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UNITAT DIDÀCTICA 13 

 

1. Títol i justificació de la unitat  

Escrivint el futur del Poble Gitano 

La formació és una de les eines més poderoses per aconseguir la igualtat. 

A través de fragments d’entrevistes a gitanos amb èxit acadèmic, volem 

avançar en el trencament d’estereotips i autoestereotips que generen un 

distanciament entre els membres del Poble Gitano i les institucions 

escolars. 

 

En aquest sentit, l’ús de referents positius, així com la reflexió a nivell 

personal i grupal ens permet apoderar els nens i nenes que construiran la 

societat futura.  

 

2. Cicle i durada  

Aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-se a cicle superior.  

 

Està dissenyada per dur-se a terme en tres sessions, en un total de 2’5 

hores. Es pot realitzar a l’aula ordinària. 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o 

àmbits que es treballen 

Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques: 

Competència social i ciutadana 

Amb aquesta unitat es cerca que l’alumnat avanci en la presa de decisions 

conscients, en l’assumpció de la responsabilitat dels seus actes i en la 

consecució d’un benestar personal a través del desenvolupament de les 

habilitats que generen projectes vitals basats en el criteri propi, més enllà 

dels prejudicis. S’aborda, doncs, la dimensió personal de l’educació. 
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Per altra banda, també es treballa la competència social i ciutadana en la 

seva dimensió interpersonal. Això es fa avançant cap a la mostra de 

respecte per les diferents idees i opcions educatives, a través del diàleg –

pel que fa als companys de classe- i qüestionant els prejudicis imperants –

en relació amb els membres del Poble Gitano en general-. En aquest últim 

vessant, també s’està treballant la dimensió social d’aquesta 

competència. 

 

Competència lingüística i audiovisual 

Pel que fa a la competència lingüística, en un primer moment les activitats 

estan dissenyades per avançar en la dimensió de comprensió lectora. 

L’alumnat haurà d’aplicar estratègies de comprensió lectora per poder 

destriar les idees clau d’un seguit d’entrevistes sobre l’educació 

realitzades a membres del Poble Gitano. 

 

A partir de la informació obtinguda es generarà un guió d’entrevista: És 

aquí on entra la dimensió comunicació oral. Els nens i nenes hauran 

d’exposar les seves inquietuds i motivacions oralment de forma 

estructurada i comprensible. La informació rellevant que extreguin 

d’aquest diàleg, l’hauran d’exposar al grup gran. 
 

 

Competència d’aprendre a aprendre  

Aquesta unitat parteix de la necessitat que l’alumnat, de forma individual i 

col·lectiva, es responsabilitzi del seu aprenentatge (tant de la construcció 

de la seva pròpia trajectòria –tenint en compte els condicionants que 

poden facilitar o dificultar l’assumpció de les fites educatives-, com a nivell 

específic de l’obtenció de coneixement (extreure informació, contrastar-

la, desenvolupar discurs propi). 

 
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Un dels objectius clau d’aquesta unitat, com veureu en el punt següent, és 

el coneixement d’un/a mateix/a. En aquest sentit, es treballa la capacitat 
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d’escollir, convertir idees en accions, imaginar projectes vitals i identificar 

riscos i facilitadors per assolir les fites plantejades. 

Pel que fa als àmbits i les àrees de coneixement, amb aquesta UD es 

pretén treballar: 

 Àmbit lingüístic  

- Àrea de llengua catalana i literatura.  

 Àmbit d’educació en valors  

- Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió. 

A la següent graella es presenta aquesta informació de manera resumida: 

Àrees Competències bàsiques 

Educació en valors 
socials i cívics (àrea 
principal) 

Competència social i 
ciutadana 

Competència 
d’aprendre a aprendre 

Competència 
d’autonomia, iniciativa 
personal i 
emprenedoria 

Llengua catalana i 
literatura 

Competència 
lingüística i audiovisual 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica són: 

- Generar un nou imaginari social que trenqui amb la correlació 

gitanos-poca formació.  

- Extreure informació essencial d’un text escrit. 

- Buscar semblances i diferències entre entrevistes. 

- Reflexionar sobre les pròpies motivacions i expectatives educatives. 

- Presentar oralment la informació obtinguda a través del diàleg amb 

un igual. 
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5. Continguts 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió personal 
- Autoconeixement i autoestima. 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

- Valoració de l’esforç i la motivació. 

- Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

 

Dimensió interpersonal 

- Identificació de les emocions i els sentiments dels altres, empatia. 

- Sensibilitat, respecte i tolerància pels altres i la seva diversitat. 

 

Dimensió social 

- Causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i 

injustícia social. 

- Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi 

plantegen. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

- Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, 

aportant-hi i defensant-hi idees. 

- Producció de textos orals amb preparació prèvia, tot adaptant 

l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. 
 

