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Presentació
L'objecte d'aquest document és aportar elements que permetin conèixer amb més detallquè significa el treball amb portafoli de l’estudiantat i donar pautes per integrar-lo com aeina docent a partir de l’experiència del professorat que l’està utilitzant. Es tracta d'undocument orientat a mostrar algunes estratègies adequades al nou plantejament per a lamillora docent en el marc de l'espai europeu d'educació superior.
El portafoli de l’estudiantat és una eina que les noves metodologies posen a l'abast delprofessorat per millorar l'aprenentatge de l’estudiantat. En aquest cas es tracta d'una einad'utilitat reconeguda però que compta amb molts defensors i alguns detractors. El motiude les reticències que genera a primera vista és l’alt grau de compromís de dedicació queel professor o la professora adquireix quan decideix utilitzar-la. És cert que aquellprofessorat que hi està compromès, valora l'eina com un instrument per a incrementar elcompromís de l'estudiantat en el seu aprenentatge i com a recurs pràctic i constatable quel'estudiantat té al seu abast a l'hora de deixar constància dels seus avenços.
Aquest document té com a finalitat explicar l'estat de la qüestió sobre el portafolid'aprenentatge, la importància que està prenent en molts sistemes educatius d’arreu imostrar que ens aporta elements que permeten la realització d’una docència més efectiva.

5



6



1. Què és un portafoli de l’estudiantat
El portafoli d’aprenentatge de l’estudiantat consisteix bàsicament en un reculld’evidències del que s’ha après durant un període de temps, per exemple durant un cursacadèmic, en una matèria determinada, juntament amb reflexions i valoracions de lamateixa persona o persones autores del portafoli sobre com ha estat el procésd’aprenentatge.La bibliografia sobre aquesta eina d’aprenentatge és molt àmplia, de manera que n’hi hadiverses definicions, però són semblants. Per exemple:
■ Un portafoli és un recull de treballs de l’estudiantat amb un propòsit determinat, queil·lustra l’esforç, el progrés i l’assoliment de coneixements i habilitats en una o mésàrees [durant un període de temps determinat]. Aquesta col·lecció ha d’incloure: laparticipació de l’estudiantat a l’hora de seleccionar els continguts, els criteris deselecció, els criteris amb els quals se n’avaluarà la qualitat, i evidències de lesreflexions de l’estudiantat [1].
■ L'estudiantat esdevé molt més sofisticat i educat quan pot organitzar el seu treball através d’un portafoli que representa la qualitat de l’aprenentatge que ha assolit durantun curs o un any acadèmic. No hi ha res que es pugui comparar a veure com elsestudiants i estudiantes col·leccionen, organitzen els seus materials d’estudi iescriuen un document que justifica les decisions que han pres a l’hora de connectarles mostres dels treballs. D’aquesta manera, el portafoli de l’estudiantat esdevé unaimatge completa i holística del nivell cognitiu assolit, del seu creixement idesenvolupament. El portafoli pot preparar-se per remarcar els “millors treballs” obé el “procés” que ha emprat l’estudiantat per aprendre [2].
■ Un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Selecciód’evidències o mostres (que formen un dossier o una carpeta) que ha de recollir iaportar l’estudiantat durant un període de temps i amb un objectiu determinat. Calacompanyar les evidències amb una justificació i una reflexió de l'estudiant ol'estudianta sobre què i com ha anat aprenent [3].
La col·lecció de treballs recollits al portafoli és dinàmica i creix i canvia a mesura que esdesenvolupa el curs. Mostra el procés d’aprenentatge que experimenta l’estudiantat o béel recull dels millors treballs que ha realitzat. Amb aquesta eina es reflexiona sobre laselecció de treballs que s’ha decidit d’incloure-hi i sempre es pot observar el portafoli des
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del punt de vista de l’autor o autora o bé des de la perspectiva de qui l’ha d’avaluar. Elsconceptes clau del portafoli són: la col·lecció i tria de materials que s’han realitzat durantel curs, la reflexió i la presentació. Zubirrarreta [4] presenta el model més simple,representat a la figura 1, basat en tres components fonamentals per definir i organitzarun portafoli: la documentació, la reflexió i la col·laboració. Tot i això, el portafolid’aprenentatge admet configuracions diverses en funció del propòsit final que se li vulguidonar.

Figura 1. Model de portafoli d’aprenentatge.
El resultat és un document compacte, organitzat estratègicament, que evolucionaqualitativament per reflectir el procés d’aprenentatge. La idea és que a través de lacol·laboració, a través dels altres membres del grup o de classe i de les indicacions delprofessorat, es revisin els textos, s’actualitzi la documentació aportada i es redissenyin lespàgines web (en un d’electrònic, per exemple) per tal de fer evident la reflexió de l’autoro autora del portafoli. Un seguit de revisions continuades del treball són necessàries irecomanables per veure amb claredat el creixement intel·lectual i personal del’estudiantat involucrat en aquesta tasca. Així doncs, queda clara també la implicació delprofessorat i dels companys i companyes en aquest procés. Si es volen fer bé les coses, ensadonarem que la decisió d’incloure la preparació d’un portafoli d’aprenentatge representacanvis substancials en l’organització i impartició del curs.
1.1 La reflexió és la clau del portafoli

