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UNITAT DIDÀCTICA 2 

1. Títol i justificació de la unitat  

El valor de la gent gran per al Poble Gitano 

 

La gent gran per al Poble Gitano és considerada com a referent del 

coneixement i la tradició. 

 

És per aquest motiu que aquesta UD pretén fer-li aquest reconeixement a 

través del recurs de la memòria oral.  

 

La memòria oral ens permet apropar-nos a la concepció del món que té 

una cultura determinada, per una banda, i a les arrels històriques dels 

nostres predecessors i predecessores per entendre el pas del temps i els 

canvis que s’han produït.  

 

Amb aquesta unitat didàctica l’alumnat esbrinarà el passat i s’imaginarà el 

futur de la mà dels seus avis i àvies. 

 

2. Cicle i durada  

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

Es desenvolupa en 4 sessions: les dues primeres són d’una hora, la tercera 

varia d’una hora a una hora i mitja (en funció del nombre de voluntaris 

que hi participin) i la quarta es desenvolupa en tres quarts d’hora. 

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 

Aquesta unitat didàctica ens permet avançar en la dimensió el món que 

ens envolta i canvis i continuïtats en el temps a través de l’anàlisi vital 
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comparativa amb persones properes de generacions anteriors. En concret, 

a partir de les explicacions dels avis i àvies de l’alumnat. 

 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 

Aquesta competència és essencial en aquesta unitat didàctica pel fet que 

s’entén la llengua com a transmissora de sabers d’una generació a una 

altra.  

 

Per una banda, a través dels contes de tradició oral (dimensió literària) i 

dels relats d’experiències passades explicats per la gent gran, s’avança en 

la dimensió comunicació oral en la seva vessant de comprensió. Per altra 

banda, es pretén que, allò après, ho puguin traslladar a la resta de 

companys i companyes. 

 

Amb el punt de vista ampliat es pretén que facin una reflexió personal i es 

projectin de cara al futur a través d’un petit escrit (dimensió expressió 

escrita). 

 

Competència d’aprendre a aprendre 

Amb aquesta unitat didàctica es vol ampliar les fonts d’informació i 

coneixement considerant els membres de la societat amb més anys 

d’experiència com a referents culturals i vitals. Així la memòria oral és 

vista com una font de sabers a la qual l’alumnat pot recórrer a l’hora de 

construir la seva trajectòria.  

 

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 de coneixement del medi  

- Àrea de coneixement del medi social i cultural.  
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A la següent graella es presenta aquesta informació de manera resumida: 

Àrees Competències bàsiques 

Medi social i cultural 

(àrea principal) 

Competència social i 

ciutadana 
Competència 

d’aprendre a aprendre 
Llengua catalana i 

literatura 

Competència 

comunicativa, 

lingüística i audiovisual 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

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

 Comprendre els valors que es desprenen dels contes populars i 

entendre’ls com a font de memòria oral. 

 Reconèixer els valors i trets culturals del Poble Gitano, 

especialment el respecte cap a la gent gran.  

 Buscar informació sobre les experiències vitals dels seus avis i àvies 

i compartir-la amb la resta de la classe. 

 Escriure un text imaginatiu on es descriguin en un futur llunyà. 

 

5. Continguts 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

 Producció de textos propis (exposicions, explicacions). 

 Comprensió de textos orals. 

 

Expressió escrita 

 Producció de textos escrits expositius. 

 Normes bàsiques per a la bona presentació dels textos escrits. 
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Educació literària 

 Comprensió de textos literaris (contes). 

 Coneixement de la literatura de tradició oral. 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

El món que ens envolta 

 Organització social propera a l’alumnat: la família. 

 

Canvis i continuïtats en el temps 

 Observació dels canvis en les persones al llarg del temps. Etapes de 

la vida. 

 Ús de fonts orals per reconstruir la pròpia història. 

 Canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència. 

 

6. Criteris d’avaluació  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en 

activitats d’aula, situacions d’aprenentatge i vida quotidiana i en 

diferents suports. 

 Realitzar exposicions orals de textos de producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o fets. 

 Mostrar interès pels textos populars adequats a l’edat. 

 Escriure textos que responguin a diferents situacions (experiències 

futures, descripcions, textos imaginatius) de creació pròpia, escrits a 

mà. 

 Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per 

aprendre i apropar-se a altres cultures. 

 

 



 
 

5 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

 Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida 

personal i familiar. Descriure altres fets quotidians aplicant nocions 

temporals bàsiques. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Una gran part d’aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-se amb 

el grup classe.  

