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Benvolguts pares i mares, 
 
Comença un nou curs i aquest document us presenta les informacions inicials necessàries sobre 
el funcionament del nostre Institut Escola: calendari anual, horari, entrades i sortides... Algunes 
dades són generals per a tots i, d’altres, són específiques per a un nivell o per a un cicle o etapa.  
 
Us recordem que durant els mesos d’octubre i novembre es realitzaran les reunions d’aula, on 
els docents us informaran sobre els objectius de cada nivell, les competències a assolir, les 
sortides i les colònies del curs. 
 
 
L’EQUIP 
 
L’equip de La Tordera està format per diversos professionals que depenen del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria 
de Palautordera i de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola. Tots plegats formem 
un equip que treballa per oferir un projecte educatiu engrescador i coherent. 
 
 
 

Secundària  
 

Curs  
 

Tutores  Equip docent  

1r A  
Lourdes Romero 

 
 

 
CATALÀ: Montse Deulofeu 
CASTELLÀ: Lourdes Romero (1r A) / M. 
Rosa Pallarol (1r B) 
MATEMÀTIQUES: Vanesa Garcia 
BIOLOGIA: Anna Sorribes 
SOCIALS: Maite Villalonga 
TECNOLOGIA: Yolanda Garcia 
ANGLÈS: Isabel León / Mireia Clopés 
EDUCACIÓ FÍSICA: Marc de Pedro 
VISUAL I PLÀSTICA: Xiu Duset 
MÚSICA: Joana Fugaroles 
ÈTICA: Montse Deulofeu  
 
OPTATIVES –  
Revista: Montse Llorente / Xiu Duset  
Francès: Lourdes Romero  
Educació Emocional: Montse Deulofeu 
Matemàtiques: Marcols Frígols 

1r B  Isabel León  
 

2n A  Anna Sorribes   
 

 
CATALÀ: Montse Deulofeu 
CASTELLÀ: Montse Llorente 
MATEMÀTIQUES: Bibiana Zariquiey 
BIOLOGIA: Anna Sorribes / M. José Pérez 
SOCIALS: Maite Villalonga 
TECNOLOGIA: Yolanda Garcia 
ANGLÈS: Isabel León/ Mireia Clopés 
EDUCACIÓ FÍSICA: Marc de Pedro 
MÚSICA: Joana Fugaroles 
ÈTICA: Anna Sorribes / Maite Villalonga 
 
OPTATIVES –  
Francès: Lourdes Romero 
Anglès: Mireia Clopés 
Visual i Plàstica: Xiu Duset 

2n B  
Maite Villalonga 

 
 



4 
la Tordera   /  informacions bàsiques  /  18-19 

3r A  M. Rosa Pallarol 

 
CATALÀ: Montse Deulofeu (3r A) / Sònia da 
Silva (3r B) 
CASTELLÀ: M. Rosa Pallarol 
MATEMÀTIQUES: Marcos Frígols 
FÍSICA I QUÍMICA: M. José Pérez 
BIOLOGIA: Albert March 
SOCIALS: Cristina Carreño (3r A) / Illa 
Pomares (3r B) 
TECNOLOGIA: Yolanda García (3r A) / 
Marcos Frígols ( 3r B) 
ANGLÈS: Mireia Clopés / Isabel León 
EDUCACIÓ FÍSICA: Marc de Pedro 
VISUAL I PLÀSTICA: Xiu Duset 
ÈTICA: Cristina Carreño / Lourdes Romero 
(Éthique) 
 
OPTATIVES –  
Francès: Lourdes Romero 
Cultura Clàssica: Cristina Carreño 
Emprenedoria: Maite Villalonga 

