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Resum 

El present Treball de Fi de Grau té com a propòsit presentar i valorar l’experiència de 

introduir material manipulatiu de caràcter reciclat a través d’activitats desenvolupades per 

educar en l’àmbit matemàtic als alumnes d’un centre amb recursos econòmics limitats de 

Tanzània. 

Per complir amb els objectius marcats es va iniciar una recerca d’informació i anàlisi de la 

situació social i educativa del país, Tanzània, i concretament de la ciutat , Arusha, on està 

situat el centre al qual es realitza la intervenció, Upendo School. 

Per la presentació de l’experiència es van completar diferents rúbriques per anotar les diverses 

observacions del funcionament de les activitats plantejades i del nivell d’acceptació del 

material. 

Els resultats van mostrar com a través de les activitats desenvolupades a partir de material 

manipulatiu els infants van mostrar una millora evident en la comprensió dels continguts 

matemàtics que es varen presentar, però per part dels docent del centre no es va consolidar la 

introducció d’aquesta metodologia educativa degut a les actituds participatives dels alumnes, 

que per els docents eren considerades com a faltes de disciplina.  

Paraules claus: Material manipulatiu, reciclat, Tanzània, anàlisi, observació.  

Abstract  

The aim of this End-of-Degree project is to present and value the experience of introducing 

manipulative material made of recycled items through activities developed to teach the 

mathematics field to the students of a low-income school in Tanzania. 

To accomplish the aims a research of information and an analysis of the social and 

educational situation of the country, Tanzania, and particulary of Arusha, the city where 

the Upendo School is located, has been conducted. 

For the presentation of the experience different rubrics where completed to write down the 

observations about the development of the activities and the acceptance level of the materials. 

The results showed that through the activities involving manipulative material children 

showed an evident improvement in the comprehension of the mathematical contents which 

where presented. On the school teacher side, the introduction of the methodology was not 

completed because of the attitude of the children when participating, which was considered as 

a lack of discipline. 

Key words: Manipulative material, recycled, Tanzania, analysis, observations.  
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1. Introducció 

El propòsit d’aquest treball és presentar a un centre d’un país subdesenvolupat amb recursos 

limitats unes matemàtiques properes a l’infant amb l’ajuda de material reciclat o reutilitzat per 

tal de suplir la falta de recursos econòmics i materials, i així puguin complir amb l’objectiu 

d’oferir als infants unes matemàtiques manipulables i properes. 

En aquest treball es reflectirà l’experiència viscuda al centre Upendo School,  d’ Arusha, 

Tanzània, on els infants viuen una realitat ben diferent a la dels centres educatius ordinaris 

d’Espanya. Els materials dels que disposa el centre són escassos, per aquesta raó s’ha decidit 

centrar el treball en ampliar i construir material per millorar el  desenvolupament de les 

competències i continguts matemàtics dels infants del centre, i alhora apropar als docents del 

centre noves metodologies educatives  per complementar les impartides fins a l’actualitat. 

Tots els materials introduïts tenen una característica comú: han estat construïts amb elements 

reciclats o reutilitzats. D’aquesta manera s’assegura la disponibilitat de recursos per 

desenvolupar el material. 

Són molts els educadors i pedagogs, com ara na Maria Antònia Canals(7) i Pedro Puig Adam 

(12), que defensen que a través del material didàctic manipulatiu es pot aconseguir amb més 

èxit una òptima educació matemàtica construint aprenentatges significatius, però per 

aconseguir-ho cal que hi hagi un canvi educatiu impulsat per una nova visió del plantejament 

de les matemàtiques a l’aula. Na Maria Antònia Canals (7) cita el següent: 

” La millora de l’educació matemàtica no depèn bàsicament dels canvis administratius, ni de 

l’augment de les dotacions econòmiques, ni de la suposta eficàcia dels nostres currículums. 

Tots aquets factors influeixen sens dubte però els vertaders canvis depenen sobretot dels 

canvis de mentalitats i de les actituds profundes de les persones [..] Aquets són els canvis més 

profunds i per tant més difícils. Personalment crec que són els únic realment interessants.” 

L’educació matemàtica passa per ajudar als alumnes a viure situacions d’activitat matemàtica, 

és a dir situacions de recerca, anàlisi i relacions, no tan sols d’aplicació. Com també diu 

Bishop,1999 (6) “Un currículum dirigit al desenvolupament de tècniques no poc ajudar a 

comprendre, no pot ajudar a desenvolupar significats, no pot capacitar a l’alumne per que 

adopti una postura crítica dins o fora de les matemàtiques. Per tant la meva opinió és que un 

currículum dirigit al desenvolupament de tècniques no pot educar. Tan sols pot instruir i 

destrar.”  

Els fet de treballar amb material tangible, associat generalment com un joc per l’alumne, és un 

recurs que permet apropar l’educació al interès espontani de l’alumne, ja que és un agent 

motivador i alliberador de tensions que estimula les relacions personals i fomenta hàbits que 

permeten un aprenentatge actiu i assequible (Guzmán, 1986) (8). Tot això té com a resposta 

un increment de la motivació i participació de l’alumne, a més es creen noves experiències 

que es relacionen amb els nous aprenentatges, la qual cosa els condueix cap a un aprenentatge 

significatiu.  
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En els darrers temps, entre els docents, està sorgint la necessitat de dotar als alumnes 

d’habilitats que els permeti ser competents tant en el context acadèmic com en el seu dia a 

dia. Això és pot observar en l’ increment de recursos destinats als docents per introduir 

activitats que compleixin aquestes característiques, com ara llibres Juegos y materiales 

manipulativas como dinamizadores del aprendizaje en matemáticas, planes webs Blog: 

aprendiendomatematicas.com/tag/materialmanipulativo o conferències Por que enseñamos 

mal las mates, per José Antonio Fernández Bravo.  

Per tal d’aconseguir-ho cal aplicar l’aprenentatge en situacions reals a les quals s’ha de tenir 

en compte les característiques de  l’alumne, el seu moment evolutiu i el seu context. Són 

molts els docents que complementen el seu treball amb material manipulatiu per aconseguir 

aquest objectiu. 

El fet de treballar amb aquest tipus de material té nombroses finalitats, entre les quals es 

destaquen les següents (23): 

 Estimula l’aprenentatge dels infants. 

 Té un caràcter lúdic. 

 Motiva i genera interès. 

 Fomenta el pensament matemàtic. 

 Potencia una ensenyança activa, participativa i creativa. 

 Estimula la confiança en el propi pensament. 

Molts dels docents que han posat a la pràctica aquest tipus d’aprenentatge ho han fet amb 

l’ajuda de material estructurat, és a dir material adquirit d’una manera comercial i d’origen 

artificial, la qual cosa suposa disposar de recursos econòmics per poder gaudir del material. 

Cal ser conscients que hi ha centres que no disposen de recursos econòmics o materials i no 

per això han de refusar la idea de plantejar un aprenentatge significatiu amb material tangible. 

L’esquema social actual mostra gran rellevància a tot allò tecnològic i artificial, com ara l’ 

immersió de les TIC als centres educatius (9), la qual cosa es beneficiosa a través del seu bon 

ús, per no hem de oblidar que com a individus tenim la capacitat de crear, fent ús de la nostra 

habilitat de construcció i imaginació. I això aplicant-ho en l’àmbit matemàtic pot conduir cap 

a la creació material tangible a partir d’elements reciclats i propers a l’alumne. 

El fet de treballar amb material reciclat permetrà ampliar el ventall de recursos materials 

educatius, ja que implica una despesa econòmica mínima, a més  de desenvolupar la 

imaginació, tant de docents com alumnes. L’aplicació d’aquest tipus de material a centres 

amb recursos limitats pot suposar una solució per cobrir la falta de recursos de materials 

educatius, com es pot observar al llibre El reciclaje. Una alternativa educativa y econòmica 

de Almería, J. (2000) (10) el qual fa un anàlisi que presenten un resultat positius sobre la 

utilització d’aquest tipus de material.  

A part de la importància de treballar amb material manipulatiu hi ha un altre aspecte al treball 

a justificar; el perquè realitzar una tasca de cooperació internacional, en aquest cas en un país 

com Tanzània. 
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Són moltes les persones que en un moment de la seva vida es plantegen realitzar un treball de 

cooperació amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones que, baix el seu criteri personal, més 

ho necessiten. Ara bé, cal ser conscient que com molt bé diu l’expert en gestió de projectes 

humanitaris i de desenvolupament al continent africà, Jorge Jimeno (4), la cooperació 

internacional, la ajuda al desenvolupament, el voluntariat... són conceptes que avui en dia 

estan de moda, la qual cosa no aporta cap benefici per aconseguir els veritables objectius que 

es presenten alhora d’iniciar un projecte de cooperació.  

La cooperació internacional implica col·laboració i transferència de recursos entre països. Els  

recursos poden ser tècnics, com ara coneixements, habilitats, materials, o financers, és a dir 

econòmics. Això implica que la persona cooperant ha de tenir una formació en la matèria en 

la que vol intervenir, si no és dona el cas serà molt difícil poder complir com a figura 

cooperant.  

La següent frase “no hay que darles el pez sino enseñarles a pescar”, citada per Jorge Jimeno 

en el seu llibre Mamá quiero ser cooperante (4), reflecteix l’essència del procés de 

cooperació. El context, l’evolució històrica, l’entorn... tot això és el que marca el caràcter 

d’un país, d’una ciutat, d’un poble i d’una persona, la qual cosa implica que tot allò beneficiós 

per una comunitat no té per que ser-ho en una altre. Es necessari, a l’hora de realitzar una 

tasca de cooperació, desenvolupar estratègies per obtenir beneficis a partir dels recursos dels 

que disposa el propi país, no introduir-hi recursos externs ja que d’aquesta manera mai 

s’aconseguirà una millora de la situació, a llarg termini. S’han de aconseguir millores en els 

diferents àmbits d’intervenció, en aquest cas en educació, sempre tinguent en compte els 

recursos dels quals disposa el país i com es poden utilitzar per obtenir-ne el major benefici.  

Els docents que s’impliquin amb un projecte de cooperació podran col·laborar en el 

desenvolupament educatiu d’un país amb unes característiques totalment diferents a les 

conegudes fins aleshores la qual cosa enriqueix les habilitats i experiències com a docent, a 

més de posar a prova les seves destreses.  

Segons l’anàlisi dels índex d’alfabetització per països de la imatge1 podem observar que en 

els països subdesenvolupats l’àmbit educatiu generalment es troba en un estat desolador.  

 

Imatge1 (11)Mapa del nivell d’alfabetització dels països,dades de l’any 2013, UNESCO 
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Són els docents els qui amb els coneixements i habilitats adquirides durant els anys d’estudi i 

experiència poden intervenir en el procés de millora educativa d’un país, sempre tinguent 

present que no s’ha de imposar allò que fins a les hores ha funcional a l’entorn propi, sinó 

essent conscients de l’esquerda cultural entre els països i desenvolupant estratègies 

d’intervenció adequades al nou entorn per aconseguir la millora educativa. 

2. Objectius 

 

 Valorar la necessitat de participació en programes de Cooperació Internacional no 

governamental com a eina per la millora educativa d’un país subdesenvolupat 

 

A partir de l’estudi d’experiències en programes de Cooperació Internacional en 

països subdesenvolupats i del funcionament d’aquests òrgans de cooperació es 

realitzarà una valoració de la necessitat de realitzar un projecte que compleixi amb 

aquestes característiques.  

 

 Elaborar activitats a partir de material matemàtic elaborats amb elements reciclats per 

desenvolupar les competències matemàtiques en alumnes d’entre cinc i set anys a un 

centre en recursos limitats. 

 

L’elaboració dels material construït amb elements reciclats i l’aplicació d’aquets a un 

aula amb recursos econòmics i materials limitats encaminarà als alumnes cap a una 

educació matemàtica significativa. 

 

 Analitzar els coneixements inicials dels alumnes i la seva evolució a partir de 

l’aplicació del material i observar-ne el seu funcionament. 

 

L’observació i valoració dels coneixements inicials dels alumnes permetrà poder fer 

un anàlisi crític sobre el funcionament del material i de com a influït en els 

coneixements dels alumnes. El funcionament del material serà observat per poder 

valorar la seva utilitat i marcar aspectes a millorar i a destacar per una futura 

intervenció. 

 

 Analitzar l’experiència d’aplicar material manipulatiu reciclat a un centre educatiu 

d’un país subdesenvolupat. 