La reflexió és la consideració per part de l’estudiantat sobre com progressa en relació ambla consecució dels objectius. La reflexió és un procés a través del qual l’estudiantat analitzael seu treball, avalua els seus punts forts i dèbils, explica com està aprenent i considera lesimplicacions que li reporten les experiències actuals de cara a futurs aprenentatges.
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Aquesta reflexió és la que diferencia un portafoli d’aprenentatge d’un simple recull detreballs o el típic quadern d’exercicis.
El portafoli, i la reflexió en particular, ajuda a “aprendre a aprendre”, és a dir, un membrereflexiu de l'estudiantat és capaç d’aprofundir en les seves experiències d’aprenentatge,també desenvolupa habilitats de pensament crític, incrementa l’autonomia com aestudiant o estudianta i adquireix el costum d’autoavaluar-se per anar millorant al llargde l’aprenentatge. Vegeu el capítol 3, sobre la relació entre el portafoli i les competènciesgenèriques.
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2. Tipus de portafoli i elements
Tot i que hi ha diverses variants segons les disciplines i que la flexibilitat a l’horad’organitzar un portafoli és molt gran, hi ha un parell d’orientacions destacables delportafoli, tal com es desprèn de les definicions inicials: 1) per mostrar el procésd’aprenentatge durant el curs (developmental portfolio); 2) per mostrar els millorstreballs (showcase portfolio).
2.1 Portafoli per mostrar el procés d’aprenentatge

En aquest portafoli, les qüestions que cal destacar són les explicacions o justificacions pelque fa a la selecció de materials de tota mena (treballs, apunts de classe, resums d’estudi,exàmens resolts, gravacions, presentacions orals, etc.) que s’han inclòs en el portafoli, comestan connectats els materials entre si i com han ajudat a assolir els objectiusd’aprenentatge. L’estudiantat pot deixar clar, per exemple a través de mapes conceptuals,quin era el seu punt de partida abans del curs i com es posiciona cognitivament una vegadasuperat el curs per afrontar els propers reptes de la matèria. En aquesta línia, per veurecom s’han anat assolint els objectius, pot resultar convenient comparar un exercici senzillresolt a començament de curs, que possiblement mostrarà mancances de tota mena, i unaltre exercici ja més complex del final de curs, en el qual ja s’hauran après els mètodes iels procediments per assolir la qualitat.
2.2 Portafoli dels millors treballs

En aquesta altra classe de portafoli, en canvi, es dóna rellevància a les millors tasques queha dut a terme l’estudiantat durant el curs i es deixa en segon terme el procés d’elaboraciódels treballs. El professorat o la persona tutora o coordinadora pot donar suport al’estudiant a l’hora de seleccionar els millors treballs. És per això que un portafoli d’aquestamena va més enllà de l’assignatura mateix i segurament convindria que fos un portafolidels estudis complets per mostrar als possibles ocupadors les habilitats i coneixementsde què disposa el titulat o titulada. Aquesta mena de portafoli connecta, doncs, amb elcurrículum professional [5], i és l’estudiantat mateix qui manté, modifica, amplia i es faresponsable d’aquest recurs, una vegada superats els estudis.Si hi ha una professió en què l’ús del portafoli professional està més ben documentat iestès, potser però en l’àmbit anglosaxó, és precisament la professió docent. Vegeu lesreferències [6], [7] i [8], sobre el portafoli del professorat.

11



2.3 Elements d’un portafoli
Tant si és pretén crear un portafoli que mostri els millors treballs com si es tracta de ferun portafoli que reflecteixi el procés d’aprenentatge, el contingut orientatiu ha de ser elsegüent:
■ Full de portada i taula de continguts.
■ Explicació i reflexió general sobre quines mostres o evidències del treball s’han inclòsen el portafoli, per què es consideren significatives i com, entre totes, permeten donaruna visió holística del treball dut a terme per l’estudiant o estudianta o el grup.
■ Les mostres del treball comentades.
■ Fulls d’autocorrecció i indicacions de revisions i millores efectuades sobre els treballs.
■ Objectius futurs que es planteja l’estudiant o estudianta o el grup, basats en lesconsecucions i el nivell assolit del curs actual, en els interessos de cadascú i el progrés.
■ Altres comentaris i avaluacions del professorat i la resta del grup o de la classe.
Més endavant es mostraran exemples d’experiències concretes de com s’han configuratportafolis en diversos àmbits.
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3. El portafoli com a eina per aprendre a aprendre. Efecte sobrel’aprenentatge
3.1 Relació amb la competència de comunicació escrita

Si el portafoli de l’estudiantat s’ha d’associar a alguna de les competències genèriques quehan d’adquirir els estudiants i estudiantes, si és que se n’ha de ressaltar una respecte deles altres, es tracta de la competència de comunicació escrita [9]. Qualsevol dels nostrestitulats i titulades ha de saber escriure correctament documents tècnics, projectes i, sis’escau, articles de recerca. I per tant, la preparació del portafoli, com que essencialmentconsisteix en la discussió, avaluació i presentació continuada de la qualitat dels treballsque es van duent a terme a mesura que es progressa acadèmicament, és una einadeterminant perquè l'estudiantat aprengui a escriure en el context de la seva professió.
■ Escriure obliga els estudiants i estudiantes a invertir temps en la reflexió.
■ Escriure els obliga a organitzar-se i a clarificar i ordenar els pensaments perexpressar-los d’una manera lineal.
■ Escriure els ajuda a veure si entenen o no els conceptes que s’estudien. Si no podenexplicar una cosa, probablement és que tampoc no l’entenen.
■ Si demanem a un alumne o alumna que escrigui sobre un tema concret, és possibleque tracti d’aprendre significativament sobre aquest tema, de manera que després lisigui més fàcil redactar les explicacions, o bé les explicacions que proporcioni siguinde més qualitat.
■ Escriure ja és un sistema vàlid d’autoavaluació (sobretot si s’han donat indicacions irúbriques sobre com s’ha de dur a terme la tasca).
■ Escriure estimula la creativitat i el pensament crític, a més de permetre capturar lesidees i connectar amb conceptes i coneixements que ja es posseeixen.
Evidentment, el portafoli pot incloure també presentacions orals, gravacions, programesd’ordinador i altres evidències a través de les quals l’estudiantat hagi après els contingutsde la matèria. Però és clar que escriure és l’habilitat essencial. Per a la majoriad’assignatures, com més material tinguem escrit, més fàcil és organitzar la col·laboracióentre companys i companyes de classe, més senzill és analitzar què ens manca per acabarles tasques encomanades i més senzill resulta escriure la reflexió. D’altra banda,col·lateralment, el fet que es pretengui mostrar públicament un conjunt d’activitats dutesa terme durant el curs provoca que l’atenció dedicada a la realització de les activitats
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augmenti significativament. Potser aquest és l’efecte indirecte més significatiu sobrel’aprenentatge del fet d’haver decidit introduir el portafoli a l’assignatura. Ni l’estudiantatni el professorat no voldran que es publiqui qualsevol cosa, com per exemple treballs amberrades gramaticals, mal organitzats o inintel·ligibles, així que tots els implicats iimplicades s’obligaran a treballar amb cura i amb precisió. L’evidència de saber ques’acabarà publicant la feina realitzada s’imposa des del començament del curs i tothomaccepta de bon grat treballar amb plantilles, procediments i rúbriques per facilitarl’elaboració de treballs ben fets.
3.2 Relació amb altres competències genèriques

