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Públic objectiu/etapa educativa: Tutoria /ESO 

 

Objectius:  

1. Fomentar l’autoreflexió en l’alumne per tal que es responsabilitzi del seu procés d’aprentatge 

2. Empoderar l’alumne per tal que lideri el seu procés personal d’aprenentatge i millora 

3. Aprendre a partir de l’autoavaluació reflexiva i contínua 

4. Considerar l’error com a punt de partida cap a la millora i no com a punt d’arribada al fracàs 

 

Metodologia: 
El projecte e2Transfoli parteix de l’avaluació com a eina d’aprentatge i de la reflexió personal dels 

alumnes. L’activitat de l’alumnat es realitza aplicant diferents formes d’agrupament: 

● Una primera fase de forma individual per garantir el treball d’introspecció i reflexió personal. 
● En una segona fase s’obre un torn d’intervencions voluntàries durant les quals els alumnes 

poden comentar les seves reflexions i fer aportacions a les dels companys. 
● En la tercera fase, els alumnes poden decidir treballar individualment o fer treball cooperatiu 

en grups d’entre 2 i 4 alumnes -formats per ells mateixos- sota la supervisió del professorat, 

que garantirà especialment que cap alumne quedi desplaçat o s’incomodi. La seva activitat 

serà guiada pel professor a través de tècniques de treball col.laboratiu. S’agruparan en base a 

dos possibles criteris: 
o Grup d’alumnes que en la posada en comú han manifestat inquietuds similars i que 

per tant es poden ajudar a completar i trobar estratègies comunes. 
o Grup d’alumnes afins que, a través de les relacions de confiança, poden aportar ajut, 

supervisió i acompanyament mutu. 
Tota aquesta feina de reflexió queda recollida en el portafoli digital que crea el propi alumne 

utilitzant un bloc o una web, concretament s’utilitza el programari de Google, Blooger i Sites. 

Els alumnes podran penjar al seu portafoli treballs que han realitzat i eines per a l’aprentatge, sempre 

acompanyats d’una reflexió. El format d’aquestes aportacions es deixarà en mans de l’alumne que 

decidirà en cada cas, quin és el canal que li resulta més apropiat d’acord amb el que vol comunicar i 

amb les seves competències: escrit, imatges, àudio, presentació amb diapositives, vídeo, pòster, ... 

Descripció / Continguts:   
El projecte “e2TransFoli” pretén que els alumnes siguin protagonistes del seu procés d’avaluació i 

aprenentatge de tal manera que prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar. El treball de 

l’alumne està enfocat a l’assoliment i al progrés. 

L’e2TransFoli és una aplicació concreta del portfoli tradicional però es distingeix per tres 

característiques que queden reflectides en el nom que se li ha donat: 

1. e- És digital i es pot allargar en el temps, és accessible, actualitzable i compartible. 

Evoluciona amb l’alumne i respon a necessitats diferents en moments diferents.  

2. 2- S’allarga durant tota la secundària 

3. Trans- Indica la seva transversalitat en el temps i també la seva transversalitat 

curricular perquè tracta competències de caràcter transversal. 
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4. Foli-  El situa com a portafoli, una eina que recull, classifica, organitza i prepara per 

mostrar documents significatius i evidències (assimilat del francès  portefeuille) 

El portafoli digital resulta valuós per implementar el model d’ensenyament aprenentatge i avaluació 

competencial. Se’n destaquen les següents característiques: 
 

● Els alumnes aprenen a autoavaluar-se i coavaluar-se mitjançant l’aplicació de rúbriques.  

● Els alumnes tenen en el seu portafoli un recull dels millors treballs, d’aquelles actuacions de 

les quals se’n senten orgullosos i que demostren les seves aptituds i actituds més positives 

● Tots els professors que té l’alumne participen també a e2Transfoli incentivant que es pengin 

treballs, proporcionant-li estratègies, assessorant-lo, etc. 

● La família és partícip en primera persona dels progressos de l’alumne i se li ofereix la 

possibilitat (si l’alumne ho vol) de participar-hi amb comentaris que l’enriqueixin. 
 

El bloc o web s’estructura en diferents pestanyes: 1) Què és e2TransFoli?: L’alumne explica què és 

el portafoli i quina és la seva utilitat; 2) Presentació: L’alumne es presenta de manera formal i 

exposa les seves característiques, aspiracions, interessos, etc; 3) Reptes: Nucli central del portafoli 

on l’alumne recollirà de forma reflexionada el repte que s’ha marcat i les evidències dels seu progrés; 

4) Eines per aprendre: Magatzem dels seus documents; 5) Competències: treballs que evidencien 

el seu nivell i millora competencial; 6) Voluntariat: Evidències reflexionades sobre les seves 

actuacions en tasques de voluntariat i servei a la comunitat; i 7) Excel.lència: Aquí els alumnes 

recolliran els seus millors treballs. 

Resultats inicials: 

Durant aquests dos primers cursos han 

treballat l’e2Transfoli 107 alumnes de 1r i 

2n d’ESO. A tots ells se’ls va preguntar a 

priori si creien que els seria útil en el seu 

procés de millora i el 61% van respondre 

afirmativament. A final de curs el 92% 

estaven satisfets amb el que havien 

aconseguit gràcies al portafoli. El 89% dels 

alumnes han considerat útil l’ajut rebut per 

part del tutor en la consecució dels reptes. 

Un aspecte sobre el que hem de treballar és 

la participació de les famílies. Gairebé el 

25% dels alumnes mai han parlat del portafoli amb els pares. Tot i així, preguntats aquests per si 

consideren que aquesta eina ajudarà a la millora dels seus fills, el 96,5% han respost afirmativament. 

Pel que fa al professorat, el 63% han manifestat que consideren que la seva participació hauria de ser 

major i el 100% consideren que l’e2TransFoli serà útil per al desenvolupament competenciald els 

alumnes. 

CONCLUSIONS: Les valoracions són molt positives tant pel que fa als alumnes com a les famílies i 

professorat. Hi ha dos aspectes que cal reforçar: la participació de les famílies i la intervenció dels 

professors de les diferents matèries en el portafoli. 

En els propers cursos caldrà aprofundir en l’anàlisi i valoració dels continguts del portafoli per 

intentar establir relacions entre aquesta variable i el nivell competencial dels alumnes. 
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