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Hospital 1
Missió
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució de serveis de salut de la seva
àrea d’influència i un referent a Catalunya per a serveis d’excel·lència.
És un hospital competitiu i dinàmic en els seus àmbits d’actuació: assistència, docència
i recerca.
Està obert a la societat i al seu entorn sanitari i orientat a les persones, però també és un
referent com a centre d'atenció especialitzada terciària i d'alta complexitat en els àmbits
nacional i internacional.

Visió
L’Hospital vol continuar sent un centre de referència a Catalunya pels seus excel·lents
serveis de salut, recerca i docència, amb una forta implantació a la seva àrea
d’influència i una alta qualificació humana, professional i tecnològica. I vol exercir
també el lideratge dels serveis de salut de la població de l’àrea d’influència que li és
pròpia.
Per a la consecució de la seva visió dedica els seus esforços a les següents línies
estratègiques d’actuació:
•
•
•
•
•

Millorar la coordinació amb altres nivells assistencials per tal de poder oferir un
servei més àgil i efectiu.
Modernitzar processos assistencials i desplegar més gestió clínica per adaptar-se
als nous temps i anticipar-se a les necessitats dels usuaris.
Orientar l’Hospital cap a la innovació i la recerca per desenvolupar nous
processos, tècniques i tractaments que millorin la qualitat de vida del pacient.
Dedicar esforços i recursos en desplegar Tecnologies de la Informació i la
Comunicació per assegurar una millor gestió del coneixement.
Millorar la seguretat clínica amb la creació de nous comitès ètics, el
desplegament del Codi de Bones Pràctiques i la regularització del personal de
l’Hospital.

https://youtu.be/L23qo3JALko?t=801
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Aquesta informació l'he copiat de la web de l'hospital.
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Pediatria
27/12/2015

Pediatria està situat en el bloc E a la planta 2.

A pediatria hi ha dos parts: l’hospital de dia i hospitalització.

L’hospital de dia:

L’hospital de dia comença a funcionar a les 8:00h del matí tots els dies de la setmana
menys caps de setmana i festius. I tanca tots els dies a les 17.00h menys els divendres
que tanca a les 14.00h.

De 8:00h a 9:00h vénen els pacients que estan citats
per fer-se una analítica. Quan el pacient li han punxat
o tret la sang de un port-a-cath... pot marxar a casa o
esperar-se fins les 11.30h o 12.00h que no surt el
resultat de l’analítica.

Després de les 9.00h poden anar arribant altres
pacients amb altres casos com per exemple: si tens febre et fan una analítica i et punxen
per fer hemocultius de la sang.
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Quan ja han arribat les 11:30 o 12:00h els pacients que han vingut entre les 8.00 h i les
9:00 h comencen a arribar i s’esperen a que la doctora o el doctor els cridi. Un cop la
doctora els ha cridat i l’analítica esta bé el pacient pot tornar cap a casa. En canvi si
l’analítica per exemple ha sortit que està molt baix de plaquetes ha d’esperar fins que
portin les plaquetes i li siguin subministrades. Un cop les plaquetes ja han estat
subministrades el pacient ja se’n pot anar. En canvi si el pacient esta molt baix de tot i
ha fet unes dècimes és millor que es quedi a l’hospital uns quants dies. Quan la doctora
ja ha acabat amb tots els pacients, que tenia que visitar, passa amb els que han vingut
amb febre a l’hospital els hi ensenya la analítica i els ingressa, si cal, a la part
d’hospitalització.

Hospitalització:

A la part d’hospitalització hi han 28 llits numerats de la següent manera E201 - E202
E203 - E204... L’E és el bloc en que estem i el 2 és pel pis en que es troba pediatria.

Per exemple a la E205-E206 és una habitació però hi
ha dos llits i s’hni poden ingressar dos nens. A
vegades hi ha malalts que estan aïllats i tenen que estar
en una habitació sense cap altre nen. O també hi ha la
situació de tenir una malaltia i intenten sempre no
posar un nen amb una malaltia amb un nen que te una
infecció o que té la grip.

