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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 el paper continu fer un mural en blau i verd que es col.locarà a la paret de classe, 
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…
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El mural cultural

AMPLIANT 

ENFOCAMENTS

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

Imatges del Programa 
Edukaló de FAGA



AMPLIANT ENFOQUES

- Les banderes després poden anar al cultumural
- Poden apegar les varetes de fusta a algunes banderes.
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La bandera Romaní
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS   
Identificar a la bandera del poble rom/gitano. 

ACLARINT CONCEPTES
Símbols • Reconeixement  

DESENVOLUPAMENT

Consisteix a acolorir la bandera seguint 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.



La bandera romaní

FItxA  
2

ESO



RECURSOS
Sopa de letras 

Préstecs lingüístics 
gitanos

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Per a completar l'activitat es pot demanar a l'alumnat que porte una llista de paraules en romanó/caló que hagen dit els 
pares, avis, veïns, altres parents, etc.  

OBJECTIUS 
Estudiar i conéixer alguns préstecs lingüístics del 
romanó/caló al valencià.

ACLARINT CONCEPTES
Préstes lingüístic • Romanó • Caló 

DESENVOLUPAMENT
1. La tutora o tutor explica que el poble gitano
té un idioma. En molts països del món es
coneix amb el nom de romanó. A Espanya s'en
parla una adaptació anomenada caló.

2. Es demana al grup que diguen quines
paraules coneixen o creuen que provenen del
romanó/caló i s'apunten en la pissarra.
S'explica que en valencià utilitzem moltes
paraules que provenen del romanó/caló, com
ara "xaval-a" (xic-a), "cruspir-se" (menjar-se),
"dinyar-la" (morir), "mentida" (falsedat), "pipa"
(pistola), "halar" -amb hac aspirada- (menjar),
"guipar" (mirar, veure), "filar" (veure),
"pispar" (furtar), "llumí" (misto), "calés" (diners,
originalment es referia a les monedes blanques
o platejades), "cangueli" (por), "paio" (persona
no gitana; per extensió, individu desconegut)...

3. Es reparteix la fitxa “Préstecs lingüístics
gitanos” i es localitzen les paraules (20 minuts)

4. En acabar es projecta el link següent (amb
paraules provinents del caló que també han
entrat en el castellà), i es reflexiona sobre la
quantitat de paraules que utilitzem sense saber
que són d'origen romanó, d'origen gitano.

http:// t ienecajones.com/2014/11/palabras-
procedentes-del-calo-romano-vocabulario-gitano/
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Busca en la sopa de lletres 
els termes següents
NÀPIA
GEPA
CURRAR
MOLAR 
CALÉS  
XUNGO 
GUIPAR  
CANGUELI 
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Orientació per al professorat

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Per a completar l'activitat es pot demanar a l'alumnat que porte una llista de paraules en romanó/caló que hagen dit els 
pares, avis, veïns, altres parents, etc.  

OBJECTIUS 
Coneixer elements del poble gitano que formen part dels seus 
símbols i la seua identitat.

ACLARINT CONCEPTES
• Panjab: Regió geogràfica i històrica d'Àsia, situada al nord-oest de
l'Índia, possible origen del poble gitano.
• Europeu: Abans que es formaren molts països d'Europa, el poble
rom ja s'havia assentat al vell continent.
• Gelem Gelem: Himne Internacional Gitano; la seua lletra fa al.lusió al
porraimos o samudaripén, "el genocidi o holocaust gitano".
• Internacional: És un poble que actua entre nacions, que
interactua, repartit per tot el món.
• Transnacional: El poble gitano ho és, perquè les persones
que en formen part comparteixen origen, història, llengua i
cultura, i alhora estan presents en moltes nacions. Hi ha gitanos
francesos, anglesos, alemanys, mexicans, argentins…
• Segle XV: El poble gitano entra el 1425 en la península Ibèrica
(llavors Espanya no existia).
• Valencià: Perquè el poble gitano valencià ha contribuït a la
construcció del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, i ho
continua fent.
• Bandera: És blava, pel cel, i verda, pel camp, amb una roda roja al
centre que simbolitza la llibertat.
• Cultura: El poble gitano, com altres pobles, també té una cultura
mil.lenària.

