
                                                                                       David Jiménez i Meritxell Tomàs 
                                                                                       Grup Portfolio Primària 
                                                                                                   
                                                

O.Esteve. Grup de treball Portfolio 

 

 

 

1- Descripció breu del propi punt de partida en com ençar el 

curs sobre el treball amb el PEL. Treball individua l i posada 

en comú en el petit grup. 

 

En un principi teníem la idea que el Portfolio era només un 

instrument que feia de nexe entre el Marc Comú Europeu de 

Referència i els alumnes. Creiem conèixer la funcionalitat del 

material (biografia, dossier i passaport) que havíem rebut a 

l’escola. Sabíem que el Portfolio seria una eina que ens ajudaria 

a treballar la diversitat lingüística i cultural dels nostres centres, ja 

que, facilitava la reflexió sobre el coneixement de  llengües.  

 

És a dir, coneixíem una part de la teoria, tot  i que ens faltàvem 

encara molts continguts. Ara bé, ens feia encara molta més falta 

saber com passar a l’acció amb aquest material. Com utilitzar el 

PEL en la nostra acció docent. 

 

En finalitzar aquest curs ens alegra veure que el Portfolio és molt 

més del que esperàvem, que en ell s’amaga una metodologia 

molt rica tan per al professorat, per tal de millorar la seva tasca 

docent com per als alumnes per obtenir uns millors resultats en 

el seu procés d’aprenentatge. 
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2- Llistat dels aspectes més rellevants de tots els  tractats 

especificant la selecció duta a terme: per a això c aldrà 

especificar en què us ha fet avançar exactament els  

aspectes i les reflexions seleccionades 

 

L’aprenentatge de llengües en forma d’espiral 

 

Cada alumne té la seva pròpia biografia lingüística  que l’ajudarà a 

prendre consciència d’estratègies o habilitats que ja usa per tal 

d’aprendre altres llengües. 

 

Per aquest motiu el tractament integrat de llengües  és tan 

important alhora de millorar els aprenentatges en llengua.  

Tenir present aquest aspecte ha estat molt positiu en aules amb 

molta diversitat com les nostres, ja que, els alumnes han pogut 

participar en algunes activitats aportant coneixements de les seves 

llengües maternes. Per altre banda, hem pogut veure com és molt 

necessari un treball conjunt entre els mestres de llengua per anar 

desenvolupant la competència plurilingüe  i aprofitar aquells 

coneixements que els alumnes ja tenen adquirits en una llengua per 

a treballar altres aspectes en una altre llengua. 

 

Objectiu en forma d’acció 

 

Tenir present que l’objectiu final sempre ha de ser una acció a fer, 

per a què l’alumne tingui clar quina finalitat ha d’assolir. 
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Hem trobat una millora en els resultats des de que especifiquem 

l’objectiu final que els alumnes han d’assolir en cada tasca. La fita 

és més concreta i per tant els alumnes tenen més clar el que han de 

fer i troben la funcionalitat de l’objectiu. 

 

 

La seqüenciació d’activitats 

 

La seqüenciació d’activitats de manera scaffoldiana, és a dir, tenint 

present el lloc de partida i l’objectiu final anat fent activitats graduals 

de més simples a més complexes.  No treballar els exponents 

lingüístics de forma fragmentada. 

 

Aquesta manera seqüenciada de treballar ens ha ajudat molt com a 

mestres a programar i a tenir clar els passos que l’alumne ha de fer 

abans d’assolir l’objectiu final plantejat. També és una manera de 

poder atendre la diversitat de l’aula, ja que, permet poder adaptar 

les activitats a les necessitats dels alumnes. 

Quan els alumnes treballen seguint una seqüència d’activitats els és 

més fàcil assolir l’objectiu final perquè han anat treballant activitats 

prèvies que han facilitat que puguin arribar a la fita plantejada. 

 

Les SCOBA i les pautes autocognitives.  