 

A partir del procés de valoració de la necessitat d’intervenció, elaboració del material i 

aplicació d’aquest cal fer una valoració de quins han estat els resultats obtinguts i 

quins eren els esperats per tal de analitzar l’experiència. 
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3. Metodologia 

La realització i desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau ha vingut marcat per un fet 

característic com és el de realitzar una viatge a Tanzània durant un període de quatre setmanes 

per tal d’analitzar la situació educativa d’un dels seus centres i aplicar material didàctic 

manipulatiu amb elements reciclats per educar en l’àmbit matemàtic. Per aquesta raó per 

analitzar la metodologia duta a terme durant l’elaboració del treball es marcaran tres temps 

d’intervenció: abans del viatge, durant el viatge i després del viatge. 

Abans del viatge 

Un cop es té clar cap a on es vol orientar el Treball de Fi de Grau cal iniciar un procés de 

recerca d’informació molt exhaustiu, ja que cal analitzar quina és la situació social i educativa 

en la qual es troba el país per tal de intervenir-hi, apartat 4. Marc teòric, Tanzània.  Per 

aquesta raó durant aquest període la tasca per desenvolupar el treball es centra en la recercar 

d’informació per tal d’analitzar tot allò que influeix en la realització del projecte. 

El primer que s’ha de saber és a quin país és desenvoluparà el projecte. Aquest fet pot venir 

determinat per una sèrie de factors entre els quals destaquen la situació econòmica de 

l’individu i les seves prioritats alhora de seleccionar un país.  

En aquest treball la selecció de Tanzània com a país en el qual s’aplica el projecte a vingut 

determinat principalment per la curiositat en conèixer i intervenir en l’educació d’aquest país 

degut a la seva situació social imatge2 i per el baix cost del passatge i estància al país. 

Seguretat alimentària Baix 

Educació Baix 

Informació, ciència i tecnologia Molt baix 

Despesa pública Baix 

Medi ambient Molt baix 

Salut Molt baix 

Gènere i educació Baix 

Imatge2 (13)Situació social de Tanzània, dades de l’any 2008, Educa Tanzània 

Un altre aspecte a destacar és la selecció del centre on es realitzarà l’aplicació del material. 

Un cop s’hagi determinat el centre serà necessari conèixer-ne la seva situació i entorn que 

l’envolta per tal de poder plantejar activitats i elaborar materials adequats a la situació real 

d’aquest. 

El centre en el qual s’aplica el projecte, apartat 5.1 Descripció del centre, es va seleccionar 

degut a la seva participació en un programa de cooperació internacional amb la ONG 

Progress for Africa (14), la qual va adjudicar el centre. Cal saber que no es pot realitzar cap 

intervenció a un centre educatiu a Tanzània sense formar part d’un programa de cooperació 

internacional, és a dir sense ser voluntari/a. Per aquesta raó és necessari seleccionar el 

programa de voluntariat que més s’adapti a les característiques del projecte a aplicar.  

Un cop es coneix l’entorn i centre en el qual es du a terme el projecte, i se’n fa un anàlisi, és 

moment de començar a programar allò que es vol dur a terme. 
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Per tal de seleccionar aquell material reciclat o reutilitzat que s’utilitzarà com a material 

didàctic manipulatiu va ser necessari posar-se en contacte amb antics voluntaris i persones del 

municipi al qual perteneixia el centre, per així saber de quin tipus de material es disposa sense 

necessitat de despesa econòmica. A partir de l’ informació rebuda es va poder determinar que 

entre d’altres materials, les botelles de plàstic i eren molt presents. Per aquesta raó la majoria 

dels materials que es varen aplicar estan fet a partir de botelles de plàstic, apartat 5.5 Origen i 

elaboració del material. 

Un cop es té clar a partir de quin material es realitzaran les activitats cal plantejar quines són 

les possibles activitats que es duran a terme amb aquest.  A través de la recerca de recursos 

materials didàctics reciclats i els seminaris amb el tutor de pràctiques és varen establir un 

conjunt ampli d’activitats que es consideraven aplicables al centre. Ara bé, la intenció no era 

aplicar-les totes, sinó un cop al centre i veure de més prop la realitat que l’envolta, seleccionar 

aquelles més adients i fer-ne les modificacions necessàries, apartat 5.4 Activitats. 

Durant el viatge 

Un cop s’arriba al centre cal passar per un període d’observació per descobrir el  

funcionament d’aquest i els coneixements dels seus alumnes. El procés d’observació és 

realitzà a partir d’una rúbrica, apartat 5.7 Observació de les sessions. Posteriorment cal 

seleccionar i adaptar les activitats planejades anteriorment per poder aplicar-les de la manera 

més adequada possible. 

Les activitats aplicades són enregistrades mitjançant una càmera de vídeo per poder analitzar 

el funcionament de l’activitat de la manera més detallada possible. Per aquesta raó cal que 

alguna persona es dediqui a gravar la sessió per així també poder observar la pròpia tasca com 

a docent. L’opció de situar la càmera a un punt de l’aula i deixar que vagi enregistrant també 

és adequada però no tan eficient com l’anterior, ja que aquesta no permet centrar la gravació 

en un alumne en concret durant un moment concret en el cas de que es produeixi alguna 

particularitat destacable. 

Durant l’estança al país varen aparèixer alguns imprevist, com va ser el fet de que degut a les 

vacances de pasqua els alumnes tenien dues setmanes de vacances, així que es va decidir 

improvisar una escola de vacances finançada per els propis voluntaris per que els alumnes 

poguessin continuar amb el seu procés educatiu i el projecte es pogués continuar dins els 

paràmetres temporals establerts. L’escola de vacances va tenir una gran acceptació per part 

dels alumnes del barri i es varen poder realitzar totes les activitats plantejades anteriorment.  

Després del viatge 

Aquest període ve marcat per l’anàlisi i valoració de les diferents situacions que s’han 

presentat durant l’aplicació del projecte per tal de poder reflectir-ho a l’elaboració del Treball 

de Fi de Grau, apartat 6. Conclusions i apartat 7. Treball futur. 
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4. Marc teòric 

A continuació s’exposarà tota la informació fonamental per poder comprendre el 

desenvolupament d’aquest treball. Per fer-ho amb més claredat es marcaran tres eixos a 

desenvolupar: la cooperació, Tanzània i les matemàtiques. 

La cooperació 

La tasca realitzada per desenvolupar aquest treball és pot definir com una labor de cooperació 

internacional no governamental, a la qual, com s’ha dit anteriorment, a partir dels 

coneixements adquirits durant l’estudi d’Educació Primària a Universitat de les Illes Balears 

s’ha plantejat, formulat i transferit una sèrie d’activitats amb l’objectiu de desenvolupar i 

enriquir l’àmbit educatiu d’un centre en procés de desenvolupament d’un país 

subdesenvolupat com és Tanzània.  

La cooperació internacional es pot definir com una eïna de col·laboració que dona suport a 

processos de desenvolupament mitjançant la transferència de recursos tècnics i financers 

entres diversos actors del sistema internacional; governs, entitats territorials, organitzacions 

de la societat civil i ONG.  

Existeixen diferents tipus de cooperació internacional depenent dels mecanismes que 

s’utilitzen per canalitzar la cooperació. A continuació exposaré els tres principals tipus de 

cooperació internacional conjuntament amb alguns dels seus projectes: 

- Cooperació Centralitzada: Són totes les accions de cooperació que es realitzen entre 

Estats. En els seus orígens hi eren presents els conceptes de país donant i país 

receptor, ja que davant la necessitat d’un país (país receptor) un altre oferia la seva 

ajuda (país donant). Actualment aquest concepte ha canviat i és més correcte parlar de 

països cooperants, tenint en compte que per més que hi hagi un país que ofereix, en 

l’intercanvi sempre resultaran beneficiats els dos països. Un exemple d’aquest tipus de 

cooperació seria la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

 

Acord de cooperació internacional entre Equador i Espanya, de 11 de Novembre del 

2014 fins 11 de Novembre del 2016. 

Presidit per Gabriela Roserdo, Secretària Tècnica de Cooperació Internacional 

d’Equador, i Gonzalo Robles, Secretari General de Cooperació Internacional 

d’Espanya. 

Característiques de l’acord: 

- Estratègia compartides per els dos països: 

 Desenvolupament humà. 

 Reducció de desigualtats. 

 Lluita contra la pobresa. 

 Enfortiment del sistema I+D+I (investigació, desenvolupament i innovació) a partir de 

transferència de coneixements i tecnologia, i a partir de la cooperació tècnica i 

intercanvi d’experiències.  
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- Cooperació Descentralitzada: són totes les accions de cooperació internacional que 

realitzen o promouen governs locals o regionals, de manera directa, sense 

intermediaris. Aquest tipus de cooperació permet una major implicació per part dels 

actors civils. També permet un nivell de participació actiu dels actors dels països 

subdesenvolupats cap al seu desenvolupament. Actualment a Colòmbia, la Comunitat 

de Madrid ha finançat varis projectes a través de organitzacions com  Pies Descalzos i 

subvencions a ONG, entre d’altres.  

 

Pies Descalzos, fundada per Isabel Mebarak Ripoll l’any 1997 a Colòmbia. 

Intervencions en: 

- Educació pública de qualitat. 

- Nutrició. 

- Eines per la vida. 

- Enfortir el desenvolupament familiar. 

- Desenvolupar xarxes d’ajuda comunitària. 

 

- Cooperació no governamental: són aquelles que s’estableixen entre actors les accions 

de les quals no estan lligades a l’Estat. És a dir, s’urgeix d’un grup de persones de la 

societat civil, té un caràcter privat i generalment sense ànim de lucre, per exemple les 

ONG. L’ajuda, normalment, s’executa i és dirigida per persones de països de renda 

alta cap a organitzacions del mateix caràcter de països subdesenvolupats. Actualment 

a Espanya s’estan desenvolupant molts de projectes de cooperació que compleixen 

amb aquestes característiques, com ara Ensenyants Solidaris a Mallorca, Progress for 

Africa a Madrid, Dentistas Sobre Ruedas a Mallorca, Rafiki a Madrid i Kutembea na 

Tanzania a Gran Canària.  

 

Blue Sky School Rafiki,  fundada per Tahule Fundation i Rafiki l’any 1012 a 

Nambala, Tanzania. Direcció a càrrec de Elena Ramos. 

Característiques: 

- Tots els estudis es realitzen en anglès. 

- Introducció de tècniques d’aprenentatge significatiu amb material tangible. 

- La violència al centre està suprimida. 

- El centre consta de tres aules. 

- La majoria dels alumnes mai havien anat a classe abans d’arribar al centre. 

- Tot l’equip docent és tanzà, excepte la directora.  

Dins aquest darrer tipus de cooperació internacional, no governamental, és es situa el  projecte 

reflectit en aquest treball. L’ organització i la  gestió es va realitzar a través de l’organització 

no governamental Progress for Africa, amb la qual es va desenvolupar un programa de 

voluntariat de caràcter educatiu. Progress for Africa és una petita organització sense ànim de 

lucre amb seu a Bilbao, Espanya, i Arusha, Tanzània. Es dedica a ajudar a la comunitat del 

barri Ngusero a través de projectes de voluntariat. La ONG va ser fundada l’any 2014 amb 
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l’ajuda de voluntaris espanyols i tanzans locals amb l’objectiu d’ ajudar a la comunitat, donar 

suport mèdic, lluitar contra el SIDA, millorar el nivell educatiu dels infants i donar suport a 

projectes de desenvolupament comunitari i de conservació del medi ambient. 

Per acabar de comprendre el concepte de cooperació internacional no governamental cal 

introduir-se dins el concepte de voluntariat i la seva evolució.  

Molts d’estudis afirmen la impossibilitat de definir aquest concepte degut a que la seva 

característica fonamental és la de adaptar-se oportunament a les exigències de la societat del 

moment. Però es podria dir que la història del voluntariat ha estat emmarcada en la doctrina 

de la caritat professada en diferents religions. No obstant, les característiques dels voluntaris i 

el seu camp d’activitat han estat diferents en cada període històric. 

Un fet transcendental que marcà l’evolució del voluntariat es va presentar durant la segona 

guerra de la independència italiana, a la segona meitat del segle XIX a Solferino (15), al nord 

d’Itàlia, a on es lliurava una batalla entre francesos i italians contra austríacs, que ocupaven el 

país. Aquest enfrontament va causar, en poques hores, unes quaranta mil víctimes. Els serveis 

sanitaris de l’exèrcit eren insuficients per atendre a tots els afectats i en vista de la necessitat 

d’ajuda la gent local va intervenir per donar una mà i suport als serveis sanitaris.  

