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I. Introducció

L’actual  societat  espanyola  es  caracteritza  per  la  seua  complexitat.  Els  processos
històrics  que  l’han  configurada  l’han  dotada  d’una  enorme  diversitat  cultural.  Aquesta
també s’ha enriquit amb l’arribada els últims anys de persones immigrants procedents de
diverses parts del món. En l’àmbit educatiu, aquesta realitat és evident i un desafiament
enorme al qual es tracta de donar respostes des d’enfocaments interculturals i inclusius.

L’educació és un dret fonamental  i  la seua obligatorietat constitueix una oportunitat
única d’aprenentatge de la convivència en un context democràtic. L’educació escolar és una
eina per a la cohesió social que parteix de l’enorme diversitat de les persones que conviuen
a les escoles. Aquests enfocaments interculturals i inclusius s’han de sustentar en propostes
curriculars coherents amb principis com el respecte a la diversitat cultural o la igualtat. Per
això es fa necessari revisar els currículums en tant que signifiquen una selecció dels elements
culturals rellevants. Històricament, aquesta selecció ha marginat o oblidat aspectes culturals
de diferents grups socials. És el cas del buit en el currículum materialitzat en els llibres de
text de la història i la cultura del Poble Gitano a Espanya.

Aquest  fet  crida  més l’atenció quan pràcticament la  totalitat  dels  xiquets  i  xiquetes
gitanos estan escolaritzats i, no obstant això, la seua identitat com a grup no es reflecteix en
el  currículum.  Aquesta  situació  qüestiona  els  principis  que  configuren  una  educació
intercultural  i  inclusiva  perquè  ni  s’aprofita  l’entorn  escolar  com  a  espai  idoni  per  a
compartir cultures, ni s’asseguren els continguts que farien possible la seua interrelació, la
seua valoració i el seu respecte.

La invisibilitat del Poble Gitano en el currículum ha sigut evidenciada per organismes
com el Consell Estatal del Poble Gitano. En 2017 amb motiu de la celebració del 8 d'abril, Dia
Internacional  del  Poble  Gitano,  aquest  Consell  llançà  la  campanya  de  sensibilització:  “la
pregunta de Samuel”. La campanya tracta de sensibilitzar la societat espanyola i els poders
públics  sobre la  necessitat  de conéixer  al  Poble  Gitano per  superar  prejudicis  i  eliminar
estereotips que condueixen a la  discriminació  de les  persones gitanes.  En aquest  vídeo,
Samuel, un xiquet de 10 anys, preguntava: “Per què la història i la cultura del poble gitano
no ixen en els meus llibres del col·le?”. És una qüestió que interpel·la a tots els qui estan
implicats en l'educació. El vídeo deixa reflexions tan suggeridores i provocadores com “És
molt difícil aprendre alguna cosa que no t'ensenyen”. Abordem aquest desafiament. 

Des d’un plantejament institucional  d’afavorir la presència de la cultura i història del
Poble Gitano en el currículum s’ha elaborat aquest projecte, materialitzat en diverses unitats
didàctiques situades en les diferents etapes educatives. La disponibilitat d’aquestes unitats
ha de servir per a facilitar al professorat la integració d’aquest tipus de continguts en la seua
programació didàctica. D’ací l’esforç realitzat per a fer un plantejament didàctic fonamentat

https://www.youtube.com/watch?v=woKPB7tXP5g
https://www.youtube.com/watch?v=woKPB7tXP5g
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curricularment. Per a això, s’ha tingut com a referència aquelles matèries que se centren en
el coneixement de la realitat social, com és el cas de la geografia i la història en el cas de les
etapes obligatòries.

Aquest projecte, a més,  té com a pretensió contribuir  a la millora de la convivència
social  des  de  diversos  angles.  D’una  banda,  el  respecte  basat  en  la  comprensió  de  la
diversitat  cultural  ha  de  projectar-se  en  una  comprensió  i  empatia  dels  diversos  grups
culturals que evite els tòpics i els estereotips. En aquest sentit, aquestes unitats van dirigides
a la generalitat  de l’alumnat.  D’altra banda,  la perspectiva històrica pot contribuir a una
revisió  crítica  de  molts  estereotips  i  prejudicis  socials  sobre  el  Poble  Gitano  i  que  han
dificultat  la  seua  integració  real.  Aquests  estereotips  i  prejudicis  estan  profundament
arrelats en l’imaginari social i generen actituds i comportaments antigitanos que dificulten la
convivència.  Des d’aquestes unitats es pretén combatre aquests  prejudicis  fent  valdre la
història i la cultura del Poble Gitano. 

Finalment, el plantejament didàctic adopta un enfocament inclusiu, que es concreta en
l’adopció de mètodes basats en la participació de l’alumnat, com és l’aprenentatge basat en
projectes, que inclou l’aprenentatge entre iguals, l’aprenentatge cooperatiu, la determinació
de productes variats, l’ús d’eines digitals o la participació de la comunitat educativa per a la
realització de les diverses tasques finals i per a donar-los el seu vertader sentit de difusió i
transformació de les mentalitats a través del qüestionament de prejudicis i estereotips molt
arrelats en la nostra societat i que els xiquets i xiquetes moltes vegades reflecteixen i que
contribueixen així, encara que involuntàriament, a la seua permanència.
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II. Algunes qüestions bàsiques sobre la història del Poble Gitano

 Aquest  projecte  considera  que la  perspectiva històrica  pot  contribuir  a  una revisió
crítica  dels  prejudicis  i  estereotips  socials  sobre  el  Poble  Gitano.  Revisar  la  història  ens
permet  comprendre  com  es  van  anar  formant  i  com  es  van  utilitzar  per  a  perseguir  i
marginar aquesta minoria fins a arribar a moments on va haver-hi voluntat de dur a terme
un genocidi en ple segle XX. El plantejament que es fa és tractar d’integrar els fets rellevants
de  la  història  del  Poble  Gitano  en  un  marc  històric  general.  D’una  altra  banda,  aquest
plantejament també comporta un diàleg entre el passat i el present. Tot això és una clau per
a la seua integració en el currículum.