3r B  Illa Pomares  

4t A  Montse Llorente 
  

 
CATALÀ: Sònia da Silva (3r B) 
CASTELLÀ: Montse Llorente 
MATEMÀTIQUES: M. José Pérez 
SOCIALS: Cristina Carreño / Illa Pomares 
ANGLÈS: Mireia Clopés 
ÈTICA: Cristina Carreño / Lourdes Romero 
EDUCACIÓ FÍSICA: Marc de Pedro 
 
OPTATIVES –  
Francès: Lourdes Romero 
Visual i Plàstica: Xiu Duset 
Informàtica: Vanesa Garcia 
 
OPTATIVES ESPECÍFIQUES –  
 
ITINERARI HUMANÍSTIC: 
LLATÍ: Montse Llorente 
CULTURA CLÀSSICA: Cristina Carreño 
ITINERARI SOCIAL: 
ECONOMIA: Marcos Frígols 
EMPRENEDORIA: Cristina Carreño 
ITINERARI CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC: 
FÍSICA I QUÍMICA: M. José Pérez 
BIOLOGIA: Albert March 
TECNOLOGIA: Yolanda García 

4t B  M. José Pérez 
  

Projecte 24  Sílvia Planas  
 

 
CATALÀ: Sílvia Planas 
CASTELLÀ: M. Rosa Pallerol 
MATEMÀTIQUES: Susana Dolcet / Joana 
Fugaroles 
SOCIALS: Illa Pomares 
BIOLOGIA: Cristina Carreño 
TECNOLOGIA: Xiu Duset 
ANGLÈS: Sílvia Planas 
ÈTICA: Cristina Carreño  
EDUCACIÓ FÍSICA: Marc de Pedro 
VISUAL I PLÀSTICA: Xiu Duset 
ÀMBIT PRÀCTIC: Sílvia Planas / Susana 
Dolcet 
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OPTATIVES 3r –  
Cultura Clàssica: Cristina Carreño 
Emprenedoria: Maite Villalonga 

 

EAP 
 
Carol Maynou  
 

Serveis Educatius  

 
Mònica Iglesias 
Albert Peix 
 

Servei Psicopedagògic 
(inf+prim)  

 
Núria Cortell 
Carme Vila 
 

Personal administratiu i serveis  

 
Montse Córcoles 
Carmen Ortiz 
Elisabeth Bek 
Anna Rafart 
Teia Padrós 
Eida Santillán 
Anna Sánchez 
 

CALENDARI CURS 2018-2019 
 
El calendari escolar del curs 2018-2019 va ser aprovat en Consell Escolar. 
Inici del curs escolar a l’IE La Tordera:  12 de setembre de 2018 
 
La Tordera, com a escola mancomunada de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, no pot recollir en 
el seu calendari de festes  la proposta dels dos Consells Escolars Municipals per tant se’n tria una de cada 
municipi: 
 
● 10 de setembre de 2018  (Sant Celoni) 
● 28 de gener de 2019 (Santa Maria de Palautordera) 
 
Dies de lliure disposició:  
(No coincidents amb la totalitat de les escoles de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera) 
▪ 2 de novembre de 2018  
▪ 7 de desembre  de 2018  
▪ 4 de febrer de 2019  
▪ 4 de març de 2019  
   
Vacances :   
Nadal:  Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019,  ambdós inclosos. 
Setmana Santa: Del 13 al 22 d’abril de 2019 , ambdós inclosos. 
Estiu: A partir del 21 de juny de 2019 (últim dia de curs). 
  
HORARI ESCOLAR 
 
Horari del centre   
 
Educació Secundària  
 

 
De dilluns a divendres de 8:30 a 15 h.  
  