 

A més, cal destacar que la tercera sessió està pensada per desenvolupar-

se de forma oberta, de manera que es fomenti la participació de la 

comunitat educativa, en aquest cas, de la família. En concret, es busca la 

participació de la gent gran com a transmissors i transmissores de la 

memòria oral.  

 

A més, hi ha algunes activitats que es realitzen de forma individual per 

poder fomentar una reflexió personal vinculada amb el pas del temps i 

amb els vincles amb els seus avis i àvies. 

 

b. Materials i recursos 

 

 Conte “El perquè del nomadisme” (Annex 1) 

 Fragment del conte i preguntes (Annex 2) 

 Projector 

 Guió de recollida d’informació (Annex 3) 

 Cordill i pinces 

 Llistes de la classe fotocopiades 

 Papers i llapis 

 Goma d’enganxar 

 Fitxa de treball (Annex 4) 
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c. Desenvolupament de les activitats1 

                                                           
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/). 

Sessió 1 (1 hora) 
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Amb el grup classe: 

 

Activació de coneixements previs 

 

 Es llegeix el conte El perquè del nomadisme (Annex 1), tot 

responent les preguntes plantejades. 
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Amb el grup classe: 

 

Es projecta el fragment de l’Annex 2 i s’hi reflexiona. Què els han 
ensenyat els seus avis i àvies? 
 
Es demana que el proper dia portin fotos dels seus avis i àvies i 
que recullin informació partint del guió de l’Annex 3. En el cas de 
no tenir els avis o àvies a prop, poden obtenir la informació per 
via d’altres persones de la família 
 
Es redacta una nota informativa on es demani als seus avis i 
àvies que assisteixin a la tercera sessió per explicar un conte que 
els expliquessin de petits al grup classe.  

Sessió 2 (1 hora) 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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Amb el grup classe: 

Es pengen les fotos dels avis i àvies amb un número associat, de 
manera que siguin visibles per a tothom. 

 

De forma individual: 

Cada nen i nena surt a explicar a la resta la informació obtinguda 
dels seus avis/àvies. 
A l’acabar la sessió, es reparteix una llista dels membres de la 
classe per persona i han d’intentar endevinar quina foto 
correspon a cadascú, segons la numeració. 

 

Amb el grup classe: 

Un cop comprovades les respostes, cada nen/a enganxa la seva 
foto a la fitxa corresponent i es penja a la classe. 
Amb tota la informació que ha sortit, es preparen preguntes per 
fer als avis i àvies que vindran a la sessió següent. 
 

Sessió 3 (1 hora - 1’5 hores) 
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Amb el grup classe: 

Els avis i àvies voluntaris expliquen contes de tradició oral. 
Els nens i nenes els fan les preguntes preparades anteriorment. 
 

Sessió 4 (3/4 d’hora) 
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De forma individual: 

Es dibuixen i descriuen com creuen que seran quan siguin grans 
(Annex 4). 
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Annex 1. El perquè del nomadisme 

 

Sas odova and-o cirlatuno vatx. El que us contaré va passar en un temps 

molt llunyà, quan els mars i els continents encara no eren com avui els 

coneixem i les bestioles que poblaven el nostre planeta eren d’allò més 

estranyes. Les aigües dels oceans estaven plenes de peixos enormes, molt 

semblants a les balenes i, a les selves, hi vivien uns animals grandiosos. 

 

Cal anar-se’n tan lluny en el temps per buscar una explicació a la manera 

de viure nòmada que els gitanos han dut durant segles i saber la raó de la 

seva afició pel continu viatjar d’un lloc a l’altre. Malgrat que actualment la 

immensa majoria de gitanos i gitanes han abandonat la vida nòmada, 

durant molt de temps aquesta ha estat la seva manera de viure.  

 

En aquella època fantàstica va néixer i créixer a l’Orient el Poble Gitano. 

Fou, més o menys, a la part nord del que avui coneixem com l’Índia. Des 

del principi de la seva història els gitanos i les gitanes, que tenien ja el seu 

propi idioma –el Rromano-, van aprendre les ciències i les arts de la 

humanitat i els secrets de la natura. I en això van basar la seva vida, en 

això i en ajudar les dones, els homes i els nens que sofreixen. 

 

Un altre dels valors fonamentals que guiava el destí del Poble Gitano era 

el respecte a les persones, especialment les més grans. D’aquesta 

manera, els homes i les dones escoltaven amb molta atenció els consells i 

les opinions de la gent gran. Aquells gitanos valoraven l’experiència i la 

saviesa de les persones que havien viscut més i respectaven i 
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consideraven el seus coneixements. En aquella època tan llunyana, els 

gitanos grans influïen de manera important en les decisions del seu poble 

i se’ls consultava quan alguna persona es trobava davant algun problema 

o havia de prendre una decisió important.  

