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UNITAT DIDÀCTICA 8 

1. Títol i justificació de la unitat  

Gitanes i gitanos destacats 
 
Conèixer personatges gitanos destacats en diferents àmbits professionals 

ens permet, per una banda, trencar estereotips i, per l’altra, crear models 

de referència.  

 

A través del joc, l’alumnat aprendrà a utilitzar Internet per cercar 

informació que permeti reconstruir el seu imaginari sobre els membres 

del Poble Gitano. A més, per arribar a gestionar la informació necessària, 

caldrà que l’alumnat treballi de forma cooperativa per aconseguir un 

objectiu comú.  

 

Així, tots i totes, en equip, en aquesta UD aniran trencant prejudicis i 

construint una visió de la realitat més diversa i plural. 

 

2. Cicle i durada  

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

 

Cal que es dugui a terme en una sola sessió, ja que les activitats 

plantejades han estat pensades per començar-les i acabar-les en un sol 

dia. Tot i estar estipulada per a una hora, segons el grup, pot ser que 

requereixi una mica més de temps. 

 

Cal tenir en compte que es necessita disposar de l’aula d’informàtica o de 

dispositius portàtils per dur-los a classe. 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o 

àmbits que es treballen 

Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques: 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
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Són diverses les competències que ens permeten treballar la dimensió 

comprensió lectora.  Per una banda, l’alumnat haurà d’aplicar estratègies 

de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. Per 

altra, haurà de comprendre textos en format digital i, per últim, haurà de 

fer ús dels elements del text per poder-lo entendre. 

 

Competència social i ciutadana 

Per poder conviure, cal comprendre la realitat en què es viu. A través de la 

cooperació, els nens i nenes podran disposar d’informació de la diversitat 

interna dins el Poble Gitano i trencar prejudicis i estereotips (dimensió 

social i interpersonal).  

 

A més, caldrà que es responsabilitzin de la presa de decisions i treballin de 

forma autònoma (dimensió personal). 

 

Competència digital 

En aquest sentit, aquesta UD cerca que els nens i nenes puguin 

desenvolupar-se a la societat digital, aprenent a utilitzar eines i 

instruments d’adquisició de la informació com poden ser els buscadors.  A 

més de cercar la informació, caldrà que la contrastin considerant diferents 

fonts per tal de construir nou coneixement personal (dimensió 

tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

d’aprenentatge). 

 

Aquesta UD està pensada per realitzar-se en grup, de forma col·laborativa, 

utilitzant eines virtuals (dimensió de comunicació interpersonal i 

col·laboració). 

 

Competència d’aprendre a aprendre  

Les activitats proposades suposen un repte pel que fa a l’autogestió del 

propi aprenentatge. Caldrà, així, que els i les alumnes s’organitzin en grup 

per tal d’assolir els seus objectius. 
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Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

El treball en equip i la presa de decisions se’ns presenten com a elements 

bàsics per al desenvolupament de la seqüenciació de les activitats 

proposades. 

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 

Llengua catalana i 
literatura 

Competència 

comunicativa, 

lingüística i audiovisual 

Competència digital 

Competència 
d’autonomia, iniciativa 

personal i 
emprenedoria Competència social i 

ciutadana 
 

Educació en valors 
socials i cívics (àrea 

principal) 

Competència 
d’aprendre a aprendre 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

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

 Utilitzar la tecnologia per aprofundir en la diversitat interna del 

Poble Gitano. 

 Conèixer el funcionament dels cercadors d’informació d’Internet 

per tal de trobar informació sobre gitanos i gitanes destacats. 

 Treballar en grup per assolir els objectius col·lectius. 
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5. Continguts 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió personal 

 Autonomia i resiliència. 

 Responsabilitat i corresponsabilitat 

Dimensió interpersonal 

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

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

Persones, cultures i societats 

 Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i 

col·lectiva, en la història. 

 Descoberta i valoració del patrimoni social i cultural. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comprensió lectora 

 Comprensió global i específica de textos escrits en diferents 

formats i de tipologia diversa. 

 Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a 

continguts curriculars. 

 Comprensió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i 

de mitjans de comunicació. 

 Estratègies per a les cerques d’informació a Internet (cerca de mots 

claus, ús de cercadors...). 

 Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge 

i com a mitjà de comunicació. 
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6. Criteris d’avaluació  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 Comprendre i extreure informació rellevant de textos provinents 

d’Internet. 

 Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 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. 

 Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup. 

 Emprar la tecnologia desenvolupant valors socials. 

