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Procés d’aprenentatge

• Clàssic: 

�Aula universitària.

�Unidireccional: Professor        estudiant.

�Rol de l’alumne: passiu.

• Actual:

• Procés d’ensenyament:

�Construcció del coneixement (aprendre a aprendre).

�Reflexió, autonomia, creativitat i pensament crític.

�Rol de l’alumne: Actiu.



PortafoliPortafoli



Portafoli

• Col·lecció organitzada de materials, proves i 

evidencies.

• Objectius concrets: 

�Demostració de coneixements i 

habilitats assolits.

�Autoaprenentatge.

�Anàlisi crític.

�Narrativa reflexiva

�Avaluació formativa continua i acreditativa.

Burckley, 2009; Snaden, 1998; 

Challis, 1999, Epstein, 2007; 
Rodríguez 2011



• Canvi de rols:

� Professorat: orientació, recolzament, 

seguiment.

� Alumne: 

�Actiu. 

Portafoli

�Actiu. 

�Autonomia de treball sense límits.

�Responsable del seu aprenentatge.

• Important: Gestionar-ho.
Martínez 2011; Rodríguez 2011; 

Grau Pere-Joan2008; 

Hall 2012; van Tarwijk 2012



Portafoli

• Procés d'aprenentatge centrat en l’alumne.

• Rol de l’alumne: Actiu.

• Interpretació constructivista de 

l’aprenentatge:

�Autoaprenentatge. �Autoaprenentatge. 

�Autoavaluació.

�Reflexió.

�Valoració crítica.

�Criteri clínic. Mattheos. Eur J Dent Educ  2009

Buckley. BEME Guide nº 11. 2009

Rodríguez. Tendencias pedagógicas. 2011

Gadbury-Amyot. Eur J Dent Educ 2012



Portafoli

• Rol del professor: 

�Dinamitzar, dirigir i orientar.

�Avaluació extensiva: progrés en el 
temps i procés mental de l’alumne.

�Aspectes essencials:

�Retroacció o feed-back continu.

�Comentaris.

�Tutoria. Colén. ICE/Horsori  2006
Buckley. BEME Guide nº 11. 2009

Rodríguez. Tendencias pedagógicas. 2011



• La possibilitat d’intercanviar amb el 
professorat aquests coneixements, 
experiències i dubtes, mitjançant la 
retroacció o "feed-back" afavoreix un 
aprenentatge continuat, àgil i complert.

Portafoli. Feed-back

aprenentatge continuat, àgil i complert.

• La orientació del professor afavoreix 
l’aprenentatge de l’alumne.

• Contribueix a que la docència sigui més 
eficaç, més eficient i arribi més rapit i de 
manera més propera als alumnes.



Portafoli. Feed-back

• Qualitat del feed-back: factor bàsic.

�Mantingut en el temps.

�Seguiment de l’aprenentatge.

�Informació febleses i mancances.

�Reforça els coneixements adquirits.

�Permet comparar el seu treball amb els 

comentaris rebuts i aprendre dels propis 

errors.

Grant, 2007; Grau-Perejoan, 2008; 

Ross, 2009; Burkley, 2010



Portafoli. Feed-back

• Té que donar resposta ràpida.

• Basant positiva.

• Llenguatge senzill, frases curtes, ben 

estructurades.

• Molt important la primera interacció:• Molt important la primera interacció:

�Permet comprovar que:

�Els plantejaments son adequats.

�Continguts ben desenvolupats, amb una 

mínima qualitat exigible.

�Possibilita introduir millores.

Snaden, 1998; Challis, 1999, 

Epstein, 2007



Portafoli. Reflexió de l’alumne

• La realització de pràctiques d’habilitats 
clíniques, juntament amb el treball de 
reflexió autònom, facilita l’assoliment 
competències.

• L’anàlisi i reflexió dels coneixements 
adquirits i la seva transcripció a un 
portafoli per part de l’alumne fa possible 
realitzar un treball d'autoaprenentatge i 
valorar els seus coneixements. 



Portafoli. Eficàcia 

• Correcta planificació i estructuració:
�Inici.

�Implantació.

�Desenvolupament.

• Qualitat de l’avaluació:
�Establiment de criteris unificats.

�Grau d’entrenament del professorat.

�Número de professors implicats.

Friedman 2001; Driessen 2007; Valero 2007; 

Grau-Perejoan, 2008; Ross, 2009; 



Portafoli

• Tancat: 

�Evidències obligatòries.

�El docent pauta l’elaboració.

�Model que desconfia del potencial de l’alumne.

• Lliure:• Lliure:

�L’alumne decideix què, com i amb quin format.

�Gran marge d’autonomia.

• Mixta: 

�E. obligatòries: garanteixen continguts.

�E. optatives: alumne lliure per aprofundir.



Objectius del Portafoli

• Professorat:

�Avaluació formativa continua.

�Realització de feed-back amb l’alumne.

�Acreditació de les competències assolides.

• Alumnat:

�Treball autònom.

�Autoavaluació dels coneixements.

�Redacció reflexiva d’una activitat.



Què no és un portafoli

• Recull de materials i registres.

• Reproducció de classes, lectures o texts 
d’Internet.d’Internet.

• Presentació de treballs sense interacció 
professor – alumne.



Formació on-line. 
Portafoli  electrònic: e-portafoliPortafoli  electrònic: e-portafoli



e-portafoli. Formació on-line

• Canvi del mètode d’ensenyament.

• Canvi de la metodologia d’estudi.

• Avantatges:

�Asincronia.

�Disponibilitat.�Disponibilitat.

�Adaptació del temps.

�Flexibilitat.

