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Hola. Sóc la Rosalina i tinc 7 anys.
He estat molt temps fora, però estic contenta
de tornar a ser a casa.
Ara t’explicaré on he estat
i totes les coses que he viscut.



El meu pare es va quedar al poble i jo vaig marxar
amb la meva mare, el meu germà petit i la meva tia.
Fa dies que caminem i estem molt cansats.
Mira! Allà es veu un poble!



Oh!
Ens pensàvem que aquí podríem descansar i
menjar.



Renoi! Quin fred!
Sort que ara ens podem escalfar.
Tinc ganes de tornar a casa. Trobo a faltar el meu
pare i els amics. Vull tornar a jugar amb les
meves joguines, sobretot amb la meva bicicleta.



La meva mare em demana que l’ajudi.
Però ara hem de marxar de pressa. No sabem
on anirem.



Ha nascut el meu cosinet!
Es diu Alejandro. És molt bufó.
Com que no té bressol li farem
un llitet de palla.



Estic malalta i tinc molt mal de
panxa. Des de fa dies ja no ens queda
gairebé menjar ni aigua.
Quan estigui bona
marxarem d’aquí.



Mira! Un cargol!
Em recorda tant la meva família i casa meva.



Ja som a casa!
Oh! La meva bicicleta!
Estic molt contenta!



El meu pare tornarà la setmana que ve. Visca!
Tot serà com abans!
Tant de bo que això no torni a passar mai més.
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Em dic Rosalina,
tinc 7 anys.

Sóc baixeta i ni prima ni grassa.
M’agrada anar en bicicleta

i dibuixar.

I tu,

com et dius?

com ets?

què t’agrada fer?
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Què t’emportaries si haguessis de marxar una temporada?

En aquests dibuixos hi ha 5 diferències, quines són?
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Completa les frases següents:

Rosalina està

Rosalina no està

Rosalina té

Jo estic  quan

Jo estic  quan
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Pinta un cercle, dos cercles… o tots, segons si el so que fan
t’agrada poc, molt o moltíssim.
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Escriu totes les coses que necessitarà Alejandro.

Dibuixa Alejandro, el cosinet de Rosalina, dormint al seu llitet
de palla.
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Què necessitem per viure?
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Què he après?
Pinta les vinyetes que pertanyen a la història de Rosalina
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Amb Rosalina he après que ...

Què hem après?

Què et sembla que es podria fer perquè nens i nenes del món no haguessin de
viure la situació que ha viscut Roberto?
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