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La carpeta d’aprenentatge com estratègia 
d’aprenentatge reflexiu i crític 
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Van Gool diu: “como me enseñan y evalúan, aprendo y 
como aprendo, opero en la realidad”

Shulman (1999: 45) diu : “el portafolio es un acto 
teórico”

Cultura del portafolio Wolf (1999: 67) la descriu com: 
“un tipo de ambiente de aprendizaje de intensas 
expectativas, interés y riqueza” “entienden lo que saben”

INTRODUCCIÓ



¿Qui es la Carpeta d´ Aprenentatge? 

Es una mostra del 
procés de 
aprenentatge que 
recull aquells 
elements de 
elaboració teòrica i 
reflexió critica, que 
considera l´alumnat  i 
que cobreixen els 
objectius 
d´aprenentatge.
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Organització amb la Carpeta d´ Aprenentatge

Programa 
assignatura 

com contracte

Aula com 
comunitat 

d´
aprenentatge 

Treball 
autònom 
Carpeta 

Aprenentatge 
i reflexió 

critica final 
presencial

Avaluació 
Carpeta 

Aprenentatge 
amb rubrica

Retorn per a 
la millora 

La innovació docent no ha de ser una pràctica aïllada d'un docent … Van Gool, 2002 
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Frases que anota l’alumnat en l’autoavaluació
“Tot i tenir una llicenciatura és la primera vegada que conec tota la bibliografia recomanada”

“El sentiment mentre feia la carpeta era de llibertat”
“Ha propiciat la relació i la consciència de grup i de comunitat d’aprenentatge”
“He après a buscar informació, contrastar-la i adequar-la al que volia dir (que no és plagiar-
la)”
“He après coneixements específics de la infermeria i a madurar valors morals”
“El presentar-nos el primer dia i la incertesa de la carpeta ens va unir, tothom estàvem en la 
mateixa situació”
“Treballar la carpeta cooperativa a classe, haguera permès implicar més a la gent”
“Algunes classes no son productives, és millor treballar les carpetes”
“De vegades és difícil plasmar en la carpeta tot el que s’ha buscat, investigat i inclús après”
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Avantatges
• Paradigma crític, reflexiu, creatiu: 

EEES
• Aprenentatge competencial
• Repetició de carpetes fins assolir

objectius d’aprenentatge 
• Responsabilitat i compromís en 

l’aprenentatge
• Sentit pertinença/grup
• Cooperació 
• Llibertat 
• Autodidactes/investigació

Inconvenients
• Grup gran
• Dificultat seguiment 

individualitzat
• Temps de dedicació
• Experiència aïllada, no 

institucional
• Falta de material en un 

moment donat
• Espai d’aprenentatge 
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