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El mural cultural

INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Crear un espai de participació i exposició de l'alumnat on anar construint el que es treballa.
Aquest mural ens acompanyarà del començament al final de l'experiència educativa.
ACLARINT CONCEPTES
Cultumural
DESENVOLUPAMENT
Amb paper continu fer un mural blau i verd que es col.locarà a la paret de classe i on
s'aniran posant tots els treballs, fitxes, dibuixos, etc. que anem treballant. Després es col.locarà
als corredors del centre o en un lloc visible per a tot#s.
RECURSOS
Els propis del centre: paper continu, cartolines, colors…

AMPLIANT
ENFOCAMENTS
El mural pot tindre
diferents formes:
de cor,
rectangular,
quadrat, en forma
de riu.

Imatgens del
Programa Edukaló
de FAGA

FItxA Bandera del poble
gitano
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INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Identificar a la bandera del poble gitano
ACLARINT CONCEPTES
Símbols • Reconeixement
DESENVOLUPAMENT
Consisteix a acolorir la bandera amb blau (dalt) i verd (baix) i la roda roja. El Blau és el cel, el verd
és el camp i la roda és la llibertat.
RECURSOS
Fitxa "la bandera gitana de l'alumnat"

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Podem apegar varetes de fusta a algunes banderes. Enllaços
d'interés sobre la bandera gitana:
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La bandera del poble gitano
Acoloreix la bandera del poble gitano amb els
colors adequats

FItxA Ceremònia
del Ríu
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INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Donar a conéixer la cerimònia del Riu
ACLARINT CONCEPTES
Símbols • Reconeixement • Cerimònia del Riu
DESENVOLUPAMENT
1. En el cultumural de classe, la tutora o tutor dibuixarà la silueta d'un riu.
2. Tot seguit s'explicarà que el Dia del Poble Gitano, el 8 d'abril, moltes famílies
gitanes llancen flors als rius, llacs o platges per a recordar persones que van ser
valentes, lluitadores i sobretot bones persones.
3. Després retallen i pinten les flors de la fitxa o d'altres escollides por la tutora o
tutor i les apeguen en el riu del mural. També poden apegar paper de seda a les flors.
RECURSOS
Fitxa "Flors en el riu de l'alumnat". Paper de
seda.

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Amb llana blava es pot simular,
al terra, la silueta d'un riu i
llançar-hi flors pintades o reals
al riu de llana.
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Cerimònia del Riu
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8 d'abril

INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Conéixer el número 8, el dia en què es celebra el Dia Internacional del Poble Gitano.
ACLARINT CONCEPTES
Símbols • 8 d'abril.
DESENVOLUPAMENT
Per tal de continuar construint i col.locant treballs en el nostre mural, ara treballem el nombre 8,
ja que representa el dia en què es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, el 8
d'abril.
Activitat molt senzilla, on s'indica a l'alumnat que han de pintar el 8 (pintura lliure), tot
explicant-los què es commemora o es celebra el dia 8 d'abril.
Per a aquells més atrevits, en lloc d'acolorir poden apegar llunes o altres retalls.
RECURSOS
La fitxa de l'alumnat amb el 8.
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8 d'Abril: el número 8
Acoloreix el dibuix següent

FItxA El meu poble,
el nostre poble
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INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Conéixer quin és l'origen de cadascú • Comprendre que existeixen cultures
diferents i costums diferents • Entendre que les diverses cultures no són excloents
• Interioritzar que el fet de formar part d'una cultura o d'una altra no et fa ser millor
o pitjor persona • Valorar la importància de la contribució de cada subjecte en
la construcció del benestar social i ciutadà.
ACLARINT CONCEPTES
Identitat cultural • Diversitat cultural
DESENVOLUPAMENT
Conte: Un poble amb molt de color
El poble de Rom és un poble especial, hi conviuen gents de totes las edats, i
les dones i els homes més ancians són molt savis i per això se'ls escolta i
se'ls fa molt cas. Cada família viu on vol, en edificis, cases i barraques, a la ciutat,
o
la muntanya. Tothom s'entreté. I cadascú vist a la seua manera, a l'estiu,
al acamp
la tardor, l'hivern o la primavera, amb vistosos colors, teles molt boniques,
faldes i pantalons, tots brodat amb moltíssimes tonalitats. Al poble de Rom
mengen de manera molt variada, planten les llavors, tracten amb bestiar i també
van al mercat. I per a arribar a algun lloc, poden anar per riu, per terra, per aire o per
mar. Al poble de Rom, quan celebren les seues festes, ballen, canten i també fan
la migdiada. I és que en aquest poble totes les persones poden entrar. Formes,
grandàries i colors són variats en aquest lloc.
ACTIVITAT 1: Es llegirà el conte en veu alta i es podran plantejar algunes de las
qüestions següents, a mena de debat, adaptant-les a las necessitats del grupclasse:
• Us agradaria viure en un poble així? • Quins aspectes positius / avantatges /
coses bones té? • Quins aspectes negatius / inconvenients / coses dolentes té? •
Penseu que hi ha llocs així al món?, on? • Què caldria canviar de la nostra classe,