DESENVOLUPAMENT
1. Es demana al grup que diguen paraules relacionades amb el poble
gitano. Si són positives, millor. S'apunten en la pissarra.
2. A continuació es repartirà la fitxa “Sopa de lletres” i es llegiran
en veu alta les paraules a localitzar –per si hi ha cap dubte.
3. Una vegada acabat (20 o 25 minuts) s'apunten les paraules en la
pissarra i s'explica la seua relació amb el poble gitano. (Aclarint
conceptes)
4. Una vegada acabat es pot generar un xicotet debat a partir de les
preguntes següents:
- Què és el que més t'ha cridat l'atenció?
- D'on pensaves que provenia el poble gitano?
- Quin és l'idioma del poble gitano?
- Què representen els colors de la bandera gitana?

RECURSOS
Sopa de letras 



Busca en la sopa de lletres 
els termes següentes
BANDERA
TRANSNACIONAL
PANJAB
CULTURA
EUROPEU
GELEM GELEM 
INTERNACIONAL 
SEGLEXV
VALENCIÀ
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS 

Reflexionar sobre les característiques, personals i culturals, que ens defineixen i sobre les 
característiques que valorem en els/les altres, per a actuar d'una manera conscient i responsable. 
Analitzar, des d'un enfocament intercultural, la imatge que tenim dels nostres companys i 
companyes.
Potenciar un autoconcepte positiu, especialment en l'alumnat gitano.

ACLARINT CONCEPTES

Autoimatge • Autopercepció • Estereotips 

DESENVOLUPAMENT

1. La tutora o tutor introducirà l'activitat com un joc en el qual l'alumnat haurà de descriure quines
característiques valoren en les/els companys de classe i també quines característiques els
defineixen a ell#s mateix#s. Poden ajudar-se amb fitxa de recursos.

2. En primer lloc, per parelles, cadascú seleccionarà tres qualitats positives de la parella que li ha
tocat (10 minuts). Després es comentarà en grup (10 minuts) el següent:

- És fàcil assignar qualitats?
- Què et semblen les qualitats que diuen que tens?
- Com t'has sentit? Com t'ha afectat?

3. Després, l'alumnat tindrà 5 minuts per a emplenar individualment la fitxa d'aquesta
activitat.

4. Per a dinamitzar el debat final, el tutor o tutora podrà plantejar a tot el grup les qüestions
sigüents:- Quines qualitats tenen els gitanos i les gitanes? I els paios i les paies?

- Hi ha diferències? Si creus que sí, a què creus que es deuen?
- Si hi ha diferències, ¿penses que condicionen el futur de gitan#s i pai#s i
que fomenten l'existència de desigualtats entre ell#s?

5. La tutora o tutor extraurà les conclusions del debat i les traslladarà al grup-classe.
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Em veuen, veig, me veig!!

ESO  



RECURSOS



Em veuen, em veig!!
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Per parelles, haureu de pensar las qualitats que té la vostra companya o company 
i triar-ne tres de la fitxa que us donarà el/la profe. Acabat el joc, reflexionareu 
sobre aquestes qüestions:

Característiques que valore en les persones

Com veig jo els/les gitan#s? i els/les pai#s?

Com crec que em veuen a mí els/les………………………?



Orientació per al professorat
OBJECTIUS 

Conéixer persones gitanes amb estudis mitjans i/o superiors a les quals això no ha suposat 

cap amenaça a la seua identitat cultural, més aviat al contrari, l'ha reforçada.

ACLARINT CONCEPTES

Identitat cultural • Gitaneïtat • Romipén 

DESENVOLUPAMENT

1. El tutor o la tutora pregunta a què els agradaria dedicar-se quan acaben els estudis, què els
agradaria ser. A continuació pregunta quins són els passos per a aconseguir-ho (els ho pregunta
a dos o tres).

2. Tot seguit comenta que els presentarà unes persones gitanes que són: mestra,
infermer, soldadora i policia nacional, i els dóna la fitxa de l'alumnat “Com ho aconseguiren?”

3. Durant 20 minuts l'alumnat emplenarà la fitxa i després la tutora o el tutor projectarà la imatge
real d'aquestes 4 persones i contarà el seu itinerari formatiu real.

RECURSOS

La fitxa de l'alumnat "Com ho aconseguiren?", un projector.
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Com ho aconseguiren?
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possibles it ineraris format ius

possibles it ineraris format ius



Com ho aconseguiren?
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possibles it ineraris format ius



Roda de premsa

1. La tutora o tutor dedicarà uns minuts a explicar en què consistirà l'activitat i a establir les
normes de participació. Després caldrà preparar les preguntes que es plantejaran a la persona o
persones invitades, per a la qual cosa es convidarà l'alumnat a convertir-se en periodistes en
una roda de premsa. Com a tals, a l'hora d'elaborar les preguntes hauran de cenyir-se a uns
temes, però podran afegir-hi totes les qüestions que els puguen interessar.