El final del passadís hi ha 4 càmeres d’aïllament. Son
les úniques que sol hi cap un malalt. Per què? El
malalt que està a dins no li poden entrar els bacteris de fora per això està en una càmera
d’aïllament, aquesta càmera d’aïllament té dos portes, quan s’obre una l’altra no es pot
obrir fins que no s’ha tancat la oberta. Totes les persones que hi entren tenen que portar
mascareta i bata. I abans de sortir tenen que deixar la bata i la mascareta.

Es pot donar el cas que el malalt tingui que estar aïllat però no li faci falta la càmera d’
aïllament. Tot és el mateix però en una habitació normal.

Important: El malalt no pot sortir de l’habitació si està en una càmera d’aïllament. En
canvi si està en una habitació normal té de sortir amb bata i mascareta.
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Procés durant el dia:

Les infermeres i les auxiliars arriben a les 7:00h i es canvien el torn amb les de la nit.

A partir de les 9:00h comencen a repartir l’esmorzar. Deixen una estona i vénen a fer el
llit les auxiliars d’infermeria. Un cop fet el llit ve la infermera i et pren les constants. Si
et toca medicació te la posa i si no vas a la dutxa. Un cop dutxat i arreglat i havent
esmorzat ja tens “via lliure”. Al voltant de les 10:00h, a vegades una mica abans, ve la
Maria la professora, i si estàs bé fas els deures i si no parles i et distreus. Si la Maria et
deixa deures i et trobes bé els fas i si no pots fer alguna coseta que a tu t’agradi. A les
onze vénen les doctores a passar visita. Si la infermera té de posar medicació te la posa.
Després segurament més tard torna a passar la Maria i et pregunta que has fet si has fet
els deures, si has mirat la tele...

A les 13:30h reparteixen el dinar. Et deixen una estona perquè mengis i després
s’emporten el menjar. Si no has menjat no passa res, et deixen la safata.

A les 14.00h les infermeres i auxiliars de infermeria es canvien el torn amb els de la
tarda. Al voltant de les 16:00h comencen a repartir el berenar i els infermers a prendre
les constants. La professora també marxa de l’hospital fins demà. La tarda ja es més
tranquil·la. L’infermer et posa la medicació que tens i tu fas “el que vols”.

A les 19:30h reparteixen el sopar. Quan ja has sopat si vols et quedes mirant la tele o si
no et poses a dormir.

A les 21:00h el torn de tarda es canvia pel de nit.

Una cosa molt important és que tot el dia i tota la nit, les 24 hores, tots els nens i les
nenes ingressats podem estar acompanyats de les persones que estimem i ens estimen.
Jo sempre estic acompanyat, pot estar la mare, el pare, l'àvia, els meus avis...

Que es pot millorar de pediatria?
1.La televisió es paga, que no s'hagi de pagar
2.L’aire condicionat

5

Pol Grau Clapés

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

2nESO

Fitxa de matemàtiques sobre el tema de
l’habitació
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SEGURETAT
9/4/2016

CÀMERES:
Hi ha 350 càmeres a l’hospital

Les càmeres estan situades a l’entrada de l’hospital, en el vestíbul, al costat dels
ascensors públics i del personal. A l’entrada de les plantes de tots els blocs A, B, C, D i
E, també en els passadissos que comuniquen cada planta, a les sales d’espera i
l’heliport. A la planta -2 hi ha càmeres a farmàcia, el laboratori, a medicina nuclear, a
manteniment, a cuina, en el moll de carga, passadissos....

En tots els llocs de l’hospital no hi ha càmeres com a les consultes que es troben en el
bloc A, a les habitacions que es poden trobar en els blocs B, C ,D i E, a la planta -1 en
les sales de radiografies, ecografies.... i a les sales d’intervencions (cirurgia). Tampoc hi
ha càmeres a la sala de parts ni a l’U.C.I.

Totes les càmeres no són iguals hi ha algunes que pots fer-les girar 360° graus des de
seguretat en canvi hi ha altres
que sol tenen una posició.

TARGETES:
Las targetes són pel personal de
l’hospital. Amb elles poden
accedir a tots els llocs de
l’hospital que ells tinguin permís.
La targeta té escrit el teu nom,
també hi ha la teva foto. També hi surt de que treballes (infermera, doctor,
manteniment,...)
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Com funcionen?

Las targetes tenen dues cares la cara on surten les teves
dades i la cara on hi ha la banda magnètica. Per la part
on hi ha la banda magnètica es passa per un sensor i si
tens permís pots entrar. Aquests sensors es poden trobar
a les portes i en els ascensors.
A mi m'han fet una de visitant.
Aquestes targetes es poden anul·lar.