De tota manera, la preparació d’un portafoli d’aprenentatge basat en els tres pilars dedocumentació, reflexió i col·laboració (vegeu la figura 1) per força ajuda a desenvolupar,no sols la competència de comunicació escrita, sinó unes quantes més, com ara:
■ L’aprenentatge autònom: l’estudiantat ha de prendre moltes decisions sobre quèescriu al portafoli. El portafoli pot descriure el procés a través del qual es mostrenexercicis successius plantejats progressivament, cada vegada amb menys guiatge iamb més autonomia.
■ El treball en equip: una opció és redactar un portafoli en grup, especialment si estracta d’un portafoli d’assignatura. Si l'estudiantat ha dut a terme gran part de lestasques del curs en grup, és perfectament possible que el portafoli sigui una altratasca més per fer en grup, en la qual cada estudiant o estudianta reflexionaindividualment alhora que, en grup, es posen d’acord pel que fa a la selecció dematerials i a la redacció de la reflexió conjunta.
■ L’ús solvent de recursos d’informació: per a la majoria d’assignatures plantejadesavui en dia, es requereix que l’estudiantat dugui a terme un seguit de tasques durantel curs, a partir d’una gran varietat de fonts d’informació i amb l’ús de diversosrecursos tecnològics. El portafoli, especialment el portafoli electrònic, és l’eina idealper mostrar aquest domini dels recursos d’informació. Tal com es comenta a la secciódedicada al portafoli electrònic (capítol 7), l’estudiantat pot arribar fins a l’últim nivellde complexitat tecnològica, en el qual és possible fins i tot incloure-hi vídeos permostrar les presentacions orals o aplicacions en Java; i tot, a través d’un portafoliaccessible des d’Internet.
■ I, segons com es plantegi, també l’aprenentatge d’una tercera llengua, que en elsestudis tècnics és preferentment l’anglès. El portafoli és el sistema perquè
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l'estudiantat mostri que, efectivament, domina aquesta tercera llengua. Podenpreparar en aquest idioma les solucions als problemes o bé les presentacions oralsdels projectes.
A més, la preparació del portafoli s’integra perfectament en les tècniques d’aprenentatgeactiu que hem de posar en marxa si és que veritablement volem centrar la docència en allòque fa l’estudiantat: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge per casos, aprenentatge basaten problemes o projectes, aprenentatge per descobriment, etc., i facilita moltíssim laintroducció de l’autoavaluació i l’avaluació creuada entre companys i companyes, que,d’altra banda, són les activitats del nivell cognitiu més alt [10].
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4. Quan és idoni aplicar el portafoli
Després de l’experiència assolida a la UPC durant els cursos pilot d’adaptació a l’espaieuropeu d’educació superior (EEES) [11], i després de participar en fòrums de debat ambprofessorat d’altres universitats centrats en l’ús del portafoli d’aprenentatge en ladocència universitària, i tenint en compte la bibliografia sobre aquest àmbit, una mostrade la qual es presenta en aquest document, es pot concloure que aquesta einad’aprenentatge i avaluació és convenient per a qualsevol assignatura que assumeixi quel’estudiantat ha de ser el centre de l’aprenentatge. A l’apartat següent s’exposa unadefinició més concreta dels tipus de docència que ens podem plantejar d’establir com adocents.
4.1 Tipus de docència que es vol impartir

Abans d’introduir el portafoli com a eina de reflexió, aprenentatge i avaluació, cal que ensqüestionem el tipus de docència que volem impartir i el grau d’implicació que estemdisposats a assumir. Així tindrem més clar si aquesta eina docent del portafoli ens potarribar a interessar o no. Com a docents, tal com ens proposa Biggs [12], és convenientque ens situem en algun dels nivells en què volem plantejar-nos la docència il’aprenentatge.
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Nivell Èmfasi Descripció Valor4 Coml’estudiantatorganitza iestructura elque fa
L’objectiu més ambiciós de l’educació universitària ésaconseguir que l’estudiantat mateix prengui el controlde l’aprenentatge. El focus està en com l’estudiantats’organitza, primer usant entorns creats pelprofessorat, però després negociant o bé directamentestablint el seu propi entorn. Aquest nivell lliga ambel concepte d’estudiantat independent, autònom o que“ha après a aprendre”. És clar que no es pot anardirectament del nivell 1 o 2 al nivell 4, calnecessàriament haver experimentat el tercer nivell endiverses ocasions..