A l’hora  de fonamentar  aquesta  proposta  s’ha  de tindre  en  compte,  almenys,  dues
dificultats. D’una banda, ens trobem que la historiografia sobre el Poble Gitano s’ha iniciat
recentment en comparació amb altres temàtiques, és limitada i  no exempta de polèmica
precisament per això. Un exemple n’és la qüestió dels orígens, la delimitació dels quals ha
sigut determinada en gran part a partir d’estudis lingüístics. D’altra banda, la major part de
les  fonts  històriques  escrites  no  han sigut  produïdes  pel  Poble  Gitano i  en gran  part  es
refereixen  bé  a  normes  que  tractaven  de  regular  els  seus  comportaments  o  la  seua
persecució i expulsió, bé a descripcions de persones cultes que destaquen trets estereotipats
que van des de la figura de persones delinqüents fins a una visió romàntica que ressalta
valors com la seua llibertat, creativitat o enginy. 

L’origen del  Poble Gitano o Poble Roma o romaní  es troba a la regió de l’Índia.  Les
investigacions dels lingüistes, antropòlegs culturals i historiadors han considerat que això és
un fet. Altres qüestions que estan obertes són com i quan es van desplaçar, per què ho van
fer i qui eren aquestes persones.

Les persones que acabarien formant el Poble Roma van partir des de la regió del nord de
l’Índia cap a l’any 1000 i es van desplaçar a través de Pèrsia i Armènia cap a l’Àsia Menor
dominada per l’Imperi bizantí, i entorn del 1200 estaven a Grècia, segurament a causa de
l’expansió  dels  turcs,  en  aquestes  regions.  Des  d’ací  es  van  desplaçar  cap  a  l’oest  pels
diversos territoris europeus. Solien exercir professions itinerants i ocupacions relacionades
amb el treball amb metalls, activitats artesanals (fabricació de cistelles i altres utensilis de
fusta) o bé es dedicaven a l’espectacle. També van ser enrolats com a soldats en diversos
moments o convertits en esclaus.

Cap  a  1450,  els  romanís  s’havien  expandit  per  tot  Europa  i  ja  se’n  té  notícies  de
deportacions  i  expulsions  de  diversos  territoris.  Tenim notícies  de  la  seua arribada  a  la
península Ibèrica cap a 1425 a través de l’expedició de salconduits com a pelegrí que els
permetia desplaçar-se  per  aquesta.  En  aquests  moments  són  ben acollits  aquests  grups
compostos per desenes de persones que es presenten com a comtes o ducs. La confusió
sobre la seua procedència va donar lloc a la seua denominació com “egiptanos”, procedents
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d’Egipte Menor, en realitat una regió d’Àsia Menor. D’aquest terme ha derivat la paraula
“gitano”, terme que es va generalitzar com a exònim davant de l’endònim Roma.

La seua situació va canviar radicalment durant el regnat dels Reis Catòlics. Es tracta d’un
moment històric en què aquests monarques desenvolupaven una política basada en la unitat
territorial i religiosa en els seus regnes després de la conquesta del regne de Granada i que
va comportar l’expulsió del poble jueu i la marginació de la població musulmana coneguda
com a moriscos. En aquest context, els Reis Catòlics dicten la Pragmàtica de Medina del
Campo en 1499 segons la qual les persones gitanes són obligades a assentar-se i a renunciar
a elements culturals identitaris com la seua llengua, la vestimenta i els seus costums amb la
pena de castics i l’expulsió del territori. 

Aquesta norma seria el model d’una sèrie de repetides pragmàtiques que dictaran els
monarques de la dinastia dels Àustries. La situació de persecució d’aquesta minoria la va
convertir en una població exclosa i perseguida. Les polítiques d’assimilació no van funcionar i
es va recórrer en normes posteriors a reforçar els castics a qui es negava a complir-les.  Els
romanís es van convertir en un poble marginat, fet que va reforçar el seu caràcter itinerant
per a sobreviure enmig d’una societat hostil. La seua situació de marginalitat els feia que
foren confosos amb altres grups marginals, consideració que contribuïa a la seua mala fama.
La  seua  marginalitat  els  situava  en  desavantatge  davant  dels  tribunals  i  les  estratègies
intimidatòries  dels  monarques  contra  aquests  grups  de  marginats  es  va  traduir  en durs
castics. En el segle XVI i XVII, hi abunden els assots i el terrible treball forçat en galeres.