 Pocs anys després, Henry Durant (16) va escriure un llibre Mis recuerdos en Solferino, que 

va causar un gran impacte en la societat europea. Henry Durant va dedicar molts d’esforços 

per intervenir en la protecció dels éssers humans víctimes dels conflictes i del personal 

encarregat de assistir-los. La seva idea era fundar a cada país societats de socors amb 

capacitat per ajudar als ferits en temps de guerra. L’any 1863 a Ginebra es va fundar el 

Comitè Internacional de Socors als Ferits Militars, que més tard es convertiria amb el Comitè 

Internacional de la Creu Roja.  

D’aquesta manera, durant el pas del temps, el concepte de voluntariat ha anat evolucionant 

fins a trobar-nos amb un concepte que pot prendre diferent significant depenent de l’eix en el 

qual es faci la intervenció. Els eixos es poden classificar en: 

- Sanitat. 

- Educació. 

- Suport econòmic. 

- Desenvolupament social. 

- Protecció del medi ambient. 

Degut a les característiques del treball que es presenta l’eix d’intervenció serà l’educació 

matemàtica a través de material didàctic manipulatiu a Tanzània. 

Tanzània 

Com s’ha mencionat anteriorment el treball de voluntariat s’ha realitzat a un centre del barri 

Ngusero a Arusha, Tanzània. Per tal de poder intervenir en una societat amb unes 

característiques tan diferents a les pròpies cal conèixer la seva evolució històrica fins a arribar 
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a l’actualitat, i en aquest cas particular centrar-se en l’àmbit educatiu degut a les 

característiques del projecte. 

Tanzània és un país situat a la costa est d’Àfrica Central, amb capital Dodoma. L’any 1890 els 

britànics varen ocupar el país. Durant aquest període de colonització l’economia estava 

centrada en l’enriquiment dels colons i és va invertir molt poc en la millora de la qualitat de 

vida dels natius. Els Tanzans vivien totalment reprimits i amb unes condicions de vida molt 

desmillorades.  

L’any 1948 es va fundar l’ Associació Africana de Tanganica per protestar contra la política 

colonial i amb l’objectiu d’aconseguir la independència Tanzana.  Tretze anys després, l’any 

1961, els britànics van decidir abandonar el país degut a la despesa econòmica que suposava 

mantenir una colònia, la força exercida per la Associació Africana de Tanganica i per l’inici 

dels reconeixements dels drets dels africans a alliberar-se de la submissió. 

En aquell moment el país disposava de molts pocs recursos; tresor nacional esgotat, economia 

dèbil i quasi no havia indústria. La situació educativa era devastadora, com a conseqüència 

l’any 1961 el país tan sols gaudia de 120 graduats universitaris. 

De cara a aquesta situació el nou govern de Julius Nyere es va comprometre en invertir en 

educació, però va ser molt difícil degut a la poca ajuda europea que es va rebre, ja que Gran 

Bretanya es va declarar pobre. L’any 1967, amb el document polític “Educació per 

l’autonomia”, se li va assignar a l’educació un paper fonamental en la transformació de 

Tanzània cap a una societat socialista africana. 

Actualment l’ensenyança primària és obligatòria, amb un percentatge d’escolarització del 

86% (17), la qual cosa ha suposat una gran expansió amb l’augment del nombre d’escoles. 

Cal destacar que així i tot no hi ha suficients places disponibles per tots els infants ja que a 

Tanzània hi ha un alt índex de natalitat on, dels aproximadament 50 milions d’habitants, més 

de la meitat són menors de 18 anys. Això suposa un gran problema alhora de oferir educació 

pública gratuïta per tothom, tot i que és la intenció del govern actual. 

 Un aspecte molt característic de l’educació tanzana és el seu caràcter bilingüe a partir de 

l’Educació Secundaria; tots els centres, públics i privats, han de impartir els seus estudis en 

swahili i anglès. Durant l’Educació Primària tan sols és obligatori en swahili, però molts de 

centres ja inicien l’ensenyament de la llengua anglesa per tal de facilitar el pas a l’Educació 

Secundària. 

L’estructuració dels sistema educatiu és la següent (18): 

 Dos anys d’Educació Preescolar. 

 Set anys d’Educació Primària obligatòria. 

 Quatre anys d’Educació Secundària. 

 Dos anys d’Educació Avançada. 

 Tres anys d’Universitat. 
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La desigualtat de sexes també hi és present en el país, i en conseqüència en l’àmbit educatiu. 

Cal destacar que Tanzània ha avançat per aconseguir la igualtat de sexes en educació, però 

encara hi ha moltes nines que no van a les escoles i, les que ho fan, s’enfronten a pràctiques 

discriminatòries que dificulten el seu aprenentatge. 

La violència tant a les escoles com a l’àmbit domèstic és un aspecte alarmant, ja que gran part 

de la població ho veu com un fet positiu i necessari per una correcta educació de l’infant. 

Actualment alguns centres, però insuficients, estan intentat suprimir la violència a les aules 

fent conscients als docents de les conseqüències i valors negatius que promou aquesta 

pràctica.  

La majoria dels centres educatius de Tanzània són centres privats. Els centres públics reben 

molt pocs recursos econòmics per part de l’Estat i es troben en condicions molt pobres i amb 

una gran escassetat de recursos educatius; els pupitres de les aules són insuficients per abastir 

a tots els alumnes i la gran majoria de pissarres estan mal fetes degut a la falta de reinversió 

en material educatiu. 

La majoria dels centres privats estan recolzats per una ONG, que li proporciona ajuda 

econòmica per cobrir les necessitats bàsiques dels seus alumnes; pupitres, banys, material 

escolar i almenys una menjada al dia. El material escolar d’aquest tipus de centres es basa en 

un quadern per alumne, un llapis per alumne i alguns recursos visuals, creats majoritàriament 

per voluntaris.  

També hi ha centres privats que fan pagar taxes mensuals a les famílies. Aquets centres no 

estan recolzats per cap ONG, es tracta de centres educatius destinats a famílies amb alts 

recursos econòmics, que són una gran minoria en el país. 

A continuació s’exposarà una anàlisi comparativa entre la situació educativa actual espanyola 

i la tanzana (13): 

 Espanya Tanzània 

Despesa pública en Educació 8’5% 2’2% 

Tassa neta de matriculació en 

Educació Primària 

99% 86% 

Tassa neta de matriculació en 

Educació Secundària 

97% 4`6% 

Tassa d’alfabetització d’adults 98% 69`4% 

Índex de desenvolupament 

humà 

162 Alt 19 Baix 

 

Comparant les dades analitzades entre Espanya i Tanzània es pot observar com els tanzans 

necessiten una reforma i millora educativa ja que el sistema actual mostra dades alarmants 

d’escolarització, alfabetització i desenvolupament humà. Un aspecte destacable d’aquesta 

comparativa és la diferència d’un 81’4% d’infants matriculats en Educació Primària i 

Secundària. Aquesta situació ve donada per la no obligació de matricular-se en Educació 
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Secundaria (18), moltes famílies consideren més necessari iniciar els seus fills en el treball 

laboral que no pas continuar amb els seus estudis secundaris.   

Les matemàtiques 

Degut a tot allò exposat anteriorment es considera que Tanzània és un bon país per 

desenvolupar el projecte de millora dels continguts matemàtiques a través de material 

manipulatiu creat a partir d’elements reciclats. Com s’ha dit anteriorment, és imprescindible l’ 

utilització de material didàctic tangible per la correcta comprensió dels diferents continguts 

que es puguin presentar.  

Els conceptes matemàtics presentats de manera aïllada poden resultar abstractes per els 

infants. Per aquesta raó l’ús d’un material concret permet a l’estudiant experimentar amb el 

concepte desde l’estimulació dels seus sentits i així crear la seva pròpia experiència i 

aconseguir interioritzar el concepte. 

Com diu Piaget (19), els nin i nines necessiten aprendre a partir d’experiències concretes, en 

concordança amb el seu estat de desenvolupament cognitiu. L’ensenyança de les 

matemàtiques inicia una etapa exploratòria que requereix de manipulació de material concret. 

A partir de l’experiència concreta, que comença amb una observació i anàlisis, es continua 

amb la conceptualització i posteriorment la generalització. 

L’ensenyança de les matemàtiques bàsiques a través de instruments o objectes concrets per 

l’estudiant condueix cap a un aprenentatge significatiu. 

Es poden trobar una gran varietat de material didàctic i nombroses maneres de classificar-los. 

A continuació és farà una classificació tenint en compte el seu origen, la seva naturalesa, el 

seu ús i la seva via sensorial. 

Segons els seu origen (20): 

 Naturals: materials presos directament de la naturalesa, com per exemple pedres. 

 Artificials: materials en els quals hi ha intervingut l’home, com ara làmines. 

Segons la seva naturalesa: 

 Estructurats: materials comercialitzats, com ara bloc lògics. 

 No estructurats: material la funció inicial dels quals no era de caràcter educatiu, com 

ara utilitzar botelles de plàstic per jugar a bitlles.  

Segons el seu ús: 

 Fungibles: materials que es desgasten o deterioren a curt termini, com ara el guix. 

 No fungibles: materials que  es desgasten o deterioren a llarg termini, com ara reglets. 

Segons la seva via sensorial: 

 Visuals: materials que es poden apreciar i desenvolupar amb la vista, com ara una 

imatge.  
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 Auditius: materials que es perceben amb l’oïda, como ara un àudio. 

 Audiovisuals: materials que es perceben amb els sentits de l’oïda i la vista, como ara 

una vídeo. 

 Tangibles: materials que es desenvolupen a partir de la manipulació, com ara els blocs 

multibase.  

Aprofitant l’anterior classificació del material, tot seguit es farà una anàlisi de les 

característiques comuns que presenten els diferents materials que s’han realitzat, i que 

posteriorment s’explicaran i analitzaran un per un. Per fer-ho caldrà conèixer el significat de 

material didàctic i el concepte de reciclatge.  

 Se entén per material didàctic aquells materials utilitzats per aconseguir finalitats concretes 

en el currículum. Aquest materials ajuden a formar i instruir els estudiants.  

Un material és educatiu quan té un contingut i posseeix un conjunt de característiques 

concretes sobre les quals es poden realitzar activitats per conduir l’aprenentatge.  

El concepte de reciclatge proporciona la capacitat d’aprofitar, tornar a utilitzar, un material 

que ja ha complit amb la seva funció inicial. El reciclatge permet atorgar una nova funció al 

material i d’aquesta manera fer-ne un nou ús. Aquest aprofitament es pot fer a través de la 

seva utilització com a material educatiu didàctic, per aconseguir-ho cal analitzar l’estructura 

del material i segons les seves característiques fer-los participar del procés educatiu per tal de 

millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. 

El fet de treballar amb material reciclat facilita l’accessibilitat en aquest tipus de material 

didàctic ja que no suposa cap despesa econòmica. Per tal d’introduir un material d’aquestes 

característiques a un centre cal estudiar el context que envolta a aquest, ja que cal assegurar-se 

de que el material reciclat que es vol introduir hi és present en el seu entorn pròxim. 

És molt important que alhora de presentar el material aquest compleixi adequadament amb les 

condicions higièniques i de salut. 

5. Experiència 

 

5.1 Descripció del centre 

Upendo School és una escola de caràcter privat situada al barri de Ngusero, Arusha, Tanzània. 

El barri de Ngusero es troba situat  a les afores de la ciutat d’ Arusha on hi conviuen 

aproximadament unes 2.400 persones, entres les quals el 56% de la població són infants. 

Aquest fet genera que el nombre de centres educatius al barri sigui elevat. Les infraestructures 

i dimensions dels diferents centres del barri són molt limitades, per aquesta raó cada centre 

pot donar cabuda a uns cent  alumnes com a màxim. Cal destacar que la majoria d’aquets 

centres són de caràcter privat, com Upendo School, això implica que la majoria estan 

gestionats a través d’una ONG. 

El nivell adquisitiu de les famílies del barri és molt baix, la majoria viuen 350.000 TZS 

mensuals, que equival a 100 euros. Aquest fet genera que la desnutrició i la falta de higiene i 
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recursos hi sigui molt present a les escoles. Per intentar cobrir les necessitats dels infants la 

majoria dels centres introdueixen una menjada durant la jornada escolar, normalment 

subvencionada per la ONG que el recolza. 

