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UNITAT DIDÀCTICA 5 

1. Títol i justificació de la unitat  

Transnacionalitat: la dispersió geogràfica del Poble Gitano 
 
En el desenvolupament d’aquesta UD l’alumnat aprofitarà les eines 

estadístiques per reflectir la distribució de la població gitana per Europa.  

 

Aquesta dispersió fa plantejar-nos quins són els lligams que funcionen 

com a nexes d’unió malgrat la distància entre els seus membres.  

 

En aquest marc, s’aprofita per introduir la diada, l’himne, la llengua i la 

història com a trets essencials de la cultura i la identitat. 

 
 

2. Cicle i durada  

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

 

La durada aproximada és d’una hora i tres quarts, repartida en dues 

sessions. 

 

 Ambdues poden ser a l’aula ordinària. La primera sessió està més 

vinculada a les Matemàtiques i la segona, a l’Educació en valors socials i 

cívics. 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o 

àmbits que es treballen 

Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques: 

Competència matemàtica 

Amb aquesta unitat didàctica s’avança en la representació de la realitat 

mitjançant l’estadística (dimensió estadística i atzar) i en la possibilitat de 

representar la situació social a través de gràfiques per tal de fer-la més 

visual i entenedora. 
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Competència social i ciutadana 

En aprofundir en el coneixement de la cultura gitana, l’alumnat serà capaç 

de trencar prejudicis i preconceptes, fomentant, així, actituds de respecte 

i opinions basades en un judici fonamentat (dimensió interpersonal).  

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

pretén treballar: 

 Àmbit matemàtic  

- Àrea de matemàtiques.   

 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 

Matemàtiques (àrea 
principal) 

Competència matemàtica 

Educació en valors 
socials i cívics 

Competència social i ciutadana 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

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

 Reflectir la informació disponible sobre la dispersió geogràfica dels 

gitanos i gitanes per Europa en forma de gràfic. 

 Identificar elements culturals que funcionen de vincles identitaris 

transnacionals. 
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5. Continguts 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió  interpersonal 

 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. 

 Identificació dels trets d’identitat. 

 Identificació de les manifestacions culturals com a elements de 

cohesió social. 

 

MATEMÀTIQUES 

Estadística i atzar 

- Lectura, interpretació i utilització de diverses representacions de 

dades, en particular gràfics (diagrames de barres), amb recursos 

tradicionals. 

- Ús de mètodes estadístics per analitzar dades. 

- Anàlisi de les característiques d’una col·lecció de dades 

quantitatives ordenades. 

- Identificació i comprensió de la mitjana aritmètica, la moda i la 

mediana.  

- Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades. 
 

6. Criteris d’avaluació  

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, 

religiosa i de gènere. 

 

MATEMÀTIQUES 

 Expressar dades mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de 

barres). 
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 Interpretar la informació relativa a fets quotidians o presents en 

altres àrees expressada en forma gràfica. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Aquesta unitat didàctica es realitza tant amb el grup classe com en 

parelles i en petit grup. 

 

Per poder-la avaluar, s’utilitzarà la informació extreta de la seva pròpia 

autoavaluació, de les aportacions orals i de la producció en paper. 

 
 
 

b. Materials i recursos 

 

 Fitxa de treball (Annex 1). 

 Projector/Pissarra digital. 

 Vídeo (Annex 2). 

 Fitxa d’autoavaluació grupal (Annex 3). 

 

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/). 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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Sessió 1 i 2 (entre 1.5 i 2 hores) 
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 Amb el grup classe: 

 
Activació de coneixements previs 
 

 Es reprèn el que s’ha après a la UD4. Els gitanos i gitanes van 
venir fa molts anys de l’Índia i van estendre’s per tot Europa. 
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S’ofereixen una sèrie de dades sobre la presència actual de 
gitanos i gitanes a diferents països europeus i l’alumnat n’ha 
d’elaborar un gràfic de barres (Annex 1). 
 
Amb el grup classe: 
 
Si no viuen en un únic territori, quins són els elements que els 
constitueixen com a poble? Es realitza una pluja d’idees. 

 
Sessió 3 i 4 (entre 1.5 i 2 hores) 
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Amb el grup classe: 
 
Es projecta un vídeo sobre un acte del Parlament de Catalunya 
(Annex2). 

 
En petit grup: 
 
Es cerca quins elements simbòlics poden servir de vincle 
transnacional (himne,  història compartida, diada –cal deixar la 
descripció del vídeo a la vista- i llengua)  
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Amb el grup classe: 
 
Es posen en comú les aportacions dels grups i s’escriuen a la 
pissarra les representacions culturals. Apunten a l’agenda el 8 
d’abril com a Dia Internacional del Poble Gitano. Es comenta que, 
quan es desenvolupi la següent UD, aprendran una mica de 
Rromano. 
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Annex 1. Fitxa de treball 

 
Nom:                                                                       Data: 
 

Distribució dels Rroma per Europa 
 
Tot i que en molts països està prohibit preguntar per l’ètnia de la població 
i, per tant, no se’n tenen dades actualitzades ni precises, es considera 
que, a Catalunya, hi viuen entre 80.000 i 90.0002 persones gitanes. 
 