La  persecució  de  les  persones  gitanes  i  els  intents  d’eliminar  la  seua  cultura  es  va
prolongar en repetides normes. Això va ser habitual també a la resta d’Europa, especialment
als territoris alemanys. En el cas de la monarquia hispànica, la justificació de les normes va
contribuir a crear una sèrie d’estereotips i a estendre uns prejudicis que han arribat fins hui.
En aquesta labor d’aportar justificacions per a perseguir i canviar els costums dels gitanos va
ser molt important els escrits d'arbitristes com Sancho de Moncada o Salazar de Mendoza.
Aquests autors de memorials tractaven de buscar les causes de la crisi  de la monarquia
hispànica. Hi destaquen el fet de l’existència de nombrosos grups de persones que no tenien
ocupació, anaven d’un lloc a altre i  no contribuïen a la riquesa del  país. En aquest grup
s’incloïa els romanís.

A l’arribada dels Borbons a principis del segle XVIII ja s’havien configurat els trets bàsics
de la imatge negativa del poble gitano, s’havien encunyat estereotips que havien instaurat la
presumpció  de  culpabilitat  dels  seus  membres.  Se’ls  considerava  “incorregibles”  i  es  va
estendre el clixé de “delinqüents”. Aquestes idees es van materialitzar en noves normes que
criminalitzaven les seues formes de vida. 

En la nit  del  30 de juliol  de 1749 van ser detingudes i  empresonades més de 9.000
persones gitanes de totes les edats. En les setmanes següents els soldats van prosseguir les
detencions. Aquest episodi, clau en la història del Poble Gitano, és conegut com la  Gran
Redada.   Va ser una acció premeditada impulsada pel Consell de Castella i executada pel
marqués de l'Ensenada. Els gitanos homes van ser confinats a treballs forçats en els arsenals
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militars mancats de mà d’obra per les contínues guerres. Les dones van ser tancades en
hospicis i cases de misericòrdia, obligades a treballar per a guanyar-se el manteniment i el
dels  seus  fills,  separades  dels  homes com un vessant  més de l’objectiu d’exterminar els
romanís.

Aquestes mesures van resultar inútils davant les seues formes de resistència i anys més
tard, en 1793, el rei Carles III redacta una pragmàtica que permetia la llibertat d’elecció del
domicili  i  de  l’activitat  econòmica  i  suprimia  el  terme  “gitano”.  De  nou  una  política
d’assimilació que afectava una població de deu mil persones la majoria de les quals vivien a
Andalusia.

Uns anys més tard, la Constitució de Cadis de 1812 reconeixia els gitanos i gitanes com a
ciutadans.  No obstant  això,  els  arrelats  prejudicis  i  estereotips contra ells,  forjats  durant
segles,  no  van  desaparéixer.  I  encara  hui  podem  reconéixer-los  en  moltes  actituds  i
comportaments que reflecteixen un antigitanisme que és necessari combatre precisament
des del coneixement del seu passat.

La  història  del  Poble Gitano a Espanya comparteix grans  paral·lelismes amb el  destí
d’altres comunitats Roma. Ja s’ha indicat més amunt com en el procés de la creació dels
estats moderns, basats en la uniformització dels seus súbdits, es va produir la persecució de
minories, entre les quals hi ha la romaní. En el segle XVIII alguns il·lustrats es van interessar
per la naturalesa d’aquest poble i  en destacaven les diferències físiques i  socials, mentre
ometien aquells trets que compartien amb la resta de persones.

Durant el segle XIX, en el procés de la creació dels estats nacionals, van cobrar força les
idees nacionalistes que, en el seu vessant conservador, s’articulaven entorn de la idea de
“poble”,  entés com una comunitat  biològica assentada des de temps immemorial  en un
territori de la qual quedaven exclosos aquells que no responien a aquestes característiques.
Les teories de tipus racista van donar més arguments per a establir les diferències entre “el
poble” i els altres, i van remarcar la superioritat intel·lectual i moral de certes “races” sobre
altres. Els seus trets identitaris van ser criminalitzats i es va arribar a descriure’ls com “vides
que no mereixen la vida”, una frase que tindria més tard un significat sinistre.

Grups com els romanís o els jueus van patir discriminacions i van ser exclosos de moltes
activitats públiques. I ho eren cada vegada amb més eficàcia per la major capacitat coactiva
dels  estats.  Així,  en  1870,  el  canceller  Bismarck  va  prohibir  que  entraren  romanís  a
Alemanya. En alguns llocs s’avisava l’arribada d’aquestes persones i es facultava els militars
per a aprehendre-les i expulsar-les.

A la fi del XIX en algunes regions alemanyes es recopilava informació sobre els gitanos
alhora que es difonien amb força idees com l’eutanàsia per a aquells individus i grups que
pogueren transmetre malalties. Es considerava que els romanís transmetien genèticament la
criminalitat i que, per tant, es convertien en perseguits. En 1922, a Baviera, les persones
gitanes van ser registrades mitjançant fotografies i empremtes dactilars. Aquesta mesura es
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va estendre a altres estats alemanys.  I  tot  això malgrat la instauració de la república de
Weimar basada en plantejaments democràtics.

Aquests  processos  ocorrien alhora  que  la  població  Roma anava  fent-se  sedentària  i
exercia diversos oficis, alguns dels quals implicava la realització de desplaçaments temporals.
La major part vivia a les ciutats en un procés general de creixement urbà pels moviments
migratoris  del  camp  a  la  ciutat.  Així  aquesta  creixent  normalització  contrastava  amb  la
reiteració de lleis i mesures que continuaven basant-se en prejudicis que criminalitzaven el
Poble Roma.

