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20 min

20 min

15 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Entendre que les oportunitats per emprendre s’originen en problemes 
i oportunitats que formen part del nostre dia a dia.
 
Observar la realitat amb actitud crítica.

Utilitza les fitxes d’exemples de problemes per posar de manifest que molts 
problemes que s’han assumit sense remei o ja s’han resolt es poden tornar a 
abordar sempre amb imaginació per trobar noves o millors solucions.

Les fitxes del professor mostren tant el problema plantejat com la nova 
solució trobada. Les fitxes de l’alumne només mostren el problema 
perquè els alumnes puguin treballar diferents plantejaments de solució i 
contrastar-los amb la solució presentada.

Treball en equip. Proporcionar a cadascun dels equips la fitxa “Escenaris 
i problemes”, en la qual han d’intentar aportar problemes en el màxim 
nombre de caselles possible. Aquesta fitxa disposa d’una columna en 
blanc perquè cada equip pugui treballar també possibles problemes en un 
escenari de lliure elecció.

Es proporciona a cada alumne la fitxa “Observació”, que es podrà utilitzar com 
a suport per al treball de camp que caldrà desenvolupar en aquest mòdul 2. Els 
equips es podran organitzar per assignar a cadascun dels seus integrants diferents 
escenaris d’observació, de manera que es faciliti la identificació a l’entorn d’un 
major nombre de problemes per solucionar (o per millorar-ne la solució).

Cas

MARC: àvies recuperadores de contes
La poca comunicació oral provoca falta 
d’imaginació i atenció

Deixar de fumar

Conduir a les fosques i sobre gel

Zones d’aparcament poc aprofitades

Fer cua

Roosergarde: pintures lluminoses en 
funció de les condicions de l’entorn

Envision Solare: aparcaments com a 
centrals d’energia solar

Qminder: aplicació de mòbil per fer 
cua virtualment

Quit Good Nico: aplicació per deixar de 
fumar com a joc

Concepte clau

- 5 fitxes d’exemples per al professor (S3A.pdf)

- 5 fitxes d’exemples per als alumnes (S3B.pdf)

- 1 fitxa “Escenaris i problemes” per equip (S3C.pdf) 

- 1 fitxa “Observació” per alumne (S3D.pdf) 

20 min

20 min
15 min

Resultats

Exemples

Dinàmiques
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Guia didàctica del professor

LES OPORTUNITATS SÓN AL NOSTRE VOLTANT

Cas

MARC: àvies recuperadores de contes
La poca comunicació oral provoca falta 
d’imaginació i atenció

Deixar de fumar

Conduir a les fosques i sobre gel

Zones d’aparcament poc aprofitades

Fer cua

Roosergarde: pintures lluminoses en funció 
de les condicions de l’entorn

Envision Solare: aparcaments com a centrals 
d’energia solar

Qminder: aplicació de mòbil per fer cua 
virtualment

Quit Good Nico: aplicació per deixar de 
fumar com a joc

Concepte clau

Mòdul 2

Sessió 3

Què és Operativa

20 min

Objectiu

Cinc exemples de problemes que van trobar una solució nova i innovadora 
gràcies a una actitud emprenedora. 

Adonar-se que la realitat no és perfecta. El dia a dia és ple d’ineficiències 
esperant que algú les solucioni. L’emprenedor és algú que identifica un 
problema, el veu en clau d’oportunitat de millora i decideix actuar. Una actitud 
per detectar problemes i entendre que mereixen una millor solució forma part 
de la condició d’emprendre amb sentit.

Material:

- 5 fitxes d’exemples per al professor (S3A.pdf)

- 5 fitxes d’exemples per als alumnes (S3B.pdf)

En aquesta sessió disposes de fitxes d’exemples diferents per al professor i per 
als alumnes. 

En el primer cas, les fitxes d’exemples presenten tant el problema plantejat com 
el cas d’emprenedoria que ofereix una solució innovadora al problema. Les fitxes 
d’exemples per als estudiants presenten únicament la descripció del problema. 

L’objectiu és que els alumnes puguin debatre sobre els problemes plantejats i 
proposar possibles solucions abans de descobrir que algú ja ha posat en pràctica 
una nova solució a aquest problema en forma d’un projecte d’emprenedoria 
social o empresarial. Una vegada finalitzada aquesta part (10 min), fes una 
posada en comú sobre les conclusions de cada equip.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor / Exemples de problemes i solucions

LA FALTA DE COMUNICACIÓ ORAL IMPEDEIX EL DESENVOLUPAMENT 
DE LA IMAGINACIÓ I DE LA CAPACITAT D’ATENCIÓ

L’associació MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes) agrupa un conjunt 
d’antigues professores ja jubilades que han decidit no deixar completament la seva 
vinculació amb l’educació. 

Elles volien continuar sent útils a la societat i van decidir utilitzar el seu temps lliure per 
col·laborar amb qualsevol parvulari, escola, institut, centre cívic o biblioteca que estigui 
interessat en els seus serveis com a àvies contacontes. Tot això, sense cobrar ni un euro i 
amb la principal motivació de la seva militància amb l’oralitat i el seu convenciment que 
explicar els contes a la manera tradicional segueix sent una bona eina perquè els nens 
exercitin l’atenció i desenvolupin la imaginació. 

Aquest grup de mestres jubilades es van conèixer a través de l’associació de professors 
Rosa Sensat, que els dóna suport i que ha incorporat l’activitat a la seva oferta educativa. 
Des que MARC va iniciar la seva activitat el 2009, el nombre de mestres àvies voluntàries 
ha anat creixent. També estan augmentant les ocasions en què els demanen acudir a una 
escola o parvulari a explicar un conte de la forma en què s’ha fet tradicionalment, sense 
cap tipus de suport visual, amb la veu i la imaginació dels nens com a úniques eines. 

Més de cent escoles ja han pogut oferir unes sessions en què no tan sols es fomenta 
l’oralitat i els seus beneficis, sinó que a més es recuperen històries i mites clàssics i es 
reforça el vincle intergeneracional entre els nens i la gent gran.

