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Els pilars del projecte
L’avaluació com a eina d’aprenentatge

L’error com a punt de partida

L’alumne responsable del seu procés de millora

L’ALUMNE 

PROTAGONISTA

avaluar-SE!

corregir-SE!



Com el veuen els alumnes?



El nom sí que fa la cosa
• e - digital

• 2 - secundària

• Trans - transversal

• Foli - portafoli

1 hora setmanal

1 tutor / 15 

alumnes

ASSESSORS



Contingut del portafoli
• Presentació personal
• Què és e2Transfoli?
• Reptes
• Eines per aprendre

• Competències
• Voluntariat
• Reflexions
• Excel.lència

Reflexió, reflexió i 

més reflexió

Tècniques d’estudi
Bases d’orientació
Rúbriques

Comp. comunicativa
Treball cooperatiu
Comp. digital
Treball per projectes



Els reptes són la clau
ALUMNE

Anàlisi reflexiu personal  i autoavaluació inicial

Repte

acadèmic

personal

interpersonal

Rúbrica

Tutor

Pot ser

Nivell inicial
Nivell que es vol assolir

Anàlisi reflexiu personal  i autoavaluació final

REPTE ASSOLIT

Estratègies

Evidència



El repte que vull 
aconseguir: parlar 
millor en públic

Què vull millorar?

El meu repte és 

parlar menys i 

escoltar més

Sóc indecisa i ho 
vull superar. Aquest 
és el meu repte

Millorar en el treball en 

grup escoltant i acceptant 

les idees dels companys

El repte que m'he proposat 

és ser positiva quan les 

coses no surten com jo vull 

i intentar millorar-les sense 

estressar-me”

Vull ser més 
ordenat

Em p
ropo

so 
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e 
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or e

l 

temp
s



REPTE = Reflexió + Estratègies + Evidències



Reflexió inicial



Rúbrica: En quins aspectes m’he de fixar?



Fer una rúbrica 
no és fàcil!



Estratègies: Com ho faré per aconseguir-ho?



Evidències: Com demostrar que ho he aconseguit?



Reflexió final



El relat



Anàlisi dels resultats inicials
2 cursos- 107 alumnes

El 96% dels alumnes no havien 
sentit a parlar mai del portafoli

La seva primera impressió

❖ 32,5% neutre
❖ 25% no ho saben
❖ 22,5% negativa
❖ 7,5% alguna cosa difícil
❖ 12,5% positiva

Només 4 estudiants no han modificat 
la seva percepció inicial en aquests 
mesos



Anàlisi dels resultats inicials
2 cursos- 107 alumnes

El 78% dels alumnes consideren 
que el portafoli els ha resultat útil o 
molt útil

Només 11% dels alumnes han parlat 
sobre el portafoli amb els seus pares



Conclusions
• És necessari dedicar un període inicial per introduir els 

conceptes clau i els objectius del portafoli (alumnes i 
professors) 

• A final de curs, la gran majoria dels alumnes entenen bé 
què és el portafoli i per què serveix i el consideren útil

• Les famílies tenen molt poc coneixement del treball que 
es fa amb el portafoli

• Els professors que no són tutors se senten poc 
intergrats en el projecte i voldrien estar-ho més



Propostes de millora
• Cal oferir un major suport als alumnes que els costa 

entendre el sentit del portafoli i que els costa fer 
reflexions personals

• Hem de continuar avaluant l’ús i utilitat real del 
portafoli com a eina d’aprenentatge i desenvolupament 
competencial

• És necessari involucrar les famílies en el projecte

• Introduirem estratègies de participació del professorat 
des de les matèries en el portafoli