Als anys trenta, l’extensió dels règims autoritaris i totalitaris, especialment el nazisme, va
agreujar la seua situació. El nazisme és una ideologia essencialment racista que considerava
que existia una raça superior, l’ària, i que per a mantindre la seua puresa havia d’eliminar
aquells que la pogueren contaminar. Sobre aquest escenari es va perpetrar el genocidi del
Poble  Gitano,  dels  romanís  durant  la  Segona  Guerra  Mundial.  És  el  que  es  coneix  com
Porrajmos (‘devastació’) o Samudaripen (en la llengua dels Sinti i traduït com ‘assassinat en
massa’).  El  resultat  va ser  entre 500.000 i  700.000 persones assassinades,  quantitat  que
suposava les dues terceres parts de la població Roma i Sinti que vivia a Europa.

La història del Porrajmos ha de partir d’aquest procés de discriminació i persecució que
ve des de l’edat moderna. A l’Europa del primer terç del segle XX, especialment en països
com  Alemanya,  s’havia  creat  el  substrat  ideològic  que  faria  possible  l’Holocaust  i  el
Porrajmos. L’arribada al poder de Hitler es va traduir en una successió de lleis cada vegada
més  amenaçadores  per  a  l’existència  dels  Roma.  Les  lleis  de  Nuremberg  i  la  detenció  i
confinament dels Roma al  camp de concentració de Marzahn van ser  el  principi.  Moltes
ciutats van començar també a detindre la població romaní.  El camí ja havia sigut preparat
per molts científics socials, com Ritter, que tractava de demostrar la naturalesa criminal dels
Roma. Per a això, va elaborar un ampli registre que va facilitar posteriorment la detenció
d’aquesta població. 

El  21 de setembre de 1939 va ser  un moment crític en plantejar-se la necessitat  de
solucionar el que els nazis anomenaven “qüestió gitana”. Aquesta idea es va materialitzar en
1942, quan Himmler en va decretar la deportació a Auschwitz-Birkenau. Allí es va construir
un camp específic per a les famílies de Roma i  Sinti que arribaven després d’un terrible
viatge, deportats dels diversos països aliats dels alemanys. Es calcula que hi van morir entorn
de 23.000 gitanos en les cambres de gas.  També van patir els terribles experiments dels
metges alemanys.

Aquest genocidi  es va estendre a tots aquells  països que en el  context de la Segona
Guerra Mundial van quedar subordinats al règim nazi. Des de països com Romania, Hongria
o Bulgària van ser traslladats a diversos camps de concentració. Durant el trasllat i sobretot
en el  seu assentament en aquests camps,  en van morir milers.  En altres països de l’est,
milers de romanís van morir afusellats pels Einsatzgruppen.
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Aquesta perspectiva, que posa l’accent en la situació de víctimes, es contrapesa amb les
mostres de resistència feroç a evitar la mort. Així el 14 de maig de 1944, quan els soldats de
les SS tractaven de conduir els romanís a les cambres de gas es van trobar amb la resistència
de dones, homes i xiquets fins al punt de fer-los desistir. Aquests fets es commemoren com
el Dia de la Resistència Romaní. Uns mesos més tard, la nit del 2 al 3 d’agost,  els SS van
executar les 2.979 persones gitanes que quedaven. Aquesta data és la referència per a fixar
el Dia de la Commemoració de les Víctimes del Porrajmos. La resistència dels romanís també
té altres exemples dels  qui  es van unir  als  partisans per a  combatre els  alemanys en la
guerra.

El  Porrajmos és un fet que forma part de la memòria històrica del Poble Roma que, si
més no, és necessari conéixer per a poder dur a terme una reparació. Aquesta reparació ha
sigut molt tardana, ja en els anys huitanta. Això ha sigut possible gràcies a la connexió de
diverses comunitats gitanes per a aconseguir apoderar-se. Un moment fonamental va ser la
celebració del Congrés Mundial del Poble Gitano el 8 d’abril de 1971. Aquesta data va ser
triada  posteriorment  per  a  celebrar  el  Dia  del  Poble  Gitano.  En  aquest  congrés  es  van
prendre acords molt importants, com la institució de la bandera i l’himne (Gelem, gelem)
que representaria la comunitat Roma

Aquest genocidi no va ser un fet aïllat. Els nazis van tractar d’exterminar altres grups,
com els jueus, els homosexuals, les persones amb discapacitat i els opositors polítics. Des del
punt de vista de la historiografia el  Porrajmos forma part  de l’Holocaust,  però és menys
conegut que la tragèdia que van patir les persones jueves. Això, en part, es deu al tipus de
documentació disponible, la voluntat d’alguns governs d’investigar sobre el genocidi jueu, el
silenci de gran part dels supervivents.

Al final del conflicte, els aliats van posar en marxa els judicis de Nuremberg per a jutjar
els  responsables  de  l’Holocaust.  No  obstant  això,  cap  de  les  víctimes  romanís  van  ser
cridades a declarar. D’una altra banda, la comunitat romaní mai va rebre indemnitzacions
per crims de guerra. Els supervivents van haver d’enfrontar-se a les pèrdues personals que
havien delmat el Poble Roma i a la tornada a la vida quotidiana, on continuaven patint la
discriminació. 

