
INS JÚLIA MINGUELL
La finalitat, i el propòsit fonamental del nostre centre  i la nostra funció educativa és la següent:

IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE

1.  Formar persones responsables a través de capacitar-los de valors i d’actituds,  útils per a la seva vida i dins un món canviant i 
divers.
2.  Educar per a la integració a fi i efecte de formar ciutadans sensibles, compromesos i coneixedors de les cultures diferents, del 
seu entorn propi i de la societat en general. Crear un ambient de treball participatiu on es vegi la integració com un valor positiu i 
enriquidor.
3.  Orientar tant com sigui possible la presa de decisions més immediata i/o futura de l’alumnat a l’hora de continuar la seva vida fora 
del centre educatiu, i també transmetre la idea de la importància de l’esforç com a valor en la formació personal.

És un centre 2.0 amb  d’infraestructures tecnològiques dotades durant aquests 5 últims anys amb el projecte 
Educat 2.0 en modalitat 1x1 i complementades també pel propi centre.  
L’ús de les noves  tecnologies està present a tots els cursos de l’ESO tant a nivell de professorat com de l’
alumnat.  Cada alumne i professor té el seu propi ordinador portàtil.
Més informació:  Marc social i físic,   Caràcter propi del centre: trets d’identitat  Característiques del centre

http://www.xtec.cat/iesjuliaminguell/imatges/portadaiesjulia.jpg
https://docs.google.com/document/d/13zY9cjzpBRK6j--zDS7U9b2i2HrxOEsTMJsDYIO-Kjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cYnY1rIvrnKmN3DA37lVcgGjw7HHI2Jwf6GnrFEfiY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vqItAOV7HJu4UdwTiMZbvImhB2dszpTHFm6asZ3mqlg/edit?usp=sharing


PERSONES IMPLICADES EN L’EXPERIÈNCIA

Aquesta experiència està liderada per en Roger Rey, coordinador TAC i professor d’
Educació Física al primer cicle de l’ESO. L’Helena García, professora de llengua 
Castellana i tutora de 2n de l’ESO, i el Rubén Zafra, professor de llengua Anglesa i 
referent de 2n cus de l’ESO. Oscar Cruz professor d’Educació Física de 3r i  Xavier 
Ferrando professor d’Educació Física de 4t. 

El nostre projecte és transversal ja que pot ser aplicat a qualsevol matèria; actualment 
les assignatures que en formen part són Educació Física (1r,  2n, 3r i 4rt  d’ESO), 
Llengua Castellana (2n ESO) i Llengua Anglesa (2n ESO).



EL PROJECTE: Concepte i justificació
            QUÈ ÉS UN E-PORTAFOLIS DIGITAL D’ÀREA?

Un e-portafolis d’àrea és un recull de continguts i evidències que l’alumne, amb l’ajuda 
guiada del professor o de manera autònoma, selecciona. Aquesta selecció va 
acompanyada d’una reflexió per part de l’alumne, pot ser guiada pel professor, ja que l’
alumne és l’element actiu en el seu procés d’aprenentatge i ha de ser conscient de quines 
són les evidències que demostren el seu assoliment dels objectius proposats.

Cal destacar que l’ús d’aquest 
instrumet és esmentat a la Llei d’
Educació de Catalunya (LEC)  a 
l’article 89.

L’e-portafolis  es 
construeix amb l’eina de 
presentacions de 
Google-Drive i té les 
funcionalitats del llibre i 
de la llibreta alhora. 

http://media2.abc15.com//photo/2012/04/27/gdrive_20120427161559_320_240.JPG


OBJECTIUS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES
1. Seleccionar les evidències de l’
aprenentatge.

2. Crear conjuntament amb el professor i 
omplir l’e-portafolis amb evidències de l’
alumne.

3. Conservar en format digital el procés d’
aprenentatge de l’alumne.

4. Presentar i comunicar  amb la PDI els 
resultats als companys/nyes de la classe.

5. Reflexionar sobre el propi procés d’
aprenentatge.

1. Comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Artística i cultural

3. Tractament de la informació i competència 
digital.

5. Aprendre a aprendre.

6. Autonomia i iniciativa personal.

8. Social i ciutadana.



Competència 2
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals. Contingut clau: Funcionalitats dels navegadors i tipus de 
recerca.

Competències bàsiques a l’àmbit digital
Competència 1
Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades 
numèriques per a la producció de documents digitals. Contingut clau: Dossiers personals d’
aprenentatge (portafolis digital).

Competència 3
Organitzar i usar de manera autònoma un entorn personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions 
bàsiques de cerca i creació i realitzar sistemes d’intercanvi de comunicació amb el professor. 
Contingut clau: Compartir documents en línia amb diferents privilegis.



DISSENY de la maqueta de l’e-portafolis
La maqueta de l’e-portafoli d’àrea està dissenyada pel professor titular de la matèria qui decideix quins 
continguts i de quina manera han de ser presentats.