MARC - Associació de Mestres Àvies Recuperadores de Contes 

En l’àmbit de l’escola i l’educació:

- La transmissió oral com a instrument de comunicació bàsic està sent substituïda per la 
imatge. Segons alguns experts, l’abandonament de sistemes de comunicació tradicionals 
com el de la transmissió oral incideix negativament en habilitats com el desenvolupament de 
la imaginació o la capacitat d’atenció i de concentració.

- Una bona base de transmissió oral des de molt petits és clau per tenir d’adults una 
bona oratòria. Prescindir del llenguatge oral com a instrument d’aprenentatge incideix 
negativament en l’adquisició d’habilitats professionals com la capacitat de comunicar idees o 
de parlar en públic.

- L’oralitat suposa també la millor forma d’incidir en l’afició per la lectura dels més petits. 
Escoltar històries de viva veu suposa guanyar vocabulari i tenir més capacitat per estructurar 
el pensament.

- La falta de recursos pressupostaris dificulta cada vegada més a les escoles l’organització 
d’actes o activitats especials.

En l’àmbit social:

- Per a algunes persones jubilades la falta d’activitat professional pot suposar un motiu de 
depressió pel fet de no sentir-se útils socialment.

- El canvi en l’estructura familiar experimentat durant les últimes dècades dificulta la 
convivència i la comunicació intergeneracional.

PROBLEMES DETECTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Exemples de problemes

LA FALTA DE COMUNICACIÓ ORAL IMPEDEIX EL DESENVOLUPAMENT 
DE LA IMAGINACIÓ I DE LA CAPACITAT D’ATENCIÓ

PROBLEMES DETECTATS

En l’àmbit de l’escola i l’educació:

- La transmissió oral com a instrument de comunicació bàsic està sent 
substituïda per la imatge. Segons alguns experts, l’abandonament de 
sistemes de comunicació tradicionals com el de la transmissió oral incideix 
negativament en habilitats com el desenvolupament de la imaginació o la 
capacitat d’atenció i de concentració.

- Una bona base de transmissió oral des de molt petits és clau per 
tenir d’adults una bona oratòria. Prescindir del llenguatge oral com 
a instrument d’aprenentatge incideix negativament en l’adquisició 
d’habilitats professionals com la capacitat de comunicar idees o de parlar 
en públic.

- L’oralitat suposa també la millor forma d’incidir en l’afició per la lectura 
dels més petits. Escoltar històries de viva veu suposa guanyar vocabulari i 
tenir més capacitat per estructurar el pensament.

- La falta de recursos pressupostaris dificulta cada vegada més a les escoles 
l’organització d’actes o activitats especials.

En l’àmbit social:

- Per a algunes persones jubilades la falta d’activitat professional pot 
suposar un motiu de depressió pel fet de no sentir-se útils socialment.

- El canvi en l’estructura familiar experimentat durant les últimes dècades 
dificulta la convivència i la comunicació intergeneracional.

Mòdul 2

Sessió 3
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Guia didàctica del professor / Exemples de problemes i solucions

DEIXAR DE FUMAR NO ÉS TAN FÀCIL

Míriam Broceño i Enric Solà són els dos fundadors d’Esilex Games, una empresa 
desenvolupadora de jocs per a aplicacions mòbils. Provinents del món de la creació de 
continguts educatius, la Míriam i l’Enric van decidir especialitzar-se en una classe de 
jocs molt poc atesos per altres desenvolupadores: els jocs que tenen com a objectiu 
la millora de la salut dels seus jugadors. Les creacions d’Esilex Games es basen en 
el coneixement i l’experiència que els jocs són molt eficaços a l’hora de modificar 
actituds, ajudar en la presa de decisions o aprendre nous comportaments. 

Quit Good Nico és el nom de l’aplicació estrella d’Esilex Games. Es tracta d’un 
videojoc per a mòbils i tauletes dissenyat amb l’objectiu d’ajudar els seus usuaris a 
deixar de fumar. El joc, creat en col·laboració amb la CAMFIC (associació científica i 
professional de metges especialistes en medicina familiar i comunitària de Catalunya), 
es basa en el contingut terapèutic del procés per abandonar l’hàbit de fumar 
elaborat per aquesta entitat. Aplicant les seves idees, els personatges de Quit Good 
Nico no són enemics, sinó que simbolitzen les dificultats amb què es va trobant el 
protagonista en deixar de fumar. 

El joc ha estat dissenyat per ajudar a canalitzar l’ansietat del fumador mitjançant la 
superació de diferents reptes i l’obtenció de diverses recompenses. Per exemple, a 
mesura que el jugador de Quit Good Nico progressa en el joc, pot anar visualitzant 
l’acumulació de cigarrets no fumats i l’estalvi de diners que això suposa. 

A més, l’última versió de Quit Good Nico incorpora més de cent consells per no tornar 
a fumar. Aprofitant la capacitat de personalització de les aplicacions interactives, el joc 
permet configurar-se segons una segmentació per edat i sexe del fumador, cosa que 
fa que aquests missatges siguin específics per a cada tipus de persona. 

Quit Good Nico - Aplicació que permet deixar de fumar aprofitant el poder transformador dels jocs

Tot i que durant els últims anys ha disminuït el nombre de fumadors en alguns països, 
actualment el tabaquisme continua suposant encara un greu problema de salut, 
especialment en països en vies de desenvolupament i en alguns segments de la població 
com els adolescents i els joves.

El tabaquisme està considerat una malaltia crònica de drogodependència física i, sobretot, 
psicològica. Superar aquesta addicció suposa per tant un problema que s’ha de resoldre 
principalment des de la motivació interna de cada fumador.

Encara que existeixen infinitat de propostes de solució al tabaquisme, una gran majoria 
d’elles han estat pensades des d’una perspectiva farmacològica i amb l’objectiu de 
superar l’addicció física a la nicotina (pegats, xiclets, etc.). Aquest tipus de solucions 
s’han demostrat poc eficaces en la majoria dels casos, pel fet de no tractar el component 
psicològic dels fumadors.

