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

Companyes i companys mestres, 

Com sabeu hem tingut la gran sort de poder assistir a un grup de treball a 
Barcelona sobre el PEL (Potfolio Europeu de les Llengües). 

El primer que us vull transmetre es que vaig tenir una gran satisfacció  en veure 
que estem treballant en la línia correcta. Felicitats!!  

Totes i tots els que heu impulsat noves metodologies a l’escola, que heu pensat 
que les llengües s’havien de treballar des de la seva funció comunicativa i real, 
que no us ha fet por  prescindir del llibre de text perquè heu confiat en 
vosaltres mateixos i en el treball en equip, que heu plantejat els vostres dubtes i 
incerteses amb sinceritat i responsabilitat, que heu reconegut els vostres èxits i 
fracassos, que heu aprofitat els errors per reflexionar i buscar noves estratègies, 
... tots vosaltres heu de saber que heu fet una gran tasca: heu construït els 
fonaments sobre els que podrem aplicar el PEL del qual vosaltres sereu la 
bastida (scafolding).   

I ara us faig un breu resum del que el PEL ens aporta: 

Com a Portfolio és una carpeta amb una sèrie de documents que ens poden 
ser de gran utilitat si ens els fem nostres (passaport, biografia lingüística, 
objectius per nivells, ...) 

Però encara és més interessant el que ens aporta en el dia a dia a l’aula. 

Tots tenim clar que hem de treballar totes les tipologies textuals oralment i per 
escrit. 

Passos a seguir: 

1.  Triem una tipologia textual (poesia per exemple)  

2. Decidim la tasca final (objectiu funcional) que hauran de realitzar els 
alumnes, i la definim molt detalladament (per exemple: escriure una poesia de 
temàtica sobre el mar per llegir-la als Jocs Florals Davant de tota l’escola) 

3. Redactem els objectius d’aprenentatge, que són els que avaluarem. 

4.- Redactem els objectius didàctics, són objectius que ens plantegem però no 
avaluem.  

5. A la primera sessió de la unitat didàctica exposem la tasca final als alumnes 
assegurant-nos de que totes i tots entenen perfectament que hauran de fer i 
com ho hauran de fer. 



6. I comencem a treballar, donant-los i/o ajudant-los a aconseguir les eines 
que necessiten per assolir l’objectiu, és a dir fent la bastida que els dóna 
seguretat i els ajuda a construir (scoba, ja us explicarem que és i com fer-la). 

7. Posada en escena de la tasca final (en aquest cas serien els Jocs Florals, 
però pot ser fer un mural o power point, escriure una recepta de cuina, cantar 
una cançó, exposar un text expositiu, fer una entrevista, representar un diàleg 
...) 

I com avaluem? 

Sempre ens trobem amb aquest problema, no acabem de saber com fer-ho. 
El PEL ens dóna resposta: avaluació compartida, significativa i autoregulació. 

Al començament ja hem redactat el objectius d’aprenentatge, que són els 
que ens marquen quins són els indicadors de l’avaluació. Amb aquests 
indicadors hem d’elaborar la graella d’avaluació del mestre, esmicolant una 
mica els objectius de manera que ens sigui fàcilment i objectiva avaluable en 
el transcurs de la seqüència didàctica (U.D.)  

De la mateixa manera elaborem la graella d’autoavaluació dels alumnes, en 
la qual ha de quedar molt clar i concís quin es l’indicador i quin és el grau 
d’assoliment (per exemple: objectiu “Llegir el poema davant de la classe” 1. 
He llegit el poema amb veu forta i clara i aixecant de tant en tant els ulls del 
paper. 2. He llegit amb veu forta i clara però he mirat tota l’estona el paper. 3. 
He llegit be però fluixet. 4. M’he encallat varies vegades i no se’m sentia prou 
be. 

Els alumnes han d’omplir la graella de cada un dels objectiu i presentar una 
evidencia (en l’exemple anterior podria ser una gravació feta a l’aula) 

Com quedaria la nostra plantilla de la programació? 

Mes senzilla que ara. Podria ser: 

UNITAT DIDACTICA CICLE 

NIVELL 

TEMPORITZACIO 

MESTRE 

JUSTIFICACIO 

 

OBJECTIU FUNCIONAL 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 



OBJECTIUS DIDACTICS 

 

ACTIVITATS 

Sessio 1 

Sessio 2 

... 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

I què passa amb les competències bàsiques? Com es programen? 

En realitat no es programen les competències bàsiques, es programen les 
seqüències didàctiques. El que hem de fer es analitzar quines competències 
bàsiques estem treballant en cada unitat i assegurar-nos de què les anem fent 
totes. 

Quin canvi implica tot això en la nostra manera de treballar? 

Per mi és molt important que tinguem clar que estem parlant de “llengües”, en 
plural. Hem de tractar de manera integral les tres llengües que s’estudien a 
l’escola i incloure tot el que ens aporta el multilingüisme.  

Jo penso que ens dóna resposta a problemes que ens hem estat plantejant els 
darrers cursos (avaluació, atenció a la diversitat, competències bàsiques, 
programacions...)  

I crec que el gran canvi que ens hem de proposar es dedicar més temps per 
reflexionar i deixar per escrit les conclusions a que anem arribant, tant 
individualment com col�lectiva.  

I aquí acabaria aquesta explicació una mica simplista del que el PEL ens pot 
aportar. Amb la tranquil�litat de què darrera hi ha uns fonaments teòrics i 
especialitzats en els que hem d’aprofundir.  

M’agradaria haver-vos encomanar l’entusiasme del que ens hem amarat  en 
el grup de treball i caminar plegats en l’autoregulació i el creixement 
professional i personal. 

Gracies pel temps que heu dedicat a llegir la meva carta, 

Ma. Jesus 

 