Actualment disposem de tres maquetes de les tres matèries que en fan ús de l’e-portafoli d’àrea. 
Cliqueu a la matèria corresponent per visualitzar una maqueta model:

Educació FísicaLlengua Castellana
Veure maqueta   Veure e-portafolis

Llengua Anglesa

Cal descatar que les maquetes són progressivament més flexibles i més lliures a 
mesura que l’alumne coneix el funcionament i ús de l’e-portafoli d’àrea. 
L’’alumne esdevé més responsable del seu aprenentatge i pren decisions sobre la 
presentació i organització de les seves evidències i reflexions sobre el procés d’
aprenentatge.

https://docs.google.com/presentation/d/1S82Ia5zV96MQNZNXAy9UX19Q-lDXYbzhmidor9FdOEg/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1XMuN39K6SD8Y4yXybf4XEo6E2ScyyIBfiU3AWoKBAag/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1hKBi_e-o2A1uB9zr9oPZnM_ZaxsOB_MJnUgBc6COsF8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1XMuN39K6SD8Y4yXybf4XEo6E2ScyyIBfiU3AWoKBAag/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13hMMdYBew0tgdAcRqQ77_HxQ3vGENt-TYt8qbiprdrM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13hMMdYBew0tgdAcRqQ77_HxQ3vGENt-TYt8qbiprdrM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13hMMdYBew0tgdAcRqQ77_HxQ3vGENt-TYt8qbiprdrM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13hMMdYBew0tgdAcRqQ77_HxQ3vGENt-TYt8qbiprdrM/edit?usp=sharing
http://blocs.cpnl.cat/connectatseixample/files/2014/01/Exclamaci%C3%B3.jpg


DISSENY: organització i funcionalitats

GUIA COMPLETA DE 
L’E-PORTAFOLIS

En aquesta guia es descriu les característiques 
principals de l'e-portafolis: 

Organització de l'espai del document.

Mini-guies d'orientació.

Funcions de comentaris i historial de revisions
 
Organització de documents per part  del professor
Rúbrica d’avaluació.

Eines de creació i representació de la informació

Veure 

https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nSehM9emoAVe9xLiV4U0M-r1SkI2uiDa8-0b8eVMt4E/edit?usp=sharing


PLANIFICACIÓ. Com s’ha integrat l’experiència en la 
temporalització del curs.

TREBALL DE L‘ALUMNE

Consisteix a enregistrar el procés d’
aprenetage a partir de les guies i 
orientacions de la maqueta del 
professor.

REVISIÓ 
La revisió es pot fer amb les següents 
eines:
Eina Comentaris
Eina Consulta de l’historial de 
revisions
Presentació individual o en grup amb 
PDI.

PRESENTACIÓ FINAL

Al final del curs cada alumne 
presenta amb la PDI al grup 
classe el seu e-portafolis.

PREPARACIÓ PLATAFORMA APPS-
GOOGLE

Alta d’alumnes nous: gmail, google-docs...
Creació de les llistes de distribució per 
nivell i grups.

EL PROFESSOR COMPARTEIX  LA 
MAQUETA DE L’E-PORTAFOLIS

El professor comparteix la maqueta amb el 
seu  grup o grups d’alumnes amb l’opció 
visualitzar.

L’ALUMNE CREA UN 
DOCUMENT GOOGLE 
SLIDES I IMPORTA LA 
MAQUETA DEL 
PROFESSOR

Posteriorment comparteix 
aquest nou document amb el 
professor amb l’opció editar.

INICI DE CURS

DURANT EL CURS FINAL DEL CURS



Desenvolupament. Principals accions, aspectes organitzatius 
implicats. Decisions i accions.

Accions principals.

Garantir a  principi de curs que cada alumne i professorat implicat disposi d’un compte de google apps for 
education amb domini propi de centre amb l’objectiu de  disposar de la plataforma digital necessària per 
crear el e-portafolis  i els sistemes de comunicació i enregistrament dels aprenentatges. Això implica 
també la creació de llistes de distribució per nivell i curs per tal de facilitar també la col·laboració de 
docuements compartits i comunicació.

Creació o revisió per part del docent de la maqueta de  l’e-portafolis d’àrea amb l’eina google slides que 
comparteix amb l’alumne.

L’alumne crea  un document nou (maqueta de l’e-portafolis) en  google slides,  incorporant amb l’opció 
importar,  totes les diapositives de la maqueta del professor/a. Finalment la comparteix amb el professor/a 
amb modalitat editar. D’aquesta forma tant professor/a com alumne poden crear, afegir i modificar continguts.

                            Videotutorial: Com importar
Videotutorial: Com compartir

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscreencast.com%2Ft%2F3l7BLrP9B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gRh4dsNa0nNVsFW_-8E-h5dULA
http://screencast.com/t/3ALVf0JrzBKh
http://screencast.com/t/3ALVf0JrzBKh


Avaluació de l’experiència de centre. 

El professorat del centre que participa en aquesta metodologia valora positivament l’ús de l’e-portafoli com 

a eina de treball col·laboratiu entre alumne i professor i com a instrument d’organització dels continguts i de 

les evidències del procés d’aprenentatge.

Tot i els avantatges aquí presentats, cal recordar que:

- El procés d’avaluació demana un seguiment exhaustiu.

- Dur a terme aquesta metodologia significa tenir accés una infraestructura tecnològica que permet una 

ampla de banda suficient; tot i que el Drive ens permet treballar fora de línia. 

- Coneixements bàsic de l’ús de les TIC a l’aula (Drive)