Altres solucions sí que aborden aquest component psicològic. Entre elles s’hi poden 
incloure acudir al suport personal de psicòlegs, a tècniques de coaching o de teràpia de 
grup. Però aquestes solucions, tot i que més eficaces, tenen un cost elevat, i això suposa 
una barrera per a una gran majoria dels que les necessiten.

PROBLEMES DETECTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Exemples de problemes

PROBLEMES DETECTATS

Tot i que durant els últims anys ha disminuït el nombre de fumadors en 
alguns països, actualment el tabaquisme continua suposant encara un greu 
problema de salut, especialment en països en vies de desenvolupament i en 
alguns segments de la població com els adolescents i els joves.

El tabaquisme està considerat una malaltia crònica de drogodependència 
física i, sobretot, psicològica. Superar aquesta addicció suposa per tant un 
problema que s’ha de resoldre principalment des de la motivació interna de 
cada fumador. 

Encara que existeixen infinitat de propostes de solució al tabaquisme, 
una gran majoria d’elles han estat pensades des d’una perspectiva 
farmacològica i amb l’objectiu de superar l’addicció física a la nicotina 
(pegats, xiclets, etc.). Aquest tipus de solucions s’han demostrat poc 
eficaces en la majoria dels casos, pel fet de no tractar el component 
psicològic dels fumadors.

Altres solucions sí que aborden aquest component psicològic. Entre elles 
s’hi poden incloure acudir al suport personal de psicòlegs, a tècniques 
de coaching o de teràpia de grup. Però aquestes solucions, tot i que més 
eficaces, tenen un cost elevat, i això suposa una barrera per a una gran 
majoria dels que les necessiten.

DEIXAR DE FUMAR NO ÉS TAN FÀCIL
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Guia didàctica del professor / Exemples de problemes i solucions

LA DIFICULTAT DE CONDUIR A LES FOSQUES I SOBRE GEL

Daan Roosergarde és un artista holandès especialitzat en espais interactius que va 
decidir utilitzar la seva creativitat per fer més intel·ligents les carreteres. Les seves 
invencions principals en aquest camp neixen de la idea d’utilitzar sobre l’asfalt 
determinats productes químics que reaccionen davant els canvis en l’ambient. Per 
exemple, es pot utilitzar una determinada pintura que és invisible en condicions 
normals, però que es torna de color blanc fosforescent quan la superfície de l’asfalt 
és inferior als zero graus centígrads. Utilitzant aquesta pintura, la superfície d’una 
carretera pot comunicar el perill de gel fent que quan fa el fred suficient apareguin 
dibuixats sobre l’asfalt grans flocs de neu o qualsevol altre tipus d’avís. 

Aquesta mateixa idea es pot aplicar per fer més visibles en la foscor els límits de 
les carreteres i les línies de separació i avançament entre els carrils. En aquest cas, 
Roosergarde proposa utilitzar una pintura que conté un producte químic semblant 
a l’utilitzat en algunes joguines que s’il·luminen en la foscor amb un color verd 
fosforescent. Com passa amb aquestes joguines, aquesta pintura es “carrega” amb 
la llum solar diària, i pot brillar fins a deu hores seguides en la foscor fins que torna a 
sortir el sol. 

Amb l’ús d’aquesta pintura en lloc de la tradicional pintura blanca o groga s’obtindria 
una millor visibilitat de la carretera durant la conducció nocturna sense necessitat 
d’utilitzar el reforç de fonts de llum externes com els fanals. El sistema ja s’està 
provant en un tram de carretera a la regió holandesa de Brabant. 

Roosergarde es va fer popular fa uns anys amb un altre dels seus invents: una pista 
de discoteca capaç de produir electricitat a partir del moviment de la gent que hi balla 
al damunt. Una pista d’aquest tipus ja existeix i funciona en una famosa discoteca de 
Rotterdam. 

Roosergarde - Pintures sensibles a les condicions de l’entorn

Quan plou o neva i les temperatures baixen per sota dels zero graus, es formen plaques 
de gel sobre l’asfalt de moltes carreteres. Aquestes plaques de gel són molt perilloses 
per als conductors i causen molts accidents. Passar a certa velocitat sobre el gel pot 
provocar que les rodes dels vehicles perdin el contacte amb l’asfalt, rellisquin i perdin el 
control del cotxe.

L’única forma d’evitar aquest perill és que els conductors adaptin la velocitat dels seus 
vehicles a les condicions de la carretera, circulant més lentament en aquells trams en 
què es poden trobar amb més plaques de gel. El problema és que en moltes ocasions 
aquestes plaques de gel són difícils de detectar a simple vista, fins i tot de dia. 

Una solució a aquest problema és abocar grans quantitats de sal sobre les carreteres 
per fer més difícil la congelació de l’aigua. També existeixen fins i tot alguns trams de 
carretera en què amb la mateixa finalitat s’ha instal·lat un sistema de calefacció sota 
l’asfalt. Però aquestes solucions són difícils de posar en pràctica, molt cares o poc 
ecològiques perquè necessiten un alt consum d’energia o poden contaminar l’entorn (la 
sal pot arribar als rius o es queda en els terrenys contigus a la carretera i els converteix 
en no aptes per al cultiu).

La foscor de la nit és un altre dels factors que fa també perillosa la conducció. En moltes 
ocasions els fars frontals no cobreixen la distància suficient de reacció i els anomenats 
llums llargs poden enlluernar els conductors que circulen contra direcció. La solució 
tradicional per evitar els problemes derivats de la conducció nocturna ha estat il·luminar 
amb milers de fanals extensos trams de carretera, solució que a més de cara produeix 
els problemes derivats de l’anomenada contaminació lumínica.

PROBLEMES DETECTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Exemples de problemes

PROBLEMES DETECTATS

LA DIFICULTAT DE CONDUIR A LES FOSQUES I SOBRE GEL

Quan plou o neva i les temperatures baixen per sota dels zero graus, es formen plaques 
de gel sobre l’asfalt de moltes carreteres. Aquestes plaques de gel són molt perilloses 
per als conductors i causen molts accidents. Passar a certa velocitat sobre el gel pot 
provocar que les rodes dels vehicles perdin el contacte amb l’asfalt, rellisquin i perdin el 
control del cotxe.

