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El mural cultural
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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 papel continu realitzar un mural blau i verd que es col.locarà en la paret de classe i
on s'aniran posant tots els treballs, fitxes, dibuixos, etc. que anem treballant. Després es penjarà
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.

Imatges del
Programa Edukaló
de FAGA
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La bandera romaní
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Identificar la bandera del poble rom/gitano.
ACLARINT CONCEPTES
Símbols • Reconeixement
DESENVOLUPAMENT
Consisteix a acolorir la bandera seguit les indicacions en romanó.
Es pot projectar la bandera original abans o després de pintar, a elecció de la
persona tutora.
Per acabar, es pregunta quin és el siginificat de cada color i de la roda.
RECURSOS
Fitxa "La bandera gitana" de l'alumnat.
Aquesta fitxa és una adaptació de materials que utilitza el programa Edukaló de FAGA.

AMPLIANT ENFOCAMENTS
- Les banderes després poden anar al cultumural
- Podem apegar varetes de fusta a algunes banderes.
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Crea una història
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PRIMàRIA

Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Crear i escriure una història a partir del personatge, l'escenari i la situació
que donen els daus.
ACLARINT CONCEPTES
Estereotips culturals
DESENVOLUPAMENT
1. S'explica que cal escriure un conte o una història inventada segons el que ens
toque en la tirada de daus. El cartell es pot ampliar i col.locar-lo en un lloc visible, o
projectar-lo perquè tot el grup el veja.
2. Amb un dau més gran del normal (fet amb manualitats o comprat) cada
participant llança el dau 3 vegades: la primera vegada correspon al personatge; la
segona vegada, a l'escenari, i la tercera, a la situació. I amb aqueixos elements
començarà a escriure la història.
3. Una vegada acabada, es convidarà a llegir-la en veu alta.
4. Ara, per acabar, demanarem que dibuixen i decoren la història per poder posar-la
en el cultumural.
5. Suggeriment: es pot finalitzar amb un xicotet debat sobre si els personatges són
fantàstics o poden ser reals. És clar que l'estrella que parla i la roda de carro que sabia
volar no són reals, però…, i el xiquet gitano pèl-roig?... Efectivament, n'hi pot haver,
perquè hi ha gitanos pèl-rojos a Espanya i en altres llocs del món.
- Creieu que el personatge que us ha tocat pot existir o és una fantasia?
RECURSOS
Fitxa de l'alumnat. Projector per al quadre "Crea una història".
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Conte de la
besàvia de Sara
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS
Conéixer el valor de la solidaritat i les moltes coses que ens aporta. Ressaltar la solidaritat com un dels valors
del poble gitano. Analitzar per què de vegades existeixen diferències i com buscar solucions.
ACLARINT CONCEPTES
Solidaritat • Altres
DESENVOLUPAMENT
SARA, I LA SOLIDARITAT DEL POBLE GITANO
A la nit, asseguda al peu del llit, la bèsavia de Sara li contava un conte i li xiuxiuejava:
- Ets la filla del vent, la meua gitana, el meu cor errant. Escolta, aquesta història forma part del nostre
poble i va ocórrer fa molt, molt de temps...
Els gitanos i les gitanes viatjàvem per tota Europa portant alegria i coses d'utilitat. Qui no esmolava ganivets
per a la cuina venia atuells per a la casa. D'altres anaven amb cavalls i alguns sabien de plantes per al mal de
queixal. Venedors, malabaristes, cantants, pintors, poetes... tot això érem.
L'arribada a un poble era rebuda amb bullícia i festa. Tothom eixia de les cases i es reunia a la plaça per a
escoltar las novetats que portàvem. Es cantava, es reia i s'escoltaven històries. Eren bons temps per
als gitanos i les gitanes.
I... va passar que un dia arribàrem amb les nostres cançons a un poblet i ningú va eixir a rebre'ns! Les
portes estaven tancades i barrades. No s'escoltava ni un sospir. Semblava que el món s'havia parat.
Estàvem desconcertats davant d'aquest silenci quan, de sobte, una xiqueta va aparéixer i ens va contar
què havia succeït:
Tot va començar quan la fornera negà una miqueta de massa al moliner. El moliner negà una miqueta de
blat al sabater. El sabater es negà a apedaçar les sabates a una llauradora. La llauradora es negà a donar

