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Seguint la trajectòria encetada al setembre, els 
alumnes del taller de periodisme de l'Escola 
d'Ensenyament Francès d'Andorra la Vella han 
preparat un seguit d'articles perquè els lectors 
puguin gaudir d'aquells temes que més interessen 
als alumnes del taller. Els alumes 
han après, també, a redactar-los a 
l'ordinador i a trobar imatges per a 
il·lustrar-los. Esperem que aquesta 
segona entrega de LA MARMOTA 
CURIOSA sigui del gust de tothom 
i pugui servir per conèixer una mica 
més aquells temes que apassionen 
els alumnes. D'altra banda us 
avancem que a final de curs hi haurà el tercer 
número, però també una sorpresa: els alumnes del 
taller faran de presentadors del festival de final de 
curs de l'escola! No us ho perdeu! 

 

Alfred Llahí Segalàs 
Professor de Periodisme 
 

  
 

LA MARMOTA 
CURIOSA 

Març 2017 
Núm. 2 

Les monedes del món 
(Per Jordi Roca i Yanis Desset) Una nova revista 

La revista dels alumnes de periodisme del  
Col·legi d'Ensenyament Francés d'Andorra la Vella 

Totes les monedes del món 
tenen equivalències diferents, 
com els dòlars americans 
respecte als euros, o les 
corones islandeses respecte a 
l'euro, per posar algun 
exemple (5 dòlars equivalen 
aproximadament a 4,50 
euros). Abans les monedes no 
existien i s'utilitzava un 
sistema que es deia troc, i 
consistia a canviar matèries 
primeres, com per exemple 
blat per sal. Existeixen 182 
monedes amb valors diferents 
del món. Les monedes que ens 
agraden més són el YEN 
japonès o la corona islandesa. 
Sabíeu que el símbol de l'euro 
prové de la lletra grega 
Èpsilon? 
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D'esquerra a dreta i de 
dalt a baix: 
 
IAN GARCÍA 
SARAH BARRÉ 
YANIS DESSET 
IAN CUBERES  
SÍLVIA CARVALHO 
INÉS FOUBERT 
CLARA VILA 
ALFRED LLAHÍ 
JORDI ROCA 
EULÀLIA GALLARDO 
MANON PINCHON 
 

 

    
ELS LLEONS (Per Ian Garcia) 
 
Els lleons estan caracteritzats per la seva corona de pèl, per això 
s'anomena el rei de la jungla. El pes dels lleons adults varia 
generalment entre 150 i 250 kg en els mascles i 120-182 kg en 
les femelles. Els lleons són considerats els felins més sociables, 
ja que viuen en grans grups. Aquests es componen d'un a tres 
mascles adults, i fins a 30 femelles i cadells. El lleó (Panthera 
leo) és un mamífer carnívor de la família dels fèlids i una de les 
quatre feres del gènere Panthera. Si sobreviuen a les dificultats 
de la infància, les lleones que viuen en un hàbitat segur poden 
arribar sovint a l'edat de 12-14 anys, mentre que els lleons rarament en viuen més de 8. Tanmateix, es 
coneixen casos de lleones que han viscut fins a 20 anys en estat salvatge. En captivitat, tant els 
mascles com les femelles poden viure més de 20 anys. 

D'esquerra a dreta i de 
dalt a baix: 
 
ALFRED LLAHÍ 
ÀNIA TORRES 
ANTIA PÉREZ  
PAULA HURTADO 
ISABEL GÓMEZ 
ELIA TAULATS 
GEORGIA HERVÉ 



 

 

Lorem Ipsum Dolor Issue [#] :: [Fecha] 

3 

LA NATACIÓ (Per Clara Vila) 
 
La natació sincronitzada és un esport molt difícil que exigeix molta 
disciplina i autoesforç. És un esport que barreja la gimnàstica i la 
natació. Es pot practicar en grup o en parella. Realitzen balls a sota i 
a sobre de l'aigua. A mi m agrada aquest esport perquè és molt 
bonic de veure i d'observar com les nedadores van totes 
sincronitzades. Natalia Ishchenko és una nadadora russa, campiona 
del món 16 vegades i d'Europa 7 vegades. Al Centre Esportiu dels 
Serradells hi ha un club de natació i un de sincronitzada. Si vols 
començar, hi ha una escola. Si tens bona capacitat física i tens més 
de 7 anys hi ha la categoria dels cadets, si ja en saps molt i tens 
més de 12 anys, hi ha la categoria junior, etc... 
A principis de segle XX aquest esport es deia ballet aquàtic. 