L’única forma d’evitar aquest perill és que els conductors adaptin la velocitat dels seus 
vehicles a les condicions de la carretera, circulant més lentament en aquells trams en 
què es poden trobar amb més plaques de gel. El problema és que en moltes ocasions 
aquestes plaques de gel són difícils de detectar a simple vista, fins i tot de dia. 

Una solució a aquest problema és abocar grans quantitats de sal sobre les carreteres 
per fer més difícil la congelació de l’aigua. També existeixen fins i tot alguns trams 
de carretera en què amb la mateixa finalitat s’ha instal·lat un sistema de calefacció 
sota l’asfalt. Però aquestes solucions són difícils de posar en pràctica, molt cares o 
poc ecològiques perquè necessiten un alt consum d’energia o poden contaminar 
l’entorn (la sal pot arribar als rius o es queda en els terrenys contigus a la carretera i els 
converteix en no aptes per al cultiu).

La foscor de la nit és un altre dels factors que fa també perillosa la conducció. En moltes 
ocasions els fars frontals no cobreixen la distància suficient de reacció i els anomenats 
llums llargs poden enlluernar els conductors que circulen contra direcció. La solució 
tradicional per evitar els problemes derivats de la conducció nocturna ha estat il·luminar 
amb milers de fanals extensos trams de carretera, solució que a més de cara produeix els 
problemes derivats de l’anomenada contaminació lumínica.
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Guia didàctica del professor / Exemples de problemes i solucions

ZONES D’APARCAMENT POC APROFITADES

Empreses com Envision Solar o Solaire Generation ofereixen la possibilitat d’aprofitar 
les zones dels aparcaments a cel obert per produir energia d’una forma neta i 
sostenible. La idea es basa a cobrir amb panells solars les cobertes o marquesines que 
s’instal·len en aquests espais amb la finalitat d’oferir ombra als vehicles. 

L’energia elèctrica generada amb aquests panells solars la poden utilitzar per al 
consum els comerços o empreses propietaris de l’aparcament, de manera que 
s’estalvien el cost de la factura energètica. Fins i tot en molts casos l’energia produïda 
pels panells és més alta de la que necessiten aquestes empreses, i per tant poden 
vendre la que els sobra a les companyies distribuïdores d’electricitat. 

Més enllà de la reducció en els costos energètics, la instal·lació de sistemes de 
captació d’energia solar com els proposats per Envision Solar o Solaire Generation 
actua com a imatge i símbol visible que l’empresa que els utilitza es preocupa pel 
medi ambient pel fet de consumir energia de fonts renovables. 

A més, de forma cada vegada més habitual aquest tipus d’instal·lacions van 
acompanyades de la possibilitat d’oferir “assortidors” energètics per recarregar les 
bateries de vehicles elèctrics o híbrids. A aquesta tendència s’hi han apuntat durant 
els últims anys galeries comercials, aeroports, estadis esportius, escoles i universitats, 
edificis d’oficines i fins i tot també alguna cadena de restaurants de menjar ràpid. 

Però aquest sistema de producció d’energia solar no tan sols produeix avantatges 
per a les empreses que l’instal·len, sinó que també és beneficiós per al conjunt de 
la societat. La instal·lació de plaques solars als edificis en què aquesta energia es 
consumeix evita la construcció de plantes de generació d’energia solar, que solen 
malmetre el paisatge perquè necessiten grans superfícies de terrenys coberts de 
plaques. D’altra banda, la proximitat entre la producció d’energia solar i el seu 
consum evita la construcció de les grans torres i el cablejat típics de les línies de 
distribució elèctrica.

Envision Solar - Convertir les zones d’aparcament en petites centrals d’energia solar

Les zones per aparcar els cotxes que ofereixen els centres comercials o empreses 
de tot tipus als seus clients i empleats suposen generalment uns espais cars a causa 
del preu dels terrenys a les zones urbanes. Es tracta, a més, d’uns espais molt poc 
aprofitats, ja que s’utilitzen una gran quantitat de metres quadrats amb l’única funció 
de servir com a “allotjament” per a vehicles aturats. 

Al cost d’aquests espais cal sumar-hi el de les marquesines o cobertes que s’instal·len 
perquè els cotxes es puguin aparcar a l’ombra, protegits dels rajos solars, que els dies 
assolellats poden fer que augmenti molt la temperatura a l’interior dels vehicles.

El consum energètic és un tema que preocupa cada vegada més empreses de tot tipus, 
tant pels costos creixents com per l’impacte ecològic que suposa. Cada vegada hi ha més 
empreses que busquen maneres de poder estalviar costos en el pagament de l’energia 
que consumeixen. També creix el nombre de les que volen poder-se presentar davant 
els seus clients com a organitzacions preocupades pel medi ambient i per això busquen 
maneres de reduir el seu impacte en l’emissió de CO2 derivat de l’ús de fonts d’energia 
no renovables.

Actualment, una de les barreres principals per a l’ús dels cotxes elèctrics és la dificultat de 
disposar del nombre suficient de llocs on poder recarregar les bateries.

PROBLEMES DETECTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Exemples de problemes

PROBLEMES DETECTATS

ZONES D’APARCAMENT POC APROFITADES

Les zones per aparcar els cotxes que ofereixen els centres comercials o 
empreses de tot tipus als seus clients i empleats suposen generalment 
uns espais cars a causa del preu dels terrenys a les zones urbanes. Es 
tracta, a més, d’uns espais molt poc aprofitats, ja que s’utilitzen una 
gran quantitat de metres quadrats amb l’única funció de servir com a 
“allotjament” per a vehicles aturats. 

Al cost d’aquests espais cal sumar-hi el de les marquesines o cobertes 
que s’instal·len perquè els cotxes es puguin aparcar a l’ombra, protegits 
dels rajos solars, que els dies assolellats poden fer que augmenti molt la 
temperatura a l’interior dels vehicles.

