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TEA STILTON
Germana de Geronimo Stil-
ton, és l’enviada especial de 
L’Eco del Rosegador. Sempre 
està disposada a empren-
dre viatges plens d’aventu-
res, d’on torna amb articles 
i fotografies sensacionals. 
Tea s’ha fet molt amiga de 
cinc estudiants de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina i Violet...: les Tea Sisters! 
I és la mateixa Tea qui expli-
ca les extraordinàries aven-
tures que viuen!

Benvinguts a la prestigio-
sa Universitat de Ratford! 
Aquí, alumnes d’arreu del 
món estudien i conviuen. 
Entre classes, competi-
cions esportives, grans 
amistats i petits amors, 
el dia a dia de Ratford és 
ple de sorpreses… Als pas-
sadissos de la universitat 
podeu trobar cinc noies 
unides per una amistat 
sòlida: les Tea Sisters. En 
les seves aventures ens re-
laten  somnis i  il·lusions!

EL GRAN BALL
AMB EL PRÍNCEP

Totes les noies somien en ballar amb un prín-

cep seguint les notes d’un vals. A Ratford, 

aquest somni es fa realitat! Un dia, arriba a la 

universitat un fascinador estudiant nou, i ben 

aviat se sabrà que és un príncep... d’incògnit!

HOLA, SOM LES

TEA SISTERS!
ESTUDIEM A LA UNIVERSITAT DE RATFORD I ENS 

ENCANTEN LES AVENTURES I ELS MISTERIS! A MÉS, 

SOM UNES AMIGUES MOLT ESPECIALS; 

MÉS QUE AMIGUES... GERMANES!

@estrellapolareditorial

estrellapolar.cat
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L’ONZENA 
NORMA...

Què feia tan especial la REDACCIÓ de 

la gaseta de Ratford? Com en totes les altres 

universitats, la formaven estudiants que tenien 

passió pel periodisme, però només a 

Ratford els alumnes podien seguir les ense-

nyances d’una exalumna molt excepcional: 

Tea Stilton, l’enviada especial de L’Eco del 

Rosegador! 

Durant les classes que va impartir a Ratford, 

Tea va donar uns consells valuosíssims que els 

seus alumnes van transformar en un de-
càleg: les deu normes del bon periodis-

ta! Però, aquella tarda, les Tea Sisters i els seus 

amics de la redacció aprendrien l’ONZE-
NA norma, molt valuosa: «Quan hagis aca-
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g1

g2

g9

g10

g8

g7

g6

g3

g5

g4

Afronta tots els temes amb molta curiositat 
i entu sias me!

Estigues sempre ben informat de tot el que 
passa al teu voltant i, si no entens alguna cosa, demana 
als teus pares o als teus professors que t’ho expliquin.

Explica sempre el que has VIST o sentit, sense 
inventar-te res.

Demana’t sempre el perquè de les coses i aprofundeix 
tots els temes amb preguntes i recerques.

Recull informacions, entrevistes i tot el material 
que necessitis per escriure l’article.

Centra de bon començament l’argument del teu 
article: no divaguis ni t’estenguis en anècdotes poc útils.

Distingeix els fets que expliques de les opinions 
sobre el tema.

Cita les FONTS: si aportes el pensament d’una 
persona, posa’l entre cometes i no et descuidis de 
dir de qui es tracta.

Mira d’escriure de manera clara, comprensible 
i sintètica.

Al fi nal, rellegeix amb atenció tot el que has escrit 
i corregeix-ne els errors!

LES DEU NORMES DEL PERIODISTA

T2_10124664 BallambelPrincep_007-121.indd   8 17/04/15   13:45



bat l’article, guarda’n una còpia en un suport 

extern!». 

—Nanos, us porto una MALA notícia! —va 

anunciar Ron, mentre entrava corrent a la re-

dacció—. Se m’ha espatllat l’ordinador 

i s’ha esborrat l’article que havia d’entregar 

avui! 

—I ara què fem?! —va exclamar Tanja, preo-

cupada—. Hem d’imprimir la 

gaseta aquest vespre! 

—No perdem la calma, sisplau! —va dir Pauli-

na—. Ron, vols que doni un cop d’ull al teu 

ordinador? Potser podré recuperar l’arxiu... 

—Gràcies, però ja ho he provat tot i a l’ordi-

nador no li dóna la gana d’engegar-se... —va 

respondre el noi, . 

—Doncs no tindràs altre remei que reescriure 

l’article i... —va suggerir Colette. 

Però no va tenir temps d’acabar la frase per-

què uns grinyols molt estranys procedents de 

l’exterior van ENVAIR tota la sala. 
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CLANC! CLONC! CLONC!
CLANC! CLONC!
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—Per mil bieles desbielades! —va exclamar 

Pamela—. Què és aquest ESTRÈPIT?
—Sortim a veure de què es tracta —va dir 

Nicky.

  
NA
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 Q
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..

CLANC! CLONC! CLONC!
CLANC! CLONC!
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