Posteriorment ha passat a dir-se natació sincronitzada. L'any 1891 es va celebrar la primera competició de 
natació sincronitzada a Berlín, Alemanya. Primer va ser un esport practicat per homes, però es va posar 
rapidament de moda entre les dones. 

EL MAR DE MALLORCA 
(Per Paula Hurtado & Antía Pérez) 
 
El mar de Mallorca, és preciós per la seva aigua 
cristallina. També hi ha una paret de roca que impedeix 
que l´aigua passi i mulli el terra. La sorra és molt suau 
perquè no hi ha pedretes. Hi ha un llibre que parla de 
totes les platges de Mallorca que us el recomanem i es 
diu "Totes les platges de Mallorca". El mar de Mallorca 
té meduses, 3 colors d'aigua, peixets, pedres dins el 
mar, petxines i molt més. Hi ha persones molt amables 
que et fan sentir com a casa. Jo, la Paula, he anat 
només una vegada i em va agradar bastant. Si tornés, 
aniria a banyar-me a aquest mar tan bonic. Si passeu 
per Mallorca, no deixeu d'anar a veure el mar. 

MOTS ENCREUATS 
 

Voleu divertir-vos una mica? Trobeu aquestes 10 
paraules sobre la natació sincronitzada! 
NATACIO - SINCRONITZADA - NATALIA  
ALEMANYA - SERRADELLS- AUTOESFORÇ 
GRUP - PARELLA - ESPORT



 

 

Lorem Ipsum Dolor [Asunto] :: [Fecha] 

4 

 

LA TANZANIE (Per Geòrgia Hervé) 

ACUDITS 
(Per Sílvia Carvalho) 

Arriba en Miquelet a casa i, 
amagant les notes darrere l'esquena, 
li ofereix un bolígraf al seu pare i 
li diu: -Pare, saps signar amb els 
ulls tancats? 
 
En un examen, el professor diu a 
un alumne que no ha sabut 
respondre cap pregunta: -li faré 
una darrera pregunta: si la sap 
contestar, l'aprovaré. Quants pèls hi 
ha a la cua d'un cavall? –Trenta 
mil cinc-cents vuitanta-tres.-I com 
ho sap? – Perdoni, professor, però 
això ja és una altra pregunta. 
 
Una mare li pregunta al seu fill: 
-Està content de tu, el professor? –
I tant que si!-I tu d'ell? -Encara 
més. –Per què? – Perquè m'ha dit 
que si tots els nens fossin com jo, 
tancaria l'escola. 
 
Una mare diu al seu fill: -Manuel, 
què fas a casa a aquestes hores? 
Hauries de ser a escola! –Ja em 
semblava a mi que em deixava 
alguna cosa! 

Ma maman et mon papa sont allés en Tanzanie en novembre 
2015. La Tanzanie est au sud de l’Afrique. Ils se sont bien 
amusés et moi  je suis resté à la maison. J’ai vu des photos et 
c’était très chouette. Il y a plus de 2000 photos  qu’ils ont pris! 
Il y a des animaux: des buffles, des crocodiles... Ils ont dormi 
dans une tente et en plus dans la nature. Quand ils sont 
revenues j’ai eu un souvenir. 
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M'agrada Indianapolis 
perquè és un estat molt 
bonic i ple d'activitats. Jo hi 
vaig cada 'Halloween' que se 
celebra als Estats Units i no 
aquí a Andorra. Quan és 
'Halloween' només cal picar 
a les portes i diem 'trick or 
treat' i ens donen 'xuxes'. 
També hi ha un museu 
d'infants, un museu d'art i 
molts d'altres. Al 'Down 
Town' hi ha un 'clock tower' 
molt antic. El col·legi també 
és diferent perquè quan neva 
molt està tancat, però aquí 
no tanquen mai! Els 
autobusos també són 
diferents perquè són grocs i 
tenen un senyal al costat que 
hi diu 'stop'. A Indianapolis 
no hi ha muntanyes i això vol 
dir que hi ha 'tornados'. 

ELS MEUS VIATGES 
A INDIANAPOLIS 
(Per Èlia Taulats) 

Urà compta amb 15 satèl·lits (dels quals només 5 poden ser 
observats des de la Terra) i 11 anells vistos per la sonda 
Voyager. Va ser descobert per casualitat per William Herschel 
que pensava veure un cometa... Aquest planeta gegant de color 
blau fa la volta al sol en 84 anys, està cobert de gas però la 
major part d'ell és de gel. És el 8è planeta del sistema solar. 
Qui diria que no és un planeta impressionant? 