Upendo School no és una excepció. A partir dels recursos econòmics i materials rebuts a 

través de la ONG Progress for Africa fa front a les necessitats dels seus alumnes atorgant-los 

cada dia un berenar, material escolar bàsic i roba per anar al centre.  

 

Alumnes del centre recollint el seu berenar “porritge”a l’entrada del centre 

Upendo School va ser creada per na Nancy Dotto, una veïna del barri de Ngusero, durant el 

Maig de l’any 2013. Va construir un aula a la seva pròpia casa per donar classe a nins i nines 

d’entre tres i deu anys. Durant els primers dos anys no rebia cap tipus d’ajuda i les famílies 

que hi portaven els seus fills tenien que pagar una tassa mensual de 2.500 TZS (menys d’un 

euro) que destinava únicament a la compra del berenar dels infants. 

L’any 2015 la ONG Progress for Africa va decidir intervenir al projecte de na Nancy, oferint-

li una petita ajuda econòmica mensual i la participació de voluntaris en el seu centre. 

D’aquesta manera, durant l’estiu de l’any 2015 gràcies a la mà d’obra de voluntaris i les 

aportacions econòmiques gestionades desde Espanya al centre es varen construir dues noves 

aules. Aquest fet va permetre proveir a un nombre més elevant d’estudiants i també contribuir 

a una major qualitat educativa ja que gràcies a les petites aportacions econòmiques mensuals 

el centre va poder comprar material educatiu bàsic com quaderns, pissarres, guix, llapis i 

gomes.  
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                Aula abans de la intervenció                          Aula després de la intervenció 

Com s’ha citat en apartats anteriors, la violència a les aules és un element ordinari en gran 

part dels centres. Upendo School actualment està treballant per eliminar al violència al centre 

i també a les cases dels infants, mitjançant xerrades amb els pares. 

Actualment el centre disposa de tres aules, un bany, una àmplia zona de joc amb dos 

gronxadors i una petita cuina a la qual cada matí hi preparen el berenar dels infants. 

Proporciona educació a 61 alumnes compresos en edats d’entre 5 i 8 anys, entre els quals el 

60% son nins i la resta nines. L’escola disposa de dues professores i na Nancy, la qual no és 

docent però s’encarrega de la direcció i gestió del centre. 

 

Zona de joc 

A cada professora li és assignada una aula i és responsable d’una trentena d’infants, els quals 

se’ls assigna l’aula depenent de la seva edat; sis i set anys a una aula i la resta a l’altre.Com he 

mencionat anteriorment, a l’apartat 4.Marc teòric, una persona pot ser professora realitzant 

un curs de formació de tres mesos, per aquesta raó i per el que s’ha pogut observar durant 

l’estància al centre la formació i capacitats educatives del professorat és insuficient. A més el 

fet de facilitar el títol de docent genera una falta de vocació important que repercuteix de 

manera directa en l’educació dels alumnes.  
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5.2 Descripció dels alumnes 

Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, el centre disposa de 61 alumnes escolaritzats en edats 

compreses entre 5 i 8 anys. Actualment hi ha 28 alumnes que tenen entre 5 i 6 anys i 33 

alumnes que tenen entre 7 i 8 anys. Cal destacar que tan sols els 40% dels alumnes són nines. 

Aquesta situació sexista és general a la majoria del centres de Tanzània, ja que com s’ha citat 

al  4. Marc teòric, encara queda fer molta feina per acabar amb la desigualtat de sexes. 

Gran part dels alumnes són orfes, alguns d’ells es queden a dormir al centre i altres un pic han 

acabat les classes van a l’orfenat de Good Hope.  

La majoria dels alumnes del centre encara no saben llegir ni escriure, durant les classes es 

limiten a copiar paraules i frases que la professora escriu a la pissarra. Les activitats 

repetitives els conduïen cap a una actitud passiva de les quals no en treien cap benefici. Quan 

s’introduïa una activitat nova i desconeguda el seu nivell d’atenció era impecable i la seva 

participació era engrescadora per el docent. He de destacar que durant el meu període de 

pràctiques a diferents centres de Mallorca mai m’havia trobat amb uns alumnes tan atents, 

participatius i respectuosos amb el professor. 

Entre la diversitat de alumnes que té el centre alguns d’ells pateixen el virus VIH, els quals 

reben medicació diària. També hi ha una alumna amb Síndrome de Down que està totalment 

integrada amb els seus companys però no se li realitza cap tipus d’adaptació per part de la 

professora. 

Durant l’estància al centre no es va poder contemplar cap altre tipus de patologia que afectés a 

l’educació dels infants. Per els tanzans els conceptes de dislèxia, dèficit d’atenció... són 

completament desconeguts.  

 

Part dels alumnes del centre 
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5.3 Metodologia 

La metodologia impartida per el docent serà la que marcarà el camí de l’aprenentatge dels 

seus alumnes, per aquest motiu és fonamental seleccionar la metodologia correcte. Per fer-ho 

s’han de tenir en conte una sèrie de factors (21):  

 El context que envolta el procés educatiu, és a dir el context dels alumnes i del centre. 

 El desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

 La contribució que volem realitzar per ampliar el desenvolupament cognitiu dels 

alumnes. 

 La utilització, o no, de material manipulatiu. 

 Les actituds que volem que prenguin els alumnes. 

 L’avaluació del procés d’ensenyança aprenentatge.  

Un cop es tenen analitzades i estructurades aquestes qüestions ens podem decantar cap a 

una metodologia o una altre.  

El centre on es presentar el diferent material manipulatiu per desenvolupar continguts i 

competències matemàtiques es troba en situació de risc; el centre no disposa de recursos 

econòmics per poder donar resposta a les diferents demandes educatives dels seus 

alumnes, n’hi per invertir en infraestructura i material educatiu; de la mateixa manera gran 

part dels seus alumnes no gaudeixen de capital per poder fer front a les despeses del dia a 

dia. Cal destacar que el 75% dels alumnes són orfes.  

El desenvolupament cognitiu dels alumnes es troba estancat degut a la falta d’estímuls que 

se’ls presenta en el seu procés evolutiu. A l’aula es realitza un treball mecanitzat i de 

memorització; els esquemes de l’educació tradicional (22) hi són molt presents. 

Repeteixen el mateix temari una vegada i una altre degut a la manca de formació del 

professorat. 

Per millorar aquesta situació, respecte a l’àrea de matemàtiques, s’ha considerat necessari 

introduir diferent material  manipulable creat a partir d’elements reciclats, per fer reals 

aquells continguts que fins ara eren abstractes i crear nous esquemes cognitius a partir dels 

que ja posseeixen. 

El treball significatiu els farà ser conscients d’allò que estan aprenent i crear nous 

coneixements d’una manera que fins ara mai havien experimentat. Aquestes noves 

experiències, i la seva continuïtat,  encaminaran a l’alumne per convertir-se en una 

persona competent matemàticament, dins l’àmbit educatiu i social. 

A les diferents activitats que es plantejaran per introduir el material es realitzarà un treball 

cooperatiu, per tal de nodrir-se del coneixement dels altres, aprendre dels errors propis i 

dels companys i prendre consciència del treball en grup. A partir d’aquest tipus de treball 

desenvoluparan diferents aptituds com ara respecte, comprensió, compromís, 

responsabilitat i col·laboració. A més d’una manera transversal també es desenvoluparà la 

competència comunicativa en llengua anglesa.  
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L’avaluació es realitzarà mitjançant l’observació directa del funcionament del material. 

Els alumnes no seran avaluats, tan sols es vol aconseguir que sigui una experiència 

positiva per a ells i que gaudeixin d’un nou mètode d’aprenentatge. També cal valorar 

l’acceptació del material per part dels alumnes i docents i la funcionalitat d’aquest. Per 

tant es farà una valoració de les diferents experiències que es presentin mitjançant una 

rúbrica, rúbrica de valoració del material, on s’anotarà el material, el nivell d’acceptació i 

com a funcionat l’activitat. A partir de les anotacions que es vagin realitzant es farà una 

valoració de la seva utilitat i de les possibles modificacions. 

 

 

Data:                                                                                        Lloc: 

 

 

Material: 

 

 

Activitat: 

 

 

Nº alumnes: 

 

 

Nivell acceptació 

 

 Alumnes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Docents     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Funcionament de l’activitat: 

 

 

Observacions 

 

 Conflictes: 

 Modificacions: 

 

Rúbrica de valoració del material 
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5.4 Activitats 

En aquest apartat es presentaran el conjunt d’activitats que es desenvolupen al centre, tinguent 

en compte el material, l’edat dels alumnes, els objectius, els continguts, la descripció de 

l’activitat i una imatge representativa d’aquesta . Cal dir que abans de l’arribada al centre s’ 

havia realitzat un esquema de les possibles activitats que podia realitzar amb el material del 

que disposava, però un cop es va arribar va ser necessari adaptar i modificar algunes de les 

activitats ja que no s’ajustaven a la realitat del centre i dels seus alumnes. 

Totes les activitats es van desenvolupar en llengua anglesa i gràcies a la traducció al swahili 

per part de na Nancy Dotto, la directora del centre. 

 Activitat 1: Representem amb taps 

Material Taps de plàstic  

Edat 6 anys 

Objectiu - Representar els nombres citats de manera oral i escrita a 

través de l’ utilització de taps de plàstic 

- Relacionar nombres de l’1 al 20 amb el valor que 

representen a través de l’ utilització de taps de plàstic 

Contingut - Expressió de les quantitats citades de manera oral i escrita a 

partir de l ’utilització dels taps de plàstic per fer una 

representació del valor numèric del nombre citat 

Descripció Cada alumne disposa de un mínim de 20 taps de plàstic a sobre de 

la seva taula. El docent escriu un nombre a la pissarra i els alumnes 

amb els taps de plàstic han de representar el nombre. Posteriorment 

el docent en lloc de escriure a la pissarra diu un nou nombre en veu 

alta, i els alumnes han de tornar a realitzar la mateixa operació. 

Imatge 
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 Activitat 2: Ordenem de l’1 al 10 

Material Taps de plàstic 

Edat 6 anys 

Objectiu - Analitzar i aprendre la relació d’ordre en el nombres naturals de 

l’1 al 10. 

- Utilitzar taps de plàstic enumerats de l’1 al 10 com a element per 

introduir la relació d’ordre en el nombres natural de l’1 al 10. 

Contingut - Ordenació de manera ascendent i descendent dels nombres naturals 

de l’1 al 10 utilitzant taps de plàstic enumerats de l’1 al 10. 

Descripció Cada alumne disposa de 10 taps de plàstic enumerats de l’1 al 10. Han de 

ordenar-los individualment, primer de manera ascendents i després de 

manera descendent. El docent anirà passant contínuament per les taules 

per ajudar a comprendre l’exercici i resoldre dubtes.  

Imatge 

 
 

 Activitat 3: Començam a sumar 

Material Taps de plàstic 

Edat 7-8 anys 

Objectiu - Comprendre el valor de la suma com la unió de sos elements 

numèric a partir de representar nombre amb taps de plàstic. 

Contingut - Representació del valors de dos nombres a partir de taps de plàstic i 

posteriorment unir aquets valors i establir un nou valor per la unió 

d’aquest dos a través de l’algoritme de la suma. 

Descripció Cada alumne disposa de 20 taps de plàstic a sobre la taula. El docent escriu 

dos nombres a la pissarra. Els alumnes han de representar el valor de cada 

un dels nombres posant-los a costats diferents de la taula. Un cop estan 

separats de la resta sobrant de taps han de unir els taps que anteriorment han 

separat i atorgar-los un valor numèric a partir del recompte. 

Imatge 

 
 

 

 

 

 



25 
 

 Activitat 4: De 10 en 10 

Material Taps de plàstic i botelles de plàstic 

Edat 7-8 anys 

Objectiu - Identificar les característiques del sistema de numeració decimal a 

partir de l’agrupament de taps de plàstic en grups de 10. 

Contingut - Ús de taps de plàstic i botelles de plàstic per explorar i comprendre el 

funcionament del sistema de numeració decimal en unitats i desenes.  

Descripció Cada alumne disposa de 40 taps de plàstic i 4 meitats de botelles de plàstic. 