El consum energètic és un tema que preocupa cada vegada més 
empreses de tot tipus, tant pels costos creixents com per l’impacte 
ecològic que suposa. Cada vegada hi ha més empreses que busquen 
maneres de poder estalviar costos en el pagament de l’energia que 
consumeixen. També creix el nombre de les que volen poder-se 
presentar davant els seus clients com a organitzacions preocupades pel 
medi ambient i per això busquen maneres de reduir el seu impacte en 
l’emissió de CO2 derivat de l’ús de fonts d’energia no renovables.

Actualment, una de les barreres principals per a l’ús dels cotxes elèctrics és 
la dificultat de disposar del nombre suficient de llocs on poder recarregar 
les bateries.

Mòdul 2

Sessió 3
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Guia didàctica del professor / Exemples de problemes i solucions

UN PROBLEMA QUE CONTINUA PORTANT CUA

Les cues han estat considerades durant molts anys un problema de resolució 
impossible. Per això, la gent ha esperat amb paciència l’arribada del seu torn pensant 
que no hi havia una altra alternativa que fer-ho físicament en una cua juntament amb 
la resta dels que esperen. Fins que els creadors de Qminder van pensar que en ple 
segle XXI ja hi havia la tecnologia que fa innecessària aquesta molèstia. 

Qminder és un sistema que té com a objectiu l’eliminació de les cues i que està basat 
en l’ús d’una aplicació per a mòbils. La idea és molt senzilla: l’usuari es descarrega 
aquesta aplicació al seu telèfon intel·ligent o tauleta. Aquest sistema l’ha de fer servir 
també la botiga, oficina, consulta mèdica, etc., on els clients o usuaris han d’esperar 
un torn per ser atesos. Qminder permet buscar a l’aplicació aquest establiment i 
“demanar tanda” de forma remota. Si l’usuari ja és al lloc, l’aplicació ho pot detectar 
automàticament gràcies al GPS del mòbil. El sistema atorga llavors a cada usuari un 
número d’ordre. 

Qminder pot calcular el temps d’espera estimat per a cada usuari i avisar amb un 
missatge quan queda un temps determinat perquè sigui el seu torn. L’usuari també 
pot consultar al seu mòbil quantes persones queden encara per atendre davant d’ell i 
quin número està sent cridat en cada moment. 

D’aquesta manera, l’usuari no necessita haver d’esperar a la cua i mentrestant pot 
anar fent altres coses, o simplement quedar-se a casa fins a l’últim minut. Quan arribi 
el moment, només haurà de mostrar el seu torn amb el mòbil o donar el nom amb 
què es va apuntar a aquesta cua virtual.

Qminder - Aplicació mòbil per a la gestió dels temps d’espera

El temps perdut esperant en una cua és considerat un dels elements més mal valorats 
per part dels usuaris de serveis com les consultes de metges o dentistes, els parcs 
d’atraccions, els centres d’atenció al client o les oficines de les administracions públiques 
a les quals els ciutadans han d’acudir per fer algun tipus de gestió. 

Els psicòlegs han descrit el sentiment altament negatiu que s’experimenta en haver 
d’esperar en una cua: una barreja d’estrès, avorriment i la sensació d’intranquil·litat que 
produeix pensar que podríem estar fent servir aquest temps perdut en altres mil coses 
més útils o divertides.

Un estudi realitzat als Estats Units entre gairebé nou-cents mil doctors va concloure que 
el temps d’espera mitjà a les seves consultes no s’havia reduït en absolut durant els últims 
anys malgrat la posada en marxa de sistemes com la cita prèvia a una hora determinada 
concertada pels pacients a través d’internet.

Les cues són considerades com una font d’ineficiència i de baixada de la productivitat per 
a les empreses i els països. Un altre estudi realitzat també als Estats Units ha calculat que 
el conjunt dels nord-americans passen un total d’aproximadament trenta-set mil milions 
d’hores a l’any fent cues. 

PROBLEMES DETECTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Exemples de problemes

PROBLEMES DETECTATS

UN PROBLEMA QUE CONTINUA PORTANT CUA

El temps perdut esperant en una cua és considerat un dels elements més 
mal valorats per part dels usuaris de serveis com les consultes de metges 
o dentistes, els parcs d’atraccions, els centres d’atenció al client o les 
oficines de les administracions públiques a les quals els ciutadans han 
d’acudir per fer algun tipus de gestió. 

Els psicòlegs han descrit el sentiment altament negatiu que 
s’experimenta en haver d’esperar en una cua: una barreja d’estrès, 
avorriment i la sensació d’intranquil·litat que produeix pensar que 
podríem estar fent servir aquest temps perdut en altres mil coses més 
útils o divertides.

Un estudi realitzat als Estats Units entre gairebé nou-cents mil doctors va 
concloure que el temps d’espera mitjà a les seves consultes no s’havia 
reduït en absolut durant els últims anys malgrat la posada en marxa 
de sistemes com la cita prèvia a una hora determinada concertada pels 
pacients a través d’internet.

Les cues són considerades com una font d’ineficiència i de baixada de 
la productivitat per a les empreses i els països. Un altre estudi realitzat 
també als Estats Units ha calculat que el conjunt dels nord-americans 
passen un total d’aproximadament trenta-set mil milions d’hores a l’any 
fent cues.

Mòdul 2

Sessió 3
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Guia didàctica del professor

LES OPORTUNITATS SÓN AL NOSTRE VOLTANT

Què és Operativa

20 min

Objectius

Activitat realitzada en equip i en què els alumnes han de ser capaços 
d’identificar problemes que cal resoldre en diferents escenaris.

Iniciar les dinàmiques de treball en equip.

Entendre que els problemes són part consubstancial amb moltes activitats que 
fem de forma rutinària.

Visualitzar un problema en clau d’oportunitat. L’important no és tant el 
problema sinó el valor que podem aportar a les persones mitjançant la solució. 

