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7Introducció

L’educació esdevé en l’actual societat del coneixement una porta oberta a la inclusió 

de donar resposta a la realitat multicultural de les nostres societats d’una manera efectiva i qualitativa. 

èxit el coneixement i la sensibilització sobre la història i la cultura del poble gitano com a part de la prò-

-

-

-
tips generadors de desconeixement i d’actituds racistes per tal de contribuir a una major convivència 

0. Introducció

guia.indd   7 6/2/08   16:26:38



8 Guia pedagògica

guia.indd   8 6/2/08   16:26:39



Parlar del poble gitano als centres educatius com a part transversal dels seus continguts 

-
catius fomenta l’apropament entre cultures en lloc de la tradicional distància basada en estereotips. 

1.1  Invisibilitat de la cultura gitana en el currículum 

Durant molt de temps els centres educatius

-

-
ment vincular la responsabilitat del fracàs escolar dels nens i les nenes gitanos a la seva pròpia cultura. 

-

-
sió de la seva cultura en la realitat educativa. L’altra són els estereotips negatius que en lloc de generar 

en els centres educatius contribueix a la superació d’estereotips.

1. Per què cal parlar del poble gitano als 
i les adolescents i joves?

9Per què cal parlar del poble gitano als i les adolescents i  joves?
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10 Guia pedagògica

1.2  Construcció de veritables societats multiculturals sense 
       discriminació

Per tal de contribuir a la inclusió de tots els col·lectius

-

futur són actituds que els situen en una futura i permanent situació d’exclusió social. Els i les profes-
sionals de l’educació podem contribuir a la superació d’aquestes actituds trencant la reproducció de 
la desigualtat i el coneixement esbiaixat de la realitat i transmetent als nostres joves un coneixement 

-
mar la realitat de l’aula i del centre educatiu per afavorir la inclusió educativa i social de les noies i els 
nois gitanos. 

en el tractament desigual de la diferència entre cultures generant prejudicis i barreres per a aquelles 

-

s’ha de construir sobre coneixements que superin les discriminacions ètniques que atempten contra 

- Perquè cal que tingui la visibilitat que li ha estat negada durant molts 
segles en els continguts dels centres educatius.

- Perquè tenir presència als centres educatius és un referent per als 
nens i les nenes gitanos i per a les famílies.

- Perquè l’educació ha de donar la igualtat d’oportunitats per a tots i
totes i no ser un sistema generador de desigualtats.

- Perquè la societat que tenim és multicultural i la multiculturalitat ha 
d’estar present als centres educatius igualitàriament, sinó queden al 
marge de la realitat.
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- Perquè la discriminació i el racisme situen el poble gitano en una posició 
d’exclusió social permanent.

- Perquè l’educació ha de procurar una socialització igualitària entre nens 
i nenes,  gitanos, no gitanos i d’altres cultures.

- Perquè l’educació té la responsabilitat de donar un coneixement real i 

- Perquè les interaccions que procurem als nens i nenes en l’àmbit 
educatiu seran un motor de transformació personal i de l’entorn.

1.3 Superació dels estereotips amb informació contrastada 
       i rigorosa

      Aprofitar la capacitat de transformació de l’educació

possibilitat en potència que s’ha d’utilitzar per superar les barreres que els prejudicis i els estereotips 

-
cativa participi de tot allò que es fa als centres educatius generant espais on tingui cabuda la repre-

-
bilitat al reconeixement igualitari del poble gitano. Superar barreres exclusores envers el poble gitano 

11Per què cal parlar del poble gitano als i les adolescents i  joves?
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- Perquè així es promouran actituds positives i canvis socials que evitin 
la discriminació de les persones gitanes.

- Perquè superant la discriminació i el racisme contribuirem a millorar 
la convivència al centre educatiu.

- Perquè afavorirem el coneixement i la valoració crítica i positiva de les 
famílies i persones de la cultura majoritària.

- Perquè donant un coneixement real de les cultures minoritàries 
s’evidenciarà que  enriqueixen les que tradicionalment han estat 
hegemòniques.

- Per construir una educació de tothom i per a tothom.

guia.indd   12 6/2/08   16:26:42



2. Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?