del nostre col.legi i del nostre barri perquè existira un poble així? • Quins aspectes
són diferents en les diferents aules del nostre col.le?
ACTIVITAT 2: Es posarà, entre tota la classe, un nom al poble de Rom.
Posteriorment, s'escenificarà el poble dins de l'aula, vestiran amb la roba que els
abellisca i es podran representar diferents elements de diverses cultures: vestit,
habitatge, aliments, transport, formes de diversió i trets físics.
ACTIVITAT 3: Cada alumn# s'endurà a casa la fitxa “El meu poble, el
nostre poble” i demanarà al pare o a la mare una recepta de cuina. Després
s'elaborarà un llibre del grup-classe amb les receptes aportades per cada família.
RECURSOS

Activitat 2: Robes vàries, papers continus i cartons per a dibuixar cases
o mitjans de transport, i plastilina o materials de reciclatge, per a
elaborar diferents plats de menjar.
Actividad 3: la fitxa de l'alumnat

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Quan s'organitze al centre el Dia Internacional del Poble Gitano, cada alumn#
portarà a classe un plat elaborat a sa casa per a compartir, tot procurant que hi
participe la persona que menys cuine a casa
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El meu poble, el nostre poble
A cuinar!

Escriu o dibuixa (tu o alguna de les persones amb qui convius) la recepta d'un plat típic
de la família que t'agrade molt i siga fàcil de cuinar. Cal explicar l'elaboració pas a
pas!

INGREDIEN TS

PREPAR ACIÓ

FItxA A què m'agrada
jugar?
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INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Ser capaç de jugar de diferents maneres, a diferents tipus de jocs i amb joguets
diferents sense tindre en compte diferències de gènere.
Investigar el coneixement de les famílies sobre diferents jocs tradicionals del
poble gitano i/o maneres de divertir-se antany.
ACLARINT CONCEPTES
Identitat cultural • Diversitat cultural
DESENVOLUPAMENT
Conte: Ni pitjors ni millors, només juguem
Hui és el meu aniversari, diu emocionat Rom. Alguna cosa em regalaran? Quins
nervis tinc! No sé què em portaran.
Sara porta una pilota. Juguem a tirar-la. M'agrada un muntó! Hi ha futbolistes que
gitanos són.
Félix porta una nina. L'alimentem entre tots i li contem històries d'aventures perquè
cresca molt i puga ser el que vulga de major.
Sebas porta un patí. M'agafe a ell i arribem a la fi.
Miguel porta unes gafetes. Ens les posem al cap i ens fan cosquerelles.
Fefa porta unes pedres que són del seu germà, amb molta cura les llancem amb la
mà.
Ara, tres salts cap endavant cal fer ja, qui aplegue més lluny, més lluny arribarà.
Però el regal que més em va agradar va ser el que inventàrem aquell dia. Voleu
saber què va passar? No gastàrem gens de diners i ho passàrem genial.
Adaptació del material "Famílies de colors", de CCOO-Ensenyament.
ACTIVITAT 1: El/la docent llig el conte en veu alta. Una vegada contat farà
preguntes que porten a introduir els continguts de la fitxa. Amb aquesta activitat