 
  

HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:  
De dilluns a divendres de 8:30 a 9h i dimarts i div endres de 15h a 16:30 hores.  
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   Festius 

Vacances  Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 
2019 

 
        

 Vacances de Setmana Santa: Del 13 al 22d’abril de 2019  
  

   
Dies de 

lliure 
disposició 

2 de novembre de 2018 
7 de desembre de 2018 
4 de febrer de 2019 
4 de març de 2019 

  
        

 

   Festa 
local 

10 de setembre de 2018SantCeloni            

  28 de gener de 2019 Palautordera.(Pendent de confirmar)            

 

Horari:  
Infantil i primària: De 8:30 a 12:15 i de 15:00 a 16:30 dilluns, dimarts, dijous i divendres. 
Dimecres de 8:30 a 12:30. 
ESO:Tots els dies de 8:30 a 15:00.  
Jornada Intensiva : 21 de desembre i del 10 al 21 de juny (infantil / primària).  
Iniciclases d’infantil, primària i ESO: 12 de setembre.  

  

       

 
  

                          

                
 

  
 

      
 

     
 

 

       
 

                         
                         
                         

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CALENDARI ESCOLAR  2018-2019 

NOVEMBRE 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30      
 
 

OCTUBRE 

Dll Dm Dc  Dj Dv  Ds Dg 

   1     2  3  4  5  6 7 

8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 
 

DESEMBRE 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

         1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

GENER 

Dll  Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31         
 
 

 

FEBRER 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

       1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28   
 

MARÇ 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

       1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 
 

ABRIL 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 1  2  3  4  5  6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 
 

MAIG 

Dll Dm  Dc Dj Dv Ds Dg 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

JUNY 

Dll Dm  Dc Dj Dv Ds Dg 

         1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20  21 22   23 

 24 25   26 27  28 29  30 
 
 

SETEMBRE 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

           1   2 

 3  4  5  6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  30 
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ASSISTÈNCIA  
 
L’assistència a classe és obligatòria i qualsevol falta d’assistència s’ha de comunicar i justificar a 
l’escola.  
 
Quan un alumne/a ha de sortir en horari escolar, els pares o tutors han de signar un justificant a 
la Consergeria de l’escola, en el moment de venir-lo a buscar. 
En cap cas l’autorització serà via telefònica, ni a mb un comunicat a l’agenda, sense que 
un familiar (major d’edat) el vingui a buscar . 
Els alumnes de secundària poden marxar sols a casa quan s’acaba l’horari lectiu. Si, per diversos 
motius, la família no ho creu convenient, haurà de lliurar el document específic al centre, que pot 
sol·licitar a la Secretaria del centre o descarregar-lo des de la pestanya Secretaria del web de 
l’escola, on indiqui que l’alumne no pot marxar sol a casa  acabat l’horari lectiu. 
 
 
ENTRADES I SORTIDES A SECUNDÀRIA  
 
La porta del Parc (davant dels mòduls) s’obrirà a les 8:25 h i es tancarà a les 8:30 h. La sortida 
es farà per la mateixa porta. 
 
L’horari d’inici de l’activitat escolar és les 8:30 h del matí. Per al bon funcionament del centre és 
necessari que tothom arribi a l’hora establerta. Els retards, així com les absències, hauran de ser 
degudament justificats.  
Els alumnes que arribin més tard hauran d’entrar per la porta petita d’ESO, on hi ha el videoporter. 
Abans d’entrar a classe, hauran de dirigir-se a la Sala de Guàrdia (mòdul de 3r d’ESO) per 
justificar el retard, que es farà via agenda amb la signatura de la família. 
Al llarg del mateix matí, es farà arribar un correu o un missatge a les famílies, on es comunicarà 
el retard o l’absència de l’alumne al centre. 
Els patis a l’ESO estan distribuïts en dues franges horàries. El primer pati, d’una durada de 10 
minuts, es realitzarà a les 10:50. El segon patí,  de 20 minuts de durada, es realitzarà en la franja 
horària de 12:50 a 13:10. Es recomana que els alumnes duguin alguna cosa per menjar per 
cadascun dels dos patis, per esmorzar i per picar.  
 
