
CARTA PERSONAL DIRIGIDA AL PROFESSORAT DESCONEIXEDO R DEL PEL I DE LA    
   SEVA METODOLOGIA: QUÈ LI SERÀ ÚTIL SABER? 
 
 
Benvolguts companys, 
 
Tenim alumnes 10 a les nostres classes ? Quants en tenim ? Com podem aconseguir que els 
nostres alumnes siguin 10 ? Què fem actualment per què els alumnes puguin ser 10 ? 
 
Personalment sí que crec que tinc uns quants potencials alumnes 10 a les meves classes , 
però darrerament pocs excel·lents tenen per part meva. Entre altres coses  perquè dedico  tan 
de temps a ajudar als alumnes amb més dificultats que els que  són més bons els tinc una mica 
abandonats, i la majoria d’ells tampoc tenen ganes d’esforçar-se. 
 
Però crec que he trobat una bona manera de solucionar-ho. Segurament alguns de vosaltres ja 
ho coneixeu,es tracta de la metodologia PEL, i m’agradaria presentar-vos-ho en una reunió. De 
moment, si no us importa, us avanço alguna cosa perquè pugueu anar veiem de què va. 
 
El PEL (Porfolio Europeu de les Llengües)  aconsegueix  que l’alumne sigui reflexiu sobre la 
seva realitat lingüística , tant de les llengües que domina com de les que està aprenent. Per 
una banda ha d’anar arxivant en una capsa  tot això que li ha estat útil per aprendre una 
llengua, dins i fora l’aula. De tant  en tant podem demanar-li que l’ordeni i ens l’ensenyi. Això 
està molt bé perquè el fem ser conscient del seu aprenentatge. 
 
El nostre rol també canvia perquè no hem de treballar a partir de la programació sinó a partir de 
seqüències didàctiques . Us adjunt o unes quantes perquè les proveu. Consisteix en detallar 
molt  tot el què volem que l’alumne faci per acabar fent una tasca  i aconseguir uns objectius. 
És interessant comprovar que els objectius que els proposem coincideixen  amb els indicadors 
del MCRE, i per tant amb les Competències. A més les tasques que els demanem tenen una 
part de treball cooperatiu  i una part de treball individual, de manera que  potenciem el paper 
de l’expert , i la comunicació. 
 
Veureu amb les graelles d’autoavaluació,  que es poden passar a l’ inici, al mig i al final de la 
tasca, i que us adjunto, com els alumnes van ser partícips del seu aprenentatge. Així nosaltres 
els podem reconduir quan convingui, i sobretot podem anar fent una avaluació dinàmica  de tot 
el seu procés d’aprenentatge. Ja no ens caldrà avaluar només el  resultat final, sinó que ja 
tenim com avaluar tot el procés. També haureu vist com en l’explicació de les tasques hi ha un 
apartat anomenat Què he de fer per tenir un 10.  Facilitar aquesta informació a alumne serveix 
perquè aquest tingui molt clar que cal fer i segurament molta ho ha aconseguiran. Genial! 
 
Podria seguir explicant-vos moltes més coses del PEL, però  el cert es que preferiria fer-ho en 
una trobada. Per això proposo que en alguna reunió d’aquest  trimestre, em permeteu 
presentar-vos-ho, no només teòricament sinó també amb algunes activitats ja fetes perquè les 
pugeu anar provant. Segur que us encantaran! 
 
Per qualsevol cosa estic a la vostra disposició, 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció, 
Gemma  


