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Hola. Sóc en Kidane i tinc set anys.
Vam haver de marxar del poble on vaig néixer i ara
vivim en una petita ciutat.
Us explicaré què va passar i totes les coses que he
viscut.
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Ajudo els pares a plantar tef.
A la bassa hi ha molt poca aigua i sembla que
aquest any gairebé no plourà i hi haurà molta
sequera.
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No tenim aigua ni menjar.
El tef no ha pogut créixer.
S’ha de buscar alguna solució.
Quina injustícia.
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Fa dies que caminem i estem molt cansats.
Encara no hem trobat cap poble on ens puguem
quedar una temporada.
Mirar la “washent” que em va regalar l’avi em porta
molts records, és el meu tresor.
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Ja havíem trobat un poble per viure, però la Lamlam
es va posar molt malalta.
Hem de portar-la a la ciutat perquè allà la podrà
visitar un metge.
Allà lluny es veu la ciutat. Per fi arribem!
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La doctora diu que la Lamlam està molt malalta
i que s’ha de quedar a l’hospital.
Els pares estan tristos.
Jo vull que la Lamlam es posi bona.
Haurem de buscar una casa per viure.
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Els pares han trobat feina.
Ara vivim en una casa petitona que a mi
m’agrada molt.
La Lamlam encara és a l’hospital i l’anem a veure.
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Com que els pares treballen i guanyen diners, puc
anar a l’escola.
Jo no havia anat mai a l’escola i estic molt content
de poder-hi anar perquè aprendré moltes coses.
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Tinc molts amics i amigues.
Jo els he ensenyat a tocar la “washent” i ells m’han
ensenyat els seus jocs.
La Lamlam cada dia està millor.
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Ja tornem a estar tots junts.
Som molt feliços.
Espero que es trobin solucions a la sequera perquè
no es torni a repetir la situació de patiment que
han viscut moltes persones.
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Em dic Kidane i tinc 7 anys.
Visc a Halako (Etiòpia).
M’agrada anar a l’escola i
jugar amb els meus amics i
amigues.
I tu, com et dius?, d’on ets?,
què t’agrada fer?
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Encercla el dibuix en què es fa un millor consum
de l’aigua.

Pinta els dibuixos en què l’aigua és indispensable.
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Busca les cinc diferències que hi ha en aquests dos
dibuixos. Quines són?
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Quins són els mitjans de transport que tu
coneixes?

Quins són els que utilitza la família d’en Kidane?



Dibuixa i escriu totes les coses que utilitzes quan
estàs malalt.
Després encercla aquelles que són imprescindibles.
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A continuació hi ha diferents oficis. Pinta un quadrat,
uns quants o molts segons si t’agradaria realitzar
els oficis que es mostren o no.
Valora si t’agraden poc, molt o moltíssim. Pots
escriure tres oficis més i valorar-los també.

repartidor/a

mestre/a

bomber/a

forner/a

guàrdia

pagès/a

metge/ssa

informàtic/a

conductor/a
d’autobús

carter/a

fruiter/a

escombriaire/a

perruquer/a
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Completa les frases següents:

La
meva escola es diu

El que més m’agrada fer a l’escola és

El que em costa més és

El meu millor amic o amiga es diu

M’esforço quan

M’ho passo molt bé sempre que

Al pati m’agrada jugar a



Quants jocs coneixes?
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Acaba la història.
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Què hem après?

Amb en Kidane he
après que...

Les diferències entre la vida d’en Kidane i la nostra són:

Entre tota la classe penseu solucions a la sequera per evitar que
altres persones tornin a partir com en Kidane.