2. Per a redactar les preguntes, l'alumnat es dividirà en grups xicotets, cadascun dels quals farà
una llista amb les preguntes que més els interessen. El tutor o tutora aclarirà els dubtes que
tinguen i supervisarà el treball dels diferents grups, perquè les preguntes siguen originals i no
es repetisquen. Poden ser sobre cultura -art, literatura, música...-, la història, els costums i/o
l'idioma gitano, sobre el 8 d'Abril i altres festivitats de l'associació, formes de funcionament,
reivindicacions, si tenen suport econòmic, etc.

3. Es convidarà una asociación gitana (punxeu ENTITATS GITANES) perquè responga les
preguntes de l'alumnat.

4. La tutora o tutor presentarà l'associació gitana convidada i les persones que la representen i
demanarà que cada grup, per ordre, els plantege una pregunta. Aniran rodant i cada vegada li
tocarà a un membre diferent del grup fer la pregunta correspondent.

5. En funció del tiemps disponible, l'alumnat podrà preguntar sobre temes no preparats
prèviament.
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS   

Conéixer el treball de les associacions gitanes i presentar a una figura gitana como a referent.

ACLARINT CONCEPTES

Associacionisme gitano • Empoderamient • Referents 

DESVOLUPAMENT



AMPLIANT ENFOCAMENTS

Amb aquesta activitat es pretén oferir referents gitanos. Per tal de contrarestar que l'home continue 
funcionant com “referent universal”, suggerim que hi haja dones gitanes. Es poden convidar 
homes i dones, però sempre ha d'haver-hi una dona.

RECURSOS

Fitxa "Roda de premsa" de l'alumnat per a elaborar el guió de l'entrevista. Col.laboració entre 
diferents cursos. Pestanya de la guia-web Entitats 



En breu ens visitarà de una associació gitana per a la 
“Roda de premsa”… Has de preparar les preguntes que 
vulgues fer-li. No oblides que les preguntes han d'estar 
relacionades amb la cultura (art, música, literatura...), la 
història, els costums, la llengua... del poble gitano, sobre 
altres gitanos i gitanes d'Europa o de la resta del món, 
sobre el 8 d'Abril, sobre les activitats de l'associació. 
Apunta, de primer, totes les preguntes que se t'ocórreguen i 
després, en grup, decidiu quines són les més importants o 
les més interessants. Penseu en preguntes originals i 
prepareu-ne moltes per si algun grup li fa les mateixes.
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Escolta, què canten?

1. Es demana al grup-classe que escolte el rap contra el racisme i que prenga notes sobre la
lletra. Es pot tornar a escoltar.

2. Es formen grups de tres o quatre i, amb el que han sentit de la lletra, contesten la fitxa.

3. Després d'analitzar amb la classe de què va la lletra rapera, es demana als mateixos grups
que inventen almenys una estrofa amb una lletra contra l'antigitanisme i que li posen la
música que vulguen: rap, flamenc, fins i tot, si algun grup vol, en forma de poesia.

4. Les lletres, després, animaran al mural com a forma de literatura, de música...

RECURSOS

Fitxa de l'alumne i cançó de rap contra el racisme en pestanya de vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8&feature=youtu.be
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OBJECTIUS   

Donar a coneixer lletres contra el racisme. 

ACLARINT CONCEPTES

Antigitanisme • Romafòbia • Racisme 

DESENVOLUPAMENT

AMPLIANT ENFOCAMENTS

Aquesta activitat es pot fer amb qualsevol tipus de cançó i melodia: flamenc, rap, rock, etc. Per a 
això es pot utilitzar la pestanya de la guia-web sobre música.



Quin és el tema principal de la cançó que heu escoltat?

A qui creus que va dirigida?

Qui creus que és o són els i les protagonistes de la cançó?

Què es conta en el rap? Quin és l'argument?

T'identifiques amb la cançó? 

Quina nota li posaries (de 1 a 10)? 
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Orientació per al professorat
OBJECTIUS 
Conéixer els diferents grups de 
rom que hi ha al món i saber 
situar-los. 