 

D’entre tots els gitanos grans n’hi havia un que era especialment 

respectat. Es deia Kamiro i era un home alt i prim. Tenia uns llavis 

gruixuts, la pell fosca i els cabells enrinxolats i blanquinosos i acostumava 

a caminar amb el suport d’un bastó de canya. De mica en mica, aquell vell 

savi va anar transmetent tots els seus coneixements als homes i a les 

dones. Kamiro s’havia guanyat la vida com a tractant de bèsties, però des 

de feia tres o quatre anys havia deixat de comerciar i s’havia centrat a 

ensenyar tot el que sabia. Una de les ensenyances de les quals Kamiro se 

sentia més orgullós era la d’haver transmès als seus el plaer d’escoltar els 

sons de la natura per transformar-los en música celestial.  

 

Un dia Kamiro va sentir un lleuger dolor en un costat. De mica en mica, les 

molèsties van anar creixent. A Kamiro, se li escapava la vida. Quan va 

sentir que faltaven pocs dies per morir, Kamiro va cridar els gitanos 

respectables de totes les famílies i els va parlar: 

-Sóc feliç, -va començar dient.- Sóc feliç perquè veig felicitat al meu 

voltant, perquè tenim bons oficis amb què guanyar-nos la vida, perquè 

respectem la natura, perquè els nens i les nenes creixen sans i els seus 

pares veuen el futur amb esperança, perquè els gitanos som respectats, 

perquè sabem gaudir dels plaers de la vida, perquè els nostres joves 

s’enamoren. Per tot això, sóc feliç i no m’importa morir.  Però, abans 
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d’abandonar aquest món, vull donar-vos una cosa. 

 

Llavors, va dir a la seva filla petita que traiés una tela que cobria tota una 

gran paret i aparegué un mirall enorme de més de tres metres d’alçada i 

gairebé dos d’amplada.  

-Quan jo me’n vagi, aquest mirall màgic continuarà guiant les vostres 

vides i continuarà ensenyant-vos les arts de la humanitat i els secrets de la 

natura. Per això heu de tenir-ne molta cura. Jo us el lliuro avui perquè us 

guiï cap a la felicitat. Gitanos i gitanes, heu de viatjar pel món, de poble en 

poble, compartint el que sabeu amb la resta dels homes i de les dones. 

Aquest mirall guiarà les vostres passes pel món, us portarà pels millors 

camins i us apartarà dels perills.  

 

Dos dies després, Kamiro va morir. Tots van plorar durant tres setmanes. 

Van plorar tant que alguns d’ells es van quedar secs per dintre. Més tard 

es van reunir els gitanos grans i van decidir començar el viatge que els 

havia anunciat Kamiro. Van iniciar el viatge en direcció a l’oest. Els gitanos 

anaven de poble en poble ensenyant el que sabien. Eren molt ben acollits 

en tots els llocs, perquè la seva bona fama havia conquerit els cors de 

gairebé tothom. Guiats pel mirall màgic, van creuar valls i muntanyes, rius 

i llacs, mars i oceans. 

 

Després de molts anys viatjant sense repòs, els gitanos van arribar a unes 

terres desconegudes, on habitava una gent molt semblant a ells. 

Físicament tenien moltes similituds, alguns dels seus costums eren 

semblants, fins i tot el seu idioma era semblant al Rromano. Van 
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compartir amb aquestes persones els seus coneixements i habilitats i la 

veritat és que se sentien veritablement còmodes i feliços. Tan bé es 

trobaven els homes i les dones entre els seus nous veïns, que anaven 

passant les setmanes i els mesos i, a ningú, no se li acudia de continuar el 

viatge. Fins i tot va haver-hi temps perquè es formessin algunes parelles 

compostes per un gitano o una gitana i un nadiu del lloc. L’amor no coneix 

diferències de colors, religions o idiomes. 

 

Els gitanos es van quedar en aquell lloc durant un bon temps, fins que 

alguns van començar a sentir la necessitat de viatjar i complir amb el que 

havien promès a Kamiro en el llit de mort. Però no tots pensaven de la 

mateixa manera. Alguns creien que seria millor quedar-se en aquell 

magnífic lloc i compartir les seves riqueses amb aquells homes i dones a 

qui se sentien tan units. I aquí va sorgir el problema. Uns volien anar-se’n i 

d’altres volien quedar-s’hi. 

