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S'acava el curs 2016-2017 i després de 9 mesos, els 
alumnes del taller de periodisme de l'APACEF 
d'Andorra la Vella s'acomiaden amb aquesta tercera 
entrega de la revista escolar LA MARMOTA 
CURIOSA, creada i pensada per ells mateixos 
escollint aquells temes que més els 
agraden i sobre els quals volen 
escriure per a que pares, familiars, 
professors i alumnes puguin gaudir 
amb la seva lectura. Ha estat un 
curs intens, ple d'activitats i de 
temes amb un denominador comú: 
aconseguir que els alumnes 
aprenguin a parlar en públic –
perdent aquella tan temuda por escènica–, llegir, 
escriure i comunicar, d'una manera creativa i 
original. Ens veiem al festival de final de curs 
d'activitats de primària de l'APACEF! No us ho 
perdeu, que els alumnes del taller de periodisme us 
han preparat una sorpresa... 

Alfred Llahí Segalàs 
Professor de Periodisme 
 

  

LA MARMOTA 
CURIOSA 

Juny 2017 
Núm. 3 

Comment faire un masque 
(Per Ian Cuberes & Yanis Desset) S'acava el curs! 

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

Ici vous pouvez découvrir 
comment faire un masque: la 
bête du film de Disney «La Belle 
et la Bête». 
Matériels: 
Tissu beige - Tissu marron -
Tissu marron foncé - Tissu 
marron très clair - Tissu blanc 
Ciseaux - Colle - Fil 
* Coupez les pièces du masque 
selon l´image. 
* Collez les pièces coupées 
comme sur la photo. 
* Une fois les pièces collées, 
faites deux trous sur le masque 
pour pouvoir passer le fil. 
* Puis en dernier passer le fil. 
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Un dels grups de 
periodisme treballant als 
ordinadors... 
 

 

    
NATOO  
(Per Sarah Barré)  
 
Natoo est une youtubeuse française trés connue. elle fait 
des vidéos de tipe comique et quelque fois elle fait des 
chansons comme: la chanson de l´humour, je suis une 
licorne et quelque parodies mais sa chanson la plus connue 
C’EST je sais pas danser qui est dans just dance 2017 fr. 
Elle a un petit ami qui s´appelle Kemar. Natoo s´apelle en 
vérité: Natalie. Elle vient de Pologne. Elle a une boutique 
“le joyeux magique”et une application Elle a plein d´amis 
youtubeurs; Sequeezie, Norman, Cyprien, Andi (raconte), 
Le Rire jaune... 
 
 

L'Ania i l'Isabel posant per la foto i  
sense xerrar... Miracle! 
 

L'Elia i la Paula treballant. 
Les càmeres sempre 
imposen! 
 

La Georgia ben concentrada! 
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LA VEGETACIÓ (Per Geòrgia Herver & 
Antia Pérez) 
 
La vegetació serveix perquè nosaltres puguem 
respirar, ja que aporten oxigen. Ara us parlaré de 
les flors. Si tenen pistil (que és l'òrgan 
reproductor de les flors) són femelles, si no en 
tenen, són mascles. I els arbres? Es reprodueixen 
gràcies als seus fruits. Les resines de les plantes 
serveixen perquè es nodreixin. Les flors ens 
poden ajudar a fer perfums. Com fan bona olor... 
Les flors són de colors per atraure els insectes. 

Ara parlarem de l'herba: la vaca, l'ovella i molts animals més mengen herba (perquè tenen 
un estómac especial). 

RIBA DE MOURO 
(Per Sílvia Carvalho) 
 
A la meva visita em van ensenyar un munt 
de coses com agafar ous de gallina, donar 
menjar als animals, agafar els conills... La 
Riba du Mouro és molt natural. Per què? 
Perquè no passen molts cotxes. Hi ha molta 
muntanya i les persones que hi viuen quasi 
mai van al supermercat. Perquè? Perquè 
tenen gallines que ponen ous, tenen 
animals per menjar, etc. A la meva visita la 
meva tieta em va donar un pollastre que 
havia matat ella mateixa. I tinc una 
curiositat per explicar-vos: és un lloc molt 
creient! 

ENTRETENIMENTS 
(Per Clara Vila & Inés Foubert) 
 

ENDEVINALLES 
 
El pare de la Maria té cinc filles. La da, la de, la 
du i la di. Quina és la filla que falta ? 
 
Blanc per fora, groc per dintre. Què és? 
 
 
SOLUCIÓ SUDOKU 
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ELS MINERALS (Per Ània Torres & Isabel Gómez) 

ELS PASTISSOS 
(Per Paula Hurtado) 

Els minerals són molt fràgils. Com veiem en aquesta foto són 
cristalls de molt bona qualitat. Els que veiem són uns minerals 
de tres colors: blau i blanc-violeta. Si cauen, es trenquen molt 
fàcilment per això hem de tenir molt de compte amb aquestes 
pedres tan fràgils. En canvi en aquestes fotos veiem unes 
pedres molt dures. Si les vols trencar, cosa que no fareu, no es 
trenquen. Teofrast era un filòsof grec que va néixer fa 2400 
anys i va ser el primer que va descriure minerals. I ara us 
direm noms d'alguns minerals i les seves propietats. La 
propietat de l'àgata és el coratge, la de l'ametista és 
l'harmonia, la de la calcita és la joia de viure, el lapislàtzuli és 
el de la creativitat, l'ull de tigre afavoreix l'amistat, el quars 
rosa l'amor, el quars-làtzuli és la pedra de la salut, la turquesa 
de la concentració, la turmalina és contra les energies 
negatives i l'ull de falcó és de protecció del patrimoni i ja veieu 
que en falten moltes més. ESPEREM QUE US HAGI 
AGRADAT MOLTISSIM! 