En l’actualitat viuen a Europa entre 8 i 12 milions de membres del Poble Roma. Són la
minoria  més  extensa  i  la  més  desfavorida  i  marginada.  Això  l’ha  convertida  en  víctima
d’actes de violència i discriminació, que configuren una forma específica de racisme, que és
l’antigitanisme. Els abusos i crims patits, la segregació a les escoles, els desallotjaments, són
actes que tant el Consell d’Europa, com el Tribunal Europeu de Drets Humans, ha denunciat
com a greus violacions dels drets humans.

En els diversos projectes i plans institucionals, tant de caràcter europeu com nacional i
de  les  comunitats  autònomes,  es  promou l’educació com un instrument essencial  per  a
superar l’antigitanisme i  facilitar  la integració dels romanís en les actuals  multiculturals i
posant l’accent en la riquesa que suposa la diversitat cultural. 
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Així doncs, aquestes unitats didàctiques pretenen contribuir a un millor coneixement de
la història i cultura del Poble Gitano com a mitjà per a millorar la convivència i cohesió social,
per  a  reflexionar  críticament  sobre les  situacions  de discriminació,  sobre els  prejudicis  i
estereotips que subjauen en la perpetuació d’aquestes situacions. 

III. Consideracions didàctiques

 Qualsevol proposta didàctica innovadora ha de fonamentar-se en un coneixement
rigorós.  D’ací  la importància d’utilitzar  referents historiogràfics que donen rigor al
coneixement històric i utilitzen tota la seua potencialitat crítica per al coneixement
de la realitat social. A més, hem de sumar altres finalitats pedagògiques que resumim
en les consideracions següents:

 Les  unitats  o  projectes  van  dirigits  a  tot  l’alumnat  i  adopten  l’enfocament  de
l’educació intercultural  i  inclusiva.  La primera implica una perspectiva crítica de la
mateixa cultura i com alguns dels seus elements, com els prejudicis o estereotips,
s’han utilitzat per a discriminar certs grups a partir de les seues diferències, ignorant
els  elements  comuns  que  facilitarien  la  comprensió  mútua  i  el  respecte.  Aquest
enfocament forma part  de  la  perspectiva  inclusiva,  en  què també s’introdueix  la
perspectiva de gènere. En aquest sentit, les unitats van dirigides a tot l’alumnat.

 Els  objectius de les diverses unitats  que componen aquest projecte són diversos:
visibilitzar el Poble Gitano integrant-lo en la història, conéixer com es construeixen
els estereotips i prejudicis socials i com aquests inspiren accions contra les persones
que poden culminar en tragèdies com la  Gran Redada  o el  Porrajmos.  La història,
com a forma de coneixement, constitueix un poderós instrument per a qüestionar
aquests prejudicis i per a comprendre i explicar les accions humanes, incloses les que
es poden englobar  com a violacions  dels  drets humans.  Aquesta perspectiva que
aporten els drets humans com a part de l’educació social i cívica és un altre element
que cal tindre en compte.

 L’estudi  de  la  història  del  Poble  Gitano  inserit  en  el  seu  context  històric  és  un
enfocament necessari per a ajudar a conceptualitzar les desigualtats i els conflictes
socials,  tant  del  passat  com del  present.  Aquest  diàleg permanent  entre  passat  i
present és fonamental per al desenvolupament del pensament històric, base de la
consciència social i ciutadana.

 Des del punt de vista didàctic, s’ha tingut en compte les aportacions de l’educació
inclusiva, prenent com a referents documents com l’Index for Inclusion,  propostes
com el  Disseny Universal  d’Aprenentatge,  així  com les recomanacions  de diverses
institucions internacionals, tant pel que fa a aspectes pedagògics com al tractament
didàctic d’aquestes temàtiques. Així, s’ha pres en consideració la diversificació de les
fonts  d’informació,  la  varietat  de  recursos,  l’ús  d’estratègies  basades  en  l’ajuda
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mútua, com els grups cooperatius, la implicació de la comunitat educativa i l’èmfasi
en  l’aprenentatge  competencial  materialitzat  en  la  realització  de  projectes  que
admeten diverses formes i nivells de complexitat.

 Finalment,  la  selecció  de  continguts  s’ha  basat  en  el  currículum  actual,  amb  la
finalitat, precisament, de facilitar la integració en les programacions didàctiques. En
aquest sentit, s’ha tractat d’anar més enllà de suggerir una sèrie d’activitats dirigides
a conéixer la realitat del  Poble Gitano o sensibilitzar sobre els estereotips socials.
L’elaboració d’unitats didàctiques dona més entitat i rellevància curricular a aquesta
temàtica,  superant  perspectives  que  poden  quedar  en  tractaments  simplistes  o
anecdòtics. 

IV.Unitats didàctiques que componen el projecte

Unitat didàctica: Una gran família

Nivell. Educació Infantil

Elaborada des del CEIP Fernando de los Rios. Burjassot (València)

Al llarg d’aquesta unitat l’alumnat realitzarà tres projectes:

 Una  representació teatral  del  llibre  Podries.  Al voltant d’aquesta representació
sorgeixen altres dos projectes:

o Una fotonovel·la a partir de les fotos preses durant els assajos de l’obra de
teatre.

o Una exposició fotogràfica (fotos preses durant tot el desenvolupament del
projecte) i d’elements diferencials del Poble Gitano.

