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UNITAT DIDÀCTICA 9 

 

1. Títol i justificació de la unitat  

Què és ser gitana o gitano? 

A partir de l’objectiu referent al reconeixement de la cultura gitana, 

aquesta UD persegueix que els nens i nenes de cicle superior defineixin el 

concepte gitano i gitana.  

 

Per fer-ho, es parteix de la polèmica definició de gitano i gitana acceptada 

per la Real Academia Española (RAE) per tal de subratllar els usos 

discriminatoris del llenguatge i la voluntat de crear noves definicions 

compartides basades en els elements constitutius del Poble Gitano. 

 

2.  Cicle i durada  

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

 

Està dissenyada per realitzar-se en tres sessions. Dues d’una hora cada 

una i una tercera de tres quarts. 

 

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 

Pel que fa a la dimensió de comunicació oral, es treballarà tant la 

comprensió de textos orals en format audiovisual com la producció de 

textos orals propis del debat, utilitzant estratègies conversacionals. 

 

Partint de la gestió i tractament de la informació obtinguda a través de la 

recerca a Internet s’abordarà la dimensió comprensió lectora. Les 
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estratègies de cerca i gestió de la informació permetran construir una 

producció i un coneixement propis. 

 
Referent a la dimensió expressió escrita, es planificarà de forma conjunta 

consensuant els elements i l’estructura corresponent al text expositiu 

propi de la definició del diccionari. S’escriurà l’entrada i es revisarà. 

 

Per últim, i de forma essencial, la dimensió plurilingüe i intercultural ens 

obre la porta a qüestionar els prejudicis lingüístics propis de la nostra 

llengua. 

 

Competència social i ciutadana 

En la construcció conceptual del que és ser gitano o gitana es persegueix 

una comprensió de la realitat social pròpia de l’entorn de l’alumnat. A 

més, a través del llenguatge, es persegueix lluitar contra prejudicis  

fomentant l’esperit crític, contribuint a educar ciutadans que reconeguin i 

convisquin en un entorn divers com el nostre. Tot això contribueix a les 

dimensions social i interpersonal d’aquesta competència, és a dir, a tenir 

una postura ètica davant les situacions d’injustícia, tot mostrant actituds 

de respecte. 

Pel que fa a la metodologia emprada, a més, ens permet incidir en la 

dimensió personal, argumentant per superar prejudicis i construint 

autònomament el pensament propi. 

Competència digital 

Un dels elements que constitueixen aquesta unitat és la recerca 

d’informació a través d’Internet. Un cop seleccionades les fonts, l’alumnat 

ha de triar i gestionar la informació disponible a l’entorn digital. Així 

doncs, aquesta unitat avança cap a la dimensió tractament de la 

informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge. 

 

Per altra banda, la utilització d’un programa de processament de textos 

ens permet aprofundir en la dimensió instruments i aplicacions. 
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Competència d’aprendre a aprendre 

El treball en equip, l’esperit crític i la recerca d’informació fomenten 

l’adquisició d’una sèrie d’eines que desenvolupen la iniciativa personal i 

l’aprenentatge autònom, així com la relació interpersonal amb el grup 

d’iguals. 

 

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

pretén treballar: 

 Àmbit lingüístic  

- Àrea de llengua castellana 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 castellana 
(àrea principal) 

Competència 
comunicativa 

lingüística i audiovisual 

Competència digital 

Competència 
d’autonomia, iniciativa 

personal i 
emprenedoria 

Competència 
d’aprendre a aprendre 

Educació en valors 
socials i cívics 

Competència social i 
ciutadana 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

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

- Participar en converses de grup, tot expressant oralment les seves 

idees de forma argumentada i respectant les dels altres.  

- Mostrar una actitud crítica davant els casos de discriminació. 

- Buscar i seleccionar informació sobre els gitanos i gitanes. 
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- Fer una definició expositiva seguint el model del diccionari. 

- Participar en el treball cooperatiu amb el grup i consensuar la presa 

de decisions. 

 

5. Continguts 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Dimensió comunicació oral 

- Interaccions amb el grup o mestre/a en qualsevol situació comunicativa 
de l’aula i l’escola. 
- Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, 
respecte per les opinions dels altres. 
- Estratègies per a la comprensió de textos orals: identificació de la tasca 
comunicativa, comprensió del lèxic clau, retenció de la informació, 
comprensió del sentit global i específic... 
- Expressió d’impressions personals després de l’escolta i adopció d’una 

posició crítica. 

Dimensió comprensió lectora 

- Estratègies per a la cerca d’informacions a Internet (mots clau, cercadors, 

fiabilitat de les fonts, referències a les fonts...). 

- Utilització de diccionaris generals i bilingües en diferents formats per a la 

comprensió de mots i expressions. 

- Sentit crític davant informacions procedents de textos diversos. 

 

Dimensió expressió escrita 

- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, escriure i 

revisar. 

- Producció de textos escrits de tipologia expositiva. 

- Utilització de programari informàtic per escriure textos. 

- Interès per aplicar, en la producció de textos escrits, els coneixements 

apresos. 
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Plurilingüisme i interculturalitat 

- Actitud crítica davant missatges discriminatoris i estereotips que 

reflecteixen prejudicis. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les diferències. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió personal 

- Responsabilitat i corresponsabilitat. 

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

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

 

Dimensió interpersonal 

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

- Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 

 

Dimensió social 

- Sentiments i principis morals, actituds ètiques. 

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

- Reconeixement de situacions de marginació, discriminació i injustícia  

  social en l’entorn local i en el món. 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

 

6. Criteris d’avaluació  

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

- Comprendre i extreure la informació rellevant de produccions 
adequades a l’edat, provinents de mitjans audiovisuals, diferenciant 
idees principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no 
explícits. 

- Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, 
respectant les normes d’interacció oral. 
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- Conèixer i aplicar l’organització dels textos expositius propis de les 
definicions del diccionari. 

- Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser 
crític amb els prejudicis. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

- Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
- Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i 

objectiu. 
- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les 

seves opinions. 
- Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de 

discriminació. 
- Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

En aquesta unitat s’integren els continguts de l’àrea de Medi Social i de 
Llengua castellana (principal).  
 
Les activitats requereixen una organització de la classe flexible. En un 
primer moment es treballa en grup gran, posteriorment es fan equips de 
treball d’uns o d’unes 4-5 alumnes potenciant la seva autonomia i, per 
últim, a l’hora de processar el text definitiu, es fa de forma individual. 
 
La producció final ha de tenir la forma d’una entrada per adjuntar als 
diccionaris d’aula, perquè quedin disponibles de cara als cursos següents. 
 
L’avaluació docent es farà a partir de l’observació i del producte final del 
treball. Es valorarà el procés d’aprenentatge de l’alumnat en base a una 
rúbrica (Annex 4). 
 
Els nens i nenes valoraran què i com han après  de forma grupal (Annex 3). 
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b. Materials i recursos 

 

- Vídeo #YoNoSoyTrapacero - #YoNoSoyTrapacera (Annex 1). 

- Pissarra digital o projector. 

- Ordinadors connectats a Internet amb processadors de text. 

- Fitxa de treball (Annex 2). 

- Fitxa d’autovaloració del grup (Annex 3). 
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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 reparteixen els diccionaris de la classe i es demana que 

cadascú seleccioni una paraula. 
- Uns/es quants/es alumnes llegeixen la definició escollida. 
- Com és la informació presentada? Què vol dir que és 

objectiva? 
 
Visualització del vídeo #yonosoytrapacero (Annex 1) 
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Amb el grup classe: 
 
Es realitza un debat guiat: 
- És una definició adequada? És objectiva o és discriminatòria? 
- Com es deuen sentir els membres del Poble Gitano davant 

aquesta definició? Tots els gitanos i gitanes són iguals? 
 
Es proposen solucions: 
- S’acorda redactar una nova definició objectiva per afegir als 

diccionaris de la classe. 
 

Sessió 2 (1 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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En grups de 4-5: 
 
Es conformen els grups de treball. 
Es recorda les pautes per treballar en equip. 
Se’ls dona una fitxa (Annex 2) per tal de seleccionar la 
informació rellevant. 
Busquen la informació a Internet i escriuen la que han 
seleccionat com a important i verídica a la fitxa. 

 
 
 

Sessió 3 (3/4 d’hora) 
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En grups de 4-5: 
 
Consensuen una nova definició i l’escriuen. 
Valoren el seu treball en grup (Annex 3). 
 
Amb el grup classe: 
 
Cada grup llegeix la seva definició a la resta de la classe.  
Entre tots/es escullen la més adequada. 
 
Individualment: 
 
Cada un/a s’encarrega de passar-la a l’ordinador amb un 
processador de text. 
Col·loquen la definició on toca als diccionaris de l’aula. 
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Annex 1. #YoNoSoyTrapacero - #YoNoSoyTrapacera 

 

 

 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano (8 de abril de 2016). #YoNoSoyTrapacero - 

#YoNoSoyTrapacera.  

Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ  

  



 

11 

Annex 2. Fitxa de treball 

                                  Fecha:      
 

¿Qué es ser gitana o gitano? 
 

Equipo: 
Miembros: 
 
 
¿De dónde proviene el pueblo gitano? 
 
 
 
¿Cuánto hace que llegaron aquí los primeros gitanos y gitanas? 
 
 
 
 
¿Cuántos gitanos y gitanas hay en Catalunya? 
 
 
 
 
¿Y en el mundo? 
 
 
 
 
¿Qué día es el Día Internacional del Pueblo Gitano?  
 
 
 
 
 
¿Qué idioma usan para comunicarse entre sí los gitanos y las gitanas de 
todo el mundo? 
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Annex 3. Fitxa d’autoavaluació grupal 

 

Valoración del grupo 
Fecha:  
Equipo: 
Miembros: 
 
 
¿Qué hemos aprendido? 
 
 
 
 
                                                                                 Valorad del 1 al 4:  
 

Hemos participado todos y todas.  
 

Nos hemos respetado los 
unos a los otros. 

 
 

Nos hemos ayudado 
mutuamente. 

 
 

Hemos encontrado la información 
que buscábamos. 

 

Nos hemos puesto de acuerdo 
considerando todas las opiniones. 

 

Hemos hecho una buena 
definición. 

 
 

 
 
¿Qué podríamos mejorar? 
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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. 

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. 

Coneix i aplica l’organització 
dels textos expositius propis de 
les definicions del diccionari. 
 

La definició escrita 
no segueix un 
esquema expositiu. 
Utilitza elements 
d’altres tipologies 
textuals. 

Escriu una definició, però 
es deixa alguna part 
essencial.  

Escriu una definició 
adequada, però no prou 
concisa.  

Escriu una definició 
estructurada, coherent, 
cohesionada i adequada. 

Utilitza un llenguatge no- 
discriminatori i respectuós amb 
els altres i és crític amb els 
prejudicis, tot identificant i 
rebutjant les causes de 
discriminació i valorant la 
diversitat. 

No mostra respecte 
per la diversitat, tot 
manifestant 
prejudicis davant 
l’alteritat. 

S’esforça per adequar el 
llenguatge, però no 
sempre ho aconsegueix. 

Té un discurs neutre. Tot i 
no ser irrespectuós no 
desenvolupa l’esperit 
crític. 

Mostra una actitud de 
tolerància i esperit crític. 
Rebutja la discriminació. 
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