�Facilitat d’actualització dels continguts.

�Avaluació formativa i sumativa

Grau-Perejoan 2008; Ross, 2009;
Dannefer 2007; Driessen 2007; Burkey 2010; 

Hall 2012; van Tarwijk 2012



e-portafoli. Formació on-line

• Desavantatges:

�Canvi de rols (professor i alumne).

�Dificultat de motivació de l’alumne (sols).

�Competències informàtiques mínimes.�Competències informàtiques mínimes.

�Esforç inicial tant de l’alumne com del 
professorat. 

�Important inversió de temps del 
professorat, no quantificable.

Valero, 2007; Grant 2007; Ross, 2009; 
Andre 2010: Green 2014



e-portafoli. Programa Mahara®e-portafoli. Programa Mahara®



e-portafoli. Programa Mahara®

• Instal·lat la Campus virtual UB.

• Lliure accés.

• Actualitzacions anuals interactives.

• Construcció de documents ben • Construcció de documents ben 
estructurada.

• Permet guardar documents en pdf.

• Ecològic.

• Es té que demanar connexió al RIMDA de 
l’assignatura (codi GIGA).



Introducció d’un programa d’e-portafoli al 
Pla d’estudis

�Cursos específics professorat.

�Valoració assignatures i temes.

�Expectatives inicials modestes. Implantació 
progressiva.

�Documents de recolzament al Campus Virtual. 

�Establiment de:�Establiment de:

�Objectius principals i secundaris.

�Indicadors.

�Insistència autoaprenentatge i valoració crítica.

�Seminari d’introducció tutoritzat pel professorat (aules 
informàtica).

�Realització del e-portafoli i d’avaluació on-line.

Friedman, 2001; Driessen 2007; 
Valero 2007





e-portafoli. Avaluació

• Criteris d’avaluació establerts inicialment:

�Forma part de l’avaluació formativa 

continuada.

�Tutoritzat pel professor.�Tutoritzat pel professor.

�Feed-back professor-alumne, dins del 

document.

�Avaluació instantània on-line.

�Seminaris de presentació oral.



Metodologia

• Per a cada tema definir: 

1. Objectius principals.

2. Objectius secundaris.

3. Indicadors.3. Indicadors.

4. Criteris d’Avaluació.

Insistir en la idea força:

Autoaprenentatge-autoavaluació



Exemple Treball de l’alumne SVB

1. Reflexió sobre l' importància de l’aturada 
cardiorespiratoria i del SVB. 

2. ¿Que hem de fer?. Prioritats.

3. Situacions de risc vital.

4. Valoració clínica d’una situació d l’aturada 
cardiorespiratoria.cardiorespiratoria.

5. Descripció algoritme del SVB.

6. Valoració de la ventilació.

7. Obstrucció de la via aèria. Tractament.

8. Valoració global de la pràctica i de la 
reflexió al Portafoli.



Criteris d’avaluació del e-portafoli. SVB

1. Conceptes bàsics a desenvolupar.

2. Absència d’errors de concepte.
3. Correcta descripció de les diferents 

tècniques i situacions clíniques.
4. Coneixement de situacions de risc vital.4. Coneixement de situacions de risc vital.
5. Correcta descripció dels algoritmes i de 

les diferents tècniques.
6. Correcta construcció del document.

7. Presentació global.
8. Presentació abans de la data límit 

establerta.



e-portafoli. Defensa oral

• Seminari de Presentació oral e-Portafoli.

• Individual.

• Davant de tot el grup.• Davant de tot el grup.

• Detecta errors i/o mancances.

• Reforça coneixements.

• Facilita l’aprenentatge i avaluació entre iguals.



�Alumnat:
�Anàlisis correus electrònics i enquestes satisfacció.

�Incidències informàtiques.

�Nº e-portafolis emesos.

�Valoració del temps.

�Valoració de la qualitat del treball.

Avaluació de l’impacte

�Valoració de la qualitat del treball.

�Professorat:
�Nº correus rebuts – contestats.

�Nº Portafolis avaluats on-line.

�Temps destinat a la preparació del programa.

�Temps destinat a avaluació.



Exemples e-portafoliExemples e-portafoli















Feed-back/retroalimentacióFeed-back/retroalimentació











Interacció al Campus virtualInteracció al Campus virtual













Reflexió de l’alumneReflexió de l’alumne





















• Canvi de “rols”, que el professorat té que gestionar.
• Bona eina formativa i avaluadora.
• L’autoaprenentatge afavoreix la reflexió.
• Contribució a l’adquisició de competències.

• Incrementa el “feed-back” professor / alumne.

• La formació on-line, mètode proper a l’alumne.

• Habilitats tècniques i no tècniques.

Punts claus del e-portafoli

• Habilitats tècniques i no tècniques.

• Adaptable a diferents ensenyaments.

• Es gratuït, ecològic i molt intuïtiu.
• Bona acollida per part d’estudiants. 
• Càrrega del temps del professorat parcialment no 

quantificable (sobre tot l’inicial i el virtual).

Aggarwal (2006);  Driessen (2007); Grau-Pijoan (2008); 

Grant (2008); Ross (2009); Buckley (2009); Nowacki , Arevalo (2013) 



Recomanacions d’aplicació

1. Determinar las competències a las que va dirigit i 

establir objectius clars.

2. Subministrar tota la informació necessària al 

Campus virtual per facilitar la seva realització.

3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 

prèviament pels alumnes.

4. Potenciar en els alumnes la importància del 

valor - idea del autoaprenentatge i l’autoavaluació 

en la adquisició de coneixements, que els hi 

servirà per a tota la vida professional.