Les SCOBA és una de les maneres més interessants que hem vist 

d’estructurar d’una manera molt visual els continguts que es 

treballar dins d’una seqüència didàctica. Ajuda als alumnes a veure 

amb claredat què és el que vol el professor i quins seran els punts 

en què s’hauran de fixar per avançar en els seus aprenentatges, 



                                                                                       David Jiménez i Meritxell Tomàs 
                                                                                       Grup Portfolio Primària 
                                                                                                   
                                                

O.Esteve. Grup de treball Portfolio 

 

sobretot és una manera de marcar el camí que hauran de seguir. 

També ens ajuda a reflexionar en les punts importants de la 

seqüència i a donar de manera més senzilla les ajudes necessàries 

per que els nostres alumnes aprenguin d’una manera totalment 

pràctica i significativa. 

 

Sobretot ens ajuda a interrelacionar de manera coherent diferents 

seqüències didàctiques amb un “paraigües comú”, i per tant, ens 

ajuda a programar les activitats d’ensenyament i aprenentatge d’una 

manera totalment transversal, i fent servir aquella manera tant 

interessant de pensament del calaixos del que parlava l’Olga, 

sempre fent servir els seus coneixements previs per anar poc a poc 

avançant sobre el camí de la Zona de Desenvolupament Propera de 

cada alumne, i de la millor de les maneres, adaptar les nostres 

activitats a les necessitats reals del aprenents. 

 

 

De les pautes metacognitives en podríem donar una valoració 

similar a l’anterior, amb la clara diferència de que els contingut no 

es presenten tant clarament com als Scoba, així que hem de fer un 

treball de presentació dels objectius més clara, i haurem d’anar 

resolent els dubtes que els hi vagin sorgint amb la formulació de 

preguntes de què tracta aquest metodologia. 

També ens ajuda als mestres a reflexionar sobre quins seran els 

passos que hauran de seguir per avançar en el seu aprenentatges. I 

als alumnes a crear una ment reflexiva i d’autoregulació.



                                                                                       David Jiménez i Meritxell Tomàs 
                                                                                       Grup Portfolio Primària 
                                                                                                   
                                                

O.Esteve. Grup de treball Portfolio 

 



                                                                                       David Jiménez i Meritxell Tomàs 
                                                                                       Grup Portfolio Primària 
                                                                                                   
                                                

O.Esteve. Grup de treball Portfolio 

 

 

3- Una mostra de seqüència didàctica des del plante jament del foment de la competència plurilingüe i d e 

l’autonomia de l’aprenent. 

Seqüència didàctica: ‘A mess in the zoo’  

Objectius didàctics. 

Produir i entendre una descripció escrita i oral d’un animal seguint un model. 

Continguts. 

Comprensió oral d’una història. 

Producció oral i escrita, i comprensió del vocabulari i les estructures treballades. 

Expressió i comprensió escrita de la descripció d’un animal. 

Expressió i comprensió de la descripció d’un animal. 

Interés per l’adquisició den nous continguts i el desenvolupament de la unitat.. 

Interés pel coneixmenent de la fauna de diferents regions del món. 

Actitud positiva en vers  les produccions orals i escrites dels companys i companyes. 

productions. 

Actitud positiva en vers el treball en parelles i en grups. 
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GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ. Després d’haver realitzat tot el procés, al final de la seqüència didàctica. 
 SÍ NO EVIDÈNCIA 
Sóc capaç de deduir el significat de nou vocabulari escoltant una història, amb o sense suport 
visual 

   

Sóc capaç de buscar el significat de paraules noves a partir d’una descripció escrita en anglès    
Entenc l’explicació de diferents animals en suport escrit    
Sóc capaç d’ordenar una informació per escrit seguint unes pautes donades a una graella    
Sóc capaç de memoritzar un breu text escrit sobre un animal i exposar-ho oralment    
Conec diferents animals i sé ubicar la seva procedència sobre un mapa    
Sóc capaç d’enregistrar i fer un senzill muntatge fent servir un programa d’edició 
multimèdia amb l’ordinador 

   

Sé utilitzar el cercador a Internet per buscar imatges relacionades amb els animals    
Sé guardar imatges relacionades amb els animals i fer-les servir al meu muntatge multimèdia    
Conec les característiques principals d’un animal  i puc fer una relació dels seus hàbits amb 
la seva procedència 