Hi ha més de 400 tipus de 
pastissos però jo només parlaré 
d'uns tres. Comencem amb la 
tarta de formatge. Es necessita: 
 
• llet (400 g) 
• sucre (400 g) 
• formatge mascarpone (250 g) 
• formatge phidadelfia (250 g). Us 
recomano phidadelfia light 
 
El tiramisú, molts diuen que no 
és un pastís, però sí que ho és. Es 
nesessita: 
 
• un got de cafè 
• formatge mascarpone (250 g) 
• formatge phidadelfia (250 g) 
 
El pastís d'Oreo. Es nesessita: 
 
• llet (250 g) 
• galetes Oreo (les que vulgueu) 
• sucre (300 g) 
• llevadura (1 sobre) 
 
I per acabar les receptes us 
recomano que busqueu 
www.dulcespostres.com 
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El CRAM és un centre de recuperació d´animals marins. També t´éxpliquen 
que mai hem de tirar plàstic ni res al mar perquè un dia, van trobar 18 quilos 
(no grams) de plàstic dins d'un catxalot. Penseu també que curen altres 
animals marins com els dofins, tortugues, etc. Algunes tortugues d´allà, no 
poden tornar mai més al mar per culpa dels humans. T´ensenyen un vídeo de 
com els pescadors de taurons tallen les aletes mes grosses del tauró (la de 
dalt, la cua i les dels costats) per nomes guanyar diners. 100.000.000 de 
taurons han mort per culpa dels pescadors i nomes 4 persones per taurons. 
Com diferenciar una tortuga mascle i una tortuga femella? Doncs mireu la 
cua, si la te llarga és mascle i si la te petita és femella. Una tortuga la van 
trobar al mar, flotant, amb un pal de Xupa-Xups encallat a la seva boca. Si no 
hi ha taurons al mar, hi haurà molts problemes perquè els peixos grans 
menjaran els peixos petits i no hi haurà mai més al mar. L'hèlix d'un vaixell 
pot causar molts problemes, com al damunt de la closca d'una tortuga, que li 
pot causar la mort.  
 
El CRAM està a la platja del Prat. Si voleu, a l'ordinador busqueu el lloc web 
www.cram.org i cliqueu al damunt de COL.LABORA i veureu com ajudar al 
CRAM. A l'apartat APRADRINA UNA TORTUGA surten aquestes 
possibilitats: APADRINA A Massa Gran, APADRINA A 4×4, APADRINA A 
Casimiro i APADRINA A Damm. Si apadrineu una tortuga heu de donar 50 
euros i guanyes: Certificat d'apadrinament personalitzat; Fitxa amb informació 
de com va arribar la tortuga al CRAM i la seva evolució; Fotografies de la 
tortuga apadrinada; Obsequi CRAM i Carnet de padrí o padrina que et 
permetrà accedir de forma gratuïta al Centre de Recuperació tantes vegades 
com vulguis i així poder visitar la teva tortuga. Si teniu algú de la família que 
sigui pescador de taurons dieu-li el mal que està fent al mar. Gràcies per 
llegir-ho! 

El CRAM  
(Per Elia Taulats) 



 

 

Lorem Ipsum Dolor [Asunto] :: [Fecha] 

6 

 

Les eleccions presidencials franceses  
     (Per Manon Pinchon & Eulàlia Gallardo ) Vegetta777 

(Per Ian García) 
 
El vegetta777 és un dels meus 
youtubers preferits perque és molt 
graciós i els jocs amb els quals juga jo 
també hi jugo. Els seus amics són 
Thewillirex, alexbi11, staxcraft i luzu. 
Juga molt a l´uncharted 3 i 4.Te 3 
sèries de minecraft. 
La primera: planeta vegetta on hi juga 
tot sol. 
La segona: apocalipsis minecraft hi juga 
amb The willirex 
La tercera: Karmaland i hi juga amb tots 
els seus amics. 
 

Aquí teniu el 
seu skin 
actual. Se'l 
va canviar a 
causa dels 

comentaris. 
També és 
veritat que li 

afavoreix 
més aquest. 
 
 
 
 
 

Té 23 anys i un total de 4.750.000 
subscriptors i guanya un total 
d'1.000.000 d'euros al mes. 
                       
	

Les eleccions presidencials franceses del 
2017 es van celebrar el diumenge 23 
d'abril (1a volta) i el 7 de maig (2a volta). 
Emmanuel Macron va sortir elegit com a 
president de la República Francesa amb el 
66,06% dels vots contra Marine Le Pen 
que va aconseguir el 33,90%. 
 
Els candidats de la 1a volta van ser: 
Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, 
Emmanuel Macron, Benoît Hamon, 
Nathalie Arthaud, Phillipe Poutou, 
Jacques Cheminade, Jean Lassale, Jean-
Luc Melanchon, François Asselineau, 
François Fillon. 

 
Els candidats de la 2a volta van ser: 
Marine Le Pen, Emmanuel Macron. 
 
Esperem que el nou president faci el que 
ha dit! 
 



 

 

  

``` 
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El grup dels més grans preparant aquest 
exemplar de la revista. 
 
La Clara, la Inés, la  Sarah i l'Eulàlia posant per la foto...  
Oi que semblen bones nenes? 

La Sílvia 
Aquest dia no havía menjat llengua...
  

La Manon i l'Eulàlia 
Somrients però treballadores! 
 

El Ian C i el Yannis 
Junts i concentrats... Un fet extraordinari!  
 

El Ian G i la Sarah 
Disposats a treballar junts.  
 

El Ian C  
Inseparable dels seus cascs...  
 


