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

 

Benvolgut company, 

 

Fa temps que no parlem, i trobo a faltar aquelles tertúlies, diguem-ne pedagògiques, que 

compartíem plegats i és que anem tots com anem, atabalats i enfeinats ,a més ja saps 

que les persones com nosaltres no podem parar quietes. 

 

 Per cert, has anat a algun curs de formació aquest curs? No recordo que n’haguéssim 

parlat cap vegada... però es clar fa temps que no parlem. Doncs mira jo aquest any he 

participat en un grup de treball sobre portfolio, sincerament no sabia on em posava. Si 

que és veritat que n’havia sentit a parlar i fins i tot n’havia llegit algun article  i la 

curiositat em va portar a apuntar-m’hi i el que m’he trobat ha satisfet la meva curiositat, 

m’ha motivat a millorar la meva tasca docència , m’ha fet plantejar la meva 

metodologia i al mateix temps m’ha fet adonar que el que estic fent cada dia no està tan 

mal encaminat , què carai! gens mal encaminat però a partir d’ara sé que li he donar un 

enfocament nou , diferent , que espero ens ajudi als meus alumnes i a mi a aprendre més 

i millor. 

 

Buf! Sembla que hàgim descobert la sopa d’all oi? I mira potser sí, però el fet 

d’implicar l’alumne en els objectius d’aprenentatge i d’avaluació així d’entrada ,des de 

ben al començament penso que és una de les claus. Pensa-ho bé, sovint els nostres 

alumnes fan exercicis perquè els hi hem manat, però saben ells perquè els estan fent? , 

saben què els aporta fer aquell exercici? Si és que  a vegades ni nosaltres mateixos ho 

sabem. Fem fer exercicis perquè , l’exercici ve al llibre de text, pot semblar molt ximple 

però no em negaràs que a vegades és així, cal que  hi reflexionem tots plegats. I si ara et 

parlés de l’avaluació veuries també que l’alumne entén perfectament com , perquè i de 

què s’avalua. 

 

Aquesta és la metodologia portfolio, Ah! No t’ho he dit però el portfolio fa referència a 

l’aprenentatge de les llengües, si, les llengües així en plural, ni materna, ni estrangera ja 

que  parla de primera i/o segona llengua.. Ara recordo les vegades que hem parlat de les 

estructures comunes, que no les sabem tractar, que no ens en sortim... , doncs mira la 

metodologia TIL que comporta el portfolio hi ajuda  a moltíssim.  

 

I m ’oblidava de les parts del portfolio:  biografia lingüística, passaport de les llengües i 

dossier...però això és l’embolcall ,quan vulguis quedem i t’ensenyo un portfolio mentre 

fem un vermouth.  

 

Una abraçada, 

 

M. Antònia  
 


