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Tenint en compte les següents pistes que et
donarem, assenyala al mapa, 

amb un cercle, el nom del lloc on vivien
abans els Saharians/es i on viuen ara:

Actualment, els Saharians/es duen més 
de 27 anys exiliats a Argèlia molt a prop 

d’una ciutat anomenada “Tindouf”. 

Ells abans vivien al  Sahara Occidental, 
que era espanyol. Quan Espanya va deixar 

el Sahara Occidental, el Marroc va envair-lo. 

Als Saharians/es no els hi va quedar més 
remei que desplaçar-se a Argèlia.

A) Observa detingudament aquest mapa. 
A quin continent pertany?

Sabies que el desert del Sahara ocupa més a
d’una quarta part del continent?

Sembla difícil imaginar que en una terra 
tan vasta i estèril, hi visquin pobles, 

i puguin sobreviure en aquest territori 
de temperatures tan elevades.
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B) A cada una de les següents frases 
li correspon una d’aquestes paraules. 
Fes el dibuix i coloca´l allà on calgui. 

GRIFÓ

SOL

DROMEDARI

FOGANYA



El Sahara és un desert, fa molta calor i el 
pica molt.

Com que no tenen aigua corrent, no poden 
obrir el                           per rentar-se les mans. 

Han de estalviar tota l’aigua que puguin 
dins uns bidons.

Tampoc tenen electricitat, així que els vespres
encenen una   

El seu principal mitjà de transport és un animal
amb llargues cames i un gep a l’esquena, 

ens referim al

C) Llegiu el següent text i colorejau 
els dibuixos:

Els Saharians/es no viuen a cases com les nos-
tres, ells viuen a unes “tendes de campanya” 
anomenades “Haimas”. Viuen dins “haimas” 

perquè la seva cultura és nòmada, 
és a dir: viatgen d’un lloc a l’altre cercant

les plujes i  pastura per al seu ramat.

La part superior d’aquesta “haima” està feta 
de pell de cabra i és de color negre. 

Però la part interior és de color blanc

La vestimenta que utilitzen tampoc és 
com la nostra: intenten tapar el seu rostre, 

per protegir-se de l’arena del desert 
durant les ventades, del sol 

i la calor del dia, i el fred de la nit.

Les dones utilitzen unes teles anomenades 
“Melfas” que, normalment, són de colors molt 

vius com el vermell, groc, taronja, etc.
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Els homes utilitzen uns turbants anomenats
“Darrahs”. Solen ser de color blau o negre.

PER AL PROFESSOR:

A la següent activitat es tracta de 
que l’alumne/a pugui:

Localitzar geogràficament el Sahara.
Entendre les mancances de comoditats 

que tenen comparant amb la nostra cultura.
Conèixer, respectar i valorar les diferències 

d’altres cultures com per exemple: la vivienda,
la vestimenta, la llengua, l’escriptura.

COM DUR A TERME L’ACTIVITAT

A) En primer lloc, han de trobar el Desert 
del Sahara, després han de localitzar,
al segon mapa, “Tindouf” (Argèlia) 

i el Sahara Occidental

B) Han de dibuixar cadascuna de les 
paraules que es donen, col·locant-los 

als espais en blanc

C) Seguint la descripció de l’explicació 
han de pintar cadascun dels dibuixos.
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