Unitat didàctica: Un recorregut pel Poble Gitano

Nivell. Educació Primària. 2n curs

Elaborada des del CEIP La Pinaeta. Sagunt-Port de Sagunt (València)

Aquesta  unitat  consisteix  a  elaborar  una  exposició  organitzada  en  diferents  espais
relacionats  amb  la  cultura  del  Poble  Gitano  a  través  d’un  recorregut  geogràfic  per  les
diferents generacions d’aquest col·lectiu.

Unitat didàctica: Latcho Drom (‘bon camí’)

Nivell. Educació Primària. 5é curs 

Elaborada des del CEIP La Coma. Paterna (València)

El desenvolupament d’aquesta unitat va dirigida a la creació d’un museu interactiu. En
aquest museu s’exposaran diverses obres que s’organitzen en tres apartats:
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 Referents i significants culturals gitanos: la bandera i la llengua. Aquest apartat es
concreta en l’elaboració d’un “joc de vocabulari” amb etiquetes en caló i en castellà -
valencià.

 La migració del Poble Gitano, que es representarà amb un mapa on es mostraran els
seus desplaçaments al llarg de la història.

 Valors culturals i socials del Poble Gitano. Aquest apartat es plasma en una exposició
de fotografies protagonitzades per persones gitanes rellevants en la societat actual i
passat recent, per tal de trencar, així, alguns estereotips i prejudicis.

Unitat didàctica: El Poble Gitano en l’edat moderna: entre la marginació i l’extermini

Educació Secundària Obligatòria

Nivell. 2n ESO

Elaborada des de l'IES Ausiàs March. Manises (València)

En aquesta unitat es representa la història del Poble Gitano en l’edat moderna per mitjà
d’una línia de temps enriquida amb fonts documentals i historiogràfiques, a més d’imatges
que inclouen textos que ha elaborat l’alumnat, reproducció de fonts originals i imatges. A
través d’aquesta línia de temps es mostren les situacions de conflicte i violència que van
viure i  les seues causes i  conseqüències, i  així  poder comprendre i  qüestionar alguns els
prejudicis socials i estereotips sobre el Poble Gitano.  

Unitat didàctica: Prorrajmos. El genocidi del Poble Roma

Educació Secundària Obligatòria. 

Nivell. 4t ESO

Elaborada des de l'IES Ausiàs March. Manises (València)

La unitat se centra en el disseny i la realització d’una exposició sobre el genocidi del Poble
Roma o Porrajmos, composta per diversos panells on es reprodueixen diferents documents,
tant textos legals, memòries, fotografies i documentals, com d'altres elaborats pel mateix
alumnat (textos expositius, línia de temps). Aquesta exposició té com a objectiu recuperar
una  part  de  la  memòria  històrica  dels  Roma  materialitzada  en  fets  i  símbols  que
constitueixen elements de la seua identitat. Així mateix, es pretén sensibilitzar la comunitat
educativa  sobre  les  conseqüències  dels  prejudicis  socials  i  estereotips  sobre  grups
minoritaris en un determinat context històric, com va ser el període de règims com el nazi a
Alemanya o d’altres similars de caràcter feixista.
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V. Referències bibliogràfiques i sobre recursos

Llibres

 FERNÁNDEZ  GARCÉS  H.  et  al. (2015):  Guía  de  Recursos  contra  el  antigitanismo,
Alacant: FAGA.

 GÓMEZ ALFARO, A.: Escritos sobre gitanos, [Sabadell]: Asociación de Enseñantes con
Gitanos.

 HANCOCK, Ian. (2002): We are the Romani people. Univ. of Hertfordshire Press.
 HANCOCK, Ian. (1997): “Genocide of the Roma in the Holocaust”.  Encyclopedia of

genocide, p. 501-508.
 LEBLON, B. (2017): El Gran Fichero de los Gitanos de los Gitanos de España (siglos XV

a XVIII). Historia de un genocidio programado. Asociación de Enseñantes Gitanos.
 MARTÍN, D. (2018):  Historia del pueblo gitano en España,  Madrid, Los libros de la

catarata. 
 OSCE/ODIHR:  Teaching about  and Commemorating the  Roma and Sinti Genocide.

Practices within the OSCE Area.
 Periodistas  contra  el  racismo. La  prensa  española  ante  el  pueblo  gitano.

(https://unionromani.org/periodistas-contra-el-racismo/). Es tracta d’una publicació
que analitza les notícies sobre el Poble Roma que apareixen en la premsa espanyola.
Pot ser una font d’exemples de com es construeixen estereotips socials.

 SORDÉ, Teresa (2006): Les reivindicacions educatives de la dona gitana. Cabrera de
Mar, Edicions Galerada/Institut Català de les Dones.

Articles

 APARICIO  GERVÁS,  J.  M.  (2006):  “Breve  recopilación  sobre  la  historia  del  Pueblo
Gitano: desde su salida del Punjab, hasta la Constitución Española de 1978. Veinte
hitos sobre la "otra" historia de España”. Revista interuniversitaria de formación del
profesorado, 20(1).

 ARANDA,  Fernando  Macías,  et  al.  (2016):  “Samudaripen,  el  Genocidio  Gitano:
¿Repetiremos  la  Historia?”,  RECEI-Revista  Científica  de  Estudios  sobre
Interculturalidad, vol. 2. 

 CABANES  HERNÁNDEZ,  J.,  VERA GARCÍA,  L.,  MARTÍNEZ,  B.,  &  ISABEL,  M.  (1996):
“Gitanos: historia de una migración”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, núm.
4 (octubre), p. 87-97.

