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UNITAT DIDÀCTICA 4 

 

1. Títol i justificació de la unitat  

El llarg camí del Poble Gitano 
 
Amb motiu dels 600 anys de l’arribada dels primers gitanos i gitanes a 
Catalunya, aquesta UD pretén fer un recorregut cap a l’origen de la cultura 
gitana. 
 
Partint d’una llegenda, vinculada a la tradició oral, s’aborden alguns 
elements culturals del Poble Gitano, des de la bandera fins al llarg camí 
recorregut fins aquí.   
 
Endinsar-nos a la seva trajectòria ens permet saber d’on ve i quin camí ha 
fet el Poble Gitano per arribar fins aquí. 
 

2. Cicle i durada  

Aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-se a cicle mitjà en dues 

sessions, d’una hora cada una.  

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 el desenvolupament d’aquesta unitat l’alumnat s’endinsa en la 

dimensió món actual, analitzant els canvis al llarg de la història com a fets 

constitutius de la nostra societat actual. 

 

Per altra banda, es treballa la dimensió social, interpersonal i aquella que 

ens permet ser ciutadans responsables en un món global. Així, es cerca 

desenvolupar la tolerància respecte a la diversitat i el seu reconeixement  

com a element enriquidor de la societat. 
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Competència lingüística i audiovisual 

En aquest cas, la dimensió comunicació escrita es treballa a través de la 

comprensió lectora en castellà. Les altres dimensions, en canvi, s’aborden 

en llengua catalana.  

 

Partint de la lectura treballada, es busca que l’alumnat faci un exercici 

d’extracció del sentit figurat d’una metàfora per concretar-lo de forma 

simbòlica. Així doncs, es treballa també la dimensió literària.  

 

Per últim, pel que fa a la dimensió comunicació oral, el debat funciona 

com a element de construcció de nous coneixements i com a eina per 

presentar les creacions i idees pròpies.   

 

Competència d’aprendre a aprendre  

Tal com acabem de dir, el debat funciona en aquesta activitat com a 

generador de pensament. L’alumnat, així, aprèn a construir  coneixement 

a través de l’intercanvi d’opinions i sabers amb els seu grup d’iguals.  

 

Competència artística i cultural 

La creació d’una obra simbòlica, partint d’una metàfora (dimensió 

interpretació i producció) ens permet desenvolupar les connexions 

mentals divergents encarregades de la  creativitat (dimensió imaginació i 

creativitat). 

 
Competència matemàtica 
 
Les unitats de mesura temporals i l’ús dels nombres romans en la 

representació dels segles ens permeten millorar la dimensió matemàtica 

relacions i canvi.  

 

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

pretén treballar: 

 Àmbit lingüístic  

- Àrea de llengua catalana i literatura.  
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- Àrea de llengua castellana i literatura.  

 Àmbit de coneixement del medi  

- Àrea de coneixement del medi social i cultural.  

 

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 

Competència artística i 
cultural Llengua castellana i 

literatura Competència 
lingüística i audiovisual Competència 

matemàtica 
Llengua catalana i 

literatura 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat són: 

- Conèixer la bandera del Poble Gitano. 

- Analitzar el moviment demogràfic del Poble Gitano al llarg del 

temps seguint les pautes donades. 

- Qüestionar-se les opcions culturals, trobant punts forts en 

diferents maneres de viure. 

 

5. Continguts 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

Món actual 

 
 Recerca i contrast d’informació en diferents suports (mapes, 

plànols...). 
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 Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball 

d’investigació. 

 Comunicació de les informacions obtingudes tot utilitzant diferents 

llenguatges. 

 

Persones, cultures i societat 

 Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per 

les diferències. 

 Identificació de les manifestacions culturals com a elements de 

cohesió social. 

 Identificació i descripció d’alguns trets demogràfics i econòmics de 

l’entorn a partir de l’observació directa de l’entorn proper i de 

dades i representacions gràfiques. 

 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar 

els canvis i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida 

quotidiana i de l’entorn proper. 

- Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i 

continuïtat. 

- Anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del 

temps: ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de 

canvi i continuïtat. 

- Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la 

vida quotidiana al llarg del temps i comparant diverses cultures. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

- Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels 
altres. 
- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació 
comunicativa de l’aula. 
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- Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, 

respecte per les opinions dels altres.  

 

Educació literària 

- Interpretació del llenguatge literari: sentit figurat 
 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Comprensió lectora 
 

- Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats 

i de tipologia diversa. 

- Reelaboració del text a partir de la comprensió explícita i inferencial 

i en relació amb els coneixements i objectius de lectura. 