 
DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 
 
 
La distribució d’aules i d’espais és la següent :  
 
● Aules de Parvulari   Planta baixa passadís verd 
● Aules de Cicle Inicial  Primera Planta passadís taronja 
● Aules de Cicle Mitjà i Superior Primera Planta passadís groc 
● Aulari d’ESO   Mòduls annexos a l’escola 
● Laboratori i Taller de Tecnologia  Mòduls annexos a l’escola 
● Aula de Música   Primera planta passadís taronja 
● Aula d’Idiomes   Mòduls annexos a l’escola 
● Aula Mediateca-informàtica Planta baixa passadís lila 
● Aula Mediateca-biblioteca Planta baixa passadís lila 
● Aula Mediateca-audiovisuals Planta baixa  passadís lila 
● Aula Psicomotricitat  Planta baixa passadís verd 
● Gimnàs    Planta baixa passadís lila  
● Secretaria/bidell/Equip Directiu Planta baixa Àgora 
● Menjador    Planta baixa 
● Aula Servei psicopedagògic Primera planta passadís taronja 
● AMPA    Planta baixa passadís lila 
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REUNIONS, ENTREVISTES 
 
 
Dins del projecte educatiu de La Tordera, prioritzem totes les mesures encaminades a mantenir 
una relació fluïda entre els pares i mares i  tutors/es o educadors/es del centre. 
Per als alumnes de primària i secundària, l’agenda és la via per comunicar qualsevol observació. 
D’altra banda, a part de les reunions d’inici de curs (per als cursos que inicien una etapa) i de les 
reunions d’aula del mes d’octubre (per parlar amb més amplitud), es programen entrevistes amb 
el tutor/a de cada alumne/a. Cada tutor/a informa, via agenda, de la data i hora de l’entrevista. El 
mes de juny es duen a terme les tutories finals de curs, on es lliuren els butlletins.  
 
El servei psicopedagògic realitzarà entrevistes amb les famílies que ho sol·licitin al tutor/a. A més, 
tots els docents disposen d’una hora d’atenció a les famílies.  
 
 
AGENDA 
 
A la Tordera, ja des de 1r de Primària, s’introdueix l’agenda escolar. La vostra col·laboració és 
necessària perquè el vostre fill/a en faci una eina útil. Us demanem que l’ajudeu a revisar-la cada 
dia quan arribi a casa i anoteu aquelles comunicacions que vulgueu dirigir al professor/a. 
Convé que la reviseu periòdicament per si el professor/a hi ha fet alguna anotació puntual i que 
en feu, amb el vostre fill/a, el seguiment dels deures i dels exàmens. 
 
A més de l’agenda escolar, també treballem amb un programa de gestió de faltes anomenat 
GESTIN. Aquest programa, alhora que permet al professorat passar llista, justificar faltes 
d’assistència i anotar qualsevol incidència en relació a l’alumnat (retards, faltes de deures, 
observacions vàries), també permet que els pares pugueu veure tota la informació relacionada 
amb el vostre fill/a des de casa i en qualsevol moment. 
 
L’accés al programa es troba a la pàgina principal del web de L’Institut Escola La Tordera i cal 
entrar-hi amb un nom d’usuari i un codi d’accés, que el tutor/a del vostre fill/a us facilitarà a inicis 
del curs. 
 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA : QUÈ CAL PORTAR  
 
 

  OBSERVACIONS  

TOTS Motxilla (sense rodes) i estoig 
Cal portar-la cada dia, amb l’arxivador, 
l’agenda i l’esmorzar. 

TOTS Boca’nroll (o altre embolcall reciclable) 
per a l’esmorzar. 

Ens permet reduir residus d’embolcalls. 

TOTS 

 
Xandall i calçat esportiu, roba per 
canviar-se, sabó i tovallola per dutxar-
se. 
 

 
Imprescindible per fer Educació Física. 
(veure normativa específica d’EF que es 
passa a classe.)  

TOTS Material escolar 

Tot el material fungible, de consulta o 
treball és col·lectiu. Es compra des de 
l’escola i es reparteix els primers dies.  
 