Tots els processos d’aprenentatge inclouen processos de transformació; l’oportunitat 
-

rials didàctics sobre el poble gitano a Catalunya suposa una innovació educativa que requereix plante-

l’èxit de l’aprenentatge. 

Principalment les orientacions pedagògiques que es donen parteixen de la prevenció del racisme a 
-

ponent promoció de la convivència solidària igualitària. 

2.1  De la superstició a la ciència

Molta de la informació que s’ha transmès

-
-

tat. Són unes idees vistes des de la perspectiva de la cultura majoritària i basades en la superstició.

-
par les capacitats adients per seleccionar-la; s’ha de procurar que l’educació permeti aquest pas de 

13Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?
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14 Guia pedagògica

la intervenció educativa sobre el poble gitano hauran de:

Els i les professionals de l’educació hem de tenir les eines i els coneixements per ajudar els nois i les 

I si sorgeixen aquests tipus d’idees preconcebudes que desqualifiquen les persones gitanes? 

Quines dades es poden aportar?

-
cultats viscudes per arribar a un reconeixement institucional amb les mateixes condicions que la resta 
de les persones no gitanes. La comunitat internacional ha lluitat per atorgar-los el reconeixement d’allò 
que se’ls havia privat.

- Aportar dades contrastades que ajudin els nens i les nenes a construir 
un coneixement real sobre el poble gitano. 

- Ajudar a canviar imatges esbiaixades que puguin existir a través d’un 
diàleg igualitari amb les persones gitanes.

Les persones gitanes han estat perseguides per la 
llei a la península des de 1499 amb la Pragmàtica 

determina la igualtat de drets i de llibertats per a 

persones gitanes com a ciutadans espanyols, durant 
tota la dictadura franquista es van perseguir les i els 
gitanos amb la «Ley de vagos y maleantes».
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-

-
tes que contribueixin a superar-ne l’exclusió. 

15Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?

El Parlament català ja va ser precursor de l’actual 
procés europeu, i va aprovar per unanimitat el 
reconeixement del poble gitano el 21 de novembre 
de 2001.

El 27 d’abril de 2005 el Parlament Europeu va aprovar 
una resolució sobre la situació de la població romaní, 
en la qual es demana al Consell, a la Comissió, 
als estats membres i als països candidats que 
considerin el reconeixement de la població romaní 
com a minoria europea.

El dia 27 de setembre de 2005 es va debatre i es va 
aprovar per unaminitat al Congrés dels Diputats 
de l‘Estat espanyol la Proposició no de llei relativa 
al reconeixement dels drets del poble gitano.

L’Estatut de Catalunya aprovat el juny de 2006 
introdueix a l’article 42.7: «També [els poders 
públics] han de garantir el reconeixement de la 
cultura del poble gitano com a salvaguarda de la 
realitat històrica d’aquest poble».
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ha anat mai a l’escola.
(Estudi sobre la població gitana de Catalunya, 2005)

«Les dones gitanes apostem per l’educació com a via per 
superar les desigualtats socials i culturals que pateix el poble 
gitano.»

«Els nens i les nenes han d’anar a l’escola.»
(I Jornades de treball 2001,Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen.)

2.2  Perspectiva positiva i altes expectatives: valorant les 
        capacitats i les habilitats de les persones gitanes

      Els processos de canvi que tindran lloc a partir del treball sobre el poble gitano als centres 
educatius requereixen un canvi de perspectiva. En aquest sentit des d’aquests espais es pot contri-
buir a transformar la tradicional visió negativa per una visió positiva fent visible el que tradicionalment 

-

-
cació i un posicionament positius que transmetin a l’alumnat noves aportacions sobre el poble gitano 

La posició de la persona educadora davant de les possibilitats educatives de les persones gitanes ha 
de ser la mateixa que respecte de la població no gitana i ha de partir d’expectatives positives per a 
totes i tots. Creure en les capacitats dels nois i les noies ajudarà a superar les barreres a l’èxit acadè-

«transformar les dificultats en possibilitats»
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17Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?

es desmuntin les que ja existeixen.

-
metre-la als nois i les noies dels centres educatius. 

Transformar els prejudicis en expectatives positives sobre la vida acadèmica i professional de les perso-

educatiu i professional.