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

religiosa i de gènere. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Com que aquesta UD es basa en la construcció de coneixement mitjançant 

el treball en grup, les activitats de desenvolupament estan pensades per 

realitzar-se agrupant 5-6 alumnes. A l’hora de contextualitzar i de fer el 

retorn final, no obstant, es fa de forma conjunta amb el grup classe. 

 

Com a fonts d’informació per poder avaluar disposem de l’autoavaluació 

del treball en grup, de l’observació del procés per part del mestre o la 

mestra i del resultat final del joc (assolit/no assolit). 
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b. Materials i recursos 

 Ordinadors. 

 Fitxes (Annex 1). 

 Document d’autoavaluació del grup (Annex 2). 
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a. 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 (1’5 hores) 
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Activació de coneixements previs 
Amb el grup classe: 

 Es pregunta si coneixen personatges gitanos destacats. Són 
tots del món de la música? 

 S’explica el funcionament d’un cercador online i la seva 
utilitat. 
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En petits grups (5-6 alumnes): 
 
Cada grup ha de trobar en un cercador on-line al menys 20 
persones gitanes destacades per la seva contribució en un àmbit 
específic. De cada personatge, el grup ha d’omplir una fitxa breu 
(Annex 1). Es recomana que cada grup trobi personatges 
d’àmbits diferents. Per exemple, alguns dels àmbits podrien ser: 
música i dansa, política, cinema, esport, literatura, investigació i 
altres professions, o activisme. Duració: 30-50min.   
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Amb el grup classe: 
 
Cada nen/a llegeix el nom i la descripció d’un personatge i es van 
fent les correccions necessàries. Es pot fer especial èmfasi en 
l’explicació del context dels personatges (context polític, 
geogràfic, social, etc.)  
 
En petits grups (5-6 alumnes): 
 
Es fa l’autoavaluació grupal (Annex 2). 

 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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Annex 1. Fitxa 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO DEL 
PERSONATGE  

 

Nom: 
 
Any i ciutat de naixement: 
 
Any i ciutat on va morir (si no està viu o viva):  
 
Àmbit on va destacar: 
 
Breu descripció de la seva contribució: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO DEL 
PERSONATGE  

 

Nom: 
 
Any i ciutat de naixement: 
 
Any i ciutat on va morir (si no està viu o viva):  
 
Àmbit on va destacar: 
 
Breu descripció de la seva contribució: 
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EXEMPLE  

 
 
 

 

Nom: CARMEN AMAYA AMAYA 
 
Any i ciutat de naixement: 1913, Barcelona 
 
Any i ciutat on va morir (si no està viu o viva): 1963, Begur 
(Girona) 
 
Àmbit on va destacar: Dansa i cinema  
 
Breu descripció de la seva contribució: 
 
Va ser una bailaora de flamenc, coneguda a tot el món. Va 
participar en varies pel·lícules, com ara: “La hija de Juan 
Simón” (1934), “María de la O” (1935-36) o “Los Tarantos” 
(1963). Va triomfar a Espanya, Europa, Nord-Àfrica, 
Hispanoamèrica, y als Estats Units.  
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Annex 2. 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 3. Rúbrica d’avaluació docent 

Comprèn i extreu la 
informació rellevant dels 
textos treballats. 

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

Ha trobat part de la 
informació que buscava, 
no completant el cercle de 
fitxes. 

Ha sabut trobar la 
informació, però no ho ha 
aplicat de forma correcta 
en la col·locació de les 
fitxes. 

Ha seleccionat la 
informació adequada, 
connectant totes les 
fitxes. 

Utilitza la tecnologia per 
trencar estereotips. 

No fa un ús correcte de les 
eines informàtiques. 

Comença a aprendre a 
utilitzar els buscadors, 
però no fa el pas 
d’extreure la informació 
adequada. 

Utilitza els buscadors de 
forma correcta per obtenir 
informació, però no acaba 
de valorar la diversitat 
intragrup.  

Mostra interès per 
aprendre sobre els 
personatges presentats i 
per aprofundir en la 
diversitat dels membres 
del Poble Gitano. 

S’organitza a l’hora de 
treballar en grup, 
mostrant una actitud 
constructiva. 

No mostra una actitud 
constructiva, dificultant 
l’assoliment dels objectius 
col·lectius. 

Tot i no dificultar el treball 
en grup, les seves 
aportacions són escasses, 
no mostrant una actitud 
constructiva. 

Fa aportacions que 
contribueixen al treball 
col·lectiu, però li costa 
respectar les dels altres 
quan són diferents a les 
seves. 

Respecta les opinions dels 
altres i fa aportacions 
constructives, que ajuden 
al progrés de la presa de 
decisions grupals. 

 