ACLARINT CONCEPTES   
Grups rom • Identitat Gitana 
• Transnacional

DESENVOLUPAMENT

1. Es projecta el quadre que
conté diverses dades
d'interés sobre el poble rom al
món.

2. Després d'aclarir dubtes i
explicar detalls, es convida
l'alumnat a acabar els diferents
quadres del mapamundi de la
fitxa.

RECURSOS

Fitxa de l'alumnat “Gitanos 
pel món”, un projector. 
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gitanos pel món
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En el mapa del món col.loca on corresponga les dades següents:

ESPANYA

Calós/Gitanos
1425

800.000 gitan@s

FRANÇA

Manush/sintis
1416

350.000-500.000 
gitan@s

POBLE ROM ±12.000.000

La població mundial de roms i la seua localització geogràfica es desconeix amb exactitud. La xifra més acceptada s'estima 
en uns 12 milions de persones -sense comptar els que puga haver-hi a l'Índia-, 10 milions del quals viuen a Europa

L'estat amb el nombre més gran de gitanos del món, exceptuant l'Índia, és Turquia, i l'estat de l'actual Unió Europea amb 
més gitanos es Espanya. Les majors concentracions de gitanos es troben als Balcans, l'Europa Central i Oriental, els 
Estats Units, Amèrica del Sud i el sud-est asiàtic. Els grups més xicotets viuen a Europa occidental i del nord, l'Orient Mitjà i 
el nord d'Àfrica.



Roda del 
coneiximient

1. Es lliura la fitxa de treball al grup-classe i s'explica que han d'emplenar la roda amb el que
sàpien.

2. Es posa en comú. I s'aclareixen dubtes o confusions.

RECURSOS

Fitxa de l'alumnat "Roda del coneixement"
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OBJECTIUS   

Conéixer alguns elements de la cultura gitana: costums, gastronomia, valors o idioma. 

ACLARINT CONCEPTES

Cultura gitana • Ètnia

DESENVOLUPAMENT

AMPLIANT ENFOCAMENTS

Busqueu en la secció d'enllaços d'interés alguna projecció sobre la cultura gitana 
per tal d'analitzar i debatre sobre els temes que s'hi plantegen.
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projecte "Campus Rom".

Pista 4.- Molts gitanos, quan el veuen a la feina es pensen que és paio. 
Però també molts altres es senten orgullosos d'ell per haver arribat on 
ha arribat.

REFERENT 9: 
Pista 1.- És la major de 5 germans. 
Pista 2.- És la presidenta d'una associació universitària que reuneix 
juristes gitanos.
Pista 3.- Té 22 anys i ha viatjat a diversos països europeus. Ha 
intervingut en nombroses jornades amb la joventut gitana com a 
protagonista.
Pista 4.- Estudiar i formar-se ha fet que sàpia més cosas del seu Poble i 
ajuda a mantindre viva la cultura gitana.

REFERENT : 12
Pista 1.- Es va unir a la cantera del Sevilla CF als 15 anys. 
Pista 2.- Està casat, té dos fills i un dels seus germans també és jugador de 
futbol. 
Pista 3.- Del 2013 al 2017 va jugar com a titular en el club anglés 
Manchester City.
Pista 4.- És un dels millors jugadors d'ètnia gitana de la història i la 
temporada 2018/2019 la UEFA de La Liga Española el va declarar Millor 
lateral dret.

4. Una vegada finalitzada l'activitat amb aquests 6 personatges, s'obri un 
xicotet debat sobre elles i ells. 

5. L'activitat pot continuar en una altra sessió, aquesta vegada des de la 
sala d'informàtica. Es demana a l'alumnat que busque informació sobre la 
resta de personatges. Per a fer-ho més interesant, es divideix la classe en 
tres grups, cadascun dels quals buscarà informació sobre dos referents. 

El grup 1, sobre la actriu Alba Flores i sobre el filòsof Isaac Motos.

El grup 2, sobre l'advocada Sara Giménez i la pintora Judea Heredia.

El grup 3, sobre la música Ostalinda Suarez Montaño i la vicepresidenta del 
Consell Estatal del Poble Gitano, Beatriz Carrillo de los Reyes.

La recerca d'informació es fa de manera individual. Després cada grup 
posa en comú la informació que han trobat i la redacten.
L'activitat acabarà amb la presentació, per part de dos portaveus de cada 
grup, de les dues persones referents que els han tocat. 

RECURSOS
Fitxa de l'alumnat. Projector per al quadre de referents gitan#s.