 

Tots es van reunir per trobar una solució al problema plantejat. La 

discussió es va anar allargant i, de mica en mica, els ànims es van anar 

caldejant. Tothom va exposar les seves raons, però no acabaven de posar- 

se d’acord. Semblava que els dos bàndols no acabarien d’entendre’s i al 

final s’haurien de separar. Llavors va sorgir un gran problema: el mirall 

màgic. Els qui desitjaven continuar el viatge volien endur-se el mirall 

perquè guiés les seves passes pel món, però els gitanos que pensaven 

quedar-se també el volien. I la discussió continuava i continuava. I cada 

vegada més, la passió anava guanyant a la raó. En un moment de la 

discussió es va produir un accident entre dos homes. Cadascun va agafar 
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per un costat el mirall màgic i amb tan mala sort van lluitar per ell que els 

va relliscar de les mans. El màgic mirall es va trencar en mil bocins que es 

van escampar per tot el món. 

 

 

Gabi Jiménez “Extermination” 

 

Així fou com els gitanos van perdre el mirall màgic. En aquell moment van 

dividir-se les famílies i cadascuna pel seu costat va començar un 

llarguíssim i dur viatge per buscar els bocins del mirall màgic, amb 

l’esperança de poder recuperar tots els trossos i tornar a unir-los. Un cop 

reconstruït el mirall, podrien estar novament units. D’aquesta manera 

s’explica per què, durant tants segles, els gitanos han estat viatjant 

constantment i sense descans.  

 

A partir de llavors els gitanos ja no van ser tan ben rebuts als llocs per on 

passaven i van sofrir molt. Des de llavors, homes i dones, ancians, nenes i 

nens estan buscant els bocins del mirall. Així que, si trobes un bocí 

d’aquell mirall màgic, dona’l a algun gitano, perquè fa segles que el busca 
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per tot el món.  

Sebastián Porras Soto2 

 

 

 

 

 

Annex 2. Fragment 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Tracta’m bé (http://campanyatractambe.com/) 

 

Un altre dels valors fonamentals que guiava el destí del Poble Gitano era 

el respecte a les persones, especialment les més grans. D’aquesta manera, 

                                                           
2
 Porras, S. (2001). “El perquè del nomadisme” a Associació de Mestres Rosa Sensat (2001). Contes de 

tots colors. Més contes sobre els orígens.. Espasa Juvenil, Madrid. 
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els homes i les dones escoltaven amb molta atenció els consells i les 

opinions de la gent gran. Aquells gitanos valoraven l’experiència i la 

saviesa de les persones que havien viscut més i respectaven i 

consideraven els seus coneixements. 

Sebastián Porras Soto 

 

 

 

 Actualment es respecta la gent gran? 

 Què vol dir que són una font de coneixement?  

 Per què es diu que es valorava l’experiència? 
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Annex 3. Recollida d’informació 

 

 

  

Nom  

Edat  

Com era quan tenia la teva 

edat? 

 

 

 

Com era la seva família? 

 

 

 

A què jugava de petit? 

 

 

 

Què recorda de l’escola? 
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Annex 4. Fitxa de treball 

 

Nom:                                                                       Data: 

 

Com seré quan sigui gran? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Annex 5. Rúbrica d’avaluació docent 

Comprèn els valors sobre 
la gent gran presents al 
conte. 

No entén el conte, no 
segueix el fil argumental. 

Tot i entendre el conte, no 
llegeix entre línies per 
poder extreure els valors 
associats a la gent gran. 

Entén el fil argumental del 
conte i sap que el tema 
principal és la gent gran, 
però no acaba 
d’extreure’n els valors 
associats. 

Fa connexions entre el 
conte i la seva realitat. 
Entreveu els valors que 
se’n desprenen. 

Recull informació sobre 

les experiències dels seus 

avis i àvies i les 

comparteix amb la resta. 

No busca la informació i, 

per tant, no la presenta a 

la resta de companys. 

No disposa de tota la 

informació ni presenta la 

que té de forma clara. 

Tot i no disposar de tota la 

informació, la presenta 

d’una forma entenedora. 

Selecciona la informació 

adequada i la presenta de 

forma clara i concisa.  

Escriu un text sobre com 

es projecta quan sigui 

gran. 

No escriu una descripció 

pròpia. 

Escriu una descripció de la 

seva persona, però li costa 

situar-se en un futur i ser 

conscient del pas del 

temps. 

Utilitza la imaginació per 

descriure’s en un futur 

llunyà, però el text no 

acaba de ser clar i concret. 

Utilitza la imaginació per 

descriure’s en un futur 

llunyà. El text és clar, 

adequat i complet. 

 

 