CLAUS:
Seguretat té totes les claus de l’hospital tant de portes com d’armaris. En cas que es
perdés alguna clau ells podrien obrir la porta o l’armari de la clau perduda.

També hi ha unes claus mestres que poden obrir molts panys.

ASCENSORS:
Hi ha dos tipus d’ascensors:

Públics: En aquests ascensors pot entrar qualsevol persona. Aquets ascensors poden
anar a les plantes 3,2,1,0 i -1. Si l’ascensor s’avariés a seguretat li enviaria un senyal.

Personal: Són uns ascensors més grans. Estan pensats per que hi càpiguen les camilles.
Funcionen amb targeta, o sigui que només hi pot entrar el personal de l’hospital. Poden
anar a totes les plantes 3,2,1,0, -1, -2 i les plantes 4 i 5 del bloc A.

Els ascensors també es poden bloquejar des de seguretat. Hi ha un ascensor que està en
el bloc E que sempre està bloquejat. Menys quan s’utilitza per pujar i baixar de
l’heliport.

INCENDI:
En cas d’incendi ràpidament seguretat ho sabria gràcies a uns sensors de fum que hi ha
per tot l’hospital. També es tancarien unes portes que bloquegen el foc i bloquejarien els
aires condicionats i els ascensors. Això en un segon.
8
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BLOC A (PIS 5)
9/11/2016

DESPATXOS:
Els despatxos dels doctors, cirurgians, fisios... es troben en el bloc A a la planta 4 i 5.
Alguns tenen un despatx i altres tenen un lloc per treballar amb unes parets que no
arriben al sostre. Tenen ordinadors, telèfons, el seu calendari...

Hi ha unes papereres especials per tirar papers confidencials, també hi ha a altres llocs
de l’hospital.

Des de la planta 4 i 5 es pot veure l’heliport de Sant Pau i el mar.
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LABORATORI
10/11/2016

A l’hospital cada dia fan 1.200 analítiques dels pacients, 700 són urgents.

Àrees:
Recepció: De 8.00h a 9:00h del matí l’extractora o
l’extractor deixen les mostres de sang sobre la taula
central que està a la vista de tots els treballadors. Al llarg
del dia també arriben les analítiques no programades.

Pre-analítica: tots els tubs passen per a l’àrea de pre-analítica.
Microbiologia: s’analitza els bacteris de la sang i els virus.
Bioquímica: s’analitza els ions, el sodi, el potassi...
Hemostàsia: s’analitza la coagulació de la sang.
Hematologia: s’analitza els components de la sang: globus vermells, globus blancs,
plaquetes...
Especialitats: Són d’anàlisis poc habituals, els fan manualment amb pipeta. Si aquests
anàlisis es comencen a demanar molt les cases comercials ho preparen i aleshores
deixen les seves màquines a l’hospital.
Procés hospitalari:
L’extractora o l’extractor em punxen. A pediatria l’extractora va amb un carro amb
ossitos pels més petits. L’extractora o l’extractor treu els tubs que necessita perquè facin
l’analítica. Es pot treure la sang de quatre maneres:

1.
2.
3.
4.

Punxant directament a la pell
Si el pacient porta una via prèviament punxada.
Si el pacient té un port-a-cath que ja està punxat.
Si el pacient porta un catèter.
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L’extractora o l’extractor baixa el carro amb tots els tubs de sang per analitzar. Tots els
tubs es baixen etiquetats. Un cop allà els tubs passen a la taula central i són traslladats a
l’àrea de pre-analítica, unes màquines robotitzades els classifiquen.

Poden haver diversos tubs amb taps de color diferent.

La codificació dels tubs és internacional:
Tub de tap groc: La sang es coagula gràcies a una gelatina. A dalt queda el sèrum de
color groc (pot varia de tonalitat). En aquest sèrum hi ha la glucosa, urea, creatinina,
potassi, sodi, calci... s’analitza a microbiologia o a bioquímica.

Tub de tap blau: Normalment es demana aquest tub quan t’intervé un cirurgià. Serveix
per mirar la capacitat de coagulació. El tub té un líquid que es diu citrat. S’analitza a
hemostàsia.