 CAÑADAS ORTEGA, Araceli. Orígenes de un tópico: Juan de Quiñones, Discurso contra
los gitanos. http://tinyurl.com/y3vmqoof 

https://unionromani.org/periodistas-contra-el-racismo/
http://tinyurl.com/y3vmqoof
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=595581
http://gitanizate.com/panel/data/adjuntos/27042015204308.pdf
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 CARRILLO, Carmen: La mujer gitana del siglo XXI. Educación Social, núm. 24, p. 91-96.
 CHARNON-DEUTSCH,  Lou  (2019):  “¿Quiénes  son  los  gitanos?”  Los  orígenes  del

proceso de estereotipización de los romaníes en España. Historia social, núm. 93, p.
7-32.

 FERNÁNDEZ  TORRES,  María  José (2009):  “Los  gitanos  en  la  Unión  Europea  y  el
resurgimiento de políticas neofascistas”. Anales de Historia Contemporánea, 25, 91-
112.

 HANCOCK,  I.  (2008):  “Las  consecuencias  del  Racismo  anti-gitano  en  Europa”.  I
Tchatchipen, núm. 64, p. 4-10.

 MARTÍNEZ,  Manuel  (2014):  Los  gitanos  y  las  gitanas  de España en el  siglo  XVIII.
Fracaso de un proyecto de exterminio (1748-1765), Universitat d’Almeria. 

 MARTÍNEZ, Manuel.  (2004). “Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556-1598). El
fracaso  de  una  integración”.  Chronica  Nova.  Revista  de  historia  moderna  de  la
Universidad de Granada, núm. 30, p. 401-430.

 MENDIOLA,  ANA  M.  DOLORES  (2002):  “Reconocimiento  del  Porrajmos Romaní  a
través  de  la  Compensación  del  Holocausto”.  Revista  Bimestral  de  la  Fundación
Secretariado General Gitano, vol. 3, p. 23-38.

 MOTOS PÉREZ, Isaac (2009): “Lo que no se olvida: 1499-1978”. En Anales de Historia
contemporánea, p. 57-74.

 SALINAS, Jesús (2008): “Gitanos valencianos”, Pensamiento y cultura gitanos, revista
bimestral de la FSG (abril), núm. 44. 

 SÁNCHEZ  ORTEGA,  María  Helena  (1991):  “La  oleada  anti-gitana  del  siglo  XVII”.
Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, núm. 4. 

 SÁNCHEZ ORTEGA, María Helena (1994): “Los gitanos españoles desde su salida de la
India hasta los primeros conflictos en la península”. Espacio Tiempo y Forma. Serie IV,
Historia Moderna, vol. 2, núm. 7-2.

 SIERRA  ALONSO,  María  (2019): “Creando  subalternos:  imágenes  sobre  el  pueblo
gitano” (monogràfic). Historia social, núm. 93.

 SIERRA  ALONSO,  María  (2019):  “Hombres  arcaicos  en  tiempos  modernos.  La
construcción romántica de la masculinidad gitana”. Historia social, núm. 93, p. 51-65.

Revistes

 O-TCHATCHIPEN  (https://unionromani.org/o-tchatchipen/)  (‘la veritat’,  en romaní)
és  una  revista  trimestral,  de  caràcter  internacional,  que  ofereix  als  lectors  la
possibilitat  d’acostar-se  al  poble  gitano  des  d’una  perspectiva  social  i  cultural.  A
través d’articles, investigacions i informes s’ofereix una imagen real dels romanís, que
fuig  dels  estereotips  i  afronta  els  temes  des  de  la  pluralitat  ideològica  i  el  rigor
científic.

http://revistas.um.es/analeshc/article/view/71701
http://revistas.um.es/analeshc/article/view/71701
https://www.mysciencework.com/publication/download/82073c3450e88d293860e2edeb0745d7/8e42ee0c92d8b71c560bbaf92c541ef7
https://unionromani.org/o-tchatchipen/
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 NEVIPENS  ROMANÍ (https://unionromani.org/nevipens-romani/). És  un  diari
quinzenal  en  defensa  dels  drets  humans,  contra  el  racisme  i  la  discriminació.  El
primer número es va publicar el maig de 1986.

 Amarí. Revista cultural gitana. http://www.amarirevista.com/ 
 Cuadernos Gitanos. https://institutoculturagitana.es/cuadernos-gitanos/ 
 Anales de Historia Contemporánea. Monográfico sobre el  pueblo gitano,  núm. 25.

2009. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/217931 

Web i blogs amb abundants fonts d’informació

 Asociación  de  Enseñantes  con  gitanos. Edita  una  revista.
http://aecgit.pangea.org/boletines/boletines.htm 

 Centro  de  Estudios  Gitanos  (CREA).
https://crea.ub.edu/index/human-excellence/antiracism/ceg/?lang=es  

 El desván del museo. Blog d’opinió gitana. http://www.eldesvandelmuseo.com/ 
 Fundación Secretariado Romano. https://www.gitanos.org/ 
 Historia virtual del Pueblo Gitano a Catalunya. http://www.museuvirtualgitano.cat/ 
 Holocaust  Encyclopedia.  United  States  Holocaust  Memorial  Museum:

https://encyclopedia.ushmm.org/ 
 Baxtalo's Blog. Blog dedicado a la Interculturalidad y la lucha contra la Romafobia y el

