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La segona reunió del Grup d’Avaluació de la Qualitat ha tingut lloc el 4 d’octubre de les 17.30 a 
les 19h al Campus Mundet a la Universitat de Barcelona. S’hi ha fet una proposta amb 
orientacions i recomanacions sobre l’informe 1 i l’informe 2, que actualment s’està preparant. 
La proposta es basa en les directrius metodològiques del projecte. Amb aquest objectiu, 
l’equip del CREA ha obert la reunió recordant els objectius del projecte ROM-UP! i també les 
funcions del Grup d’Avaluació de la Qualitat (GAQ) i els criteris de selecció de les accions 
educatives d’èxit.  
 
L’objectiu principal de la reunió era presentar la versió final de l’informe 1 als membres del 
Grup d’Avaluació de la Qualitat, pel que fa a alguns elements clau, com ara la metodologia i 
definició de les accions educatives d’èxit, i presentar l’esborrany de l’informe 2, els objectius i 
la metodologia que s’estan utilitzant per recollir les opinions dels actors implicats en les 
diverses experiències. 
  
Pel que fa a l’informe 1, els membres del GAQ han valorat molt positivament que inclogui les 
polítiques d’integració dels ciutadans d’ètnia gitana tant a escala nacional com europea. 
També s’ha subratllat la importància d’aportar dades quantitatives i qualitatives de l’èxit de les 
accions relacionades amb l’educació dels nens i nenes gitanos, ja que normalment hi ha dades 
disponibles sobre l’absentisme i l’assistència a l’escola, però no sobre els resultats acadèmics. 
Aquesta observació és un factor clau, ja que les accions d’èxit no només tenen l’objectiu de 
reduir l’absentisme, sinó també de millorar el rendiment escolar. Finalment, el GAQ ha 
expressat la seva satisfacció respecte a la inclusió de les onze accions educatives d’èxit 
seleccionades a la primera reunió. 
  
Pel que fa a l’informe 2, s’han fet diversos suggeriments per tal d’assegurar que s’hi inclouen 
les opinions de tots els actors. 
  
En general, s’ha comentat la necessitat d’incloure les opinions de totes les famílies gitanes a 
les experiències: saber la seva opinió, els punts de vista i les experiències personals és 
important per aportar exemples positius que transformin les imatges estereotipades de la 
comunitat gitana respecte a l’educació. Un altre suggeriment del GAQ ha estat incloure 
diferents perfils personals en totes les experiències (tenint en compte l’edat, el gènere, el 
nivell acadèmic…). També s’ha subratllat que caldria recollir l’opinió de la gent gran, perquè és 
un referent important per als nens i nenes gitanos.  
 
Aquests són alguns altres suggeriments concrets:  
 

 La participació decisiva de les famílies i la comunitat. Espanya 
 

A part dels grups que ja estan coberts pel projecte (famílies, estudiants i professionals), s’ha 
suggerit incloure el testimoni dels professors, per tal de saber la seva opinió pel que fa a la 
participació familiar i també la seva opinió sobre la comunitat gitana. S’ha assenyalat l’opinió 
de les famílies com un aspecte clau per a l’èxit educatiu dels infants. Cal assegurar que els 
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membres de la família saben quins són els seus drets i les seves obligacions pel que fa a 
l’escola, que participen en la presa de decisions i es preocupen per l’educació.  

 

 Trobades d’estudiants gitanos. Espanya 
 

Els membres del GAQ consideren que seria molt important recollir l’opinió dels homes (marits, 
pares, fills, germans…). Normalment s’acusa la comunitat gitana de sexisme. En aquest sentit, 
aquests testimonis poden ser molt transformadors per superar aquest estereotip.  
 

 Disminució de l’abandonament escolar dels nens i nenes gitanos. Bulgària. 
 

No només cal recollir testimonis que demostrin que els nens i les nenes gitanos van a l’escola, 
sinó que també estan millorant el rendiment acadèmic.  
 

 Classes de cultura gitana al currículum de les escoles estatals. Bulgària. 
 

És interessant incloure el punt de vista de persones no gitanes (estudiants, membres familiars, 
mestres), per saber la seva opinió sobre aquestes classes (canvis en la seva consideració de la 
població gitana, millora de les relacions…). També estaria bé recollir l’opinió dels infants.  
 

 Centres sociomèdics per al poble gitano (espai per a dones a Aliveri – Nea Ionia, Volos) 
Grècia 
 

En aquesta experiència és important incloure l’opinió de les autoritats locals i els professionals, 
per tal de saber quina és el punt de vista de les persones no gitanes. Sigui com sigui les 
opinions de les dones gitanes han de tenir prioritat respecte a la resta. 
  
Tenint en compte tot això, el Grup d’Avaluació de la Qualitat proposa que: 
 

1) Tots els participants del projecte tinguin en compte aquestes orientacions per 
assegurar tant l’impacte com la qualitat del projecte.  

2) Fins a on sigui possible, tots els participants recullin tantes opinions com sigui possible 
entre aquests suggeriments.  

3) Es presti una atenció especial a incloure les històries de les famílies que participen a les 
diverses experiències.  

4) L’informe 2 ha d’incorporar tota la informació rellevant respecte al procediment i el 
perfil de totes les opinions que s’inclouen. 