   

Sóc capaç  de treballar en grup de manera respectuosa amb un objectiu comú    
He visualitzat les produccions multimèdia dels altres companys i he après coses sobre altres 
animals del món 

   

M’he interessat en conèixer els animals de les diferents parts del món    
He mostrat un actitud positiva i he aportat idees dins del meu grup    
He col·laborat i ajudat als meus companys per realitzar la presentació final del treball 
multimèdia el més correcta possible 
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Una descripció final, correctament preparada i editada, per a ser un 10, ha de complir els següents requisits: 
 
 
INDICADORS D’ASSOLIMENT SI NO 
Ha utilitat les paraules correctament ordenades   
Ha utilitzat varietat de vocabulari per tal de no fer repeticions   
Ha seguit l’estructura utilitzada en la pauta donada (graella i model)   
Les oracions tenen una estructura correcta   
Les oracions són més elaborades utilitzant el vocabulari après   
Ha memoritzat correctament la seva part del text   
La pronunciació ha  estat acurada   
L’edició del vídeo ha estat adequada ( títol, transicions, talls de les errades, etc).   
Han mostrat comprensió davant les produccions dels companys (han sabut l’animal del que parlaven els companys al vídeo)   
Han mostrat respecte i sentit crític davant de les pròpies produccions, i en vers les dels altres   
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4- Una mostra d’una ‘família de seqüències’ amb par aigua comú. 

 

ACTIVITAT 1 

 

L2 – Català 

Nivell Adults 

Títol de l’activitat: Com és això? 

Objectiu:  Descriure ordenadament un objecte o pers ona decidint els ítems que emprarem per fer-ho. 

 

Seqüència d’activitats: 

 

1. Omplir en una graella que farem servir durant les parts 1, 2 i 3. Haurem de decidir quins són els aspectes que 

volem fer servir per descriure una fruita (per exemple: color per dins i per fora, tamany, forma, gust, etc.) i decidir 

en quin ordre ho voldrem fer servir ( per exemple: primer la forma, després el color, etc.) 

2. Buscar un vocabulari general que es pugui  adequar a una descripció de qualsevol fruita. Ho escriurem a 

cada columna. 
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3. Joc d’endevinar la fruita que estic pensant. Descriure una fruita oralment fent servir els aspectes i la 

seqüència que hem decidit en la part 1, i triant el vocabulari adient de la part 2. No es dirà el nom de la fruita, i 

els altres hauran d’endevinar de quina fruita es tracta. 

 

4. Activitat escrita fent servir el mateix procediment que anteriorment, però ara farem la descripció d’un familiar 

proper. Haurem de decidir quins són els aspectes que voldrem descriure (per exemple: trets físics. hobbies, 

etc.), els haurem d’ordenar seguint un ordre lògics segons la importància que pugui tenir si es vol presentar 

aquest familiar a algú (per exemple: primer dir el nom, després...). Buscar un vocabulari adient per a la 

descripció, i finalment la redacció. 

 

5. Posada en comú i debat sobre els aspectes que es podrien millorar de les diferents descripcions. 
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ACTIVITAT 2 

 

LE – Anglès. 

Nivell 5è. 

Títol de l’activitat: “ A mess in a zoo”. 

Objectiu: Crear una descripció oral i escrita d’un animal seguint un model. 

 

Seqüència d’activitats: 

 

1. Comprensió oral. S’explica la història “A mess in a zoo”. 

 

2. Els alumnes hauran de triar quin animal volen treballar a l’activitat per tal de fer una descripció. Es parla sobre 

quin és el millor recurs per buscar informació sobre aquests animals. 

 

2. Els alumnes busquen la informació dels animals utilitzant diferents recursos. Es posa en comú quin ha estat el 

millor recurs per trobar informació sobre els animals del conte. 
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3. Cada grup, té la informació d’un animal en concret, i l’exposa a la resta de la classe, per tal d’omplir una 

graella amb les característiques de cada animal. 

 

4. Quan els alumnes ja coneixen les característiques dels animals del conte, el mestre els hi ensenya un model 

de descripció d’un animal, d’aquesta manera els alumnes poden observar quines són les estructures 

lingüístiques que es fan servir. 