- Constatar que les persones gitanes han desenvolupat capacitats 

«La meva professora de vuitè li 
va dir al meu pare, és a dir, el meu 
pare li va dir que jo volia fer BUP 
i ella li va dir que NO, que no calia 
que fes BUP perquè perdria temps 
i diners.»
(Brudilla Callí, 2000-2003)

«El que jo no he tingut de petita, 
vull que ho tingui ella, que tingui 
la seva carrera, que tingui la seva 
educació.»

«Les dones gitanes apostem per 
l’educació com a via per superar 
les desigualtats socials i culturals 
que pateix el poble gitano.» 
(Brudilla Callí, 2000-2003)

«Els estereotips produeixen un profund dolor (...). El que 
més em crema és que no puc anar per la vida dient que sóc 
gitana perquè se’m tancarien moltes portes. He d’esperar 
que em coneguin com a persona per desvetllar-ho. Crec 
que s’hauria d’inculcar a les escoles. No es poden jutjar 
les persones sense conèixer-les»
(Workaló, 2001-2004)
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18 Guia pedagògica

2.3  Donar referents positius: protagonisme de les mateixes 
        persones gitanes

La construcció d’una imatge justa i igualitària de les persones gitanes ha de comptar amb la 
seva  presència i participació activa. Hi ha d’haver espais de visibilitat per a models positius de perso-

professionals i socials que han estat ocupades per la societat majoritària. Donar visibilitat als referents 
positius gitanos des dels centres educatius serà decisiu per trencar la tendència a situar les persones 

Sempre que hi hagi la possibilitat de comptar amb la presència de les persones gitanes al centre s’ha 
-

les persones educadores podran procurar aquests espais de visibilitat de referents positius gitanos a 

- Fomentar referents positius de persones gitanes que puguin transformar 
els prejudicis i les expectatives dels nois i les noies tant gitanos com no 
gitanos.

- Proporcionar interaccions amb referents gitanos positius a través de la 
inclusió de la seva veu directament o indirecta.
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19Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?

es trenquin part de les barreres existents respecte a les expectatives sobre les persones gitanes.

-
dueixin els prejudicis existents en la societat vers les persones gitanes per arribar en un futur a una millo-
ra de la convivència.

2.4  Superant una visió etnocèntrica i purament folklòrica

  Una veritable igualtat inclou el dret de tota persona a viure

«A mi m’agradaria que quan 
miréssim una persona fos per veure 
què té de bo aquella persona.» 
(Dona  gitana)

«Algunes nenes gitanes del meu 
barri diuen que estudiaran perquè 
veuen el meu pare! (un home gitano 
universitari).» 
(Noia  gitana)

«A més del 40 % dels espanyols els molestaria (molt o 
bastant) tenir gitanos de veïns. A un de cada quatre 

mateixa classe que nens de famílies gitanes.» 
(CIS, Baròmetre 2005)
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20 Guia pedagògica

pràctica una educació tingui en compte les múltiples aportacions que estan realitzant les diferents cul-

no permet arribar a una millora de la convivència i a l’acceptació de tots i totes en una societat cada cop 

Per això el treball sobre el poble gitano als centres educatius no es pot fer des de la defensa de 

d’arribar a una unitat en la diversitat. La realitat de la cultura i la identitat gitanes haurà de ser construïda 

educatives i socials vers el poble gitano. 

-

- Partir del fet que, en el desenvolupament de la pràctica educativa tothom 
independentment de la cultura a la qual pertanyi té dret a obtenir els 
mateixos resultats.

- Construir concepcions de la cultura i la identitat gitanes a partir del 

per tal de no caure en aspectes únicament folklòrics.

«Jo sóc més gitana que ningú i 
molt orgullosa que n’estic, i això 

(...) que no tingui intel·ligència per 
estudiar.» 
(Brudilla Callí, 2000-2003)

«La promoció de la nostra cultura, 
molt rica en valors. El nostre 
reconeixement com a cultura 
pròpia i que volem compartir amb 
la societat per enriquir a tothom.» 
(Generalitat de Catalunya, 2005)
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21Com s’ha de tractar en la pràctica pedagògica?