URÀ 
(Per Manon Pinchon & Inés Foubert) 

JOC (XARADA) 
(Per Manon Pinchon & Inés Foubert) 
 
1-El meu primer és la paraula on en francès. 
El meu segon és la paraula que utilitzen els nens per fer 
el John Cena. 
El meu tot és un planeta del sistema solar. 
2-El meu primer no és ni el pendent ni la pujada. 
El meu segon és nas, en francès 
El meu tercer és mare i no comença per m... 
Al meu tot n'hi ha moltes al sistema solar... 
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EL CAVALL 
(Per Ània Torres) 

Clafoutis (pera amb xocolata) 
Per Ian Cuberes 
 
Que és un clafoutis? És un pastís amb pera recobert de 
xocolata. 
 
Material: 
1 bol 
1 batedora 
1 motlle 
 
Ingredients: 
125 g de farina 
4 ous 
1 paquet de llevat 
50 g de sucre 
100 g de crema de llet 
1 llauna de peres en almívar 
250 g de xocolata 
125 g de mantega 
 
Agafar el bol i posar 4 culleres de farina, 2 culleres de 
sucre, el llevat i 4 ous. Un cop fet això afegir la 
mantega fosa (40 s) i barrejar tot amb la batedora. 
Passar amb paper cuina amb mantega per tot el motlle 
(perquè la massa no s'enganxi) i posar la massa dins el 
motlle. Repartir les peres i la xocolata tallada i posar al 
forn 40 minuts a 130 o 140°. I gaudiu del resultat final! 

 

El cavall és un mamífer ungulat, és a dir, que té 
peülles. Actualment hi ha més de 300 races 
de cavall al món, desenvolupades per 
nombrosos usos diferents (activitats 
esportives, de treball, etc.). Les femelles, 
anomenades eugues, porten la cria al ventre 
durant aproximadament 11 mesos, al final 
dels quals neix la cria, anomenada pollí o 
poltre, que és capaç de mantenir-se dempeus 
i córrer poc després de néixer. Els cavalls 
viuen entre 25 o 30 anys. Avui dia encara hi 
ha cavalls salvatges, que viuen en praderies. 
La majoria de races de cavalls han estat 
domesticades i es guarden en estables. Els 
aliments del cavall poden ser herba de 
pastura, alfals, palla i fennec, grans de 
cereals, pinso granulats, etc. És un animal 
herbívor. El cavall ha de poder beure tanta 
aigua com necessiti. I ha de poder llepar un 
bloc de sal a voluntat. 

Alice: Madness Returns 
(Per Ian Cuberes) 
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 Washinton D.C. (Per Isabel Gómez) 
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LES MONSTRES 
(Per Eulàlia Gallardo & Sarah Barré) 

Washington és una ciutat molt gran on es pot veure la 
'White House' que és on hi ha el president Donald Trump. 
Hi ha uns quants museus com el museu de les plantes, de 
l'espai, etc. També hi ha una torre molt alta que no me'n 
recordo com es diu. Hi ha esquirols! Ho sabíeu? A 
Washington hi viuen els meus cosins que són americans. 
Són molt simpàtics. Allà no se celebra els reis, quina pena! 
Hi ha hagut molts presidents als Estats Units, alguns eren 
bons, altre no. Washington és la capital dels Estats Units. 
L'any 2013 tenia una població de quasi 650.000 habitants. 
Una de les coses que m'agraden més de Washington és la 
casa dels meus cosins. Us diré com és. És molt gran, amb 

tres nivells. A la 
part alta de la 
casa hi ha les 
habitacions. La 
cuina és just al 
pis de sota i a la 
part de més 
avall hi ha un 
prestatge on 
tenen els 
joguets. Ara us 

seguiré explicant més coses, però en anglès... So, here is 
what there is: lots of stores, restaurants, taxis, cars, people 
walking and, of course, scuirels in trees and on the trees: the 
gray ones! 

La majorité des monstres ont une 
légende. Les vampires boivent le sang 
des humains et se transforment en 
chauves-souris et craignent le soleil. 
Les cyclopes n'ont pas qu´un oeil. Il 
pèse 750 kg et leur puissance est de 
200. Les zombies (les morts-vivants) 
se nourrissent de cerveaux. En fait, 
sont des personnes mortes le jour. Ils 

sont cachés sous leurs tombes et la nuit, ils sortent pour se nourrir. 
La méduse est un monstre de la famille des dieux grecs. Elle n'a pas 
de cheveux, mais a sa place, elle a des serpents. Avec son regard, elle 
te transforme en pierre... 