 

5. Una vegada els alumnes i el mestre han comentat l’estructura que té l a descripció model, cada alumnes amb 

la informació de les característiques de l’animal de la graella, realitzarà la seva pròpia descripció escrita. 

 

6. Memoritzar. Dir. Gravar. 
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ACTIVITAT 3 

 

L3 – English 

Nivell 5è de primària 

Títol de l’activitat: “ Lets go cooking” 

Objectiu: Expliquem una recepta a nivell escrit i o ral per a fer un programa de cuina en anglès, apren dre 

a editar vídeo i conèixer receptes d’altres culture s i països. 

Seqüència d’activitats: 

 

1. aprendre a aprendre: omplir una fitxa amb vocabulari ( estris de cuina i verbs) utilitzant diferents recursos 

per trobar paraules noves : llibres, vídeos, diccionari (L3) 

2. Reflexió:  Hi ha diferents maneres d’aprendre paraules noves en una llengua que no és la nostra 

habitualment / estratègies d’aprenentatge ( L1) 

3. Writing:  (L3) A partir d’una recepta d’exemple crear una recepta de diferents llocs del món en grup ( 

ingredients, estris, recepta pas a pas)  Preparem l’enregistrament de la recepta Treball colaboratiu  

4. Speaking:  Enregistrem en vídeo la nostra Recipe. A l’aula d’informàtica aprenem a editar el vídeo que 

hem enregistrat. ( Competència digital)  
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5. Listening and reading : Veiem les nostres receptes i les de les altres escoles penjades al blog. 

6. Sensibilització . Fem un mural amb un mapamundi amb totes les receptes impreses del bloc d’arreu del 

món. 

7. Autoavaluació : Visionem el vídeo nostre i dels altres companys i omplim la fitxa d’autoavaluació per 

adonar-nos de tot el que ara ja som capaços de fer: explicar una recepta en anglès, editar un vídeo, 

aprendre paraules noves,..... 

 

 

ACTIVITAT 4 

 

L3 – English 

Nivell 6è de primària 

Títol de l’activitat: “ Workshops” 

Objectiu: Recordem els passos a seguir per a elabor ar les regles d’un joc inventat. 

Seqüència d’activitats: ( Activitat emmarcada en el  conjunt d’activitats intercentres English Day) 
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1. Reading (L3): Llegim en grup les instruccions en anglès de diferents jocs senzills. Intentem jugar-hi i 

comprendre ( per deducció si és possible o altre recurs) les paraules noves que hi apareixen 

2. Oral interaction (L3): Inventem un “workshop”: Entre tots inventem un joc per aportar a la celebració 

del “English Day”. Intercanviem idees utilitzant l’anglès que sabem i el vocabulari après de l’activitat 

anterior. 

3. Writing:  (L3) Elaboració d’un text instructiu. A partir dels exemples vistos i l’activitat anterior elaborem 

individualment o en petits grups les regles del joc que hem inventat. 

4. Reflexió i Autoavaluació: (L1 i L3 Fem una posta en comú dels treballs fets i reflexionem sobre quines 

ordres són les més adients ( correcció col·lectiva) Arribem a la elaboració conjunta de les regles del nostre 

joc 

5. Treball col·laboratiu: Preparem el material necessa ri pel desenvolupament del joc i passem a 

l’ordinador les “rules”  

6. Reflexió final: Perquè hem estat capaços de fer aquest tipus de text? Reflexió sobre les 3 activitats fetes 

en cursos passats. Quines diferències trobem entre el text final i quan ho preparàvem oralment? 

Dins de l’aprenentatge de diferents tipologies de t extos:  l’aprenentatge del text instructiu, aplicat  en 

diferents contextos i en diferents llengües. 
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Treballen una mateixa habilitat? 

Treballen diferents habilitats i competències però es van repetint. Repetim la seqüència i el plantejament. 

Reflexionem a partir del que ja hem après per aprendre més coses: Ampliació i millora de les capacitats.   

 

Tracten un mateix tema? 

