
O NO!O NO!
- Aquest llibre que tens a les mans
   conté tots els secrets de la nostra
   màgiia èlficaa.

- Quina màgia? 
Però si no ttens mmààgiaa, Nenúfar.

- Llegint aquestes pàgines aprendràs 
   que tu també tens màgia al tteu 
    interrior, súper.

- Més que tu segur que en té.
Perquè... tu nno een teens!

- Gràcies a les activiitats d’aquest 
manual..., dominaràs la màgia 
èlfica com nosaltres!

- Mira, súper, de màgia, no sé si 
n’aprendràs, però segur que... 

ens ho passaaremm mmolt bé! 

n teen

é i

qu
    in

- Gr

10265878

M
an

ua
l  

   
co

m
pl

et
 p

er
 a

pr
en

dr
e 

   
   

 m
ag

ia
 e

lf
ic

a
O 
NO

!
O 
NO

!



T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   3T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   3 29/9/20   13:0329/9/20   13:03



Estrella Polar

Llibre realitzat amb llicència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A.  
Basat en el programa La família del Super3, produït per la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, S. A.

© Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A., 2020
© del text: Santi Anaya, 2020
© de les imatges: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A., 2020
© d’aquesta edició: Edicions 62, S. A., 2020
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat

Disseny i maquetació: Kim Amate

Primera edició: novembre del 2020
ISBN: 978-84-18135-83-5
Dipòsit legal: B. 17.783-2020
Imprès a Catalunya

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre té la qualificació de paper ecològic i procedeix de boscos 

gestionats de manera sostenible.

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, distribució, 

comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. 

Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar 

o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets 

reservats. 

T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   2T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   2 29/9/20   13:0329/9/20   13:03



Índex
1. Explora... 

 El món a l’estil èlfic  15

2. Juga a... 

 Jocs èlfics   49 

3. Descobreix... 

 El bestiari de la Matoll     71

4. Aprèn... 

 Els meus encanteris  
 màgics preferits  85

5. Coneix... 

 Objectes màgics fascinants!  101

6. Endinsa’t en la màgia dels llibres a la...

 Superbiblioteca   125

7. Domina... 

 L’escriptura èlfica  141

8. Esbrina si... 

 Ets Nenúfar o ets Matoll?  147

T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   4T_10265878_Manual INcomplet per aprendre magia.indd   4 29/9/20   13:0329/9/20   13:03



Aquest llibre que tens a les mans  
conté tots els secrets de la nostra  
màgia èlfica. 

Quina màgia?  
Però si no tens màgia, Nenúfar.

Llegint aquestes pàgines  
aprendràs que tu també  
tens màgia al teu interior, súper.
                                                                                   

Més que tu, segur que en té.  
Perquè... tu no en tens!

Gràcies a les activitats  
d’aquest manual...,  
dominaràs la màgia èlfica com nosaltres!
         

Mira, súper, de màgia, no sé si n’aprendràs,  
però segur que... ens ho passarem molt bé!

Comencem!Comencem!
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Com ser una elfa... 

CURSI!!!

1. Creu en la màgia que portes a dins.
2. Fixa’t en totes les coses boniques que ens envolten. 
3. Abraça les persones que estimes i fes-los petons.
4. Tingues cura de les plantes i les floretes boniquetes. 
5. Cuida molt els animalets bufonets. 
6. Deixa que la pluja, el sol i el vent t’acaronin. 
7. Cada dia, quan et llevis al matí, crida: 

«Quina meravella!».
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Com ser una elfa... 

Brutota! 

1. Allibera el teu costat més salvatge. 

2. Atreveix-te a viure grans aventures. I també de petites!

3. Taca’t d’herba i embruta’t de fang. 

4. Corre pel bosc com si fossis una llebre.

5. Rebolca’t com un porc senglar.

6. Enfila’t als arbres com un mico. 

7. Que cada nit quan te’n vagis a dormir puguis dir: 

«HA ESTAT UN DIA BESTIAL!».
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Independentment de la personalitat  
èlfica de cadascú...  

...tots els éssers èlfics  
tenim una cosa en comú: 

Les orelles èlfiques.

Súper, fes-te  
unes orelles com  

les nostres! 

MATERIALS QUE NECESSITES: 
-Plantilla d’orelles èlfiques
-Retolador marró -Goma EVA del color de la teva pell

-Esparadrap marró-Llapis -Tisores
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PLANTILLA PER A LES ORELLES ÈLFIQUES

Frontal orella 
DRETA

Frontal orella 
ESQUERRA
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PASSOS PER FER-TE 
UNES ORELLES ÈLFIQUES. 

No perdis les plantilles 
perquè et serviran per 
fer tantes orelles com 
vulguis. 

Pas 1: 
Retalla les orelles 
de la plantilla. 

Pas 2: 
Amb l’ajuda de les plantilles, dibuixa les 

orelles amb llapis a la goma EVA. 

IMPORTANT, SÚPER!  
Ressegueix aquestes línies  

perquè quedin marcades  
a la goma EVA i després  

repassa-les amb  
el llapis.
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Pas 3:
Amb el retolador 
marró dibuixa les 
línies de les orelles 
que has marcat  
amb el llapis a la 
goma EVA.

Pas 4: 
Retalla les orelles. 
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