El docent escriu un nombre a la pissarra, de l’1 al 40. Els alumnes tindran 

que representar el valor d’aquest nombre amb els taps de plàstic, cada vegada 

que tinguin un grup de 10 taps tindran que col·locar-los dins una de les 

botelles. D’aquesta manera les botelles representaran les desenes i els taps les 

unitats.  

Un cop es tengui assimilada l’activitat els alumnes no tindran que ficar els 10 

taps dins la botella, per representar el nombre tan sols tindran que utilitzar les 

botelles (buides) per representar les desenes i els taps per representar les 

unitats. 

Imatge 

  
 

 Activitat 5: Juguam i sumam 

Material Botelles de plàstic i pilota 

Edat 5-8 anys 

Objectiu - Conèixer i identificar els nombres de l’1 al 10. 

- Reconèixer el valor de la suma com a unió de diferents valors 

numèrics. 

Contingut - Reconèixer nombres de l’1 al 10 utilitzant botelles de plàstic 

enumerades de l’1 al 10. 

- Suma de dues xifres de l’1 al 10 utilitzant botelles de plàstic 

enumerades de l’1 al 10. 

Descripció Aquesta activitat s’ha de realitzar a l’aire lliure a un lloc amb suficient espai. 

Es col·loquen 10 botelles de plàstic enumerades de l’1 al 10 una devora 

l’altre. 

Els alumnes s’agrupen en grups de 5 o 6 infant de la mateixa edat (5/6 anys i 

7/8 anys).  

En el cas del alumnes de 5/6 anys: 

Cada membre del grup tindrà dos intents per llançar la pilota i ferir les 

botelles de plàstic, se li anotarà el nombre assignat a la botella o botelles de 

plàstic de tombi i ell tindrà que realitzar la suma total de valor numèric 

aconseguit.  

Guanyarà l’alumne que aconsegueixi el valor numèric més alt. 

En el cas dels alumnes de 7/8 anys: 

Cada membre del grup tindrà dos intents per llançar la pilota i ferir les 

botelles de plàstic, se li anotarà el nombre assignat a la botella o botelles de 



26 
 

plàstic de tombi i ell tindrà que realitzar la suma total de valor numèric 

aconseguit.  

Posteriorment l’equip tindrà que fer un recompte del conjunt de punts 

aconseguits entre tots els membres de l’equip. 

Guanyarà l’equip que aconsegueixi el valor numèric més alt. 

Si no aconsegueixen ferir cap botella es compta com a 0 punts. 

Imatge 

 
 

 Activitat 6: Dissenyem polseres  

Material Canyetes de plàstic 

Edat 5-8 anys 

Objectiu - Identificar i construir seriacions en polseres construïdes a partir de 

retalls de canyetes de plàstic de colors diferents. 

 

Contingut - Elaboració de seriacions seguint un ordre continu durant 

l’elaboració de polseres construïdes a partir de retalls de canyetes de 

plàstic de colors diferents. 

Descripció Cada alumne disposa de un fil i diferents retalls de palletes de colors 

diferents. L’activitat varia en funció de l’edat de l’infant. 

Alumnes de 5/6 anys: 

Disposen de retalls de palletes de dos colors diferents. A la pissarra 

s’explica la seriació que s’ha d’executar amb les palletes. Per formar les 

seriacions han de passar les palletes per el fil, d’aquesta manera finalment 

els alumnes realitzen una polsera. 

Alumnes de 7/8 anys: 

Disposen de retalls de palletes de tres colors diferents. A la pissarra 

s’explica la seriació que s’ha d’executar amb les palletes. Per formar les 

seriacions han de passar les palletes per el fil, d’aquesta manera finalment 

els alumnes realitzen una polsera. 

 

Abans de tancar la polsera l’activitat es realitzarà les vegades que siguin 

necessàries, fins que els alumnes assimilin en concepte de seriació. Un cop 

assimilat els concepte els propis alumnes crearan la seva seriació i podran 

tancar la polsera. D’aquesta manera cada polsera serà diferent i creada per 

ells mateixos. 

Imatge 
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En totes les activitats es treballa la competència matemàtica; l’àrea en la qual s’ha plantejat l’ 

intervenció, i la competència lingüística; la comunicació amb els alumnes es va realitzar amb 

llengua anglesa.   

5.5 Origen i elaboració del material 

Com s’ha mencionat anteriorment, tot el material utilitzat per desenvolupar les activitats 

anteriors s’ha creat a partir d’elements reciclats de fàcil accés per part del centre. Durant la 

l’estància al país es va presentar cap tipus de dificultat per trobar els materials mencionats a 

l’apartat anterior. Aquest era un aspecte que preocupava abans de l’arribada a Tanzània ja que 

per era fonamental que per el centre no suposés una complicació el fet de treballar amb aquest 

tipus de material. A continuació es farà un anàlisi del diferent material elaborat i del seu 

origen. 

Material Preu Imatge 

 

Taps de plàstic 

 

Un bar del barri guarda 

els taps de plàstic que 

posteriorment na Nancy 

Dotto, directora de 

Upendo School recull. 

 

Elaboració 

Per les activitats de 

representació no necessita 

cap tipus d’elaboració. 

Per les activitats de 

recompte necessita 

escriure els nombres a 

sobre del tap. 

 

 

0 TSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolígraf 

Permanent 

4.500 TSZ 

1’30 € 

 

 

 

Botelles de plàstic 

 

Un bar del barri guarda 

les botelles de plàstic  que 

els clients deixen damunt 

la taula, na Nancy Dotto, 

directora de Upendo 

School les recull. 

 

Elaboració 

Retallar les botelles de 

plàstic per la meitat. 

 

 

0 TSZ 

 

 

 

Canyetes de colors 

 

1.500 TSZ 
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No hi ha molta varietat de 

canyetes. Tan sols vaig 

trobar un tipus de 

canyetes, eren blanques i 

amb ratlles 

blaves.  

 

Elaboració 

Amb un bolígraf 

permanent blau vaig 

pintar canyetes amb 

diferents estampats, de tal 

manera que hem van 

quedar tres tipus de 

canyetes diferents. 

- Totalment blaves 

- Ratlles blaves 

gruixades 

- Estampat original 

 

0’43€ 

Cada paquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolígraf 

Permanent 

4.500 TSZ 

1’30 € 

 

 

5.6 Valoració del funcionament del material 

A continuació es farà una valoració del funcionament del material en tres de les activitats 

que es varen desenvolupar. 

 

Data:        21/03/2016                                                    Lloc: Aula 

 

 

Material: Taps de plàstic 

 

 

Activitat: Representem amb taps 

 

Nº alumnes: 42 

 

 

Nivell acceptació 

 

 Alumnes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Docents     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Observacions 

 

Molts alumnes han necessitat ajuda durant els primers intents, però a través 

de diverses intervencions i representacions a la pissarra la majoria han entès 

la relació entre el nombre i el valor que representa. 
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 Conflictes: 

Els alumnes es barallen per els taps i alguns d’ells, els més petits, 

s’han posat els taps a la boca. En un primer moment no s’ha entès el 

funcionament de l’activitat degut a la barrera lingüística però gràcies 

a la traducció de la tutora s’ha solucionat. 

S’han perdut taps durant la realització de l’activitat. 

El nombre d’alumnes a l’aula era molt eleva i dificultava l’explicació 

individual dels dubtes. 

 

 Modificacions: 

Seleccionar taps més grossos per evitar que els alumnes se’ls posin a 

la boca. 

Dividir la classe en dos subgrups i realitzar la sessió amb grups 

separats per poder oferir un aprenentatge més individualitzat. 

 

 

 

Data:    30/03/2016                                                              Lloc: Pati 

 

 

Material: Botelles de plàstic 

 

 

Activitat: Jugam i sumam  

 

 

Nº alumnes: 52 

 

 

Nivell acceptació 

 

 Alumnes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Docents     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Observacions 

 

Aquesta activitat és la que ha presentat un nivell més alt d’acceptació per 

part dels alumnes i docents. 

Els alumnes estan molt engrescats durant l’activitat i els docent també volen 

participar-hi. 

L’activitat es realitza al pati, la veuen com un joc. 

El nombre d’alumnes és molt elevat. 

 

 Conflictes: 

El nombre d’alumnes és molt elevat i això implica que l’espera per 

participar al joc és llarga i es passa molt de temps com a observador 

de l’activitat. 
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 Modificacions: 

Crear dos espais per realitzar l’activitat i dividir el grup en dos 

subgrups per tal d’evitar l’espera per realitzar l’activitat. 

 

 

 

Data:    1/04/2016                                                   Lloc: Pati 

 

 

Material: canyetes de plàstic 

 

 

Activitat Dissenyem polseres 

 

 

Nº alumnes: 57 

 

 

Nivell acceptació 

 

 Alumnes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Docents     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Observacions 

Els alumnes estaven molt engrescats en la construcció de polseres seguint les 

seriacions indicades però va ser una de les activitats que més dificultats els 

va presentar degut a que mai havien treball les seriacions. 

Els docents no veien adequat que els alumnes s’ajudessin uns als altres. 

 

 Conflictes: 

No s’esperava un nombre tan elevat d’alumnes i no es disposava de 

canyetes suficient, però un cop es  varen presentar tots els alumnes es va 

fer un recompte i es va procedir a buscar les canyetes necessàries per 

abastir a tot l’alumnat.  

Algunes seriacions no eren adequades als coneixements dels infants i es 

van tenir que modificar. 

 

 Modificacions: 

Portar sempre material extra per si evitar quedar-se sense. 

Realitzar una activitat introductòria per determinar quins són els 

coneixements previs dels alumnes.  
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5.7 Observació de les sessions 

Classe ordinària del centre 

 

Escola: Upendo School Mestre/a: Hassana O Mbega   Data: 17/03/2016  

Nombre total d’alumnes: 31     Edat: 6 anys           

Hora d’inici: 10:00h       Hora final: 11.30h 

Observadora: Margalida Valls Cifre 

Croquis de l’aula 

 

 
 

Descripció de l’activitat 

 Àrea: matemàtiques 

 

 Objectius: 

- Conèixer i identificar els nombres de l’1 al 20. 

 

 Continguts: 

- Memorització dels nombres de l’1 al 20 mitjançant la repetició oral dels 

nombres de manera grupal durant 30 minuts. 

- Expressió oral dels nombres memoritzats anteriorment de manera individual. 

- Escriptura dels nombres memoritzats a la llibreta mitjançat la còpia dels 

nombres representats a la pissarra. 

 

 

Ítem Si/No Observacions 

1. Definició, explicació i 

orientació dels objectius 

  

- Manifesta en claredat els 

propòsits de la classe 

No No hi ha comunicació sobre el treball que es 

realitzarà ni quin és el propòsit de la sessió. 

- Propicia que els alumnes 

comprenguin el valor del 

nou aprenentatge 

No No es fa cap referència a la utilitat que els 

proporcionarà l’adquisició dels coneixements. 

- Orienta adequadament 

els alumnes cap als 

objectius proposats 

No La memorització i repetició contínua dels 

nombres no són activitats adequades per 

aconseguir l’objectiu de la sessió. 

2. Selecció, organització i 

tractament dels 
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continguts 

- La selecció dels 

continguts respon al 

criteri de: 

  

 Reforç Si Els alumnes ja han treballat els nombres de l’1 

al 10 anteriorment, diverses vegades, realitzant 

la mateixa activitat. 

 Introducció No  

 Ampliació No  

- Promou que 

s’estableixin relacions 

amb els continguts 

anteriors 

Si El docent repeteix aquesta mateixa sessió molts 

cops, 6 durant la meva estança al centre. Per 

tant la relació de continguts i es present, però 

no de manera adequada. 

- Ubica adequadament la 

classe a una seqüència 

didàctica 

No El docent no té cap programació referent a 

l’àrea de matemàtiques (n’hi de cap altre àrea) 

per tant les sessió està ubicada sense cap criteri. 

- En el desenvolupament 

de continguts: 

  

 Comenta errors Si Es considera que el major error és la 

metodologia basada amb la memorització i 

repetició. 

 Promou la participació 

dels alumnes 

No Els alumnes és limiten a recitar els nombres de 

l’1 al 20, no hi ha cap altre tipus de 

participació. 

 Mostra seguretat Si La docent és mostra segura tot el temps i amb 

un caràcter autoritari. 

- Promou la reflexió No En cap moment es planteja cap activitat de 

inducció a la reflexió. 