3r i 4t ESO  
Calculadora científica, regle, escaire, 
cartabó, compàs i transportador 
d’angles. 
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SORTIDES I COLÒNIES 
 
Durant el curs, es realitzen sortides o excursions fora del recinte escolar. 
L’objectiu d’aquestes sortides és sempre pedagògic, per la qual cosa és molt important 
l’assistència de tot l’alumnat. 
Les excursions de tot el dia seran notificades amb prou temps perquè pugueu confirmar 
l’assistència del vostre fill/a i preparar la motxilla segons les instruccions que us donarem. 
En algunes sortides se us convocarà a una reunió prèvia. La vostra assistència a aquesta reunió 
és molt important.  
Les petites sortides pel voltant de l’escola o pels municipis, us seran comunicades, però no caldrà 
cap més requisit que la signatura d’una única autorització, que tindrà validesa per a totes les 
sortides d’aquestes característiques durant el curs. 
De les colònies a 2n d’ESO i del Viatge fi de curs de 4t d’ESO, se n’informarà a la reunió de pares 
i mares del mes d’octubre. 
Les sortides i colònies complementen els aprenentatges que es realitzen al centre; malgrat això, 
si un alumne comet faltes greus de convivència, serà susceptible de ser exclòs d’aquestes 
activitats. 
Les autoritzacions de les sortides es recolliran una setmana abans de realitzar-la, no 
s’acceptaran autoritzacions lliurades fora de termi ni. Si es produeix aquesta situació, 
l’alumne no podrà gaudir de l’activitat. 
 
PAGAMENT DEL MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I COLÒNIES 
 
 
Tot el material fungible, de consulta o treball és col·lectiu i es compra des de l’escola. 
Les despeses de material fungible, els quaderns de treball, els quaderns digitals i les agendes 
(per a aquells cursos que en fan ús), així com el cost de les sortides escolars i sortides culturals, 
es cobraran en el compte bancari d’activitats de l’escola. 
Aquest import es fracciona en quatre quotes: setembre, octubre, febrer i abril . Es farà una 
liquidació de despeses al juny , per si hi ha hagut una variació del previst.  
 
El pagament de les quotes és imprescindible per obtenir els materials i realitzar les sortides i 
colònies del curs. L’abonament de les quotes es proposa per domiciliació bancària. Us facilitarem 
un full per autoritzar els cobraments i donar les vostres dades. A les famílies que heu optat per a 
l’ingrés, us informarem del número de compte on cal ingressar les quotes. Per qüestions de 
seguretat no es podran realitzar pagaments en efectiu a la secretaria del centre.   
El cost del material fungible per al curs 2018-2019, que ha estat aprovat pel Consell Escolar, és 
de 105€ per als alumnes de secundària. 
 
A la reunió de curs dels mesos d’octubre i novembre, se us informarà de les sortides que es 
realitzen a cada curs. El pagament de les colònies, per a aquells cursos que en fan, s’incorpora 
a les quotes i es pot fer íntegrament afegit a la quota del mes d’octubre o de forma fraccionada, 
a l’octubre i al febrer. 
 
ESMORZAR 
 
És important  que els alumnes esmorzin a casa i no arribin en dejú al centre.  
Per a l’esmorzar de l’escola us demanem que portin fruita i/o entrepà i recomanem no afegir a 
l’entrepà el consum de sucs de fruita comercials que contenen un grau excessiu de sucres. Les 
begudes excitants (coles, etc.) estan prohibides a l’escola. 
Per tal de reduir al màxim els residus (plàstic, paper, alumini i tetrabricks), us demanem que 
porteu l’entrepà dins d’una carmanyola o boca’n’roll.  
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MENJADOR 
 
El servei de menjador és fins a les 16:30h  de dilluns a divendres  i dimecres  de 15 a 16h. El 
servei de menjador començarà a funcionar el primer dia de curs (12 de setembre 2018 ). 
El servei el realitzarà un equip d’educadores contractades per l’AMPA (veure informació adjunta). 
 
