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APRENENTATGES 
Exemples d´aprenentatges plasmats en el full de reflexió dels portfolis



Què has après amb aquest treball?

He après a apreciar més la natura i a 
fixar-me en els petits detalls( canvi de 
color de les fulles, la caiguda de les 
fulles, com creixen els arbres...) que 
sembla poqueta cosa però que en realitat 
tenen un munt de teories i explicacions al 
darrera ( sobre un Treball de camp. 
Alumna de 2n d´ESO)



Què has après amb aquest treball?

He après que cal respectar animals tan 
petits com el cuc de terra perquè gràcies 
a ells que van deixant les seues 
deposicions per sota terra, serveixen 
d´adob i fan forats a la terra airejant el 
sòl, cosa que va molt bé pel terra de 
l´hort i per tant per les plantes.

 He après que el llevat és un ésser viu perquè 
com a mínim hem pogut comprovar que fa una 
de les tres funcions vitals.



Què has après amb aquest treball?

He après que els experiments mai surten a 
la primera. A través de l´experiment he 
après què és la química i les reaccions 
químiques. He après que la closca de l´ou 
està feta de carbonat de calci i el 
vinagre és un àcid feble , l´àcid acètic. 
També he après els diferents passos que 
s´han de seguir per fer un experiment.



SI EL TORNESSIS A FER QUÈ CANVIARIES?

 Canviaria la manera de pensar, buscaria més 
informació i més a fons i ho preguntaria a 
algú, demanaria ajuda per millorar-ho.

 Pel que fa a l’examen el que canviaria és 
parar més atenció al llegir els enunciats 
per poder respondre les preguntes, el que em 
demanen i no una altra cosa. No oblidar-me 
cap pregunta, fer respostes completes i 
repassar bé l’examen.



CONCLUSIONS

Conclusions d´alguns alumnes



CONCLUSIONS

 Penso que durant aquest curs he après moltes coses interessants. He millorat a l’hora de 
redactar i pensar científicament, de treballar amb els meus companys i saber-me 
organitzar, d’ajudar quan algú ho necessita( alumna 2n d’ESO)

 Les sortides de camp m’agraden molt perquè em permet posar els meus coneixements en 
pràctica.( 2n d’ESO)

 Per mi el portfoli és una bona manera d’avaluar-nos i posar per escrit tot allò que hem fet 
durant el curs. A més no em representa molta feina perquè el puc anar fent mica a mica 
durant el curs.(2n d’ESO)

 El portfoli és una bona eina per reflexionar i recordar aquelles activitats que hem fet 
durant el curs. Així te n’adones de tot el que has fet i aprés i també de els tonteries que 
de vegades posem en algunes activitats, preguntes, exàmens...( 2n d’ESO)



CONCLUSIONS

 El portfoli en si m’ha costat bastant, és un feina molt feixuga i més a primer d’ESO, perquè 
no hi estem acostumats a fer un portfoli tan complet i que inclogui tantes coses. A mi, 
personalment, m’agradaria que l’haguéssim d’entregar per trimestres, així com fem amb el 
de català, perquè la feina seria molt més constant, per la meva opinió i no seria tanta feina 
deixada acumular. I respecte al contingut, crec que és molt correcte, perquè els fulls de 
reflexió inclouen unes preguntes que ajuden moltíssim a l’hora de reflexionar, és com si 
tinguéssim una guia per valorar cada activitat i, m’agradaria que les valoracions de 
trimestre també incloguessin unes preguntes per respondre, perquè englobar-ho tot és una 
de les coses que em costa més i si hi haguessin les preguntes, segurament resultaria menys 
dificultós ( 1r d’ESO)



CONCLUSIONS

En el portfoli estem valorant els nostres 
errors per a altres vegades , del que podem 
estar orgullosos, podem veure en què hem de 
millorar o continuar fent-ho així. Aquest és 
un aspecte molt important, sobretot en els 
treballs grupals.

Ens dóna l´oportunitat de millorar com a 
persones i com a estudiants i sincerament 
prefereixo fer el portfoli que avaluacions, 
encara que aquest comporti més feina. Penso 
que n´aprenc molt més(alumne de 3r d’ESO)