3. Utilització de medis 

d’ensenyança 

  

- Està adaptada al 

desenvolupament del 

grup i respon als seus 

interessos 

No No hi ha cap indicador que mostri que està 

adaptada al grup. 

Els alumnes no mostren cap tipus d’interès 

durant la sessió. 

- Permet la major 

aproximació possible a 

l’objectiu 

No L’objectiu plantejat no s’aconsegueix.  

- Estimula la recerca de 

coneixements 

No Els alumnes no estan estimulats en cap 

moment. 

- Promou 

l’experimentació 

No Els alumnes no tenen cap tipus d’estímul i per 

tant no tenen interès per experimentar. A més 

la docent no proposa cap activitat que propici 

l’experimentació. 

- Aprofita les possibilitats 

didàctiques 

No L’aula disposa, apart d’una pissarra, d’un àbac 

amb el qual es podrien treballar els nombres i 

el seu valor. Aquest material no s’utilitza en 

cap moment. 

La pissarra tan sols s’utilitza per escriure els 

nombres que els infants han de memoritzar i 
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repetir. 

4. Tractament metodològic   

- Utilitza l’explicació oral Si Els docent dona les indicacions de manera oral. 

- Utilitza il·lustracions o 

representacions 

gràfiques 

Si El docent utilitza la pissarra per escriure els 

nombres que han de memoritzar i repetir. 

- El docent és el centre 

d’atenció 

Si El docent és el membre més actiu. Els alumnes 

es limiten a fer el que ell els diu sense 

qüestionar res. 

- L’alumnat és el centre 

d’atenció 

No Els alumnes es limiten a fer el que ell els diu 

sense qüestionar res. 

- Utilització de material de 

suport educatiu 

No En cap moment s’utilitza material de suport. 

- Activitats de cooperació No Els alumnes estan agrupats de manera 

individual i de cap manera poden realitzar cap 

tipus de tasca grupal o cooperativa. 

- Adapta activitats als 

alumnes que ho 

necessiten 

No A la classe hi ha una alumna amb síndrome de 

Down que no rep cap tipus d’atenció 

individualitzada. 

5. Organització de la classe   

- Individual amb 

disposició frontal 

Si  

- Subgrups No  

- Parelles No  

- La distribució del grup 

es modifica en funció de 

l’activitat 

No  

- El docent es desplaça per 

diferents sectors de 

l’aula pe atendre a tots 

els alumnes 

Si El docent, ocasionalment, s’aixeca del pupitre 

per observar el treball d’escriptura de nombres 

dels alumnes. 

6. Avaluació   

- A través de diferents 

activitats 

No El docent tan sols es basa amb les 

representacions escrites dels alumnes. 

- Instruments avaluadors 

orals 

No Durant la memorització i repetició dels 

nombres el docent no realitza cap tipus 

d’avaluació. 

- Instruments avaluadors 

escrits 

Si El docent avalua la traça de l’escriptura dels 

nombres. 

- Instruments avaluadors 

pràctics 

No No es planteja cap situació pràctica per avaluar 

l’objectiu 

- Avaluació individual Si  

- Avaluació en grup No  

- Es comunica el resultat 

als alumnes 

Si El docent indica si han escrit els nombres bé o 

no. 

- S’ofereixen oportunitats 

per revisar i refer treballs 

Si Si els alumnes tenen algun nombre mal escrit el 

docent borra el nombre i els fa repetir la tasca. 

- Propicia que els alumnes 

identifiquen els seus 

No Sempre és el docent el qui corregeix l’activitat i 

no dona peu a cap tipus de reflexió sobre ella. 
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errors i encerts 

7. Relacions docent – 

alumne 

  

- Es mostra proper als 

alumnes 

No  

- Utilitza un llenguatge 

afectiu  

No  

- Anomena als alumnes 

per el seu nom 

Si  

- Mostra confiança cap a 

les possibilitats dels seus 

alumnes 

No  

- Estimula i reforça la 

participació 

Si Cada cop que un alumne realitza una activitat 

correctament ho fa saber a tots els alumnes. 

- Utilitza paraules mal 

sonants 

Si El docent a cops es dirigeix amb paraules mal 

sonants als alumnes que tenen dificultats per 

completar amb èxit l’activitat. 

- Atén les situacions 

problemàtiques a través 

del diàleg 

Si  

- Utilitza la violència Si El docent si ho troba necessari pot pegar als 

alumnes. 

 

Anàlisi:  

L’actitud del docent ha estat durant tota la sessió totalment autoritària i passiva cap als 

alumnes. Per dirigir-se als seus alumnes constantment augmentava el to de veu i utilitzava els 

imperatius. Quasi no hi ha hagut temps destinat a explicar allò que tenien que fer ja que ha 

quedat reflexat que aquesta mateixa sessió es repeteix diverses vegades durant la setmana i els 

alumnes ja coneixen les característiques d’aquesta. 

L’actitud dels alumes ha estat completament passiva durant tota la sessió. Un fet característic 

i sorprenent de la sessió és veure com els alumnes recitaven els nombre conjuntament a mode 

de cançó, ja que si no ho feien eren castigats severament. A la vegada que recitaven els 

nombres també interactuaven amb els seus companys, sense centrar la seva atenció en 

l’activitat. A la professora no li molestava que mentres ells estaven recitant els nombres 

també estassin pendents d’altres qüestions. Pareixia que tan sols li interessava sentir la 

melodia dels nombres. 

Durant la sessió es va qüestionar si tal vegada els alumnes quasi no tenien nocions sobre els 

nombres i que l’únic que estaven fent era recitar una cançó que a força de repetir-la havien 

arribat a assimilar. Per aquesta raó es va decidir intervenir en aquest eix en una futura sessió, 

que posteriorment s’analitzarà. 

Es considera que les activitats que es varen plantejar durant la sessió presenten un caràcter 

didàctic nul ja que en cap moment es té present que l’alumne tingui consciència de quin és el 

valor que representen el nombres o el perquè de la necessitat de conèixer-los. L’activitat en la 
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qual els alumnes han de copiar i traçar als nombres al seu quadernet la trop adequada sempre i 

quan prèviament hi hagi hagut una seqüència d’activitats coherent i amb valors didàctics, la 

qual cosa com he comentat anteriorment no ha estat present.  

Un altre aspecte a destacar va ser observar les estratègies que utilitzava la professora per 

reconduir l’actitud dels seus alumnes. Durant la sessió s’han tingut que fer quatre tipus 

d’intervencions, totes donades per que algun alumne s’havia aixecat del seu pupitre o havia 

parlat amb algun dels seus companys. La professora no dubtava en pegar a l’alumne si ho 

trobava necessari.  

La resposta dels alumnes cap a la violència del professor és quasi nul·la. Els alumnes estan 

acostumats a aquest tipus d’intervencions i l’únic que fa es fomentar la violència, la qual cosa 

es veu reflectida durant  l’hora del pati. 

Classe aplicant el material 

Escola: Upendo School        Mestre/a: Margalida Valls Cifre           Data: 18/03/2016 

Nombre total d’alumnes: 29 Edat: 6 anys 

Hora d’inici:  8:30h  Hora final: 10:00h 

Observadora: Margalida Valls Cifre 

Ha estat possible realitzar la meva pròpia observació de la sessió gràcies a la gravació 

d’aquesta. 

Croquis de l’aula 

 

 
 

Descripció de l’activitat 

 

 Àrea: Matemàtiques 

 Objectius: 

- Representar els nombres citats de manera oral i escrita a través de l’ utilització 

de taps de plàstic 

- Relacionar nombres de l’1 al 20 amb el valor que representen a través de l’ 

utilització de taps de plàstic. 

 

 Continguts: 

- Expressió de les quantitats citades de manera oral i escrita a partir de l 

’utilització dels taps de plàstic per fer una representació del valor numèric del 

nombre citat.  
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Ítem Si/No Observacions 

1. Definició, explicació i 

orientació dels 

objectius 

  

- Manifesta en claredat 

els propòsits de la 

classe 

No El docent va tenir dificultats a l’hora d’explicar 

allò que volia aconseguir durant la sessió ja que 

la llengua vehicular entre els alumnes i el docent 

és l’anglesa, amb la que el docent presenta una 

falta de fluïdesa, la qual cosa va fer necessària la 

intervenció de la tutora que ho va acabar 

d’explicar en Swahili.   

- Propicia que els 

alumnes comprenguin 

el valor del nou 

aprenentatge 

Si Per el docent era molt important que els alumnes 

fossin conscients de la necessitat social de 

conèixer i comprendre el valor del nombres, per 

aquesta raó abans d’iniciar la sessió es varen 

escenificar diferents situacions quotidianes en el 

quals era necessari relacionar el nombre amb el 

valor que representa. Per exemple, varen 

representar la situació d’anar a comprar fruita. 

“Quantes peces de fruita vull?” 

“ Seran suficient per x persones?” 

- Orienta adequadament 

els alumnes cap als 

objectius proposats 

Si  

2. Selecció, organització i 

tractament dels 

continguts 

  

- La selecció dels 

continguts respon al 

criteri de: 

  

 Reforç Si Els alumnes ja han treballat anteriorment els 

nombre de l’1 al 20, amb metodologies 

completament diferents. 

 Introducció No  

 Ampliació Si En les sessions anteriors tan sols es tenia present 

que els alumnes sabessin contant de manera  

ordenada de l’1 al 20, en aquesta a més interessa 

que els alumnes prenguin consciencia dels valors 

que representen aquets nombres. 

- Promou que 

s’estableixin relacions 

amb els continguts 

anteriors 

Si  

- Ubica adequadament la 

classe a una seqüència 

didàctica 

No Com s’ha dit anteriorment no hi ha cap tipus de 

programació matemàtica, per aquesta raó és 

difícil identificar si la sessió es troba a una 

correcta seqüència didàctica. 
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- En el desenvolupament 

de continguts: 

  

 Coment errors No  

 Promou la participació 

dels alumnes 

Si Els alumnes estan actius i són el centre d’atenció 

durant tota la sessió. 

 Mostra seguretat Si  

- Promou la reflexió Si El docent constantment realitza preguntes per tal 

de fer refleccionar als alumnes. A més, el fet de 

representar el valor dels nombres amb els taps de 

plàstic propicia la reflexió de l’alumne.  

3. Utilització de medis 

d’ensenyança 

  

- Està adaptada al 

desenvolupament del 

grup i respon als seus 

interessos 

Si En general els alumnes varen poder anar 

realitzant les activitats de manera progressiva i 

amb molt de interès. El fet d’introduir material 

manipulatiu els va engrescar molt.  

- Permet la major 

aproximació possible a 

l’objectiu 

Si El fet de treballar amb material manipulatiu amb 

el qual es pot reflectir d’una manera directe i 

pràctica allò explicat fa que l’alumne no ho vegi 

com un element abstracte i genera un 

coneixement pròxim a la seva realitat. 

- Estimula la recerca de 

coneixements 

Si És una de les característiques que presenta el 

material manipulatiu. 

- Promou 

l’experimentació 

Si És una de les característiques que presenta en 

material manipulatiu 

- Aprofita les 

possibilitats 

didàctiques 

Si La docent té present els recursos dels que 

disposa per desenvolupar els continguts 

plantejats i en fa un ús adequat. A més 

introdueix material manipulatiu que augmenta el 

ventall de possibilitats didàctiques. 

4. Tractament 

metodològic 

  

- Utilitza l’explicació 

oral 

Si  

- Utilitza il·lustracions o 

representacions 

gràfiques 

Si A través de la pissarra i la representació del 

funcionament dels taps de plàstic. 

- El docent és el centre 

d’atenció 

No El docent es limita a conduir l’aprenentatge. 

- L’alumnat és el centre 

d’atenció 

Si L’alumne crea el seu propi aprenentatge a partir 

de les orientacions del docent. 

- Utilització de material 

de suport educatiu 

Si El material manipulatiu creat a partir de taps de 

plàstic dels quals ja no es feia cap ús. 

- Activitats de 

cooperació 

No Els alumnes, durant les seves classes ordinàries, 

mai realitzen cap tipus de treball de cooperació. 

Per aquesta raó es considerà arriesgat introduir 

algun tipus d’activitat amb aquesta 

característiques. Es tenia por de que la resposta 

no fos positiva i que el grup classe no funcionés 
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correctament.  Ara es considera que hagués estat 

interessant fer-ho i poder observar els seu 

funcionament. Hagués estat enriquidor tant per 

els alumnes com per el docent. 