 

MATEMÀTIQUES 

Relació i canvi 
 

- Ús de les unitats de temps i de les seves relacions. 
 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió interpersonal i social 

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

- Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça o 

ètnia, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social com un element enriquidor de les relacions 

interpersonals. 

 

6. Criteris d’avaluació  

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

- Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir 

informació rellevant amb els mitjans i fonts adequats i comunicar 

els resultats de la recerca oralment. 
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- Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, 

identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva 

diversitat i riquesa. 

- Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida 

quotidiana de les societats humanes i situar alguns fets històrics 

rellevants, d’acord amb els criteris de successió i durada temporals.  

- Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests  

canvis i continuïtats. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

- Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, 

respectant les normes d’interacció oral. 

 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

- Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, 

comprendre-les per mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a 

preguntes que impliquin raonament i relació del que diu el text i els 

coneixements de l’alumnat. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Aquesta unitat didàctica requereix ser flexible en els agrupaments. Per 

desenvolupar-se, els nens i nenes de la classe han de treballar de forma 

conjunta, individual i en grups.  

 

Per tal d’avaluar la UD, es disposa de les reflexions orals i de les 

produccions impreses. A més, per tal d’obtenir informació sobre el 

desenvolupament del treball en grup, l’alumnat omplirà la fitxa 

d’autoavaluació grupal. 
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b. Materials i recursos 

 Projector/ pissarra digital 

 Text “Ladislás” (Annex 1) 

 Bandera gitana (Annex 3) 

 Bandera de l’Índia (Annex 4) 

 Moviments poblacionals del Poble Gitano (Annex 5) 

 Fitxes de treball (Annex 2 i 6) 

 Cartolina i retoladors 

 Fitxa d’autoavaluació grupal (Annex 7). 
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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: 

 Es llegeix el conte Ladislás (Annex 1). Es pot projectar a la 
pissarra digital. 
 

De forma individual: 

 Es reparteix la fitxa de l’Annex 2 i es demana que cada nen/a 
dibuixi com s’imagina la bandera del Poble Gitano. 

 
Amb el grup classe: 

 Es comparen les produccions. 

 Es projecta a la pissarra la bandera real (Annex 3). Es 
pregunta per què hi deu haver una roda (moviment). D’on ha 
dit el text que venien? 

 Es projecta la bandera de l’Índia (Annex 4) per veure’n les 
semblances. 

 Es proposa descobrir el llarg camí que van fer fins a arribar 
aquí. 

Sessió 2 (1 hora) 
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t Amb el grup classe: 

 Es comenten en grup els moviments poblacionals que 
apareixen al mapa interactiu del Museu Virtual del Poble 
Gitano (Annex 5). Es planteja una reflexió grupal, segons la 
base d’orientació del mateix annex. 

 Es comenta que ara ja fa 600 anys que el Poble Gitano va 
arribar a Catalunya, per tant s’ha establert aquí. 

 
En petit grup: 

 Es plantegen elements positius relacionats amb el fet de ser 
nòmada i el fet d’establir-se a un lloc (Annex 6). 
 

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

 Es posen en comú les aportacions dels grups i un/a secretari/a 
les recull en una cartolina/mural. 

En petit grup: 

 Omplen la fitxa d’autoavaluació grupal (Annex 7). 
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Annex 1. Ladislás2 

 
Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando los rrom cruzaron los 
Pirineos, era invierno. Los caballos apenas podían arrastrar las 
carretas. La nieve cubría los valles y las montañas. 
  
Zindel, delgado, fuerte y de piel morena, era el hombre más 
respetado por todas las familias rrom.  
 
Ladislás, hijo de Zindel, miraba con sus grandes ojos negros las 
grandes montañas, a su gente, a sus hermanos y tíos guiando las 
carretas.  
 

 
 Font: http://creatiatelier.blogspot.com.es/ 

  
- Ladislás, vamos a buscar leña.- Le dijo su abuelo.  
 
Al niño le gustaba ir con su abuelo, pues éste sabía muchas 
cosas, y le hablaba de cuándo vivían en los agujeros de las 
montañas y todavía no conocían los caballos y de los países que 
había recorrido su familia. Y mientras su abuelo le enseñaba 
tantas casas, el tiempo se le pasaba volando.  
 
Habían pasado muchas lunas cuando un día, estando Ladislás y 
su abuelo en la carreta y viendo cómo la nieve se convertía en 
ríos de agua y cómo los campos pasaban de blanco a verde, 
Ladislás le preguntó:  
 

                                                           
2 Colectivo de Enseñantes con Gitanos de Valencia (1989). “Ladislás” en Cultura gitana: propuestas para 

un trabajo intercultural en el aula. Generalitat Valenciana, València). 
 

http://creatiatelier.blogspot.com.es/
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- ¿Por qué no nos quedamos aquí? 
 
