant 60 segons aquesta imatge



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-55

DE MEMÒRIA, ENCERCLA LES FIGURES QUE HAS VIST A LA PÀGINA
ANTERIOR



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-56

 Lee y memoriza las siguientes palabras y 
luego pasa a la próxima página.

                           - tomate
                           - silla
                          - árbol
                           - mano
                           - ordenador
         - calamar
                     - planeta
                      - cama
                             - reina
                          - lámpara
                        - cuadro
                          - reloj
                            - armadura
                          - teléfono
                          - número
        

Adaptat de: López-Góngora (2003) Quaderm d’exercicis d’estimulació cognitiva. Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica.
Barcelona: HSCSP-UAB.



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-57

                                    MEMORIA DE RECONOCIMIENTO
         
De la siguiente lista de palabras, marca aquellas que leíste en la
página anterior.

             

                          -  archivo                 - payaso
                          -  almacén                 - reloj
                          -  armadura                - hospital
                          -  tijeras                 - cuaderno
                          -  lámpara                - reina
                          -  tomate                  - teléfono
                          -  libreta                 -cuento
                          -  cuadro                  - cama
                        -  cuchara                 - argolla
                          -  armario                 - silla
                         -  planeta                  - ordenador

-  número                - pintura
                             -  música                 - caja
         -  calamar                  - árbol
        -  mano                    - niño



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-58

Font:(1996) Lógicamente-ArchiDiver-Henderson-Altea. Madrid: Santillana 



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-59

Extret i adaptat de: Font: García-Sánchez  & Estévez-González.
(1999). Ejercicios de rehabilitación-II: Memoria. Barcelona: Edit.
Lebón. 

Observa molt atentament durant 30 segons aquesta imatge



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-60

DE MEMÒRIA, ENCERCLA LA IMATGE QUE HAS VIST A LA PÀGINA
ANTERIOR



Quadern de Treball: Nivell-2 Pàgina-61

Extret i adaptat de: García-Sánchez & Estévez-González. (2001). El Juego de la Atención. Barcelona: Edit.
Lebón.

ENCERCLA ELS PEUS DRETS