- Adapta activitats als 

alumnes que ho 

necessiten 

Si Com s’ha comentat anteriorment hi havia una 

alumna amb síndrome de Down. Aquesta alumna 

va poder seguir la seqüència d’activitats però era 

necessari que tingués algun tipus de suport per 

tal de poder realitzar les activitats d’una manera 

més afectiva. per aquesta raó es va considerar 

adequat que l’alumna es col·loqués devora un 

company per tal de que aquest pogués ajudar-la. 

El més apropiat hagués  estat que un docent de 

suport estàs amb ella, però degut a la falta de 

personal docent i de suport era impossible. 

5. Organització de la 

classe 

  

- Individual amb 

disposició frontal 

 Si  

- Subgrups No  

- Parelles No  

- La distribució del grup 

es modifica en funció 

de l’activitat 

No  

- El docent es desplaça 

per diferents sectors de 

l’aula pe atendre a tots 

els alumnes 

Si El docent, durant la representació del valor 

numèric amb taps de plàstic, es desplaçava per 

tots els pupitres per valorar el funcionament de 

les activitats i fer intervencions allà on fos 

necessari. 

6. Avaluació   

- A través de diferents 

activitats 

Si  

- Instruments avaluadors 

orals 

Si  

- Instruments avaluadors 

escrits 

Si  

- Instruments avaluadors 

pràctics 

Si 

 

 La representació del valor numèric dels nombres 

amb taps de plàstic 

- Avaluació individual Si  

- Avaluació en grup No  

- Es comunica el resultat 

als alumnes 

Si El docent comunica si l’activitat s’ha realitzat 

correctament o no. 

- S’ofereixen 

oportunitats per revisar 

i refer treballs 

Si El docent permet als alumnes refer l’activitat i 

fer-los reflexionar sobre el perquè del seu error. 

- Propicia que els 

alumnes identifiquen 

els seus errors i encerts 

Si El docent indica que hi ha un error però no diu 

quin és i intenta que els alumnes per ells 

mateixos els descobreixin.  

7. Relacions docent –   
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alumne 

- Es mostra proper als 

alumnes 

Si  

- Utilitza un llenguatge 

afectiu  

Si  

- Anomena als alumnes 

per el seu nom 

No Degut al poc temps de l’arribada del docent al 

centre encara no es sabia tots els noms dels 

alumnes, a més els noms són difícils de recordar 

degut a la diferència cultural entre Espanya i 

Tanzània. 

- Mostra confiança cap a 

les possibilitats dels 

seus alumnes 

Si  

- Estimula i reforça la 

participació 

Si  

- Utilitza paraules mal 

sonants 

No  

- Atén les situacions 

problemàtiques a través 

del diàleg 

Si  

- Utilitza la violència No  

 

Anàlisi: 

El funcionament i resultats obtinguts amb aquesta sessió van ser satisfactoris. S’ha pogut 

observar com la majoria dels alumnes no tenien assimilada la relació entre el nombre i el 

valor que representa. Durant el desenvolupament de la sessió els alumnes han anat assimilant 

aquesta relació de manera progressiva. Així i tot queda molta feina per fer. 

L’actitud i participació dels alumnes ha estat exemplar, en cap moment s’ha tingut que cridar 

l’atenció ja que estaven plenament concentrats i entusiasmats en realitzar l’activitat 

correctament. Aquest canvi d’actitud respecte a la sessió analitzada anteriorment pot venir 

donat per una sèrie de motius relacionats amb la presa de decisions per part del docent a 

l’hora de presentar les activitats, segons La Comisión de Modernización Pedagògica  basant-

se amb el model TARGET(23): 

 La naturalesa de l’activitat i com es presenta aquesta. 

 El grau autoritari del docent. 

 El treball en grup. 

 Els procediments d’avaluació. 

 La programació del temps a l’aula. 

 La innovació. 

Dels anteriors motius presentats, es considera que els que més varen ser presents dins l’aula 

durant la realització de les activitats varen ser, de major a menor grau, el factor innovació, la 

naturalesa de l’activitat i com es va presentar i la programació del temps a l’aula.  
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 Degut aquest alt nivell de concentració i motivació els resultats han sobre passat  allò esperat. 

A l’inici de l’activitat de representació dels valors dels  nombres els alumnes han tingut 

dificultats per realitzar las tasca correctament degut a la manca de coneixements, per aquesta 

raó ha estat necessari fer moltes representacions a la pissarra dels valors numèrics. Les 

primeres representacions s’han fet amb nombres de l’1 al 10, i un cop ja esta tenien 

assimilades aquestes s’ha passat a representar fins al 20.  

La tutora del grup a observat el desenvolupament de la sessió amb atenció, tan sols ha 

intervingut per fer alguna traducció al Swahili. Un cop a finalitzada la sessió s’ha mostrat 

molt interessada per comprendre el funcionament de la metodologia aplicada, ara bé cal dir 

que durant les seves futures intervencions durant la meva estança al centre va continuar 

aplicant la seva pròpia metodologia. A més també va trobar molt interessant el fet de treballar 

amb material manipulatiu i hem va demanar si jo podia ensenyar-li noves activitats per 

realitzar amb taps de plàstic. 

5.8 Taller cap als docents per l’elaboració del material 

Amb l’objectiu de contribuir en la continuïtat d’utilitzar material manipulatiu per el 

desenvolupament de les competències matemàtiques es va decidir realitzar un taller per 

professors per tal de mostrar com es creava el material i els diferents usos que se’ls pot donar. 

El material que es va presentar al taller va ser el mateix que es va utilitzar per desenvolupar 

les sessions que es  tenien programades i que es pot trobar a l’apartat 5.5 Origen i elaboració 

del material . 

L’equip educatiu del centre, les dues docents i la directora,  van mostrar molt de interès cada 

vegada que es presentava un material nou, i va ser aquesta actitud la que va plantejar la 

necessitat de dotar-los de recursos per poder desenvolupar el material per ells mateixos.  

Com bé s’ha pogut observar a l’apartat  5.5 Origen i elaboració del material  el material que  

es va incorporar durant les sessions és molt senzill i no presenta gaire dificultats. Ara bé, va 

ser  sorprenent veure que una cosa que personalment era senzilla i lògica a ells els causava 

tanta fascinació. 

Abans d’ iniciar el taller es va organitzar de la següent manera:  

- Les docents i la directora van sortir a cercar pels volants del centre durant vint minuts 

totes les botelles i taps de plàstic que trobessin pel carrer. Cal dir que els carrers estan 

plens de materials de rebuig, entre ells botelles i taps de plàstic.  

- Passats els 20 minuts cada docent va arribar amb una bossa carregades de taps i 

botelles de plàstic.  

- Es va rentar tot el material recollit del carrer per complir amb el requisit d’higiene. 

D’aquesta manera les docents varen adonar-se de la quantitat de recursos material, de caràcter 

reciclat, dels que disposaven. Ara era necessari saber-ne fer un bon ús. Tan sols faltaven les 

canyetes de colors, les quals no són molt comuns i que és necessari comprar-les a un 

supermercat, però sempre  a un preu molt baix. 
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Durant el taller es va organitzar de la següent manera: 

- Es varen separar els taps de les botelles de plàstic. 

- Es varen dividir els taps ens dos grups; al primer conjunt de taps varen escriure els 

nombres del 0 al 9 i a la resta els varen deixar talment. 

- Es va explicar l’ús que en podien fer del material en relació a l’àrea de matemàtiques: 

 Els taps amb nombres eren per treballar la formació de nombres tinguent en compte el 

sistema de posició decimal. Amb aquest 10 dígits els infants podrien crear qualsevol 

nombre de sistema de numeració. 

 Els taps sense nombres eren per representar els valors dels nombres. És a dir, en 

nombre 5 representa 5 taps. També es poden utilitzar els taps per iniciar als infants en 

la suma i resta de nombres. 

- Es varen tallar algunes botelles per la meitat de tal manera que quedessin en forma de 

recipient per introduir-hi els taps de plàstic.  

- Es va explicar l’ús que en podien fer del material en relació a l’àrea de matemàtiques: 

 Les botelles de plàstic podien servir per introduir l’ordre superior a les unitats, és a dir 

les desenes i fins i tot les centenes. Dins cada recipient creat amb la botella tan sols hi 

pot haver fins a 9 taps, sinó tenim un nombre d’ordre superior.  

 Les botelles de plàstic que no havien estat retallades varem convertir-les amb bitlles. 

Per fer-ho era necessari introduir un poc de terra o algunes pedres petites a l’interior 

de la botella per tal d’augmentar el seu pes i no caiguessin fàcilment. Aquestes bitlles 

tenien una característica a destacar; duien representats els nombres de l’1 al 10. 

D’aquesta manera es pot treballar la competència matemàtica a partir de diversos jocs. 

- Per acabar, es va explicar l’ús que en podien fer de les canyetes.  

 Es varen realitzar agrupaments de 10, fermats amb un fil o elàstic, per tal de treballar i 

comprendre el funcionament del sistema de numeració decimal. 

 Es varen fer retalls de tres mides diferents: petits, mitjans i grossos. I a partir d’aquí 

cada docent va formar una seriació i crear una polsera amb aquesta seriació, fent 

passar un fil entre les canyetes. 

Un cop finalitzat el taller les sensacions eren de satisfacció ja que pareixia que els docents 

del centre havien comprés sense cap problema el funcionament del material i els beneficis 

que generarien en l’aprenentatge dels alumnes. Ara bé, cal dir que durant l’ estança al 

centre cap docent va posar en pràctica allò aprés durant el taller. Quan  se’ls demanava 

perquè no ho treballaven ho justificaven afirmant que els alumnes prenien una molt mala 

actitud durant la classe i no sabien com jo podia donar una classe amb aquelles 

condicions, amb tant de renou. 

Les docents observaven en les actituds dels infants una desobediència i falta de respecte 

cap al professor, mentres que el voluntari veia els alumnes motivats, engrescats amb 

l’activitat, preparats per aprendre. 

Es podria ben dir que l’asseguració de la continuació del projecte durant la absència del 

voluntari al centre no s’ha complit ja que durant l’ estança no va ser capaç de fer-los 

entendre que allò que ells observaven com a desordre era interès i ganes d’aprendre. 
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6. Conclusions 

El 14 d’Abril va finalitzar el període de voluntariat al centre Upendo School, Arusha, 

Tanzània. Les conclusions extretes sobre el treball realitzat són diverses i no totes són les 

esperades. Per fer una valoració i exposició de les conclusions extretes es farà a partir de 

l’anàlisi de l’assoliment dels objectius marcats a l’inici del treball, apartat 2. Objectius. 

Valorar la necessitat de participació en programes de Cooperació Internacional no 

governamental com a eina per la millora educativa d’un país subdesenvolupat. 

Abans d’iniciar la tasca de voluntariat es va realitzar una recerca d’informació per valorar 

la necessit d’intervenir en la millora educativa d’un país com en Tanzània. L’anàlisi de la 

situació social i educativa actual del país, apartat 4. Marc Teòric, Tanzània, va marcar 

l’inici de l’acceptació del voluntariat com a eina adequada per intervenir positivament en 

l’àmbit educatiu, apartat 4. Marc teòric, Cooperació. 

Un cop va finalitzar el procés de voluntariat la concepció d’aquest com a eina adequada 

per intervenir positivament en l’àmbit educatiu es va veure un poc difuminada. Aquest 

canvi de concepció del voluntariat va venir donat principalment per l’observació de que el 

voluntariat en certa manera suplanta les accions que tindrien que ser responsabilitat de 

l’Estat, com ara oferir una educació pública i de qualitat per a tothom que com es pot 

observar a l’apartat 4. Marc teòric, Tanzània no hi ha escoles públiques suficients per 

abastir a tots els infants, per aquesta raó hi ha moltes escoles privades gestionades per una 

ONG. Aquesta situació crea un estat de relaxació per part dels caps d’Estat, que senten 

que la situació educativa està sota control gràcies a la intervenció dels voluntaris. 

A més, cal destacar que per que un programa de voluntariat eductiu funcioni i generi un 

canvi consolidat en els alumnes cal que  la ONG que ho gestiona estigui ben organitzada i 

tengui clar quins són els objectius que es volen marcar i com els volen aconseguir. L’ 

ONG que ha intervingut per la realització d’aquest treball va demostrar no tenir del tot 

clars els objectius que volien assumir i tampoc com assumir-los. Aquestes afirmacions 

venen donades per el fet de que no hi havia una relació en els diferents treballs que 

realitzaven els voluntaris del centre i tampoc cap recurs en el qual es pogués indicar quins 

continguts havien treballat els infants i fins a quin nivells els havien assolit. 

