
Carta personal dirigida al professorat desconeixedor del PEL i de 
la seva metodologia: Què li serà útil saber? 

 
Benvolgut/da company/a, 

 
Fa pocs anys que em dedico a “això” de l'ensenyament i com molta altra gent he 
anat aprenent amb el temps i l'ajuda de molts companys. El primer cop que vaig 
sentir a parlar a les meves companyes de departament de Portfolios i de PEL no 
en tenia ni idea del que era, però suposava que devia ser important perquè tothom 
en parlava.  
 
La primera idea que em vaig formar, a copia d'anar escoltant comentaris, va ser 
que es tractava d'anar recopilant redaccions, treballs, autoavaluacions... a una 
carpeta (o portfoli, per això li devien haver posat el nom, no?) amb l'objectiu que 
l'alumnat pogués guardar millor els seus treballs i recuperar més ràpidament coses 
que ja havia tractat en el passat. 
 
Doncs, vaja, sí, en part és veritat... hi ha un portfoli i s'hi recopila informació... però 
més enllà d'això he descobert que darrera del Porfoli no hi ha només una carpeta, 
sinó una manera d'entendre l'ensenyament.  
 
No en sóc un expert, així que segurament no et podria respondre totes les 
preguntes del que significa el portfoli, però sí que et puc donar les meves opinions 
i les meves experiències després d'haver participat per primera vegada en un grup 
de treball centrat en aquesta metodologia. 
 
Segurament, la part més negativa amb la que et trobaràs és la sensació de no 
veure la llum al final del túnel, és a dir, que sempre vas descobrint coses noves i 
potser penses que és inabastable tot el que comporta. Sí, certament això implica 
feina, no t'enganyaré i al principi pot ser que es faci costa amunt (com va ser en el 
meu cas), perquè no acabes de copsar de què es tracta, però si hi ha algú que et 
vagi guiant, poc a poc t'acostes al final d'aquest túnel (i que consti que jo encara hi 
sóc a dins, eh!), i vas veient les coses més clares. 
 
Un cop vagis veient la llum... bé potser això és massa sectari... provem-ho de nou: 
un cop vagis entenent com funciona, t'adonaràs que la part més important, 
consisteix en fer que l'alumnat esdevingui cada cop més responsable i conscient 
del propi procés d'aprenentatge. Per assolir això, cal fer una sèrie de canvis... en el 
meu cas (tot i que des de dins del túnel, encara no n'he pogut fer molts) ha 
consistit en compartir els criteris d'avaluació per compartir els objectius que cal 
assolir, fer que l'alumnat demostri per escrit allò que van assolint amb 
autoavaluacions amb exemples (segurament sentiràs a parlar d'evidències, però 
tot i que l'Olga em condemnarà per sempre a dins del túnel, per a mi són 
exemples), fer reflexions en grup a classe de què ens ajuda a aprendre i com... 
 
Però segurament, el que més m'ha servit és veure que, com a professor de 
llengua estrangera, cal preparar les classes amb la perspectiva que han d'estar 
orientades cap a una finalitat comunicativa i a partir d'aquí anar empeltant les 
activitats que ajudin a porta-nos fins a l'objectiu. 
 
No podria acabar aquesta carta, sense esmentar la importància de 
l'«esmicolament», és a dir, de fer evident a l'alumnat (i també a mi com a 
professor) allò que cal d'aprendre, d'una manera molt detallada, esmicolada, de tal 



manera que si s'entén i es desenvolupa correctament, es pot anar construint amb 
sentit el propi portfoli i avançant amb el currículum. 
 
Molta sort i paciència! 
Carles 

 