Modelsd’aprenentatgeactiu lligats alconcepted’alineamentconstructiu(vegeu la figura2).
3 Què fal’estudiantat L’èmfasi de la docència se centra a aprendre a partird’activitats apropiades. El focus està en allò que fal’estudiantat. Aquest tercer nivell veu el professoratcom a ajudant, com a guia que tota l’estona dónasuport a l’aprenentatge. Es reconeix quel’aprenentatge sols és efectiu si s’aconsegueix ferparticipar activament l’estudiantat en les activitats, ila missió del professorat, amb l’ajuda de bastantshabilitats del segon nivell, és crear un cercled’activitats a través de les quals l’estudiantat motivatno pugui escapar-se sense haver après [13].

Modelsd’aprenentatgeactiu lligats alconcepted’alineamentconstructiu.

2 Què fa elprofessorat La docència es veu com una actuació. Aquesta és labase de gran part de l’avaluació institucional a quèestà sotmesa la docència. El focus està posat en allòque fa el professorat. Un professor/a que treballa enaquest segon nivell pretén assolir un conjuntd’habilitats que li permetin resoldre la docència senseproblemes i que, de retruc, li permetin assolir bonesvaloracions. De totes maneres, aquest és un modeldefectuós, tota la “culpa” recau en el professorat i enla seva manera d’actuar. Biggs explica que “el focus nohauria d’estar posat en les habilitats del professorat,sinó a comprovar si el desplegament d’aquesteshabilitats té l’efecte desitjat en l’aprenentatge assolitper l’estudiantat”. Per això acaba descrivint el queseria el tercer nivell desitjable.

Modelsdeficitaris.

1 Què ésl’estudiant/a
No és responsabilitat del professorat. El focus estàposat en què és l’estudiant/a. La responsabilitat delprofessorat és conèixer perfectament la matèria iexposar-la clarament. A partir d’aquí ja tot és  feinadels estudiants i estudiantes. Si no aprenen, és a causad’alguna mancança i han d’espavilar-se ells mateixos.

Modelsdeficitaris.
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Una docència del tercer o el quart nivell implica també considerar el concepte d’alineamentconstructiu entre objectius, mètodes i resultats, tal com mostra la figura 2. No pot ser d’unaaltra manera: les activitats del curs i la manera com s’avaluaran han estat específicamentdissenyades per assolir els objectius, i aquests han estat redactats pensant què es preténque aprengui l'estudiantat (i no pas què ha d’explicar el professorat, per exemple).

Figura 2. Concepte d’alineament constructiu entre els objectius, les activitats i els sistemes d’avaluació.
La literatura especialitzada en aquest àmbit (per exemple: [14], [15] i [16]) explicaclarament que el portafoli d’aprenentatge és una eina que s’orienta cap al tercer i al quartnivell de docència i hi dóna suport. El portafoli reflecteix precisament com és l’estudiantat,què ha fet, com s’ha organitzat i fins on ha arribat cognitivament i en habilitats una vegadasuperada la matèria. Així doncs, haurem de ser conseqüents, és a dir, haurem de prepararuna assignatura alineada constructivament perquè l'estudiantat usi una eina com elportafoli. A més, cal tenir present que sols a través de l’ús sistemàtic d’aquesta eina cursrere curs, arribarem a perfeccionar el portafoli fins a aconseguir que ens ajudi a assolirels objectius d’aprenentatge del nostre curs i a obtenir-ne tot el potencial educatiu.
Ara bé, el que no cal, probablement, és que totes les assignatures d’un curs acadèmic facinús del portafoli simultàniament, tal com no és necessari que totes les assignatures delmateix curs acadèmic programin presentacions orals, treballin en grups cooperatius opreparin pòsters per exposar els treballs. La idea de la posada en marxa d’aquesta novaeina és la coordinació horitzontal i vertical de les matèries per racionalitzar sobretot eltemps necessari per dur-les a terme. Elaborar un portafoli implica dedicació no presencialde l’estudiantat, i s’ha de preveure així a l’hora de programar el temps de dedicació al’assignatura. L’experiència demostra que preparar el portafoli en un parell d’assignaturescada quadrimestre és més que suficient. Ja n’hi hauria prou per habituar l’estudiantat al’acte de generar documentació de qualitat i de reflexionar, i, per tant, perquè detecti comho està fent i què ha de millorar o rectificar per al proper curs.
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4.2 El portafoli com a eina d’avaluació
L’explicació prèvia del nivell de docència que volem implantar es pot complementar ambla discussió del portafoli com a eina d’avaluació. El fet d’haver de reconèixer què saprealment l’estudiantat, tant pel que fa als coneixements com a les competènciesgenèriques, i voler fer de l’avaluació una activitat acadèmica més per aprendre implicaanar molt més enllà del clàssic examen. Avaluar assignatures muntades segons el tercero el quart nivell ha de ser forçosament més complex.
La literatura ([17] i [18]) parla d’avaluació autèntica o alternativa per referir-se al conjuntde procediments que van més enllà del típic test de múltiples respostes (o petits exercicisde resposta única) que cal resoldre en un temps curt i un parell de vegades durant el curs.Com a denominador comú tenen la característica que l'estudiantat ha de construir laresposta i no pas triar-la entre les opcions d’un test.
Un exemple de construcció de la resposta és la que proporciona el disseny de projectes, através dels quals l’estudiant o estudianta (sols o en grup) adquireix coneixements, fins itot, de més enllà de la pròpia disciplina, possiblement amb bastant autonomia idesenvolupant simultàniament competències i habilitats de caire professional.
Un altre exemple d’avaluació autèntica en què cal construir la resposta, i que es destacaespecialment en la publicació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) sobre avaluació[19], és el portafoli de l’estudiantat. El portafoli, especialment el que reflecteix el procésd’aprenentatge, a través de la preparació del qual l’estudiantat haurà rebutretroalimentació en moltes de les activitats i haurà pogut millorar qualitativament lamanera com aprèn, és segurament un excel·lent sistema d’avaluació formativa. I no solsde coneixements específics de la matèria en qüestió, sinó també de competènciesgenèriques, ja que es mostra el nivell en què s’han après (les assignatures hauran d’haverdecidit quines competències genèriques incorporen i a quin nivell de qualitat ho fan. Larúbrica que mostra per a cada competència i per a cada nivell de qualitat dins de lacompetència què s’espera de cada estudiant o estudianta haurà d’haver estat publicadaper l’escola). I, a més, a final de curs, la visió holística o global que el professorat acabatenint del treball de l’estudiantat també permet l’avaluació sumativa, entesa com la notafinal que s’assoleix. Per això és perfectament possible, en assignatures que han incorporatel portafoli, prescindir dels típics exàmens finals.
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Per acabar-ho d’arrodonir, cal recordar que el portafoli té caràcter obert, es faexplícitament per mostrar la qualitat de l’aprenentatge, i per tant s’integra perfectamenten el model d’avaluació global de la institució [20]. Si, per exemple, per certificar els nousplans d’estudi es té la intenció de saber què es fa a les aules, quin és el nivell deconeixements i competències de l'estudiantat, de ben segur que els portafolisd’aprenentatge hi ajudaran molt.
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5. Implementació, seguiment i avaluació del portafoli
5.1 Com comencem a introduir el portafoli en la nostra assignatura