Antigitanismo. https://baxtalo.wordpress.com/
 Instituto de Cultura Gitana. https://institutoculturagitana.es/ 
 Insumisas gitanas. https://insumisasgitanas.blogspot.com/ En l’apartat de Recursos hi

ha diversos articles importants.
 La veu gitana: https://laveugitana.es/
 Paradojas  de  la  ciudadanía.  Grup  d’investigació  Història  dels  Gitanos:  exclusió,

estereotips, ciutadania. https://paradojas.hypotheses.org/ 
 ¡Pretendemos gitanizar el mundo! ¡Kamas te rromaniaras e shundalesqe!
 Project  Education  of  Roma  Children  In  Europe.   http://romafacts.uni-graz.at/ (en

diverses llengües). En aquest web hi ha una àmplia informació sobre història, cultura
i llengua del Poble Roma presentada en forma de fitxes sintètiques organitzades per
temes. 

 The  Fate  of  European  Roma  and  Sinti  during  the  Holocaust.
http://www.romasintigenocide.eu/en/home 

 The  Romani  Language.  https://romani.humanities.manchester.ac.uk// Web  sobre
projectes de lingüística i llengua romaní. Està gestionada per Romani Project, un grup
d’investigació  acadèmica  de  la  School  of  Arts,  Languages  and  Cultures  at  the
University of Manchester.NCIL OF EUROPE 

 Unión romaní. https://unionromani.org/.

https://unionromani.org/
https://crea.ub.edu/index/human-excellence/antiracism/ceg/?lang=es
http://www.eldesvandelmuseo.com/
https://www.gitanos.org/
http://www.museuvirtualgitano.cat/
https://encyclopedia.ushmm.org/
https://baxtalo.wordpress.com/
https://institutoculturagitana.es/
https://insumisasgitanas.blogspot.com/
https://laveugitana.es/
https://paradojas.hypotheses.org/
http://romafacts.uni-graz.at/
http://www.romasintigenocide.eu/en/home
https://romani.humanities.manchester.ac.uk//
http://aecgit.pangea.org/boletines/boletines.htm
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/217931
https://unionromani.org/nevipens-romani/
http://www.amarirevista.com/
https://institutoculturagitana.es/cuadernos-gitanos/
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Documentals, pel·lícules i àudios

 El  tiempo  de  los  gitanos. Duració:  7:47  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=JqmOl6lDULg  

 ¿Quiénes  son  los  gitanos? Síntesi  de  la  seua  història.  (Algunes  imatges  són
discutibles). Duració: 12:37 https://www.youtube.com/watch?v=teohvJQiayA

 Himno del pueblo gitano.  Gelem, Gelem.  https://www.youtube.com/watch?v=NkfR-
h_RxjM 

 Itinerancias. El viaje Rom. http://gitanos.org/publicaciones/itinerancias/ En aquesta
web hi ha disponibles diversos vídeos de curta duració que narren las història del
Poble Gitano.

 Juan de Dios Ramirez-Heredia en el Senado. Día Oficial en memoria de las víctimas
del Holocausto. https://www.youtube.com/watch?v=UFC2EH1WG_w 

 Gitanos  olvidados  del  Holocausto. https://www.youtube.com/watch?
v=x9Xmg2RBzKw 

 Y  los  violines  dejaron  de  sonar.  Dirigida  per  Alexander  Ramati  en  1988.
https://www.youtube.com/watch?v=EYjK9IvSX-Y 

 Romanipen  https://www.youtube.com/watch?v=9oZcByWGw_I&feature=youtu.be
Documental  dirigit  i  produït  por Ima Garmendia i  Kike  del  Olmo.  A través  de les
històries de divesos personatges conta els itineraris que van seguir els gitanos des de
l’Índia fins a Espanya i les diferents realitats que presenten. 

 Samudaripen:  el  holocausto  olvidado.  Podcast  de  Radio  5.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-samudaripen-holocausto-
olvidado-17-04-16/3569966/

Literatura

 ESCOBAR, Mario: Canción de cuna de Auschwitz.  Novel·la basada en fets reals narra
la  història  de  la  infermera  Helene  Hannemman,  tancada  amb  la  seua  família  a
Auschwitz.  Helene,  una dona alemanya,  tria  anar  al  camp de  concentració per  a
acompanyar el seu home romaní i els seus fills.

 FALCONES, Ildefonso (2013): La reina descalça, Barcelona, Debolsillo.

Altres recursos

 Khetane = Juntos: Materiales interactivos para trabajar la cultura gitana, Conselleria
de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, 2002.

https://www.youtube.com/watch?v=9oZcByWGw_I&feature=youtu.be
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-samudaripen-holocausto-olvidado-17-04-16/3569966/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-samudaripen-holocausto-olvidado-17-04-16/3569966/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=JqmOl6lDULg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=JqmOl6lDULg
https://www.youtube.com/watch?v=teohvJQiayA
https://www.youtube.com/watch?v=NkfR-h_RxjM
https://www.youtube.com/watch?v=NkfR-h_RxjM
http://gitanos.org/publicaciones/itinerancias/
https://www.youtube.com/watch?v=UFC2EH1WG_w
https://www.youtube.com/watch?v=x9Xmg2RBzKw
https://www.youtube.com/watch?v=x9Xmg2RBzKw
https://www.youtube.com/watch?v=EYjK9IvSX-Y
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