ESO

AMPLIANT ENFOCAMENTS
Són moltes les persones gitanes referents que no hem esmentat, com ara la jove esportista Blanca Romero o el trio Las 
Ketchup. Potser et sorprendrà conéixer el nom d'alguna gent famosa amb sang gitana, o no: Charles Chaplin, Rita 
Hayworth, Zarra, Michael Caine, Helen Mirren, Yul Brynner, Cristiano Ronaldo, Carmen Amaya, August Krogh, Elvis 
Presley, Pastora Vega, Picasso, Teresa de Calcuta...

OBJECTIUS   
Donar a conéixer referents gitanos que destaquen en diferents àmbits de la 
societat espanyola i valenciana. 

DESENVOLUPAMENT

1.  Es creen dos equips que competiran per veure quin té més encerts.

2. Es trien dos alumnes (una xica i un xic) que faran de presentadors i 
facilitadors de les pistes.

3. Es projecta el cartell de referents en la pantalla i es lligen les pistes del 
personatge en qüestió; després de la lectura de cada pista, cada equip 
tindrà 10 segons per a dir un noms del cartell, si no l'encerta passa el torn a 
l'altre equip; si aquest tampoc no l'encerta es passa a la pista següent i així 
successivamente. Si, llegides les 4 pistes, cap grup no l'ha acertat, es deixa la 
solució per al final del joc, i es llig la primera pista del personatge següent. Es 
llegiran pistes de només 6 personatges.

REFERENT 1:
Pista 1.- És una de les protagonistes del libre 50 Dones Gitanes en la Societat 
Espanyola.
Pista 2.- Va ser seleccionada, entre més de 150 propostes, per a representar la 
seua ciutat natal, Córdoba, en el concurs de Joves Dissenyadors d'Espanya. 
Pista 3.- Es dissenyadora de moda i participa en la passarel.la Cibeles de 
Madrid i de moltes altres ciutats amb els seus dissenys.
Pista 4.- Ha rebut, entre molts altres premis: medalles d'or, didals d'or, etc. I 
també, el premi a la Gitana de l'Any de la Junta d'Andalusia.
REFERENT 4:
Pista 1.- Va nàixer a Catarroja i prompte va descobrir que escriure era el seu fort, 
per això es va fer periodista.
Pista 2.- Ha escrit diversos llibres, però les seues obres més conegudes són 
dues: Des de la tenebra: un descens al cas Alcàsser i En èxtasis.
Pista 3.- L'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana li va concedir el premi al 
millor periodista valencià de 1998.
Pista 4.- Va treballar un cert temps en programes de la televisión anglesa i en 
TV3. 
REFERENT 8: 
Pista 1.- Cantaora i ballaora alacantina molt coneguda i admirada
Pista  2.- La va descubrir Paco de Lucía  qui li va produir el seu primer disc, La 
Primavera.
Pista 3.- Durant uns quants anys va acompanyar Camarón i Tomatito.
Pista 4.- Encara que ara viu a Triana (Sevilla), va nàixer i es va criar al barri Joan 
XXIII d'Alcant.
REFERENT 3: 
Pista 1.- Prové d'una familia gitana, humil, de ferraters.
Pista 2.- Viu a Saragossa, amb la dona i els dos fills, als quals adora.
Pista 3.- Concilia el treball amb els sus estudis i és un del impulsors del 
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ESO

FItxA  
11

La seua cara em sona

Referents del poble gitano

JUANA MARTÍN

SARA GIMÉNEZ 

SARA MACIAS HEREDIA

ALBA FLORES

OSTALINDA SUAREZ 
MONTAÑO

ISAAC MOTOS 

JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ 
JIMÉNEZ

JUDEA HEREDIA 
HEREDIA

BEATRIZ CARRILLO

JOAN M. OLEAQUE 
MORENO

SUSANA AMADOR 
SANTIAGO “LA SUSI”