La iniciativa d’impulsar la preparació i presentació d’un portafoli d’aprenentatge potsorgir tant d’un professor o professora particular, que s’hagi documentat sobre el tema idesitgi implementar-lo a la seva assignatura, com d’una institució, que, considerant elsavantatges potencials que li pot reportar, decideixi impulsar-lo globalment, de la mateixamanera que es va adoptar la plataforma de suport a la docència Atenea (Campus Virtualde la UPC) fa uns quants anys. Així que no hi ha un punt de partida únic, sinó que, tal comno podia ser d’una altra manera, hi ha moltes possibilitats i casuístiques. El que sí quepodem fer és centrar-nos en les decisions que pot considerar de prendre un professor oprofessora que hagi decidit incorporar aquesta iniciativa després d’haver rebut unaformació mínima.
Qüestions inicials amb comentaris, susceptibles de ser discutits:
■ Quin és el nivell en què vull impartir l’assignatura (vegeu el capítol 4). Si em conformoamb el primer o el segon nivell, potser el portafoli no comportarà res de positiu.Encara més, ningú no entendria que es demanessin altres activitats que no estiguessindirectament orientades a aprovar els exàmens clàssics. En canvi, si ja imparteixo unaassignatura del tercer nivell, no cal ni fer-se la pregunta perquè és clar que el portafoliserà de molta utilitat.
■ Relacionades amb la pregunta anterior, en podem fer un parell més de força punyents,però potser adients en aquest període d’adaptació als plans d’estudi de grau.Recordem que impulsar el portafoli comporta feina, sobretot al començament, i s’hade dedicar un cert temps a l’experimentació; per això cal plantejar-nos sinceramentsi hi estem disposats. Tenim bones excuses per no haver de fer-ho:

1. Quin és el rendiment de la meva assignatura?, ja m’està bé? (o bé, al centre docentja li està bé?). Perquè si és que sí, doncs potser no cal fer canvis (el canviequivaldria a passar a impartir una docència de tercer nivell, amb lesimplicacions que això tindria).2. Crec que el meu alumnat ja aprèn prou, tal com tinc organitzada l’assignatura?Perquè si és que sí, doncs potser no cal fer canvis.
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■ Haig d’impartir tota l’assignatura o sols una part? Si sols haig de fer les pràctiques, oels problemes, potser puc provar el portafoli d’aprenentatge al nivell descrit a l’opció1 d’aquest capítol.
■ De quin curs és la meva assignatura? Sí és dels primers cursos, potser un portafoli enpaper és millor que un d’electrònic. Com que la procedència de l'estudiantat de la UPCés molt heterogènia, pretendre que al primer curs preparin un portafoli tradicional,de caire classificador i amb la intenció de clarificar idees i subministrar un nivellmínim comú, potser és una bona idea.
■ Hi ha altres assignatures al mateix curs que pretenguin impulsar el portafoli? Perquèsi ja n’hi ha més d’un parell, possiblement és millor deixar-ho córrer. Massaassignatures en un mateix curs amb portafoli potser és contraproduent.
■ La meva assignatura té assignat el desenvolupament d’habilitats transversals, comara la comunicació escrita o oral? A quin nivell? És a dir, haig d’avaluar també aquestacompetència, tal com ho haig de fer amb els coneixements específics? Si és així, elportafoli pot ser d’utilitat.
■ Portafoli en grup o individual? En els primers cursos, com que l'estudiantat treballaràen grup per dur a terme activitats de tota mena, segurament és preferible que elportafoli també sigui en grup. Això redueix la quantitat de portafolis que cal corregir,i també es pot preveure un espai per a la reflexió individual. Per a cursos avançats, siés que l'estudiantat ja ha tingut ocasió de treballar amb portafolis prèviament, potserés preferible el portafoli individual. Cadascú haurà desenvolupat el seu propi estild’aprenentatge i precisament aquests trets personals són els que cal documentarquan s’arriba a la graduació, potser per a la preparació d’un portafoli professional.Sobre estils d’aprenentatge hi ha molta literatura, però la pàgina web del professorR. Felder [21], ho explica molt correctament en el context de l’enginyeria. També ésmolt recomanable la lectura dels materials produïts pel Centre d’Assignaturesd’Enginyeria del Regne Unit [22].
Algunes idees sobre com planificar el portafoli:
■ Com que es tracta d’una eina que implica novetat i possiblement un canvi substancialde metodologia, cal posar-s’hi com a mínim un mes abans de començar el curs.
■ És millor deixar-se aconsellar i fins i tot copiar el mètode d’algun professor oprofessora o grup (no necessàriament de la mateixa àrea) que ja hagi dut a terme elcanvi de paradigma amb èxit. És arriscat fer experiments, i ara, després de
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l’experiència adquirida durant tots els anys de plans pilot [11], ja no val la pena. L’ICEi els grups d’interès en innovació docent [23] són un bon punt de referència.
■ És recomanable començar per un grup pilot. Si l’assignatura té diversos grups, calescollir-ne un, per exemple, el grup del professor o professora coordinador. Tot i queés millor que hi treballin un parell de professors o professores des d’un començament(la coordinació entre el professorat és imprescindible per estendre l’experiència atota l’assignatura i la retroalimentació rebuda del professorat és tan important comles impressions que es reben de l'estudiantat). El grup pilot que fa la prova genera laprimera versió del material i posa en pràctica la nova mecànica de funcionament. Enaquest estadi, cal aconseguir que les qualificacions dels grups de classe quefuncionaran amb metodologies diferents siguin compatibles.
■ S’ha de comunicar a l’escola que es vol posar en marxa un portafoli. És possible queja hi hagi altres membres del professorat que treballen en aquesta línia. Cal modificarels objectius de l’assignatura per introduir-hi el portafoli d’aprenentatge. S’ha dedeixar ben clar què ha d’aprendre l’estudiantat amb aquesta activitat. Així no hi hauràsorpreses i l'alumnat acceptarà una iniciativa que apareix oficialment a la guia docent.
■ S’ha de prendre la decisió de si es vol fer un portafoli que mostri el procésd’aprenentatge o bé els millors treballs. Si es fa en diverses assignatures, es potcoordinar aquest tema per evitar repeticions. Si el portafoli és dels primers que es fa,val més escollir el portafoli que reflecteix el procés d’aprenentatge, ja que té un cairemés formatiu.
■ Quin nivell tecnològic s’escull per elaborar el portafoli? Vegeu la secció 7. Cal fixarparàmetres com: qui n’és el propietari o propietària, en quin lloc es guarda, qui hi téaccés i, si s’escau, com es protegeix el dret a la privacitat de les dades, de quin ventalld’eines es disposa i, si s’escau, el temps de l’assignatura que es dedica a aprendre-les.
■ S’ha de preparar un model de portafoli que quedi reflectit a l’índex o a la plantilla quees recomani de seguir. Aquí és on hi ha més possibilitats: es pot organitzar percontinguts, cronològicament en funció dels temes que s’han tractat, agrupant lesevidències per demostrar l’adquisició de competències genèriques, etc. La figura 3mostra un exemple d’índex per tal que l'estudiantat agrupi les evidències de treballsper competències. Cal recordar que si bé fixar mínimament l’estructura del portafolirepresenta limitar la creativitat de l'estudiantat, és essencial per corregir-lo ambefectivitat.
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Figura 3. Exemple d’índex de portafoli estructurat a partir de les competències genèriques [24].
■ Com preparem els treballs del curs tenint en compte que potser acabaran sentevidències del portafoli? Tenim previst:

■ que hi hagi una correcció immediata de materials, per millorar-los i evidenciar-ne el progrés?
■ introduir l’aprenentatge d’eines de gestió d’informació que facilitin després laimplementació del portafoli? Per exemple, l’ús de l’Excel per obtenir un gràfic dedistribució del temps d’estudi, l’ús del corrector ortogràfic del processador detextos, etc.
■ deixar un espai per a la reflexió en cada treball?

■ Amb quina regularitat es revisarà el contingut del dossier de l’estudiantat? El que noes pot fer és pretendre que l'estudiantat faci el portafoli i oblidar-se de l’activitat finsa final de curs. Cal dir, també, que elaborar el portafoli, és a dir, per exemple,col·leccionar bones evidències d’aprenentatge, requereix que l'estudiantat s’activi,que estigui atent i motivat i que progressi durant el curs. Així que en aquest punt calser pràctics, i si els estudiants i estudiantes d’un curs determinat, per la raó que sigui,no segueixen l’activitat, no cal tampoc continuar el portafoli, o podem proposar-lo
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sols a l'alumnat per al qual vertaderament serà efectiu. Estalviarem problemes a lamajoria i podem intentar-ho una altra vegada el proper curs amb altres estudiants iestudiantes. Tot plegat, vist com una qualificació més, el portafoli sols representaràun percentatge de la nota (vegeu la secció següent sobre avaluació).
■ Com s’avaluarà? De manera holística, usant la intuïció? O de manera analítica, usantcriteris i rúbriques? Es tindran en compte les característiques i els antecedents decada estudiant o estudianta i el seu progrés durant el curs? Com es decideix la notaglobal del portafoli? Hi haurà autoavaluació o avaluació creuada?
■ Finalment, quin mecanisme preveiem per millorar l’eina curs rere curs, com endetectarem els punts dèbils i els forts, com preveiem que l'estudiantat ens faci arribarl’opinió sobre l’experiència del portafoli?
5.2 Opció 1: El portafoli en una part d’una assignatura tradicional