APARELLS ELECTRÒNICS 
 
A l’escola no es permès als alumnes l’ús d’aparells electrònics. Tampoc a les sortides ni colònies. 
Només en ocasions estrictament relacionades amb la tasca acadèmica, a secundària, es dóna, 
des de l’equip directiu, un permís extraordinari que en permet el seu ús. 
L’ús d’aquests fora de la tasca acadèmica implicarà la retirada de l’aparell. La família l’haurà de 
venir a recollir a Secretaria. 
Es recorda que, quan la família vol comunicar-se amb l’alumne durant l’horari escolar, ho ha de 
fer a través del telèfon de l’escola i en cap cas a través del telèfon de l’afectat, el personal del 
centre ho transmetrà a l’alumne. 
 
L’escola NO es farà responsable de la pèrdua o dany d’aquests aparells.  
 
BICICLETES I PATINETS 
 
Molts alumnes de la nostra escola vénen amb bicicleta, patinet o monopatí. No s’habilitarà cap 
espai de l’interior del mòduls per guardar aquest t ipus de vehicles lleugers. Per a 
l’aparcament d’aquests, hi ha habilitat un espai entre els mòduls de 3r i 4t d’ESO. Cal portar una 
cadena amb un cadenat per fixar-los, si és necessari.  
 
 
VESTIMENTA 
 
Els dies d’EF és normatiu portar el xandall-calçat esportiu i roba de recanvi.  
En hores lectives, els alumnes han de vestir-se amb correcció. 
L’ús de la gorra o caputxa només és permès en hores d’esbarjo. 
 
CONVIVÈNCIA 
 
Un clima de tranquil·litat i respecte és fonamental per a una bona convivència, per això des del 
centre es vetlla per un ambient de diàleg i consens per resoldre els conflictes. Malauradament, 
determinades conductes poden anar en contra d’aquest bon clima i, des del centre, cal prendre 
mesures sancionadores que es comuniquen a la família via agenda o a través d’una trucada. En 
casos d’extrema gravetat on l’alumne hagi de ser expulsat, un o diversos dies, es convocarà a la 
família per informar-la de la situació. 
 
SALUT 
 
Quan un alumne/a presenta símptomes de malaltia, cal que es quedi a casa perquè a l’escola no 
el podem atendre correctament i pot ser font de contagi per als companys/es.  
 
És important no venir a l’escola quan: 

● Es té febre 
● Hi ha erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que no és contagiós) 
● Muguet (fongs) 
● Parasitosi (polls, cucs...) 

 
Cal que, un cop diagnosticada la malaltia, es comuniqui a l’escola per si s’ha de prendre alguna 
precaució. 
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Quan un alumne/a presenta símptomes de malaltia en horari escolar, es trucarà als pares o tutors 
perquè el vinguin a buscar. 
Es considera que està recuperat quan ja es pot participar en totes les activitats escolars (també 
Educació Física, piscina i pati). 
 
Com a norma general, a l’escola, no podem donar med icaments, excepcionalment sota 
prescripció mèdica escrita.  
 
 
 
PLA SEQTOR 
 
En cas d’emergència (risc d’accident químic de la indústria de Sant Celoni), si s’activés el PLA 
SEQTOR, quan les autoritats alertin a tota la població, l’escola haurà de seguir el protocol de 
confinament establert pel PLA. En aquest cas, no es poden venir a buscar els alumnes a l’escola 
fins que es comuniqui pel procediment establert per les autoritats.  
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Institut Escola la Tordera 

 
Centre mancomunat de Santa Maria de Palautordera – 

Sant Celoni 
 

Passatge Margarida, 1 
Tel 93 848 47 98 

 

Web: blocs.xtec.cat/latordera/  


