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Qui és la Tina?

La Tina és una nena de 8 anys que té un llibre de superbruixes de màgia. 

Les úniques dues coses que sap d’aquest llibre són:

-Que la Bruixa Baduixa es va oblidar aquest llibre en una missió 

supersecreta.

-Que conté encanteris de màgia.

La Tina té un germà petit, en Pitus. A vegades, 

pot resultar molt pesadet, però tot i així se 

l’estima molt.



PERSONATGES DEL LLIBRE

- Tina

- Pitus

- Diridí

- La Mare

El meu personatge preferit és en Diridí, 

perquè és molt graciosa i ajuda a tothom.



DE QUÈ TRACTA AQUEST LLIBRE?

Un dia, la Tina va agafar els seu llibre de màgia i va buscar algun 

encanteri per tornar a l’era dels dinosaures, perquè els volia veure amb 

els seus propis ulls.

Quan va arribar, va decidir fer una volta per investigar el terreny. De sobte 

va escoltar a algú demanant ajuda i va seguir la seva veu per poder 

trobar-lo. I quan va arribar: VA DESCOBRIR QUE ERA EL SEU GERMÀ, 

EN PITUS!!!! La Tina, es va posar molt nerviosa i li va dir al seu que era 

un somni per a que no tingués por.

De sobte, en Pitus va veure que un Pterosaure que es dirigia cap a ell i 

ees va espantar moooolt. El gran dinosaure el va agafar per la cama i se'l 

va emportar cap al seu niu.



La Tina no sabia com podía baixar en Pitus d’aquella muntanya tan alta, 

per això… va seure al Terra i va començar a plorar. Va aparèixer la Diridí, 

una libèl·lula gegant, disposada a ajudar a la Tina i rescatar el seu germà.

I HO VAN ACONSEGUIR!!!

La Tina i en Pitus van agrair a la Diridi tota la seva ajuda, i es van 

acomiadar perquè creien que ja era hora tornar a casa.

Quan van arribar a casa, la mare els esperava just per sopar.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ!! ESPERO QUE US HAGI 

AGRADAT.