Una de les opcions per començar a introduir el portafoli com a eina d’estudi, sense haverde fer canvis dràstics, és imaginar-se per exemple una assignatura convencional, divididaen teoria i problemes o laboratori. Per exemple, el professorat de laboratori pot usar elconcepte de portafoli per recollir els estudis i els treballs de pràctiques, i pot pretendreque l'estudiantat reflexioni sobre les tasques dutes a terme en aquesta secció del’assignatura. Per mostrar com s’ha millorat a partir de la intervenció del professorat odels companys i companyes de classe, es pot preveure que un exercici millori la puntuaciósi s’ha tornat a fer incloent-hi les aportacions de la correcció prèvia. Fins i tot moltesvegades és tan senzill com això: pretendre que l'estudiantat organitzi els informes delaboratori o col·leccions de problemes resolts seguint uns criteris i unes indicacions dequalitat subministrades pel professorat. Condicionar els materials generats durantl’estudi a uns formats determinats obliga a treballar una vegada i una altra sobre elsmateixos materials fins que assoleixen la qualitat mínima establerta. Aquesta seria lavessant d’avaluació formativa que caldria assignar al portafoli.Evidentment, cal assignar un pes significatiu de la qualificació final a la tasca de lapreparació del portafoli, si es pretén que l'estudiantat s’ho prengui seriosament. I s’had’anar amb compte, perquè aquesta dedicació possiblement anirà en detriment del“contingut” que el professorat de teoria espera que s’imparteixi durant les sessions depràctiques o problemes. Per concloure, doncs, encara que sigui a una escala reduïda, laimplementació del portafoli obliga a establir certa coordinació entre el professorat del’assignatura.
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Hem de pensar que, en tractar-se d’una assignatura tradicional, l’avaluació es pot basaren exàmens clàssics i, en aquest cas, ens serà molt difícil que l'estudiantat dediqui tempsa la preparació d’activitats que van més enllà de la preparació de les preguntes d’examen.El portafoli, que en el fons té l’objectiu d’encoratjar l’aprenentatge significatiu a forçad’analitzar, avaluar i millorar les tasques que s’estan duent a terme individualment i ambels companys i companyes, és difícil d’encabir en una assignatura tradicional en quèúnicament té rellevància l’aprenentatge superficial i memorístic d’un conjunt deconeixements específics. De totes maneres, podem haver reflexionat sobre tot això i podemhaver previst, tal com ens suggereix la figura 2, un mètode d’avaluació conseqüent amb larealització del portafoli en alguna de les parts de l’assignatura.
5.3 Opció 2: El portafoli en assignatures centrades en l’aprenentatge de l’estudiantat

Si, en canvi, l’assignatura ja no es planteja de manera tradicional, sinó que pretén ensenyari avaluar coneixements tècnics i competències genèriques, per exemple, o esdevenir unaassignatura centrada en l’aprenentatge de l’estudiantat més que no pas en el que explicael professor o professora, és a dir, el tercer o el quart nivell de Biggs (vegeu el capítol 4),el portafoli pot esdevenir l’eina útil i efectiva a través de la qual es mostri una partsubstancial de l’activitat del curs i que realment ajudi l'estudiantat a organitzar el que vaaprenent.
Una matèria organitzada d’aquesta manera ha de tenir un plantejament instruccionalsistemàtic que pretengui la millora contínua de la docència en les successives edicionsdels cursos. Vegeu la figura 4.

Figura 4. Mètode instruccional sistemàtic per planificar i impartir una matèria. Aquest mètode sistemàtic quepermet alinear constructivament l’assignatura és el que s’ha presentat en els cursos de l’ICE sobre com “adaptarla nostra docència a l’EEES”. Tot i que hi ha molta literatura sobre aquest àmbit, per exemple [25]i [26].
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D’aquesta manera, serà necessari que el portafoli es faci present en totes les fases en quèes programa l’assignatura. És a dir:
■ Fase 1. Entre els objectius del curs, per facilitar l’alineació constructiva, s’ha d’inclourela preparació d’un portafoli. A més, les habilitats en què es basa el portafoli tambés’han de definir com a objectius del curs: reflexionar, planificar activitats, distribuirel temps d’estudi, redactar i presentar documents amb efectivitat, etc.
■ Fase 2. Entre les activitats s’ha de programar temps d’estudi per preparar el portafolii aprendre l’ús de les eines amb les quals es posarà en pràctica. De fet, la necessitatde publicar i mostrar (algunes de) les activitats dutes a terme durant el curs obligaràa realitzar-les a través de plantilles i procediments de qualitat.
■ Fase 3. Les metodologies actives facilitaran que es duguin a terme, a l’aula i a fora,treballs, problemes, exercicis, presentacions en grup o individuals a través dels qualsl’alumnat mostrarà com aprèn els coneixements específics i les habilitats genèriques.Aquestes metodologies, tals com l’aprenentatge basat en problemes o l’aprenentatgecooperatiu, emfatitzen l’aprenentatge significatiu a través del qual s’aprèn areflexionar i a valorar la pròpia conducta durant el curs.
■ Fase 4. El portafoli és un dels elements que s’avalua i esdevindrà un dels elementsd’avaluació contínua dels coneixements i les habilitats.
■ Fase 5. A l’hora de valorar la tasca docent, els portafolis generats durant el cursconstitueixen una bona indicació del nivell assolit i de com ha anat el curs; formenpart de les evidències per validar o no tot el procés docent.
5.4 Opció 3: Portafoli dels estudis