un got d'aigua al carter. El carter es negà a aportar les cartes a la mestra. La mestra es negà a fer classe,
les xiquetes i els xiquets es negaren a col.laborar en les tasques de casa..., i la solidaritat va desaparéixer
del poble. Tots es van tancar a les seues cases i la tristesa es va ensenyorir dels carrers.
Els gitanos i les gitanes es van asseure a debatre i van decidicir que calia fer una festa, a la qual
convidarien tots els veïns del poble, i la solidaritat tornaria de la mà d'ella mateixa. Van coure pa, van rostir
carn, van omplir el carrers de fanals... Va arribar la nit i els carrers estaven preciosos, però buits. Casa per
casa, porta per porta, anaren cridant pel seu nom els veïns i les veïnes, que, a poc a poc començaren a traure
el cap amb cautela.
Aquella nit la fornera, el moliner, la llauradora, el sabater, el carter i la mestra van ballar de la mà al voltant de la
foguera. I diuen que la senyora solidaritat va estar fent abraçades i besos a tots i totes.
- Recorda, Sara, ensenya a les teues amigues i amics que el nostre és un poble d'esperança, que estima
la vida i la llibertat, que el nostre viatge va començar en un país anomenat l'Índia, que el món sencer és la
nostra llar i que tots els éssers humans, totes i tots, som una gran família. Ah, i no tingues mai vergonya
de ser gitana.
Adaptació realizada a partir d'un conte en Internet.

ACTIVITAT 1.- Es llegirà el conte en veu alta i es plantejaran les següents qüestions, a manera de debat,
adaptant-les a las necessitats del grup-classe:
• A què se dedicaven els gitanos i les gitanes segons el conte? Hui en dia, continuen dedicant-se al mateix?
• Què passava en qualsevol poble quan arribaven els gitanos?
• Creieu que sempre era així, o que alguna vegada, a algun poble, no els agradava massa que arribaren els
gitanos? Per què? (Es tracta de fer veure, encara que de manera endolcida, que els gitanos i les gitanes no
sempre hem sigut ben rebuts, però partint de las creences i els coneixements que tinga l'alumnat)
• Què va ocórrer exactament al poble on no va eixir ningú a rebre'ls? Què van fer els gitanos i les gitanes per a
solucionar-ho?
• Què enteneu per solidaritat? Què és?
• Per què la besàvia li diu a Sara “No tingues mai vergonya de ser gitana”? Us han insultat alguna vegada per
ser gitanos o gitanes? I per ser diferents en alguna cosa?
• De qui és mare una besàvia? Qui de vosaltres té besàvia o besavi? Com els anomeneu?... Àvia, mama vella,
avi, papa vell?

S'acabarà l'activitat concretant que hi ha moltes maneres 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 alts, més baixos, amb diferents colors de pell, diferents ulls, cabells; posar
l'accent en les diferencies racials o ètniques com elements positius, i dir que cadascun és com és i
que l'important és que siguem diferents i que aceptem els cossos diferents al nostre. És
imprescindible en aquest moment tocar el tema dels insults i incidir que no es pot insultar ningú per
qüestions físiques, racials o ètniques. Perquè estem atacant la persona i podem fer-li mal.
ACTIVITAT 2.- L'activitat proposta és només un exemple de totes les possibilitats que es poden proposar.
S'animarà l'alumnat que desplegue la seua creativitat amb una actividtat lliure. Cada menor dibuixarà el
seu propi poble gitano visitant un poble com els que descriu el conte.

ACTIVITAT 3.- En un foli cada menor dibuixarà un arbre genealògic, posant-se en la base i
continuant amb els pares, els avis materns i paterns, els besavis, etc. Davall de cada dibuix posarà el
nom amb què sol anomenar els seus familiars: papa, pare, mama vella, iaia, àvia, etc.

RECURSOS
Actividad 1. Conte
Actividad 2. Fitxa de l'alumnat
Actividad 3. Folis, colors, altres materials

AMPLIANT ENFOCAMENTS
L'activitat 3 pot fer-se conjuntament amb la família, a casa.
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Conte de la besàvia de Sara
Dib uixa el Poble Gi tano i la seua sol idaritat
nom: ............................................................................................................. curs:................................... col·le: ......................................................................