Y fue entonces cuando Tasa, el abuelo, le explicó que su viaje 
había comenzado en un país muy lejano llamado la India. Que lo 
más importante era que toda la familia había estado junta.  
 
Luego, haciendo un gesto con la mano, invitó a su nieto a mirar 
hacia arriba a la vez que, emocionado, casi con lágrimas en los 
ojos, le decía:  
 
-¡Nuestra casa es el mundo entero y nuestro techo el cielo y las 
estrellas!  
 
Ladislás creía en su abuelo.  Esa noche miró la luna, sonrió y 
durmió tranquilo. 
 

 

 
Font: https://rosamariacurto.com/tag/lluna/ 

 

 

 

 

https://rosamariacurto.com/tag/lluna/
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Annex 2. Fitxa de treball 

 
Nom:                                                                       Data: 
 

La bandera 
 
“¡Nuestra casa es el mundo entero y nuestro techo el cielo y las 
estrellas!” 

Fragment de Ladislás3 
 

 
 
 

 
Amb aquesta informació, com t’imagines la bandera del Poble 
Gitano? Dibuixa-la: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3 Font: Colectivo de Enseñantes con Gitanos de Valencia (1989). “Ladislás” en Cultura gitana: 

propuestas para un trabajo intercultural en el aula. Generalitat Valenciana, València) 
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Annex 3. La bandera del Poble Gitano 

 

 

 

 

 

Preguntes relacionades: 

 Què representa el blau? 

 Què representa el verd? 

 Per què hi deu haver una roda? 
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Annex 4. La bandera de l’Índia 
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Annex 5. El moviment poblacional 

 

Enllaç: http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/introduccio/ 

 

 

Font: Museu Virtual del Poble Gitano (http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/introduccio/) 

 

Preguntes relacionades: 

 A quin segle van arribar aquí? (S’ha d’haver treballat els nombres 

romans). 

 Quant de temps és un segle? 

 Quant de temps passa entre cada etapa?  

 Per què creieu que trigaven tant de temps per anar d’un lloc a un 

altre? Per què creieu que cada cop trigaven menys per moure’s una 

distància més llarga? 

 Voleu dir que estant tant de temps en un lloc (diverses generacions) 

hi havia intercanvis culturals? Com quins? 

 Coneixeu algú que hagi vingut a viure aquí des d’una altra part del 

món? 
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 Annex 6. Moviment versus arrels 

 

Nom del grup: 

Membres: 

 

  

Ser nòmada Ser sedentari/a 
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Annex 7. Fitxa d’autoavaluació grupal 

 

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

 
Ens hem respectat  els uns als 
altres. 

 
 

Ens hem posat d’acord i hem 
tingut en compte totes les 
opinions. 

 

 
 
Què podríem millorar? 
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Annex 8. Rúbrica d’avaluació docent 

Analitza el moviment 
demogràfic del Poble 
Gitano al llarg del temps 
seguint les pautes 
donades. 

No segueix les pautes 
donades per analitzar el 
moviment del Poble 
Gitano al llarg del temps. 

Li costa entendre els 
moviments geogràfics al 
llarg del temps, tot i que 
intenta contestar les 
preguntes que orienten la 
reflexió. 

Valora els moviments a 
nivell geogràfic, però no 
n’acaba de tenir una 
percepció temporal. 

Raona sobre el moviment 
demogràfic i sap veure 
canvis i continuïtats al 
llarg del temps. 

Extreu la informació del 
text i en fa inferències i 
reescriptures. 

No utilitza la informació 
del text per elaborar la 
producció gràfica. 

El seu nivell d’abstracció 
és limitat. Entén el sentit 
literal i li costa fer 
inferències. 

A partir del text donat, 
elabora un raonament 
abstracte de forma parcial 
i li costa explicar què ha 
volgut expressar de forma 
gràfica. 

A partir del text donat, 
elabora un raonament 
abstracte que sap reflectir 
de forma gràfica. 

Es qüestiona la diversitat, 
cercant punts forts en 
diferents opcions 
culturals. 

No sap trobar punts 
positius de les opcions 
plantejades. 

Un cop els companys i 
companyes li ho 
presenten, sap entreveure 
els punts forts d’alguna de 
les opcions plantejades. 

Troba, en grup, punts 
positius sobretot d’una de 
les dues opcions 
plantejades. 

Troba, en grup, punts 
positius de les dues 
opcions plantejades. 

 
 


