
Benvolguts i benvolgudes: 

Sóc el PEL i us escric aquesta carta per parlar-vos de mi i per 

coneixen's una mica millor. El meu acrònim és PEL que significa 

Portfolio Europeu de les Llengües. 

Us preguntareu quina és la meva utilitat, Doncs ara mateix us ho 

explico. Segur que poc o molt haureu sentit a parlar de mi o del meu 

germà gran el MECR(Marc Europeu Comú de Referència) .Jo sóc més 

simple i assequible. El que importa no és el meu nom si no el que 

amago darrera. Alguns haureu sentit què sóc una carpeta per guardar 

coses, altres que sóc un mètode d’autoavaluació ,res d’això és del tot 

incorrecte però tampoc correcte. 

El que em preocupa és aprofitar al màxim el que els alumnes ja 

saben, utilitzar les altres llengües que coneixen per aprendre'n de 

noves i ser conscients de com podem fer-ho per aprendre més i millor 

per tal que el que aprenem ens sigui útil i ho puguem transferir a 

altres situacions. 

També m’interesso per fer que els alumnes coneguin l’objectiu cap al 

que anem i es marquen el camí per arribar-hi. Pel camí anem prenent 

consciència del que estem aprenent i sobretot com ho hem après. I 

que al final siguin capaços d’autoavaluar-se  i demostrar aquests 

aprenentatges. 

El camí també és una de les meves preocupacions ,el camí fa pujada i 

pugem a poc a poc però segurs, fem un camí des de l’activitat més 

bàsica fins a la més complexa. Comencem la casa pels fonaments i 

creem una bona embastida. Intento que  tothom pugui pujar, 

cadascú al seu ritme i fent les passes que convingui però que tothom 

arribi. 

M’agrada que els que m’utilitzin treballin agrupant-se de diferents 

maneres (grup petit, parelles ,individual...)i quan preparo la meva 

part del camí intento que les activitats arribin a tot els alumnes que 

tinc per diferents que siguin i per diferents maneres que tinguin 



d’aprendre. Ah! i sobretot que siguin variades utilitzant les diferents 

destreses. 

I que podeu aconseguir amb tot això? Doncs fer alumnes més 

competencials, més tolerants i sobretot més feliços ja que l’èxit 

també porta a la felicitat. 

Ara ja sabeu qui sóc, espero que amb la meva presentació us hagin 

agafat ganes de coneixem millor  i de provar-me per veure tot el que 

et puc donar a tu i als teus alumnes. 

Judit  