Comprensió lectora 

- Comprensió del sentit global i específic d’un text. 

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora: captació 

de les idees principals. 

- Reelaboració de la informació d’un text a partir de la comprensió i 

en relació amb els coneixements i objectius de lectura. 
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- Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i 

com a mitjà de comunicació. 

 

6. Criteris d’avaluació  

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

- Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell 

adequat d’autoestima. 

- Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les 

dificultats amb esforç i motivació. 

- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les 

seves opinions. 

- Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

- Tenir capacitat per fer una síntesi oral a partir de les idees principals 

que prèviament s’han exposat. 

- Exposar temes de producció pròpia oralment amb preparació 

prèvia, tot adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació 

comunicativa.  

- Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la 

informació específica de textos escrits. 

- Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit.  

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Els agrupaments de l’alumnat avancen al llarg de l’activitat de la mateixa 

manera que el procés reflexiu que se’n desprèn. Així, passaran de ser més 

globals, en un principi,  a més individuals, per tornar, al final, al grup gran.  
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Això ens permet en un primer moment contextualitzar i donar la bastida al 

grup classe; en un segon moment, les reflexions passen a ser en petit grup 

ja que el focus és el debat. En una tercera etapa es passarà a una reflexió 

més individual, tot i que es desenvoluparà a través del diàleg per parelles. 

Per últim, es farà un retorn dels resultats del procés al grup gran. 

 

Pel que fa a l’avaluació, es disposa de l’autoavaluació del grup, la fitxa 

grupal de buidatge de la informació de les entrevistes, l’observació del 

procés i l’exposició oral final. 

 

b. Materials i recursos 

- Targetes (Annex 1). 

- Tisores per tallar les targetes. 

- 5 sobres. 

- Taula de buidatge (Annex 2). 

- Fulls i llapis. 
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c. Desenvolupament de les activitats1  

Sessió 1 (1 hora) 
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 Amb el grup classe: 

 
Per activar els coneixements previs: 
-  Es debat: Tothom té les mateixes oportunitats per estudiar? 

Per què hi ha nens i nenes que deixen d’anar a l’institut? Hi ha 
qui té més dificultat per fer-ho? Quines dificultats? Per què 
creieu que és important estudiar? 
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En grups de 5: 
 
Se’ls reparteixen uns sobres. A cada sobre, hi consta una 
pregunta (escrita per fora) i, a dintre, s’hi troba un seguit de 
fitxes amb respostes de joves gitanos (Annex 1).  
Cada nen i nena n’agafa una i ha de comentar a la resta el que 
surt i fer conjuntament un resum de totes les aportacions en una 
fitxa (Annex 2). 

Sessió 2 ( ¾ d’hora) 
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En parelles: 
 
Entrevista. Utilitzant de model les preguntes que han analitzat, 
cada membre de la parella realitza una entrevista sobre  
l’experiència educativa i les expectatives vitals al seu company/a i 
n’anota les respostes.  
 
Treball individual: 
Cada membre de la parella es prepara un resum del que ha 
respost la seva parella sobre la concepció que té de l’educació. 

Sessió 3 (3/4 d’hora) 

                                                           
1
 La temporització de les sessions serà sempre flexible, i el professorat la podrà ajustar tenint en compte 

les seves necessitats i la seva pròpia realitat. Pel que fa a la metodologia (tipologia de les activitats), 
aquesta UD es pot també desenvolupar seguint algunes de les Actuacions Educatives d’Èxit, com ara els 
Grups Interactius o les Tertúlies Literàries Dialògiques (http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-
exito/). 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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 Amb el grup classe: 
 
Surt cada nen/a a explicar a la resta què ha dit el seu company/a. 
 
La mestra tanca la sessió remarcant les semblances i les 
diferències de les intervencions i insistint en les  idees clau que 
apareixen en relació amb l’educació com a eina de creixement 
personal. 
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Annex 1. Targetes  

Per què estudies?2 

Perquè penso que és la manera de 
tenir, després, un treball millor. Perquè 
he decidit formar-me en alguna cosa 
que m’agradi i perquè m’han criat fent-
me veure que haig d’estudiar. He vist 
els estudis com una cosa bona, he 
crescut amb aquesta idea i l’he valorat 
i comprovat. A veure, comporta tenir 
temps i dedicació, però penso que és 
quelcom bo.  

Saray 

Primer perquè crec que una persona 
ha d’estudiar per poder treballar, si no 
tens uns mínims no et contractaran 
enlloc. I segon, perquè amb l’estudi 
adquireixes uns valors, t’enriqueixes a 
tu mateix. 

Manuel 

Perquè m’agradaria tenir una bona 
feina, tenir certa capacitat per 
desenvolupar-me en la societat, poder 
viure bé, tenir una família però poder 
ser independent, poder treballar en 
allò que m’agrada.... 
 