Tub de tap verd: Conté un líquid amb heparina i fa que no es coaguli i serveix pel
mateix que el tub groc però els resultats els tenen més ràpid. S’analitza a microbiologia
o a bioquímica.

Tub de tap morat : serveix per saber els globus vermells, blancs, segmentat, bandes... El
tub de tap morat té un líquid que és edta. El líquid és anticoagulant. S’analitza a
hematologia.
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Un cop la sang està analitzada, la màquina que ho ha fet passa el resultat a l’ordinador.

La doctora pot consultar tots els resultats a
l’ordinador en el programa SAP. Però només ho
poden veure els metges autoritzats. El meu tiet,
per exemple, és metge però no treballa en aquest
hospital però també ho pot consultar perquè té
autorització.

Sempre queda enregistrat qui ha entrat a l’historial. La protecció de dades és molt
important a tot l’hospital, i aquí al laboratori també és molt important.

Tots els tubs es guarden, una setmana, a una nevera, per si s’ha de fer una comprovació.
Generalment no s’ha de fer cap.
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HELIPORT
15/12/2016

Com ja sabeu l’ascensor que es troba en el bloc E i que va a l’heliport està bloquejat,
però quan hi ha una emergència es desbloqueja.
Sempre que hi ha una emergència li arriba una
trucada a seguretat i a l’equip d’emergència
(metges i infermera) de l’hospital perquè es
vagin preparant perquè l’helicòpter ve a buscarlos. L’helicòpter arriba pel costat dret de
l’hospital perquè així no molesta tant als veïns
que estan el costat esquerra de l’hospital.
L’equip d’emergència puja a l’helicòpter i van a
recollir el pacient a un altre hospital o el van a recollir a la muntanya, etc. Al pacient se'l
puja a l’helicòpter amb el equip de emergència i tornen a l’hospital. L’helicòpter torna
a entrar pel costat esquerra de l’hospital.
Si és de nit s’activen uns llums situats a la
pista d’aterratge que il·luminen la pista però
no enlluernen el pilot de l’helicòpter. També
hi ha un sistema de extinció per si
l’helicòpter s’incendia.
Quan l’helicòpter ha aterrat l’equip
d’emergència treu el pacient i baixa una
rampa fins arribar a una porta que només
s’obre en cas de emergència. Si la porta no
s’obrís al costat hi ha eines per
poder-la obrir. L’equip de
emergència baixa amb el
pacient a l’àrea on ha
d’ingressar.

Des de l’heliport hi ha unes vistes de 360 graus de tot
Barcelona.
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Farmàcia
13/3/2017

A l’hospital hi ha uns 600 pacients ingressats i cada un pren medicaments diferents, pel
dolor, antibiòtics... Els metges recepten i el farmacèutic comprova que la recepta estigui
bé, i que la dosi sigui la correcta. Per exemple segons el pes cada persona necessita una
dosi o una altra. També pot influir el ronyó, las característiques de cada malalt, i també
mirar que una medicació no perjudiqui a una altre.

Medicaments com la morfina estan guardats en un armari anomenat pyxis. Estan
guardats perquè son medicaments que es tenen que controlar d’una manera especial
perquè son estupefaents i no poden estar l’abast de totes les persones.

Per obrir el armari anomenat pyxis. Primer tens que elegir la medicació que trauràs
l’armari i per quin pacient el trauràs.
També queda registrat qui ha tret la
medicació, a quina hora l’ha tret,
quina infermera la subministrarà i
quin a metge ha demanat la
medicació. Quan la medicació ha estat
subministrada es té de baixar a
farmàcia la botella buida i un paper
amb les dades del pacient i la firma
del metge que ha demanat la
medicació i també la firma de la
infermera que ha subministrat la
medicació. Quan s’ha comprovat que
la botella està buida i hi ha el paper
firmat amb les dades del pacient es
tira la botella i es guarda el paper per
si hagués una inspecció.

El preu d’una botella de morfina val cèntims, una
caixa de deu pot valer un euro. En canvi hi ha
medicació molt cara que un vial pot costar entre
3.000€ a 9.000€. Aquests medicaments s’ha de
vigilar molt perquè no es trenquin.
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La medicació els posen en carros grans que tenen calaixos. Cada calaix està numerat de
la següent manera E201-E202 que equival a cada malalt. Els calaixets els pugen de
farmàcia a les tres amb tots els medicaments durant les 24h següents. Si fos el cas que
es tingues que donar un altre medicament pel que fos i no estigués en el carro ho
demanarien a farmàcia i s’enviaria pels tubs.