tractarem de reflexionar amb l'alumnat sobre els jocs als quals poden jugar xiquetes i
xiquets intentant trasmetre la idea que no hi ha jocs ni joguets propis de
xiquetes i xiquets i que cadascú menor pot jugar bé al que es propose, sempre
que practique i s'esforce.
• A què li agradava jugar a Rom? • A què es pot jugar amb cadascun dels regals? •
Has volgut jugar a algun joc i no t'han deixat perquè deien que era de xic o de
xica? • Les xiques juguen bé al futbol? • Els xics poden jugar a cuinar? • Qui de
vosaltres jugaria a futbol? Per què? • Quin futbolista famós es gitano? (V. apartat de
Recursos) Quin creus que era el regal que es van inventar?
S'acabarà la lectura del conte concretant que hi ha moltes maneres de jugar, que
no hi ha jocs ni joguets de xiquets o de xiquetes, i que hem de respectar tots els
jocs i joguets i totes les persones que hi vulguen jugar.
ACTIVITAT 2: Cada xiquet/a tindrà en la fitxa de l'alumnat sis quadrats amb els
regals o les coses que li han portat a Rom i, a sota, els 5 personatges.
Hauran d'embolicar i assignar amb una fletxa qui va portar què. En el
quadrat buit dibuixaran el joguet o el joc que més els agrada, i en el quadre buit de
baix, es dibuixaran ell#s mateix#s.
ACTIVITAT 3: Es formaran grups de tres/quatre menors, cada grup es posarà en fila
i tots els grups estaran paral.lels. Amb els peus junts han de fer tres salts cap
endavant. Començaran els primers de cada grup i així successivament. (Diuen que
els tres salts a ulls clucs és un joc tradicional gitano).
RECURSOS
Enllaç d'alguns futbolistes romá

https://es.besoccer.com/noticia/los-mejores-futbolistas-de-etnia-gitana-de-la-historia

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Preguntaran a mares, pares, àvies i avis a què jugaven de xicotets i si es
fabricaven els seus joguets o els els compraven, i també si coneixen jocs
tradicionals del poble gitano. Cada xiquet/a pot fer un dibuix o una foto o una
redacció d'un joc tradicional al qual jugava algun membre de la seua família.
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A què m'agrada jugar?
(el teu joget o
joc favorit)

SEBAS

FEL IX

Tu

SAR A

MIGUEL

FEFA

FItxA Grandàries,
formes i colors
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INFANTIL

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Formar-se una imatge ajustada i positiva de si mateix/a a través de la interacció
amb els/les altres i de la identificació gradual de les pròpies característiques,
possibilitats i limitacions, tot desenvolupant sentiments d'autoestima i autonomia
personal.
ACLARINT CONCEPTES
Autopercepció • Autoestima
DESENVOLUPAMENT
ROM, UNA PERSONA MOLT VALENTA
Al principi dels contes, Rom no tenia pèl, ni forma de cos, ni color de pell, ni
grandària definida. Al principi dels contes, Rom no tenia, només era. Fins que un dia,
amb cansament de no tindre, va decidir crear-se. Primer va decidir tindre els cabells
arrissats. Moltes persones cridaven: “Pèl rull!, fregall!, ton pare neteja les
paelles amb el teu pèl?”. Altres persones volien tocar-li els cabells i li deien
que així era especial. Llavors Rom, que era una persona molt valenta, va
decidir deixar-se els cabells arrissats llargs perquè li recordaven les ones de
la mar i pensava que era molt divertit caminar-hi a sobre. Després va decidir
portar ulleres. Moltes persones cridaven: “Quatre ulls”. Altres persones volien
veure a través d'aquells vidres perquè es veia diferent i deien que semblava molt
més interessant. Llavors Rom, que era una persona molt valenta, va decidir portar
ulleres perquè així el vent no li molestava als ulls quan anava amb bici i veia
millor el somriure de la gent. Més tard, va decidir no tindre un cos prim. Moltes
persones li cridaven: “Porqui, que no pots moure't bé de tant que peses”. Altres
persones asseguraven que així es mantindria amb solidesa davant d'un
vendaval i que seria fort com una roca. Llavors Rom, que era una persona
molt valenta, va decidir no passar fred a l'hivern i que el seu cos fóra com
un coixí que tothom volguera abraçar. Seguidament, va decidir no tindre la
pell ni clara ni fosca. Moltes persones cridaven: “Drap brut, caca pudenta”.

