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L’activitat didàctica, continguts, objectius
i metodologia
L’activitat didàctica
L’activitat didàctica “Ravi Xanó” està adreçada especialment al cicle
mitjà d’educació primària. Malgrat que es pot utilitzar independentment, és
recomanable acompanyar-la de la representació teatral a cura del tio Peret,
l’arreglaolles.
L’activitat didàctica s’ha de fer amb posterioritat a l’espectacle
teatral, tot i que és recomanable, per part del mestre, introduir el tema
prèviament. Es pot parlar una estona dels gitanos. Demanar als alumnes
què en saben d’aquest població, si coneixen gent d’aquesta cultura.
Si coneixen algun artista gitano, els crida alguna cosa l’atenció o hi ha
companys a classe que són gitanos o tenen parents gitanos, és interessant
que ens expliquin coses de casa seva, de la seva família, dels seus costums,...
La resta d’alumnes podrà preguntar qüestions d’interès sota la dinamització del
mestre.
Aquests materials didàctics no pretenen ser una unitat estructurada de
disseny curricular. La manera d’usar-los és a criteri dels mestres, i dependrà també
de les eines curriculars de cada centre.
Aquestes activitats tenen molt a veure amb el treball de fets i conceptes,
procediments i valors, de l’àrea de llengua, i pren cura dels aspectes de comprensió
i expressió oral. En aquest sentit voldríem destacar el paper que hauria de tenir
el mestre com a transmissor de cultura oral dins l’aplicació d’aquest material.
Precisament, la valoració de la importància de la transmissió oral del coneixement
i l’experiència és un dels aspectes més significatius que podem tenir en compte
a l’hora de tractar una cultura tradicional marcada per la transmissió de
coneixements des de l’oralitat.
Aquest paquet d’activitats fa un repàs als diferents aspectes que ens
poden ajudar a conèixer, en els seus trets generals, la cultura gitana. Incideixen
en aspectes bàsics i generals, i en la visió global. Aquest coneixement i experiència
ens ajudarà a resituar un poble i una cultura, molt nostrades, més enllà dels tòpics
i el desconeixement generalitzat.
També ens assembla molt important aprofitar les dificultats de sintonia
i rebuig que sovint desperta aquest poble, en una part de la nostra societat, per
treballar aquestes relacions. Estem convençuts que el treball d’aquest dossier pot
facilitar un major coneixement, més comprensió i, potser, una valoració més gran
d’aquesta minoria cultural gitana.