També a farmàcia hi ha una zona que preparen xarops pels nens que no poden empassar
les pastilles o cremes per algun problema de
pell.

També a farmàcia és preparen les
quimioteràpies que serveixen per matar les
cèl·lules que han provocat la malaltia. Cada
dia poden preparar entre 100 i 150. També es
preparen parenterals que són unes bosses amb
els complements que et falten en el cos
grasses, sucres, proteïnes... En un matí poden
preparar entre 15 i 20. És molt important que
les quimioteràpies i les parenterals estiguin
ben ajustades per a cada pacient.

Tant la quimioteràpia com la parenteral les preparen en unes sales que tens que entrar
amb bata, mascareta, gorro i amb una protecció a les sabates. Això es fa perquè sigui
més esterilitzat les quimioteràpies i les parenterals i perquè la gent que te de preparar les
quimioteràpies i les parenterals tingui el mínim perill pels components químics que hi
posen.

També hi ha un espai on tenen que posar les pastilles en un plàstic. Perquè quan venen
van en tires molt llargues. Hi ha una màquina que tanca la pastilla en el plàstic i posa la
informació de la dosis de la pastilla i la seva data de caducitat.
A farmàcia hi treballen 50 persones i 20 son farmacèutics. Hi ha torns de dia, de tarda i
de nit.
15
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Salut Mental, sala B2 2
16/3/2017

La sala de Salut Mental es troba en el bloc B a la planta 2 a la mateixa planta que
pediatria.

Quan arribem a la sala el primer que veiem és una porta blindada, perquè si algun
pacient es poses nerviós no la pogués trencar amb un cop de puny. Quan entrem el
primer que ens fixem a la dreta és que no hi ha ascensors pel personal, en canvi tenen un
petit menjador per menjar tots junts. Continuem una mica més endavant i a l’esquerra
ens fixem que hi ha els administratius amb un vidre i amb un forat per parlar o donar
alguna cosa. Avancem i veiem les habitacions. A les portes es veu que els panys són
diferents i no es poden agafar amb el puny perquè no es tanquin a dintre. Tota la
habitació està buida perquè no es puguin fer mal amb res, sol hi ha el llit i la tauleta.
Després arribem al final on hi ha una sala amb molta il·luminació solar. Hi ha una
televisió i unes taules. Es distreuen pintant, llegint…

Finalment anem el pati on tenen una taula de Ping pong, una cistella de bàsquet i el més
important un hort molt bonic i molt ben cuidat.

Després també tindríem urgències de psiquiatra que es troba el bloc D a la planta -1.

2

Aquí no vam fer fotos per respecte als pacients que estaven allà ingressats.
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Magatzem 3
18/05/2017

El magatzem es troba en el moll de càrrega.

Es guarden molts materials com poden ser guants, xeringues, vies, paper de les mans,
carpetes, paper DinA4, etc.

Hi ha més de 3.000 tipus de materials

Cada departament de Sant Pau (Pediatria, Cardiologia, Neonats...) té el seu petit
magatzem. Aquets magatzems es van omplint durant la setmana. Hi ha vàries persones
encarregades de fer aquesta tasca.

Cada cosa que entra al magatzem queda registrada.

Tenen cada cosa al seu lloc i s’ordena de la següent manera: cada filera té una lletra i
després està numerat per columnes, és com el joc d’enfonsar els vaixells.

3

Aquesta visita la vaig fer un dia que estava cansat i no tenia la cadira de rodes, per això l’explicació que
faig és més curta, i no ho vam gravar i no recordem tantes coses que ens van explicar.
Però van ser molt amables perquè la Maria va trucar per demanar si podíem baixar a fer la visita 15
minuts després i ens van dir que sí.
Moltes gràcies!!
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Altres 4
L’EDIFICI MODERNISTA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU:

Fa cinc cents anys els malalts estaven tots ingressats a sales grans on hi havia molts llits
junts, més endavant es van anant separant per cortines fins finalment arribar a la
habitacions dobles o individuals o box actuals.