2.5  Des d’una perspectiva de gènere

Les dones gitanes són les que estan protagonitzant -

-

Incloure la presència del poble gitano als centres i dur a terme una intervenció educativa transforma-
dora i de qualitat exigeix presentar la dona gitana com a motor de canvi. Això implica que tant en les 

-
-

des de la institució educativa prevenint la reproducció entre els i les joves d’aquesta imatge totalment 

activa en la participació social i l’associacionisme. Podem comptar amb la seva participació sempre 
que sigui possible a les aules o proporcionar espais d’interacció a l’alumnat fent ús de les noves tec-
nologies de la informació i la comunicació o apropant-los a la seva realitat associativa per transformar 
la imatge preconcebuda i superar la discriminació.

- Evidenciar el paper de la dona gitana com a motor de transformació per a 
la inclusió del poble gitano.

a
partir de la seva veu.

guia.indd   21 6/2/08   16:26:56



22 Guia pedagògica

A la base de dades del projecte 
de recerca I+D, MESTIPEN ROMI: 
mujer gitana y asociacionismo en 
Espanya. Retos y contribuciones 
(2004-2006), trobem cinquanta 
associacions de dones gitanes 
en l’àmbit estatal, de les quals a 
Catalunya tenim la Drom Kotar 
Mestipen i la Lacho Baji Calí.

«D’aquí a cent anys tinc molt clar 
que m’agradaria que hi haguessin 
metges gitanos, advocats gitanos, 
que ja n’hi ha! Però això, que els 
nens anessin a l’escola, o sigui, 
sense perdre el que som, però 
tenim el que teniu tots vosaltres.» 
(Brudilla Calli 2000-2003)
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Informació sobre organitzacions, institucions i entitats d’ambit 
català, estatal i internacional.

l’actualitat.

Organitzacions i entitats gitanes d’àmbit català

Per demanar informació sobres les organitzacions i entitats gitanes que actualment estan impulsant 

Organitzacions i entitats d’àmbit estatal

Com a organitzacions d’àmbit estatal s’han seleccionat les integrants del “Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano”

continuació:
Asociación de Mujeres Gitanas ‘Alboreá’.

Asociación de Promoción Gitana de la Rioja.

Asociación de Enseñantes con Gitanos.

Asociación Iniciativa Gitana.

Asociación Juvenil Cultural Gitana ‘Ardiñelo Kaló’:

Asociación Nacional Presencia Gitana.

Asociación Socio-cultural de las Minorías Étnicas ‘Unga’:

Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Fakali:

Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA):

Federación de Asoc. Gitanas para la integración laboral y social, promoción y desarrollo del 

pueblo gitano “Calí”.

Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA):

Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León:

Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña FAGIC:

Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana:

Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX):
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Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra ‘Gaz Kaló: 94 813 10 01
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas ‘Kamira’: 91 317 82 36
Federación Reg. Gitana de Asociaciones de Castilla La Mancha:

Fundación Secretariado Gitano:

Unión Romaní:

Organtizacions i entitats d’àmbit europeu i internacional

Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015

www.romadecade.org

d’Europa de l’Est i Central amb el suport de la comunitat internacional i la Unió Europea.

ERIO (European Roma Information Office)

www.erionet.org

millorar les oportunitats per a les persones gitanes.

European Roma and Travellers Forum

www.ertf.org

d’Europa en el qual participen representants del poble gitano dels diferents països de la Unió 
Europea.
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 European Roma Rights Centre

www.errc.org

de combatre la discriminació ètnica existent cap al poble gitano i defensar els drets humans. La 

Open Society Institute & Soros Foundations Network

www.soros.org/initiatives/roma

el projecte de la dècada gitana.

 Patrin Web Journal

www.geocities.com/~patrin/

organitzacions gitanes de tot el món.

REI. Roma Education Initiative

www.osi.hu/esp/rei/index.html

gitanos d’arreu d’Europa. A la pàgina web es poden observar els resultats d’aquest projecte.

Roma Community Centre

www.rcctoronto.org

a l’àrea de Toronto. Aquest centre ajuda altres persones gitanes refugiades de diferents països a l’hora 
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Aprenem amb el poble gitano
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