Durant la realització del període de voluntariat es va iniciar un quadern d’anotacions amb 

l’objectiu d’indicar els continguts que havien treballat els alumnes i com els havien 

treballat. Tal vegada d’aquesta manera es pugui crear un medi de comunicació entre els 

voluntaris que han passat i els futurs que passaran per beneficiar als alumnes.  

Actualment no hi ha cap voluntari al centre i no es pot valorar la utilitat d’aquest medi de 

comunicació entre voluntaris i els seus possibles beneficis alhora de programar les 

sessions. Ara bé, tinguent en compte la importància de la programació de les sessions a 

partir dels continguts impartits anteriorment com a eina per dur una seqüència del procés 

educatiu s’esperen resultats positius. 
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Elaborar activitats a partir de material matemàtic elaborats amb elements reciclats per 

desenvolupar les competències matemàtiques en alumnes d’entre cinc i set anys a un 

centre en recursos limitats. 

Totes les activitats que s’han plantejat durant el període de voluntariat s’han desenvolupat 

a partir de material manipulatiu de caràcter reciclat, apartat 5.5 Origen i elaboració del 

material. 

A partir de l’anàlisi previ, abans d’iniciar el viatge, de l’entorn que envoltava el centre es 

van marcar una sèrie d’objectes utilitzats dia a dia per la població local i de fàcil accés 

com a possibles materials per desenvolupar les activitats.  

Pel que fa aquest material no es va tenir cap tipus de problema per aconseguir-lo i posar 

en pràctica les diferents activitats que s’havien plantejat amb aquets. Els alumnes van 

acceptar molt bé les activitats i el seu funcionament, generalment, va ser excel·lent. Un 

exemple del funcionament d’una sessió aplicant un dels materials mencionats 

anteriorment es pot trobar a l’apartat 5.7 Observació de les sessions, classe aplicant el 

material. 

Un aspecte a destacar és l’efecte que van generar les activitats desenvolupades amb el 

material citat anteriorment. Els infants estaven molt engrescats i atents durant la 

realització de les sessions. El factor sorpresa i innovació que va generar en ells la 

introducció d’aquestes activitats va ser positiu i per tant es va considerar necessari la idea 

de dotar als docents del centre coneixements i recursos per crear per si mateixos el 

material i plantejar diferents activitats amb ells. D’aquesta manera es va decidir iniciar un 

taller destinat a la formació docent amb l’objectiu d’assegurar la continuació dels 

desenvolupament dels continguts matemàtics amb activitats amb característiques 

semblants a les aplicades durant el procés de voluntariat. 

Cal dir que durant la realització del taller es va poder observar que els docents estaven 

entusiasmats en la elaboració del material, però alhora de introduir-lo a l’aula amb els 

alumnes i crear activitats amb aquest no es sentien còmodes i van optar per no continuar 

amb l’aplicació del material. El fet de que els alumnes estassen motivats, participatiu i 

col·laboradors, aptituds que afavoreixen l’aprenentatge, generava conflictes per part dels 

docents ja que per ells l’aula és un espai de silenci, obediència i disciplina.   

Analitzar els coneixements inicials dels alumnes i la seva evolució a partir de l’aplicació 

del material i observar-ne el seu funcionament. 

Per poder prendre constància de l’efecte que tenien les activitats plantejades en el procés 

educatiu dels infants va ser necessari prèviament passar per un període d’observació dels 

coneixements inicials dels alumnes.  

Aquest període es va caracteritzar per la recollida de dades a un rúbrica, apartat 5.7 

Observació de les sessions, classe ordinària de centre, i l’observació de les activitats que 

es realitzaven a classe i de com eren resoltes per part dels infants. Posteriorment es va 

passar a fer una programació de les activitats que es durien a terme durant el període de 
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voluntariat al centre tinguent en compte tot allò observat perquè les activitats fossen el 

més adequades possible. 

Es va poder observar, com he dit anteriorment, que el nivell d’acceptació de les activitats 

va ser magnífic, apartat 5.6 Valoració del funcionament del material. Per aquesta raó els 

efectes que va generar l’aplicació d’aquest material en ells també va ser positiu.  

Es va poder observar durant el període d’observació que pel que fa al coneixement dels 

valors que representen els nombres els alumnes d’entre sis i set anys no en tenien quasi 

cap tipus de coneixement ja que durant les classes de matemàtiques es limitaven a repetir 

de manera conjunta els nombres escrits a la pissarra, de l’u al vint, a mode de cançó. Per 

aquesta raó bona part de les activitats desenvolupades anaven destinades a aconseguir 

l’objectiu de Relacionar els nombres de l’1 al 20 amb el valor que representen. A través 

de la utilització de taps de plàstic com a material didàctic reciclat es va aconseguir una 

millora en aquest aspecte. A l’apartat 5.4 Activitats hi ha totes les activitats que es varen 

realitzar i els aspectes destacables de cada una d’elles. 

A la següent imatge es pot observar el moment en el qual s’estava realitzant l’activitat 

Comencem a sumar, un cop ja tenien assimilats els valors que representaven els nombres. 

 

                                  Comencem a sumar, 25/03/2016 

 

Analitzar l’ experiència d’aplicar material manipulatiu reciclat a un centre educatiu d’un 

país subdesenvolupat. 

La realització del Treball de Fi de Grau ha donat peu a analitzar l’experiència educativa 

produïda a Tanzània. A partir d’aquest anàlisi es pot considerar que aquesta experiència a 

estat positiva tant per els alumnes com per el voluntari que l’aplica.  

Els alumnes han extret experiències positives durant l’aprenentatge de les matemàtiques a 

través de les activitats que es varen desenvolupar durant el període de voluntariat. Ara bé,  el 
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fet de que no es continuïn aplicant aquest tipus d’activitats al centre dificulta l’evolució de les 

capacitats i continguts desenvolupats durant la realització de les activitats amb material 

didàctic manipulatiu. 

Aquesta experiència genera en el voluntari un desenvolupament de les seves capacitats i 

aptituds com a docent que en el seu propi país serien difícils d’experimentar, ja que no tot es 

centre en els pocs recursos dels quals disposa el centre sinó també amb la barrera cultural. 

Durant la realització del voluntariat s’ha desenvolupat les següents habilitats docents; 

capacitat d’adaptació, capacitat de improvisació, capacitat d’observació, capacitat d’anàlisi, 

capacitat de creació, capacitat d’aplicació. Cal destacar que apart de posar de manifest i 

desenvolupar capacitat com a docent també cal valorar quines són les aptituds que més s’han 

potenciat; la responsabilitat, l’empatia, la cooperació i la predisposició. 

7. Treball futur 

Per poder complir amb plenitud tots els objectius marcats a l’inici del treball seria necessari 

intervenir novament en l’àmbit educatius del centre Upendo School. Tal vegada la segona 

intervenció que es realitzés seria més adequada a la situació real del centre degut al ja 

coneixement de les seves característiques i alumnes, d’aquesta manera ja es podria iniciar el 

viatge amb una programació adequada al context i centrar-se directament en el procés 

d’ensenyança un poc s’arriba al centre. 

Per fer-ho seria convenient realitzar un treball de voluntariat educatiu de llarga durada, es 

considera adequada la durada de un any escolar per poder introduir ben de ple el projecte i 

poder inferir en el sistema educatiu del centre, principalment en la concepció de l’educació 

per part dels docents. Fent-los conscients a partir de l’experiència i l’observació directe dels 

beneficis que ofereix el treball amb material didàctic manipulatiu seria un bon recurs per 

introduir la nova metodologia educativa al centre. 

També cal, com s’ha mencionat a l’apartat anterior, apartat 6. Conclusions, que hi hagi un 

vincle comunicatiu entre els voluntaris nouvinguts i els que se’n van, ja que el treball que han 

realitzats uns serà el punt de partida dels altres. Per aquesta raó es considera interessant la idea 

de crear una plataforma web de tipus blog per reflectir les diferents experiències dels 

voluntaris i el seu treball realitzat al centre, a més també es podrien realitzar comunicacions a 

través de correu electrònic per comentar aquells aspectes destacables més personals. 
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9. Annexos 

 

9.1 Entrevista a la directora de Upendo School 

 

Entrevistada: Nancy Dotto, directora de Upendo School 

Entrevistadora: Margalida Valls Cifre 

Quins són els teu estudis? 

Tan sols tenc els estudis de primària. Quan vaig acabar el estudis de primària vaig començar 

a ajudar a la meva mare a la venta de fruites i verdures al carrer, ja que el meu pare va 

morir i necessitàvem doblers per sobreviure. 

Quina és la teva opinió sobre l’educació tanzana? 

Actualment l’educació a Tanzània no és bona, i nosaltres ho sabem. Els governadors diuen 

que les ajudes i millores educatives arribaran aviat i nosaltres mentres tant esperam. Els 

infants aprenen molt lentament i no es pas culpa seva, jo pens que els principals responsables 

d’aquesta situació són els cap d’Estat que permeten aquesta situació. 

Quina és la teva motivació per ensenyar? 

La meva màxima motivació es donar suport als infants del  carrer, oferir-los un lloc per 

passar el matí, amb una menjada i que almenys aprenguin a llegir i escriure. Com pots veure 

en aquest barri no hi ha cap escola pública, si no fos per aquets petits centres del barri tots 

els infants que tenim estarien al carrer, i el carrer és mala influencia per ells, hi ha coses que 

no es necessari que vegin encara. 

A que et refereixes? 

A les drogues i l’alcohol. Molts d’infants prenen males influències dels carrers, veuen als més 

grans que ho fan, aquets els hi deixen provar i a poc a poc acaben enganxats. 

Quines són els aspectes negatius i positius que destacaries de l’educació tanzana? 

Com a aspectes negatius destacaria la falta de centres públics. La majoria de la població es 

pobre i no es pot permetre desplaçar-se cada dia amb transport públic al centre. També pens 

que els nostres professors no estan ben preparats, quan veig els voluntaris que arriben a 

ajudar-nos i compar la situació quan ells no hi són veig la diferència i és molt grossa, els que 

http://www.odiseo.com.mx/correos-lector/pedagogia-tradicional-manifestaciones-actuales-comparacion-tendencia-nueva-escuela
http://www.odiseo.com.mx/correos-lector/pedagogia-tradicional-manifestaciones-actuales-comparacion-tendencia-nueva-escuela
http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/estrategiasdemotivacion_aula/tema6.html
http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/estrategiasdemotivacion_aula/tema6.html
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més la pateixen són els infants. Jo no som professora, som la directora de l’escola i a vegades 

he realitzat alguna classe per que m’encanten els infants, però trop que els professors 

tindrien que estar més preparats i tindrien que estudiar més per poder-ho ser.  

Com a aspecte positiu destacaria sense cap dubte les facilitats que es donen per que venguin 

voluntaris al país. Sense l’ajuda dels voluntaris aquesta escola no hagués estat possible. Per 

mi és un somni fet realitat. 

En quant a l’àrea de matemàtiques, què opines sobre la tasca que s’ha realitzat durant el 

voluntariat? 

Estic molt contenta amb la feina que s’ha realitzat i els alumnes han disfrutat molt. Com as 

pogut veure però les professores no han acabat de entendre el funcionament de les sessions. 

Jo no estic acostumada a veure aquest tipus de classes, però he vist com els alumnes han 

aprés i han gaudit. Intentaré que les professores continuïn fent feina amb aquest materials 

que s’ha deixat al centre, però sense la vostra ajuda serà difícil fer-lis entendre a les 

professores. Trop que el treball que s’ha realitzat ha estat molt bo, però necessita més temps 

per acabar de consolidar-lo. 

9.2 Activitats de reforç del material manipulatiu 

Amb l’objectiu de reforçar tot allò treballat a partir de les activitats realitzades amb 

material manipulatiu es van realitzar activitats escrites com a eina extra per valorar al 

nivell de comprensió dels continguts. 

A continuació es presentaran un conjunt d’aquestes activitats realitzades per diversos 

alumnes, cal dir que degut a la falta de recursos materials del centre, en concret de paper, 

no es van poder realitzar gaires activitats amb aquestes característiques ja que amb l’elevat 

nombre d’alumnes que assitien a les sessions suposava una gran despesa de paper per el 

centre.  

Totes les activitats eren valorades amb reforços positius.  
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