Solament en dues es repeteix el tema. En les altres canviem de tema ( titelles, jocs) però utilitzem el mateix 

“scaffolding” 

 

 

 

 

5- La formulació de descriptors específics relacion ats amb la ‘família de seqüències’ 

 

• Saber descriure un objecte o persona en llengua catalana. 

• Saber descriure a nivell oral i escrit un animal en llengua anglesa. 

• Saber explicar una recepta a nivell escrit i oral per a fer un programa de cuina en anglès. 
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• Saber explicar els passos a seguir per a elaborar les regles d’un joc inventat en anglès. 

 

 

 

 

6- La formulació del que podria ser el descriptor m és general en el qual es podrien encabir els 

descriptors específics 

 

 

Crear un text instructiu, tant a nivell oral com escrit, en diferents llengües. 

 

 

 

7- Una reflexió final amb el títol: “El PEL i jo/no saltres en aquest moment”  

 

El PEL ens ha fet reflexionar en molts aspectes de la nostra tasca com a docents i ens ha fet millorar molt la 

nostra acció educativa obtenint uns molt bons resultats en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
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Després de finalitzar la formació ens agradaria remarcar els següents aspectes: 

la importància de trobar un objectiu funcional i clar per a desenvolupar una unitat, i sobretot que els i les 

alumnes tinguin coneixença d’aquest objectiu per a què entre tots puguem assolir a la fita.   Aquest objectiu 

també es servirà per a l’avaluació per a poder comparar des d’ on vam partir i fins a on hem arribat al llarg de la 

unitat. 

 

Una altre aspecte seria la idea de començar sempre des d’activitats simples cap a activitats més complexes que 

ens ajudaran a realitzar l’objectiu final del que parlàvem.  Treballar en escala ajuda als alumnes a no perdre’s i 

anar construint el nou coneixement de mica en mica. És com una superació constant fins a assolir l’objectiu que 

s’anuncia en un principi.  

 

Ens ha quedat molt clar que no som mestres d’una llengua en concret, sinó mestres de llengua i que per tant no 

hem de separar-les ans al contrari aprofitar el que sabem en una per aprendre una altre.   
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L’avaluació potser és el tema que m’és ens ha costat, ja que, tant els alumnes com els mestres tenim molt 

instaurat que l’avaluació és equivalent a examen o realització d’un treball, però no pensem en altres tipus 

d’avaluacions que podem arribar a ser molt més útils per a avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge.  

 

Després d’haver finalitzat aquest curs m’alegra veure que el PEL és molt més que un instrument que fa de nexe 

entre el Marc Comú Europeu de Referència i l’alumne, que és molt més que una eina per a treballar la diversitat 

lingüística, que és molt més que una mostra del procés dels discents…el PEL engloba una metodologia molt 

rica i útil que ens fa reflexionar sobre la nostra tasca com a docents i que fa millorar els resultats dels nostres 

alumnes tenint en compte el treball per competències (la nova llei) i que entén a l’alumne com a protagonista del 

procés d’aprenentatge. 

 

Treballar en equip ens ha ajudat a solucionar alguns dels problemes que ens anaven sorgint a les aules a 

l’implanta el PEL, així com també a solucionar els dubtes que anaven apareixent. 

El treball conjunt, amb dues escoles de primària, ens ha permès la creació d’un blog  a on hem compartit les 

nostres pràctiques. Aquest blog el considerem molt positiu, ja que ha donat a conèixer a tota la comunitat 

educativa el nostre treball, així com a altres centres. A més a més, els alumnes estaven molt motivats en 
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realitzar les activitats en saber que es publicarien al blog i a on podrien conèixer els alumnes dels altres centres 

que també estan pilotant el Portfolio. 

 

Abans del PEL només ensenyava continguts de la llengua anglesa, però els alumnes no reflexionaven sobre 

com aprenien aquesta llengua. No els oferia eines per a preparar-los per aprendre a aprendre. Ara 

l’ensenyament i aprenentatge de la llengua va més enllà i em quedo amb el lema: 

“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime”. Chinese Proverb. 

 

 

 

 

 
 
 