María Isabel 

Perquè m’agrada. Jo sempre he volgut 
ser pediatra. 
 

Jèssica 

Perquè m’encanta, és la meva passió i 
perquè, gràcies a Déu, tinc uns pares 
que em donen suport i perquè em 
sento bé estudiant. 
 

Belén 
 
 
 

Per poder tenir una bona feina i 
guanyar més diners.  
 

Miguela 

                                                           
2
 Respostes extretes de la revista Joves amb futur (Fundació Privada Pere Closa, 2010). 
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T’ha estat fàcil estudiar? Amb quines dificultats t’has trobat?3 

Tant per a un gitano com per a 
qualsevol persona és fàcil si hi poses 
tenacitat, interès i motivació. Si no ets 
positiu, no pots estudiar. Els meus 
pares m’han donat suport sempre. Sí 
que, alguna vegada, m’he trobat amb 
dificultats econòmiques, perquè els 
estudis són cars i els meus pares han 
hagut de fer grans esforços. 
 

María Isabel 

Tot depèn de si la família et deixa o vol. 
Penso que hi ha diferències entre els 
nens i les nenes gitanos. El nen fa el 
que vol mentre que les nenes gitanes 
tenen més obligacions a casa, per 
exemple, amb els germans o ajudant  
la seva família. 

 
Miguela 

No, no és gens fàcil. Jo he hagut 
d’afrontar que la gent parli de mi, 
perquè no entenen que, amb 23 anys i 
sent gitana, encara estigui estudiant. 
Per això la gent del barri diu que sóc 
paia, perquè em veuen amb els llibres. 

 
Sara 

Depèn de l’ambient, del tipus de barri 
on visqui, de la gent que t’envolti. Si 
t’ajuden, és fàcil. A vegades has d’anar 
contra la gent. Tu estàs estudiant i la 
resta va a la seva. 

 
Isaac 

Jo crec que és igual per a totes les 
persones, però sí que és veritat que 
segons el barri o la família hi ha 
persones que ho tenen més difícil. Els 
meus pares em van donar suport des 
del primer moment; però hi ha joves 
que no tenen aquest suport en els 
estudis o no poden continuar estudiant 
per manca de diners.  
 

María José 

Jo parlo des de la meva experiència i 
no és fàcil estudiar. Jo, per exemple, no 
he rebut suport de la meva família. Tu 
comences a caminar i sembla que 
recorris el camí tu sol. 

 
Elisardo 

                                                           
3
 Respostes extretes de la revista Joves amb futur (Fundació Privada Pere Closa, 2010). 
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A què vols dedicar-te o a què et dediques?4 

Jo vull dedicar-me a l’ensenyança, vull 
ser professor.  
 

Juan José 

M’agrada treballar d’esteticista que és 
al que em dedico. 

 
Sheila 

Sóc auxiliar d’infermeria en una 
residència. He treballat en hospitals. 

 
Antonia 

Del tot no ho sé, ho estic pensant. 
 

Belén 

Jo vull ser animador d’esports.  
 

Jordi 

M’encantaria ser administrativa, és el 
meu somni. 

 
Francisca 

 

  

                                                           
4
 Respostes extretes de la revista Joves amb futur (Fundació Privada Pere Closa, 2010). 
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Et sents igual de gitano que els que no han estudiat? 5 

  

                                                           
5
 Respostes extretes de la revista Joves amb futur (Fundació Privada Pere Closa, 2010). 

Sí, i ho dic molt segura. 
 

Saray 

Sí, i a més em sento millor. 
 

Sara 

És clar que sí. No pel fet d’estudiar ho 
sóc menys. 

 
María Isabel 

És clar, perquè estudiar o no no et fa 
diferent. 

 
Alfonso 

Igual. No canvia res. 
 

Francisca 

Ja ho crec! (riu) 
 

Belén 
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Com t’agradaria que fossin les coses al futur? 6 

                                                           
6
 Respostes extretes de la revista Joves amb futur (Fundació Privada Pere Closa, 2010). 

Quan més gitanos estudiem, millor. 
També necessitem referents per a les 
generacions que ens segueixen, que 
puguin veure que estudiar no és res 
estrany, que nosaltres ho hem fet i 
estem contents. L’educació és la base 
de totes les cultures i, malauradament, 
a la nostra, no li donem aquest valor. 
 

Juan José 

Que com a mínim les nenes estudiessin 
l’ESO. És una llàstima que no s’ho 
treguin. Jo crec, tot i que no n’estic 
segura, que puc aportar el meu 
exemple per haver estudiat. 

 
Sheila 

Home, a mi m’agradaria trobar més 
gitanos treballant i estudiant. Anar al 
metge i que aquest fos gitano/a, per 
exemple, o a la farmàcia i que el 
farmacèutic fos gitano/a... M’agradaria 
que la situació dels gitanos canviés, 
que els gitanos estudiessin més i que, 
en un futur, n’hi hagi molts amb 
estudis per aconseguir superar més 
reptes a la vida. 