Anys enrere la medicina avançava molt a poc a poc. Ara ja fa uns quants anys que es
van descobrir mes tècniques i medicaments per a que els pacients es curin més
ràpidament.

Fa 20 anys es va començar a pensar el nou hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El 2004 es va enfonsar una cúpula de l’antic hospital de Sant Pau. Des d’aquell moment
les obres del nou hospital de la Santa Creu i Sant Pau es van accelerar.

En l’antic hospital els pavellons es comunicaven amb túnels subterranis. Al principi era
molt bonic però quan es van començar a posar cables etc, els passadissos es van tornar
lletjos. Cada vegada hi havien més cables, perquè estaven l’un sobre l’altra i quan
s’espatllava un cable feien passar-ne un altre i així s’anaven afegint cables i quedava
molt lleig.

Abans l’aigua de l’hospital era més bona perquè venia d’una font de Collserola.

La Unesco va declarar l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Patrimoni de la humanitat
l’any 1997.

4

Aquesta informació la tinc perquè el Sr. Ruben Moragues em va venir a veure una tarda a l'habitació i
m'ho va estar explicant.
Moltes gràcies!
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DEL NOU HOSPITAL:

Hi ha un pla d’emergència a tots els hospitals per si hagués un atemptat o un accident
amb moltes persones ferides. Sempre en el banc de sang hi ha reserves de sang per si
passés una d’aquestes desgràcies.

A cada habitació hi ha tubs d’oxigen. L’oxigen ve encara dels dipòsits antics de
l’hospital.

Quan es va fer el nou hospital de la Santa Creu i Sant Pau van haver de posar unes
molles perquè el metro que passa pel costat no fes malbé l’edifici i l’acabés movent.

A la planta menys dos del nou hospital hi ha un túnel que en principi tenia que
comunicar amb la Fundació Puigvert, però va haver un error de càlculs i resulta que el
túnel arribava en una planta a la Puigvert on hi havia pacients. I com la planta menys
dos de Sant Pau es sol pel personal van tapiar el túnel per la meitat.

Ara se està construint un edifici de recerca on es provaran medicaments a les persones.
Hi haurà un passadís que comunicarà urgències de Sant Pau i l’edifici de recerca, per si
passés alguna cosa.

19

Pol Grau Clapés

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

2nESO

Valoració
El treball ha sigut entretingut.
Per primer lloc entretingut per fer les visites per Sant Pau i anant fent fotos i gravant.
Per segon lloc per la feina de com redactar el treball perquè s’entengués.
Per tercer lloc per anar escoltant les gravacions i recordant tot el que ens havien
explicat.
Per quart lloc per com col·locar les fotos, i quines col·locar.
I per últim acabar de consultar que tot estigués bé i que no diguéssim qualsevol cosa
equivocada.

Encara em falta visitar informàtica, cuina...

Aquest treball l’enviarem a l’escola perquè ells posin una nota, i perquè els meus
companys puguin saber coses sobre l’hospital.
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Agraïments
Per fer aquest treball he necessitat molta ajuda i temps d’algunes persones per això
agraeixo a les següents persones:
Dono les gràcies per la seva ajuda a:
Carmen Valls (cap de infermeria de l’hospital),
Carmen Balaguer,
Juan Carlos. López,
Rubén Moragues,
Magdalena del Rio,
Paula (del CCS),
Josep Torras,
Mercè Garí,
Raquel Macho,
Àlex Marieges,
Castor Gil,
i tots els equips de professionals de Seguretat, Laboratoris, Farmàcia, Salut Mental,
Logística (magatzem) que m’han atès tant bé i tots m’han ajudat molt.

També agreixo a l’hospital que tingui una escola pels infants. I també a la mestra Maria
Urmeneta Sanroma que si ella no hagués estat aquí tot aquet treball no s’hagués pogut
fer i redactar.

I a la Sra. Consellera de Ensenyament perquè ha vingut el 13 de febrer a visitar-nos a
l’Escola per infants de l’hospital. I li he pogut entregar el primer treball imprès i he
pogut acabar aquesta primera part del treball.

Abril 2016 - Juny 2017
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Carta que em va escriure la Sra Meritxell Ruiz, Consellera d'Ensenyament.
Em va fer molta il·lusió que m'escrivis aquesta carta i li dono les gràcies.
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