Material:

- 1 fitxa “Escenaris i problemes” per equip (S3C.pdf) 

Cada equip rep una plantilla de treball en què es plantegen diferents escenaris 
i problemes. Aquests escenaris han estat escollits de forma expressa pel fet de 
tractar-se d’espais d’ús comú i quotidià per als alumnes, encara que s’hi ha 
afegit també una columna en blanc amb l’objectiu que cada equip hi pugui 
incorporar per consens dels seus membres un nou espai d’exploració on puguin 
buscar problemes per solucionar. La columna “Problema” d’aquesta taula permet 
classificar aquests inconvenients per resoldre segons el tipus de problemàtica que 
tenen (preu, dificultat, sostenibilitat, etc.). El seu objectiu és iniciar el (difícil) procés 
d’identificació de problemes. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 2

Sessió 3
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Guia didàctica del professor / Activitat

ESCENARIS I PROBLEMES

Identifiqueu per a cada escenari i problema oportunitats per emprendre. Us deixem una 
columna perquè escolliu lliurement un escenari.

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS 
ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS

ESCOLA PISTA DE 
BÀSQUET

Al meu avi li costa trucar per 
telèfon o utilitzar el comandament 
a distància de la tele

El despertador desperta a tothom 
que dorm a la mateixa habitació

Internet si ens hi 
connectem tots

Les bombetes de baix 
consum

El matamosques

Un lloc on fer skate o 

longboard 

No hi ha suficients 
bancs al parc

Anar al col·le a peu i no saber 
mai si arribes massa aviat o 
massa tard

La roba de marques 
conegudes

Les males olors d’alguns 
contenidors

Organitzar-se els 
treballs i els deures

Portar amunt i avall els 
llibres de l’escola cada dia

Les cues al menjador

Aprendre anglès a 

l’estiu

Els llibres usats que 

llencem cada any

Guardar les pilotes

Jugar de nit

Saber si la cistella estarà 
lliure o no per poder jugar

Imprimeix en DIN-A4 o, si és possible, en DIN-A3, 
tantes còpies de la plantilla que trobaràs a 
continuació (S3C.pdf) com equips tinguis a classe. 

És important que cada equip guardi aquesta fitxa 
per a la sessió següent.

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR

Mòdul 2

Sessió 3
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Material de l’alumne / Activitat

ESCENARIS I PROBLEMES

Identifiqueu per a cada escenari i problema oportunitats per emprendre. Us deixem una 
columna perquè escolliu lliurement un escenari. 

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS 
ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS

ESCOLA

Mòdul 2

Sessió 3
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Guia didàctica del professor

LES OPORTUNITATS SÓN AL NOSTRE VOLTANT

Mòdul 2

Sessió 3

Què és Operativa

15 min

Objectius

Organització del primer treball de camp que duran a terme com a 
equip. L’objectiu consistirà a identificar individualment problemes, 
tot i que garantint com a equip que seran coberts tots els àmbits 
d’exploració interessants.

Iniciar el treball en equip de forma estructurada.

Preparar el procés d’exploració de problemes en què es basarà el treball de 
camp que desenvoluparà cada equip.

Material:

- 1 fitxa “Observació” per alumne (S3D.pdf) 

Cada estudiant utilitzarà per fer el treball de camp una plantilla en què es 
proporcionen alguns consells sobre com observar l’entorn a la recerca de 
problemes per solucionar. Aquest treball de camp ha de ser una extensió del 
treball realitzat a l’aula. Per això, el primer objectiu que els alumnes s’han de 
plantejar és intentar emplenar tots els espais en blanc de la taula utilitzada en la 
dinàmica anterior. 

Durant el treball a l’aula els membres dels diferents grups hauran de consensuar 
l’estratègia d’exploració que cal seguir com a equip, és a dir, quins problemes 
s’intentaran observar i en quins escenaris. En la sessió següent tot aquest treball 
es posarà en comú perquè cada equip pugui seleccionar el problema que 
serà l’eix del seu projecte. És important que cada equip es faci responsable de 
guardar aquesta fitxa, ja que els problemes identificats durant la sessió s’hauran 
d’incorporar també a aquesta posada en comú.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor / Activitat

OBSERVACIÓ

Mòdul 2

Sessió 3

Consells generals:

Identifiqueu problemes i oportunitats per emprendre en cada escenari. Us deixem columnes i 
files lliures perquè escolliu lliurement altres escenaris i problemes.

Preguntes guia:

Observa amb atenció qualsevol comportament diferent a l’habitual.

No donis res per suposat, no et quedis amb el dubte: observa, 
pregunta i anota.

Comporta’t com un espectador, però no dubtis a experimentar-ho 
també per tu mateix.

Les preguntes més habituals han de ser: per què…? i per què no…?

Què et resulta estrany/anormal? Ho podries canviar?

Quines tasques no es desenvolupen de forma fàcil o resulten del tot 
impossibles?

Què falta per millorar tota l’experiència?

Què t’ha sorprès positivament i negativament? Per què?

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS
ESCOLA BIBLIOTECA CINEMA EXCURSIÓ

NO ÉS NET

NO ÉS POSSIBLE

NO ÉS SILENCIÓS

Asseure’s en 
un sofà
Saber si un 
llibre t’enganxa

Veure la pel·lícula 
quan vulguis

Arribar fins a 
la muntanya

Si no t’agrada 
la pel·lícula

No tornar 
un llibre

Imprimeix en DIN-A4 o, si és possible, en DIN-A3, 

tantes còpies de la plantilla que trobaràs a 

continuació (S3D.pdf) com alumnes tinguis a classe. 

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

OBSERVACIÓ

Consells generals:

Identifiqueu problemes i oportunitats per emprendre en cada escenari. Us deixem columnes i 
files lliures perquè escolliu lliurement altres escenaris i problemes.

Preguntes guia:

Observa amb atenció qualsevol comportament diferent a l’habitual.

No donis res per suposat, no et quedis amb el dubte: observa, 
pregunta i anota.

Comporta’t com un espectador, però no dubtis a experimentar-ho 
també per tu mateix.