JESÚS NAVAS
GONZÁLEZ



Els catalans són agarrats i ronyosos. OPINIÓ. 
Com més vell, més savi. OPINIÓ, sobren els exemples del contrari. 
Al camp es viu millor que a la ciutat. OPINIÓ.
Les persones que lligen molt saben molt. OPINIÓ, hauríem 
veure què lligen; a més, es pot haver llegit molt sobre un tema 
concret i ser-hi un/a vertader/a especialista, però un/a ignorant en 
altres temes.
Alacant està al sud de València. FET. 
Els alumnes amb pitjors notes són els que tindràn menys èxit 
professional. OPINIÓ.
A l'hivern neva. OPINIÓ, en realitat hi ha moltíssims llocs 
on no neva mai.
Generalitzacions vertaderes o falses
Les pilotes de tennis són redones. Generalització vertadera
A l'agost fa calor. Generalitzación falsa, a l'hemisferi sud a l'agost 
estan en ple hinvern. 
La fusta crema amb facilitat. Generalització falsa, si la fusta 
està banyada, no crema tan fàcilment; a més, depenent del 
tipus de fusta, cremarà més o menys fàcilment. 
Els avions tenen motor. Generalització falsa. De fet, els avions de 
vol sense motor es caracteritzen perquè no en tenen.
Les aus volen. Generalització falsa, gallines, els pingüins i els 
estruços són aus i no volen. 
Els cotxes funcionen amb gasolina. Generalització falsa, hi ha 
cotxes de gasoil, elèctrics, a vapor...
Els àrabs són musulmans. Generalització falsa, no tots els 
àrabs són musulmans. L'afirmació contrària -tots els musulmans 
són àrabs- tampoc no és certa: n'hi ha d'espanyols, molts dels 
bosnians són musulmans, a Indonèsia hi ha molts 
musulmans...
Els quadrats tenen 4 cantons. Generalització vertadera. 
Els gats són molt independients. Generalització falsa.
Les taules tenen quatre potes. Generalització falsa: tot#s 
coneixem taules de tres potes, d'una, de sis i fins i tot sense 
potes. 
Els gitanos tenen molt de ritme. Generalització falsa.

RECURSOS
Fitxa Fets, opinions i generalitzacions (I i II)
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OBJECTIUS 
Aprendre a diferenciar entre fets, opinions i generalitzacions.

ACLARINT CONCEPTES

Un fet és allò que ha passat de veres. "Allò que és o que succeeix 
realment". Si jo escric en la pissarra amb un guix, això és un fet. Si jo us 
pregunte si és de dia o de nit, ara, a la nostra ciutat, i em contesteu 
que és de dia, això és un fet. Es pot comprovar, tots hi estem 
d'acord: si mirem per la finestra i veiem que el sol il.lumina el cel, és de 
dia.

Una opinió és allò que cadascun de nosaltres pensa sobre les 
coses: "Concepte que hom té d'una cosa qüestionable, parer". Per 
exemple, si jo us pregunte si estan bones les verdures i cadascun de 
vosaltres em respon de diferent manera, això és una opinió, un parer. 
Quan molta gent es fixa en com és una cosa o un fet, i dedueix que 
és així sempre, diem que ha generalitzat. Per exemple, si pregunte si 
totes les pilotes de tennis són redones i em contesteu que sí, que 
totes són redones, hem fet una generalització; certa, en aquest cas. 
Però, si afirme que totes les ovelles són blanques, estaré aplicant a 
totes el que és cert només en algunes i, per tant, la generalització serà 
falsa. És a dir, que, encara que molta gent pense el mateix sobre una 
mateixa cosa o persona, no ha de ser necessàriament veritat. En 
resum, "es denomina generalització un procés mitjançant el qual 
s'estableix una conclusió d'índole universal des d'una observació o 
observacions particulars".

DESENVOLUPAMENT

Es demana a la classe, en grups de tres o quatre, que facen la fitxa 
"Fets, opinions i generalitzacions I", i les respostes es discuteixen a 
classe. Tot seguit, passem a la fitxa "Fets, opinions i generalitzacions II".

Fets i opinions:
El roig és un color. FET. 
Els dilluns no són agradables. OPINIÓ. 
Els xiquets són més forts que les xiquetes. OPINIÓ, i a més no 
exacta. Encara que, en general, els homes tenen més concentració 
de fibra muscular roja, responsable de la contracció del múscul, la força 
no es mesura en força absoluta. A més, el desenvolupament de la 
força ocorre en la pubertat, amb la qual les forces de xiquets i 
xiquetes estan igualades. Finalment, com que el període de 
desenvolupament i maduració des les dones és més precoç que el 
dels homes, podem afirmar que la força muscular d'una xiqueta de 12 
anys sol ser superior a la d'un xiquet de la mateixa edat. 
A la tardor els arbres caducs perden les fulles. FET. 
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Orientació per al professorat
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Diferenciar entre fet i opinió
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Vertader o fals




