
Carta personal : 

El Portfoli és una eina metodológica dirigida exclusivament a l´alumne. Ell és qui 
en tot moment porta les regnes del seu procès d´aprenentatge. Aquesta eina 
es pot utilizar en tots els nivells educatius des de primària fins a secundària 
passant per totes les matèries. 

El Portfolio és un instrument molt útil per l´alumne ja que amb aquest  pot 
demostrar sobre paper els seus coneixements i la seva evolució. El professor és 
qui el guia dins d´aquest aprenentage, però el protagonista de tot el projecte 
és sempre l´alumne. 

El Portfoli es divideix en tres parts importants, toti que depenen del model de 
Portfolio que s´utilitzi es pot complementar més o menys alguna de les parts 
d´aquest. En el meu cas es tracta del Portfoli de les llengües europeu i l´he fet 
seguint el model de Thüringen ( Alemanya). Aquest es divideix en tres parts: 

- Sprachenpass (passaport de les llengües): de manera resumida 
l´alumna escriu les seves dades personals i també la seva propia 
valoració sobre els coneixements d´idiomes que té.  

- Europapass-Lebenslauf ( curriculum del passaport de les llengües):  
S´obtenen un altre vegades les dades personals de l´alumne, però 
d´una manera més amplia.  Ha de posar la seva professió, la seva 
experiencia laboral, les dades acadèmiques i el que és molt 
important, les seves competències i capacitats personals, és a dir, 
aquí engloba les seves capacitats socials, tècniques, artístiques, 
organizadores, etc… Si el curriculum fora massa ampli pot afegir-lo 
en format Word . 

- Dossier: És una de les parts més amplies i és la que demostra 
l´evolució de l´alumne a través dels treballs que ha produit i de les 
seves pròpies autoavaluacions.  

o Autoavaluació per competències: Aquí obtenim 5 graelles 
dividides en 5 competències,com són “escriure, escoltar, llegir, 
parlar, prendre part en converses”. Aquestes estan dividides 
per nivells de l´A1 al C2 i l´alumne s´ha d´autoavaluar tres 
vegades durant el curs, a l´inici, a meitat i al final del curs.  
Per a fer-ho utilizarà diversos símbols, que poden canviar de 
professor a professor, en el meu cas eren: 
 √√: molt bé 
       √: bé 
       ¡!: regular, he de treballar –ho. 

o Autoavaluació de la competencia social i de la propia 
competencia: ( aquests dos s´avaluan de manera semestral) 

� Competencia social: el grau de disponibilitat, de 
complicitat, de comunicació, de treballar en grup, de 
creativitat,etc… 



� Competència propia: motivació personal, capaciat per 
motivar-se, puntualitat, paper que juga dins d´un grup 
de treball, seguretat en sí mateix, disponibilitat de 
practicar l´exposició oral, etc… 

o Tot el material que es vagi produint i corregint per la 
professora es va posant dins aquest dossier. 

o En el meu cas vaig realitzar un Portfolio per les competències 
d´escriure i comprensió lectora amb la qual cosa havien 
d´anar realitzant tasques mensuals d´aquestes dues 
competències. En aquest dossier vaig afegir fulles de treball 
per la competencia lectora per tal aprenguessin a resumir de 
manera breu algun llibre que haguessin llegit i també 
desenvolupessin l´argumentació i l´opinió. 

o És important poder crear un blog, on els alumnes puguin 
accedir a agafar els materials que els professors penjen, per 
tal ho puguin fer de manera lliure i sense pressions. Se´ls dóna 
un temps determinat per fer-ho i ells mateixos accedeixen a la 
tasca.  

o AVALUACIO:  
� El professor va revisant el Portfoli cada 3 mesos i així pot 

veure quines mancances hi ha encara i donar exercicis 
de reforç i també pot veure l´evolució positiva en 
algunes de les competències. Aquest es torna amb 
anotacions fetes pel professor 

� Al final del curs jo he optat per fer una avaluació doble, 
és a dir, una feta pel propi alumne en la que dóna la 
seva opinió sobre l´experiència de treballar amb el 
Portfoli i sobre els plans futurs que tenen amb 
l´aprenentatge de l´idioma i un altre que és per part del 
professor on fa una valoració de procesos ( l´estil, la 
manera d´escriure, disponibilitat,etc…) i una última 
valoració general dividida en les competències de 
lectura i escritura i una general sobre el dossier, al final 
posa una valoració sobre l´alumne al llarg del curs. 
Aquest se li entrega a l´alumne al final del curs, per tal 
ho posi al dossier i ho tingui com a referent per si va a 
un altre escola o té un altre professor.  

Crec que treballar amb el Portfolio és molt útil per l´alumne, ja que li aporta 
seguretat  en sí mateix, autoreflexió i ser una mica més objectiu sobre els seus 
coneixements. És com si es veiessin des de fora , a vegades un pensa que ho 
controla tot molt bé, però quan realment s´hi fixi i pensa en les particularitats, 
potser no ho té tan sota control. És un exercici pràctic, dinàmic i vital dins de 
l´aprenentatge de llengües. El meu error aquest any ha estat plantejar-ho com 



a una opció voluntaria, però a partir d´ara ho faré com a una tasca més per a 
tothom dins del curs. Els resultats són visibles i molt bons.  

Anna 

 