Les preguntes més habituals han de ser: per què…? i per què no…?

Què et resulta estrany/anormal? Ho podries canviar?

Quines tasques no es desenvolupen de forma fàcil o resulten del tot impossibles?

Què falta per millorar tota l’experiència?

Què t’ha sorprès positivament i negativament? Per què?

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS

ESCOLA

Mòdul 2

Sessió 3



Mòdul 2

SESSIÓ 4
TRIAR LA MILLOR 

OPORTUNITAT
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Guia didàctica del professor

TRIAR LA MILLOR OPORTUNITAT

1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

15 min

2 · Materials

Ser capaços d’incorporar els diferents treballs individuals a la visió 
global d’equip.

Aplicar com a equip criteris objectius per a la presa de decisions.

Utilitzar les mateixes fitxes d’exemples de problemes que en la sessió anterior. 
Preguntar si han identificat nous escenaris/problemes com a resultat de la seva 
observació. El treball de camp realitzat pels alumnes pot constituir la millor llista 
possible d’exemples.

Treball en equip. Se li proporciona a cada equip la fitxa “Escenaris i 
problemes”. Els alumnes hi han d’incorporar aquells problemes que considerin 
més interessants, tant els ja identificats en la sessió anterior com els que cada 
membre de l’equip hagi detectat durant el treball de camp.

Utilitzar la fitxa “Selecció del problema” perquè cada equip valori aquells 
problemes que es considerin més interessants. Finalment, hauran de seleccionar 
un problema que es convertirà en l’eix principal del seu projecte. 

Com en tota finalització de mòdul, els responsables de comunicació han 
d’elaborar la fitxa “Resultat del mòdul”.

- 5 fitxes d’exemples per al professor (S3A.pdf)

- 1 fitxa “Escenaris i problemes” per equip (S4A.pdf) 

- 1 fitxa “Selecció del problema” per equip (S4B.pdf) 

- 1 fitxa “Guia: el problema” per equip (S4C.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: el problema” per equip (S4D.pdf)

3 · Estructura temporal de la sessió

Resultats 

Exemples

Dinàmiques

Mòdul 2

Sessió 4

20 min

20 min

15 min

20 min

20 min
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Guia didàctica del professor

TRIAR LA MILLOR OPORTUNITAT

Què és Operativa

15 min

Objectiu

Utilitzar els exemples de la sessió anterior i el treball de camp dut a terme pels 
alumnes per analitzar el conjunt de problemes i les solucions potencials a partir 
de les quals és possible desenvolupar un projecte d’emprenedoria. 

Emfatitzar la dificultat d’identificar problemes ressaltant al mateix temps la 
paradoxa que significa la gran quantitat d’aquests problemes que formen part 
integral del nostre dia a dia. 

Material:

- 5 fitxes d’exemples per al professor (S3A.pdf)

 
Pots utilitzar les fitxes d’exemples per al professor corresponents a la sessió 
anterior focalitzant l’interès dels alumnes en les diferents tipologies dels 
problemes. D’altra banda, també pot resultar interessant posar en comú quins 
han estat els escenaris i els problemes que han treballat els diferents equips.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 2

Sessió 4
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Guia didàctica del professor

TRIAR LA MILLOR OPORTUNITAT

Què és Operativa

20 min

Objectiu

Activitat d’equip en què ha de confluir el treball previ, realitzat a la sessió 
anterior, amb el treball de camp efectuat per cada membre de l’equip amb 
l’objectiu d’identificar problemes que es puguin convertir en oportunitats 
d’emprenedoria. 

Identificar una sèrie de problemes prou interessants per ser susceptibles de 
convertir-se en l’eix de la proposta d’emprenedoria de cada equip.

Material:

- 1 fitxa “Escenaris i problemes” per equip (S4A.pdf) 

Sense oblidar els problemes ja identificats en la sessió anterior, cada equip haurà 
de posar en comú el treball de camp realitzat per cada membre. L’objectiu és 
fer una selecció dels cinc problemes considerats més interessants i que seran 
valorats de forma objectiva en la següent etapa d’aquesta mateixa sessió. El criteri 
per fer aquesta primera selecció ha de ser el seu potencial com a oportunitat 
d’emprenedoria. 

No importa si dos dels problemes seleccionats es refereixen al mateix escenari o a 
una mateixa dificultat.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 2

Sessió 4
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Guia didàctica del professor / Activitat

ESCENARIS I PROBLEMES

Mòdul 2

Sessió 4

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS

ESCOLA BIBLIOTECA CINEMA EXCURSIÓ

NO ÉS NET

NO ÉS POSsIBLE

NO ES POT FER 
SOROLL

Asseure’s 
en un sofà

- Guardar el mòbil 
si vas a la platja
- Llegir el mòbil a 
l’aire lliure

Saber si un 
llibre t’enganxa

Veure la 
pel·lícula quan 
vulguis

Arribar fins a la 
muntanya

Si no t’agrada la 
pel·lícula

Dormirse
Tirar la 
basura

Comer
No tornar 
un llibre Imprimeix en DIN-A4 o, si és possible, en DIN-A3, 

tantes còpies de la plantilla que trobaràs a 

continuació (S4A.pdf) com equips tinguis a classe. 

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR

Col·loqueu en aquesta graella els problemes més interessants entre els identificats 
a la sessió anterior i els descoberts durant el treball de camp.

Al meu avi li costa 
trucar per telèfon o uti-
litzar el comandament 
a distància

El despertador 
desperta tothom que 
dorm a la mateixa 
habitació

Internet si ens hi 
connectem tots

Les bombetes de 
baix consum

El matamosques

- Fer skate
- Fer gimnàstica
- Pintar grafits

No hi ha 
suficients bancs 
al parc

La roba de 
marques 
conegudes

Anar al col·le a peu 
i no saber si arribes 
aviat o tard

Les males 
olors d’alguns 
contenidors

Regar les plantes 
i mullar els veïns 
de sota

Fer festes amb 
els amics

Organitzar-se 
els treballs i els 
deures

Portar amunt i 
avall els llibres de 
l’escola cada dia

Les cues al 
menjador

Aprendre 
anglès a l’estiu

Els llibres usats 
que llencem 
cada any 

Llibres en paper 
que no llegim 
mai
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Material de l’alumne / Activitat

PROBLEMA

NO ÉS fÀCIL

NO ÉS CÒMODE

NO ÉS RÀPID

NO ÉS BARAT

NO ÉS ECOLÒGIC

CASA CARRER

ESCENARIS

ESCOLA

Col·loqueu en aquesta graella els problemes més interessants entre els identificats 
a la sessió anterior i els descoberts durant el treball de camp.