Altres persones aseguraven que la seua pell era torrada com un pa acabat d'eixir del
forn i que tenien ganes de tocar-la. Llavors Rom, que era una persona molt
valenta, va decidir tindre el color de la xocolata amb llet, que era molt
dolça, i així podria adaptar-se a qualsevol clima. Finalment, Rom va decidir no
ser ni xiqueta ni xiquet. Moltes persones cridaven: “Homenot!, marieta!, tu
què ets, xiquet o xiqueta?”. Altres persones asseguraven que es podria
adaptar a múltiples situacions i tindre totes les possibilitats del món. Llavors
Rom, que era una persona molt valenta, va decidir no ser ni xic ni xica, per a poder
jugar al que li abellira sense que ningú li diguera el que havia de fer (anar amb
falda quan tinguera calor i amb pantalons quan volguera jugar) i, per a
poder posar-se gafetes o corbata en situacions elegants. Així, Rom ja
tenia i ja era. Llavors Rom, que era una persona molt valenta, va eixir a
buscar amistats. Ací comença la seua aventura.
ACTIVITAT 1.- Es llegirà el conte en veu alta i es plantejaran les qüestions següents,
a manera de debat, adaptant-les a les necessitats del grup-classe.
- Per què hi ha persones que insulten Rom?, pero què ens clavem amb la gent?
Quines característiques tenim al cos? Es podrà partir d'oposats com a extrems
(gros-sa / prim-a, alt-a/ baix-a, blanc-a / negr#, clar-a / moré-ena) incidint en què tot#s
formem part d'un continu. És important que quede reflectit que cap diferència ens fa
ser millor ni pitjor, només divers#s i que, perquè les nostres amistats, família o entorn
més pròxim evolucionen, cal la diversitat
- És bo canviar coses de tu per agradar altres persones?
- Què hauríeu fet si fóreu Rom?, com us hauria agradat ser?
- Partint que existeixen diferents cossos i diferents maneres de mostrar-se a les altres
persones, es podran comparar les unes amb les altres amb interrogants com: Qui és
més feliç? Qui duu els cabells arrissats o llisos, amb ulleres o sense ulleres, etc.?Qui
soluciona millor els problemes? Sabeu què són els malnoms? Algú d'ací té malnoms?
Treballar sobre com a vegades els malnoms no disgusten i altres vegades ens poden
fer mal. Com ens agrada que ens diguen? i com no es agrada que ens diguen?
S'acabarà l'activitat concretant que hi ha moltes formes de ser i que hem de respectar
totes les persones, independentment de com siguen físicament. Cal fer al.lusió
explícita a les diferències dels cossos més grossos, més prims, més baixos, amb
diferents colors de pell, diferents ulls, cabells..., posant l'accent en les
diferències racials o ètniques com elements positius, i dir que cadascú
és com és i que, socialment, al llarg de la història, s'han considerat més bonics
o més lletjos diferents cossos. I que l'important és que siguem diferents i
que acceptem els cossos diferents al nostre. És imprescindible en aquest moment
tocar el tema dels insults i incidir que no es pot insultar per qüestions físiques,
racials o ètniques, perquè estem atacant la persona i podem fer-li mal. És
fonamental que els xiquets i les xiquetes interioritzen que cadascú s'ha d'agradar
tal com és; que, si fem les coses per a agradar altres persones, no agradarem
mai a tot el món, i que a qui més hem d'agradar és a nosaltres mateix#s per a
poder ser feliços i felices.

ACTIVITAT 2.- L'actividad proposada és només un exemple de totes les posibilitats
que es poden proposar. S'anima l'alumnat que desenvolupe la seua creativitat amb
una activitat lliure. Cada menor dibuixarà el seu propi Rom, en funció dels seus
gustos. S'intentarà utilitzar material de rebuig per afavorir el desenvolupament
sostenible.
ACTIVITAT 3.- Es farà una titella de mà de la figura de Rom amb les diferents
característiques físiques que es descriuen del personatge en el conte (el cabell, les
ulleres, el color de pell, el cos). Així mateix, cada menor podrà fer una titella d'ell/
a. Posteriorment, amb les titelles s'escenificaran diferents contes i es
posarà l'accent en la importància d'agradar-se i no jutjar altres persones pels
trets físics.
RECURSOS

Actividad 2. Fitxa de l'alumnat.
Actividad 3. Feltre de colors i cola

AMPLIANT ENFOCAMENTS
1. Hauran de preguntar a la seua família o a les persones amb qui convisquen per
què l'estimen i anotar la resposta, posar una foto significativa o utilitzar qualsevol
altre tipus de llenguatge en funció de les necessitats de cada menor. Es farà després
una posada en comú a classe.
2. Les converses de posada en comú a l'aula hauran dirigir-se a comprendre que la
nostra família no ens vol per com som físicamente, sinó per com som interiorment i per
les nostres accions.
Podrà enfocar-se l'activitat com un llibre viatger.

Aquesta fitxa és una adaptació d'un material de la Federació d'Ensenyament de CC.OO “Així som"
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Rom, una persona molt valenta
dibuixa rom
nom: ............................................................................................................. curs:................................... col·le: ......................................................................

