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El concepte



Tipus de portafolis
Exhibició Procés Certificació

Book o 
portafolis 
professional.

Mostrar el 
procés 
d’aprenentatge.

Acreditar 
l’avaluació d’un 
període formatiu 
o experiència 
professional.



ePortfolios are student-owned digital working 
and learning spaces for collecting, creating, 
sharing, collaborating, reflecting learning and 
competences, as well as storing assessment and 
evaluation. They are platforms for students to 
follow and be engaged in their personal and 
career development, and actively interact with 
learning communities and different stakeholders 
of the learning process

(Kunnari & Laurikainen, 2017)

Kunnari, I. & Laurikainen, M. (Eds.) (2017). Collection of Engaging Practices in ePortfolio Process –
Publication of the Empowering Eportfolio Process project



Mostres
(evidències, proves,

artefactes)

Selecció Reflexió

Elements claus del portafolis



Mostres
Quins tipus de mostra podem 
incloure en un portafolis digital?

Qualsevol document (text, fitxers, fotos, vídeos, 
àudios, etc.) que aporti evidència del procés 
d’aprenentatge i ajudi a reflexionar-hi.



Selecció

Importància d’escollir les 
mostres d’aprenentatge

La selecció de les mostres per incloure en el 
portafolis digital és el que imprimeix el seu 
caràcter personal i és el primer pas del procés 
reflexiu.



Reflexió
El poder de la metacognició

https://spencerauthor.com/metacognition/

https://spencerauthor.com/metacognition/


Entorn digital

• Dinamisme

• Multimedial i multimodal

• Diversitat digital

• Accessibilitat 

• Transportabilitat



El potencial



Procés d’aprenentatge

Punt de 

partida

Procés d’aprenentatge

Caràcter dinàmic



Avaluació formativa

Punt de 

partida

Procés d’aprenentatge

retroacció



Pràctica reflexiva
Promoure la reflexió metacognitiva

https://lourdescardenal.com/2017/10/16/escalera-de-metacognicion/

https://lourdescardenal.com/2017/10/16/escalera-de-metacognicion/


Pensament crític
Competència transversal

• Decisió

• Raonament 

• Qüestionament (Qüestionar-se  i prendre consciència)

• Argumentació



Autonomia
Competència transversal

• Responsabilitat

• Confiança

• Implicació

• Col·laboració

• Habilitats



Competència Digital
Competència transversal i competència docent

Comunicació digital

interactivitat 

hipertextualitat

multimodalitat

DigCompEdu: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en


Multimodalitat
Comunicació digital

Vídeos Metàfores visuals



Creativitat
Competència transversal



La gestió



Aplicació
A on el podem portar a terme?
• A una assignatura
• A un màster
• A les pràctiques d’un grau
• Per avaluar les competències transversals 

d’un grau en el Pla d’Acció Tutorial
• Altres?



Planificació

Els equips docent han de decidir:
• Quina plataforma usar
• Quina estructura ha de tenir
• Quin contingut ha de mostrar
• Com fer el seguiment i donar suport
• Quan i qui dona retroacció
• Quin tipus d’avaluació



Tecnologia

Plataformes
d’e-portafolio mahara, MyDocumenta, PebblePad, bulb

Blogs WordPress, Blogger

Llocs web Google Sites, Weebly, Wix

Xarxes socials Facebook, Instagram



Estructura i contingut

Els equips docent han de decidir:
• Estructura lliure o fixa?
• Contingut mínim? Obligatori? Quan?
• Contingut opcional, de lliure elecció?



Seguiment

Qui fa aquest seguiment?
• La mentoria és essencial en el procés 

d'elaboració del portafolis.

• Els mentors/tutors poden ajudar a proporcionar 

una guia i comentaris en aquest procés.

Mentoria  - Tutorització – Retroacció continua



Avaluació formativa
Moments de tancament  = Moments de retroacció

Mínim:

1. Punt de partida

2. A la mitat  del procés 

3. Final (Qualificació?)



Avaluació
Criteris d’avaluació

Quins criteris utilitzarem per a l'avaluació? 

• Objectius d'aprenentatge 

• Competències

• Artefactes d'aprenentatge

• Reflexió metacognitiva



Avaluació
Auto-avaluació  / Avaluació entre iguals 

• Comprensió de 

les rúbriques

• Cocreació de 

rúbriques



Conclusió



El potencial 
del PD és

múltiple
ric
flexible
dinàmic



permet 
individualitzar 
l’aprenentatge

El portafolis 
digital
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