
 

 
 

 
    

IV PIPG 

 
Sessió 

nº 
assistents  

  Resultats 
Nova 

incorporació 
Ja inclòs al Pla  

1 
Reus, 28 de febrer de 

2017 
17 

1 
creació de xarxes territorials on estiguin implicades les 
escoles, IES, DGAIA,EAP, Serveis Socials, i 
mediadors/es 

Ja existeixen. 
Tot i no 
incloure 
aquesta 

aportació, des 
del Pla es 

treballa en 
aquesta 
direcció 

  

2 
sensibilitzar amb Tallers i Xerrades amb referents 
positius a les famílies gitanes de la importància que té 
l’educació dels seus fills i filles, nets i netes. 

  
EDU2 (mesura 5) i 

CULT3 

2 
Viladecans, 7 de març 

de 2017 
12 

3 
recollir accions concretes en matèria d’alimentació  
infantil 

  SAL1 

4 
promoure la formació acadèmica i la formació 
professional  

  Totes EDU i TRE 

5 
fomentar les relacions amb empreses d’inserció 
laboral 

  TRE1 (mesura 3) 

6 
afavorir la incorporació de la història del Poble Gitano 
en els llibres de textos 

  PIPG III (en curs) 

7 promoure accions en matèria d’habitatge social   Mesura HAB2 

3 
Barcelona, 14 de març 

de 2017 
13 

8 afavorir la inserció laboral   Totes TRE 

9 promoure accions en matèria d’habitatge   Totes HAB 



 

10 
reduir l’absentisme escolar i incrementar l’èxit 
educatiu 

  Totes EDU 

11 treballar amb referents positius   
EDU2 (mesura 5) i 

CULT3 

12 promoure polítiques d’acció afirmativa   EDU4 

4 
Terrassa, 21 de març 

de 2017 
27 

13 
fer formació per a l’obtenció del GESO  i el curs d’accés 
a la universitats per a majors de 25 anys a Terrassa 

  EDU4 i TRE1 

14 
donar suport a les entitats que treballen l’àmbit 
cultural 

  Transversal 

15 
fer campanyes de sensibilització a les famílies sobre la 
importància dels estudis  

  
EDU2 (mesura 5) i 

CULT3 

16 fomentar activitats esportives per infants i joves   SAL1, JOV2 i ENS1 

17 promoure el model d’escoles – instituts 

Ja existeixen. 
Tot i no 
incloure 
aquesta 

aportació, des 
del Pla es 

treballa en 
aquesta 
direcció 

  

18 
fomentar l’accés de professors gitanos als centres 
educatius, així com tenir referents positius que 
millorin la comunicació entre centres i famílies 

  
EDU3, EDU4, EDU2 

i CULT5 

19 
fer accions de sensibilització sobre la cultura gitana als 
professors/es dels centres educatius 

  EDU3 i CULT2 

5 
Barcelona, 29 de març 

de 2017 
11 20 

fer formacions als professionals dels hospitals sobre la 
cultura gitana 

  SAL4 



 

21 
sensibilització a les famílies gitanes perquè facin més 
programacions de visites mèdiques 

  SAL1, SAL2 i SAL3 

22 adequar espais de vetlla 24h als tanatoris   SAL4 

23 eradicar els assentaments de famílies gitanes   HAB1 

24 
crear mecanismes per lluitar contra els estereotips i 
prejudicis en el tractament d’informació relacionada 
amb el poble gitano als mitjans de comunicació 

  Totes MIT 

25 
promoure processos formatius com a via per a la 
inserció laboral 

  
TRE1, TRE3, TRE4 

i EDU4 

26 afavorir l’accés a beques   EDU4 

27 
afavorir la presència de referents positius gitanos als 
centres educatius 

  
EDU2, EDU4 i 

CULT2 

28 
facilitar la informació a les dones de les diferents 
accions del Pla i afavorir la seva participació 

  Totes DONA 

6 
Barcelona, 30 de març 

de 2017 
12 

29 
afavorir la presència de referents positius als centres 

educatius 
  

EDU2, EDU4 i 
CULT2 

30 
donar a conèixer les possibilitats formatives un cop 

finalitzada l’ESO 
  EDU4 i TRE1 

31 
col·laborar amb la Xarxa Universitària Gitana 

CampusRom com a referents positius 
  

No explicit, però es 
tindrà en compte 

per a CULT3, MIT2 
i EDU2, així com 

per a JOV 

32 
fer difusió del curs d’accés a la universitat per a majors de 

25 anys 
  EDU4 

33 fer formacions per a l’obtenció del GESO   TRE1 

34 afavorir la presència de dones gitanes a les formacions   EDU4 i DONA1 



 

7 

On-line (1) 1 

35 
Barris on els gitanos o gitanes tenen una important 
presència avui no disposen de cap escola bressol 
pública.  

inclosa EDU1 
(mesura4) 

  

36 
programa de beques, subvencions i ajuts més complert 
i associat a compromisos de d'assistència són eines 
que afavoreixen incrementar l'escolarització 

no inclós 
d'aquesta 
manera 

(contrapartida 
totes EDU) 

  

37 d'institut escola 

Ja existeixen. 
Tot i no 
incloure 
aquesta 

aportació, des 
del Pla es 

treballa en 
aquesta 
direcció 

  

38 
incorporar dintre del programa escolar l'estudi de la 
història de comunitat gitana  

  
PIPG III (en curs) 

EDU3 i CULT2 

39 formar als adults   EDU i TRE 

40 
INSTITUT de caràcter EUROPEU DE CULTURA 
ROMANÍ  

  GNRL2 

On-line (2) 1 41 Tancar escoles “guetificades” 

no inclós 
d'aquesta 
amnera 

(contrapartida 
totes EDU) 

  



 

42 
Redistribució equitativa de l’alumnat en les escoles d’una 

mateixa àrea geogràfica 

no inclós 
d'aquesta 
manera 

(contrapartida 
totes EDU) 

  

43 
Oferir més recursos humans a les escoles i entitats que 

treballem en educació 
  Totes EDU 

44 
Programes de motivació i construcció d’expectatives 

positives entorn a l’educació superior 
  

EDU2, EDU3 i 
EDU4 

45 
Promoure la incorporació laboral de gitanos i gitanes amb 

estudis 
  Totes TRE 

46 Reservar places per a estudiants gitanos   EDU4 

 
nº assistents total   94 

    
 
 
 
 