 

Taula 1. Mitjana estimada de població gitana en alguns països europeus 
(2012) 

País Rroma 

Alemanya 105.000 

Bulgària 750.000 

Eslovàquia 490.000 

Espanya 750.000 

França 400.000 

Grècia 175.000 

Hongria 750.000 

Itàlia 150.000 

Regne Unit 225.000 

República Txeca 200.000 

Romania 1.850.000 

Font: Consell d’Europa (Extret de https://epthinktank.eu/2016/03/16/eu-policy-for-roma-
inclusion/) 

 
Calculeu la mitjana, la mediana i la moda de les dades presentades. 

  

                                                           
2
 Generalitat de Catalunya (2014). III Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 2014-2016. 

Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretaria d'Acció Ciutadana. Barcelona. 
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Nom:                                                                             Data: 

 

Amb les dades de què disposeu, realitzeu per parelles un gràfic de barres. 

 Gràfic de barres. Distribució de la població gitana 
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Annex 2. Acte parlament 

Visualització del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kgKnzz1J9S0&t=0s 

 

Transcripció de la cançó “Gelem, Gelem” (vaig caminar, vaig caminar)  

Gelem, gelem (Rromano) Vaig caminar, vaig caminar (català) 

Gelem, gelem lungone dromensar 
maladilem baxtale Rromençar 
A Rromalen kotar tumen aven 
E chaxrençar bokhale chavençar 
 
 
 
A Rromalen, A chavalen 
 
Sàsa vi man bari familja 
Mudardás la i Kali Lègia 
Saren chindás vi Rromen vi Rromen 
Maskar lenoe vi tikne chavorren 
 
 
A Rromalen, A chavalen 
 

Vaig caminar, vaig caminar per 
llargs camins 
Vaig trobar afortunats gitanos 
Ai gitanos d'on veniu 
amb les tendes i els nens 
famolencs? 
 
Ai gitanos, ai xavals! 
 
També jo tenia una gran família 
va ser assassinada per la Legió 
Negra 
homes i dones van ser esquarterats 
entre ells també nens petits 
 
Ai gitanos, ai xavals! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kgKnzz1J9S0&t=0s
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Putar Dvla te kale udara 
Te saj dikhav kaj si me manusa 
Palem ka gav lungone dromençar 
Ta ka phirav baxtale Rromençar 
 
 
A Rromalen, A chavalen 
 
Opre Rroma isi vaxt akana 
Ajde mançar sa lumáqe Rroma 
O kalo muj ta e kale jakha 
Kamàva len sar e kale drakha 
 
A Rromalen, A chavalen  
 

Obre, Déu, les negres portes 
que pugui veure on és la meva 
gent. 
Tornaré a recórrer els camins 
i caminaré amb afortunats gitanos 
 
Ai gitanos, ai xavals! 
 
A dalt Gitanos! Ara és el moment 
Veniu amb mi els gitanos del món 
La cara morena i els ulls foscos 
m'agraden tant com el raïm negres 
 
Ai gitanos, ai xavals! 
 

 

Preguntes relacionades  

 Què us transmet aquesta cançó? De què deu parlar? 

  “Gelem, gelem” significa “vaig caminar, vaig caminar”. Sabent el 

què hem après fins ara, què deu voler dir? 

 Quin dia es va presentar aquesta cançó al Parlament? Què deu 

passar el 8 d’abril? Cerqueu per Internet si es fa un acte prop del 

vostre poble o ciutat. 

 En quina llengua canta? La coneixeu? 
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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 posat d’acord i hem 
respectat totes les opinions. 

 

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

 

Realitza un gràfic a partir 
de les dades i el sap 
analitzar. 

No ha sabut reflectir la 
informació de forma 
correcta. 

Ha realitzat un gràfic de 
forma correcta, però no el 
sap llegir. 

Ha realitzat un gràfic de 
barres de forma correcta, 
però li costa llegir-ne la 
informació i fer 
connexions amb les dades. 

Ha realitzat un gràfic de 
forma correcta i sap llegir-
ne la informació mostrada 
i fer connexions amb les 
dades. 

Identifica elements 
culturals que funcionen 
de vincles identitaris. 

No entén el concepte 
d’element simbòlic 
identitari. 

En ser presentats per la 
resta de companys, entén 
el concepte d’element 
simbòlic identitari. 

Dedueix alguns elements 
simbòlics que poden servir 
de vincle transnacional. 

Dedueix quins elements 
simbòlics poden servir de 
vincle transnacional. 

 

 

 