ESCENARIS I PROBLEMES

Mòdul 2

Sessió 4
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Guia didàctica del professor

TRIAR LA MILLOR OPORTUNITAT

Què és Operativa

20 min

Objectius

Mecanisme objectiu per seleccionar el problema que ofereix més 
potencial com a projecte d’emprenedoria.

Aprendre a valorar els problemes i les oportunitats de forma objectiva.

Aprendre a prendre decisions de manera metodològica com a equip.

Els equips treballaran amb la fitxa “Selecció del problema” amb l’objectiu 
de valorar de manera objectiva un màxim de cinc problemes, i seleccionaran 
finalment el que obtingui més puntuació. És possible que en conèixer els 
paràmetres de valoració decideixin canviar la selecció inicial de cinc problemes.

Una vegada seleccionat el problema, els responsables de comunicació han 
d’elaborar la fitxa de resultats de mòdul. Per fer-ho disposen de la fitxa “Guia: el 
problema”. El resultat s’ha de transcriure a la fitxa “Resultat del mòdul”.

Material:

- 1 fitxa “Selecció del problema” per equip (S4B.pdf) 

- 1 fitxa “Guia: el problema” per equip (S4C.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: el problema” per equip (S4D.pdf)

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 2

Sessió 4
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Guia didàctica del professor / Activitat
Mòdul 2

Sessió 4

SELECCIÓ DEL PROBLEMA

PROBLEMA RELLEvÀNCIA EfICIÈNCIA vIABILITAT TOTAL RÀNQUINg

valora cada problema amb una puntuació de l’1 al 5 (1 = gens / 5 = molt) 
utilitzant cadascuna d’aquestes tres categories:

El problema seleccionat és: 
Dificultat de la gent gran per utilitzar els telèfons mòbils.

- Rellevància: el problema afecta molta gent (5) o poca (1).

- Eficiència: la solució del problema serà un canvi radical per a l’usuari (5) o serà simplement una millora (1).

- viabilitat: el problema el podem resoldre nosaltres mateixos (5) o la solució queda fora de les nostres possibilitats (1).

Aprendre anglès a 
l’estiu 5 3 2 10 3

5 4 4 13 1

5 5 2 12 2

1 2 3

2 2 4 8 4
Regar les plantes 
sense mullar els 
veïns

Dificultat de la gent 
gran per utilitzar els 
telèfons mòbils

El despertador 
desperta tothom

Tirar les 
escombraries a la 
muntanya

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S4B.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

SELECCIÓ DEL PROBLEMA

PROBLEMA RELLEvÀNCIA EfICIÈNCIA vIABILITAT TOTAL RÀNQUINg

valora cada problema amb una puntuació de l’1 al 5 (1 = gens / 5 = molt) 
utilitzant cadascuna d’aquestes tres categories:

El problema seleccionat és: 

- Rellevància: el problema afecta molta gent (5) o poca (1).

- Eficiència: la solució del problema serà un canvi radical per a l’usuari (5) o serà simplement una millora (1).

- viabilitat: el problema el podem resoldre nosaltres mateixos (5) o la solució queda fora de les nostres possibilitats (1).

Mòdul 2

Sessió 4



30MÒDUL 2     PROBLEMES: COM HE DE MIRAR?JOVES EMPRENEDORS

Mòdul 2

Sessió 4

GUIA: EL PROBLEMA

EL PROBLEMA

Seguint l’esquema de preguntes que us facilitem, descriviu de manera sintètica quin és el 
problema que us plantegeu solucionar i els motius que us han portat a seleccionar-lo.

- Quin és el problema? Per què passa?

- A qui afecta? Quants són?

- És un problema greu per a ells?

- Què us fa pensar que el podreu solucionar?

- Hi ha algun motiu especial pel qual l’hàgiu seleccionat?

La majoria de la gent gran té problemes per utilitzar telèfons mòbils perquè són aparells 

massa complicats per a ells. Això els impedeix comunicar-se amb facilitat. Creiem que 

hi pot haver algun producte nou que, sense utilitzar la tecnologia, solucioni aquest 

problema que pateixen molts dels nostres avis.

Guia didàctica del professor / Activitat

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S4C.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / Activitat

GUIA: EL PROBLEMA

EL PROBLEMA

Seguint l’esquema de preguntes que us facilitem, descriviu de manera sintètica quin és el 
problema que us plantegeu solucionar i els motius que us han portat a seleccionar-lo.

- Quin és el problema? Per què passa?

- A qui afecta? Quants són?

- És un problema greu per a ells?

- Què us fa pensar que el podreu solucionar?

- Hi ha algun motiu especial pel qual l’hàgiu seleccionat?

Mòdul 2

Sessió 4
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Mòdul 2

Sessió 4

EL PROBLEMA

EL PROBLEMA

La majoria de la gent gran té problemes per utilitzar telèfons mòbils perquè són aparells 

massa complicats per a ells. Això els impedeix comunicar-se amb facilitat. Creiem que 

hi pot haver algun producte nou que, sense utilitzar la tecnologia, solucioni aquest 

problema que pateixen molts dels nostres avis

Guia didàctica del professor / RESULTATS

fINAL DEL MÒDUL 2

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S4D.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEmplE DE l’ACtIvItAt 
pER Al pRofESSoR
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Material de l’alumne / RESULTATS

EL PROBLEMA

EL PROBLEMA

Mòdul 2

Sessió 4