 
María José 

Jo penso que la cultura i la formació 
haurien d’anar paral·lelament. Que jo 
sigui gitano i tingui la meva cultura no 
és incompatible per formar-me i 
enriquir-me com a persona i, alhora, 
respectar els meus valors.  

 
Elisardo 

Que els gitanos estiguessin més 
integrats a la societat, que tinguessin 
més estudis i que poguessin accedir a 
totes les professions com la de doctor 
o advocat. Al capdavall, tots som 
persones.  
 

Antonia 

A mi, m’agradaria que desaparegués la 
idea que els gitanos no servim per 
estudiar. 

 
Ezequiel 
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Annex 2. Taula de buidatge 

Nom:                                                                           Data: 

 
Taula de buidatge de les entrevistes 

 
Ompliu la següent graella amb la informació que us sembli més important 
 
 
 
 
 
 

 
Tema 

 

 
Idees clau 

Per què estudies?  
 
 
 

T’ha estat fàcil estudiar? 
Amb quines dificultats 
t’has trobat? 

 
 
 
 

A què vols dedicar-te o a 
què et dediques? 

 
 
 
 

Et sents igual de gitano 
que els que no han 
estudiat? 

 
 
 
 

Com t’agradaria que 
fossin les coses al futur? 
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Annex 3. Fitxa d’autoavaluació grupal 

 

Valoració del grup 
Data:  
Equip: 
Membres: 
 
 
Què hem après? 
 
 
 
 
                                                                                     Valoreu de l’1 al 4:  
 
Hem participat tots i totes.  

 
Ens hem respectat els uns als 
altres. 

 
 

Ens hem ajudat mútuament.  
 

Hem trobat tota la informació que 
buscàvem. 

 

Ens hem posat d’acord i hem 
respectat totes les opinions. 

 

 
 
Què podríem millorar? 
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Annex 4. Rúbrica d’avaluació docent 

Comprèn i extreu la 
informació rellevant de 
textos. 

No ha sabut trobar la 
informació o la que ha 
trobat no era l’adequada. 

Ha trobat part de la 
informació que buscava, 
però n’ha seleccionat 
alguna no relacionada 
amb el que es demanava o 
no l’ha sabut sintetitzar 
prou. 

Ha fet una bona recerca 
d’informació, però no ha 
sabut filtrar-la per 
rellevància.  

Ha seleccionat la 
informació adequada, 
distingint entre idees 
principals i secundàries. 

Participa de forma 
adequada en les 
situacions comunicatives i 
s’expressa i actua d’acord 
amb un pensament 
ordenat, clar i objectiu, 
tot presentant arguments 
i respectant els dels 
altres. 
 

No participa o, quan ho fa, 
falta el respecte als 
companys. 

Participa poc o, quan ho 
fa, no ho fa de forma 
argumentada ni clara.  

Participa bastant, però 
alguna vegada s’oblida de 
les normes bàsiques 
d’interacció o no 
estructura el seu discurs. 

Participa activament 
respectant els torns de 
paraula i les opinions dels 
altres. Presenta els seus 
arguments de forma clara 
i ordenada. 

Fa una síntesi oral de les 
idees principals 
obtingudes a través de 
l’entrevista a un 
company. 
 

No es prepara l’entrevista 
i no exposa la informació 
essencial.  

Disposa de poca 
informació o no la 
presenta d’una manera 
clara i estructurada.  

Disposa de bastant 
informació, però no 
l’exposa de forma 
ordenada i coherent. 

S’ha preparat l’exposició 
oral, tot adaptant 
l’entonació, el to de veu i 
el gest a la situació 
comunicativa.  

Rebutja les causes de 
discriminació i és crític 
amb els prejudicis. 

No mostra respecte per la 
diversitat. 

Té un discurs neutre. Tot i 
no ser irrespectuós, no 
acaba de desenvolupar 

Comença a construir un 
discurs crític respecte a les 
situacions de vulneració 

Mostra una actitud de 
tolerància i esperit crític. 
Rebutja la discriminació i 
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l’esperit crític. dels drets humans, tot i 
que no sempre sap 
distingir-les 

identifica la vulneració 
dels drets humans. 

Coneix els seus interessos  
i mostra motivació per la 
millora personal. 

No té clars els seus 
interessos i no reflexiona 
sobre les seves 
motivacions. 

Fa una reflexió inicial, 
però no disposa d’un 
criteri propi clar. 

Tot i tenir clars els seus 
interessos, no sap 
argumentar-los. 

Reflexiona sobre els seus 
propis interessos i 
motivacions i els exposa 
d’una manera coherent i 
argumentada. 

 