Finalment, l’última possibilitat és plantejar el portafoli per mostrar els millors treballs iles reflexions duts a terme durant els estudis complets. Es tracta del que es pot anomenarla carpeta de competències de l’estudiantat. Aquest ha anat col·leccionant treballs endiversos formats per aprendre coneixements i habilitats de tota mena durant els estudis.Segurament en cada assignatura ha elaborat algun treball del qual se sent especialmentsatisfet. Per això és més que convenient que en finalitzar els estudis, quan està a puntd’acabar el projecte de fi de carrera, es plantegi l’edició d’un portafoli per mostrar les sevespossibilitats i destreses, també amb la mentalitat enfocada a un possible ocupador que elvulgui contractar.
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És convenient que aquest portafoli d’estudis estigui organitzat per competènciesprofessionals i que cadascuna de les seccions mostri evidències de l’assoliment d’aquestescompetències. A més, l’escola ha de preveure el mecanisme d’avaluació del portafoli, si ésvoluntari o obligatori, i quina equivalència representa en crèdits (temps d’estudi). Perexemple, el portafoli podria ser equivalent a cursar una assignatura optativa. Més avall enaquest document (capítol 8) veureu referències a algunes universitats que han posat enmarxa aquesta iniciativa.
5.5 Com avaluem el portafoli

Considerant què és essencialment el portafoli —1) un conjunt d’evidències; 2) la reflexió—, es pot determinar quina és la manera més convenient d’avaluar-lo. Pel que fa a lesevidències del treball, el professorat ja les coneixerà, la gran majoria s’han d’haver treballata l’aula i la resta de temps de dedicació a l’assignatura ha de tenir una qualificacióassignada. Simplement és qüestió de ponderar aquesta suma de qualificacions individuals.Pel que fa a la reflexió i a la composició final del portafoli, s’han de preveure sessions declasse per realitzar-les. Per exemple, una sessió a mig curs, que proporcioni la visió parcialdel portafoli, és convenient per descobrir els punts forts i dèbils, i una altra cap a final decurs, per elaborar una versió definitiva més bona. El que sí que és senzill és qualificar lacomposició final del portafoli, sobretot perquè s’ha distribuït la rúbrica sobre com s’ha defer des d’un bon començament (vegeu l’exemple de la figura 5), i fins i tot es pot permetrel’autoavaluació o l’avaluació creuada del portafoli atenent als criteris assenyalats a larúbrica. El que ja no és evident, i a més és discutible fins i tot si s’ha d’avaluar, és la reflexióper part de l'estudiantat. De totes maneres, el professorat disposa de moltes ocasions perexplicar i anotar les reflexions de l'estudiantat als exercicis del curs mateix; per tant, síque ha de tenir una visió global de com ho han fet. De manera que el més senzill és reservarper a aquesta part un percentatge que el professorat assignarà a voluntat, sense haver dejustificar-lo.
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Figura 5. Exemple de rúbrica per a l’(auto)avaluació d’un portafoli. Vegeu altres exemples a [27].
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Finalment, tal com mostra l’exemple de la figura 6, l’esquema d’avaluació sumativa del’assignatura reserva un percentatge al portafoli tal com si es tractés d’una altra activitatdel curs.

Figura 6. Exemple d’esquema d’avaluació d’una matèria que inclou la preparació d’un portafoli.
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6. Avantatges i inconvenients del portafoli
Probablement a partir de les definicions i discussions presentades sobre el portafoli del’aprenentatge, ja s’intueixen quins són els avantatges i els inconvenients associats al’adopció d’aquesta eina. Tot i que sempre va bé llistar-los de manera resumida.
6.1 Avantatges

Pel que fa a l'estudiantat:
■ Promou l’avaluació formativa. És clar que beneficiarà tant l’estudiantat, per lesaportacions del professorat o dels companys i companyes, com el professorat, ja queestarà al cas de què i com aprenen els estudiants i estudiantes. Llegiu el document[19] de l’ICE per a més detalls.
■ Permet que l’estudiantat demostri la profunditat de l’aprenentatge i que es fomentila formació d’estructures cognitives més permanents. L’estudiantat intueix que el queestà fent a través de l’edició del portafoli és genèric i li serà útil, tant per millorar lamanera d’aprendre altres assignatures com per afrontar les primeres experièncieslaborals.
■ Permet que l'estudiantat prengui més responsabilitat en el procés d’aprenentatge iaugmenta la motivació per aprendre. Aprendre significativament, en contraposició al’aprenentatge superficial típic de les aules tradicionals, permet veure coml’estudiantat interrelaciona els conceptes nous amb els coneixements que prèviamentja posseeix, i això li acaba agradant.
Pel que fa al professorat:
■ La visió de la docència com una càrrega i com una tasca gens gratificant canviasubstancialment a mesura que es comencen a veure els resultats de la interacció ambl'estudiantat que comporta l’elaboració d’un portafoli.
■ Proporciona l’oportunitat de mostrar què s’està fent a l’aula, molt més del que ho hanpogut fer fins ara els típics exàmens parcials i finals, que més aviat són de caràcterreservat i privat. Consegüentment, es facilitarà la possible coordinació tanthoritzontal com vertical de les matèries.
■ En la mateixa línia anterior, proporciona evidències per avaluar la globalitat del’ensenyament. Està previst que els plans d’estudis s’hagin de revisar periòdicament,
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per tant, disposar de portafolis d’aprenentatge de ben segur que facilitarà aquestafeina. El portafoli ajudarà a valorar la qualitat d’una assignatura. Vegeu la publicacióde l’ICE sobre aquest aspecte [20].
6.2 Inconvenients

Presumiblement, la majoria dels inconvenients associats al desplegament demetodologies actives, les associades al tercer i al quart nivell de docència (vegeu el capítol4), també són propis del portafoli d’aprenentatge. Sense anar gaire lluny, el nombred'estudiants i estudiantes d’una classe és un punt de discussió i sempre retreu part delprofessorat de tirar endavant iniciatives d’innovació docent. Pel que fa al portafoli, hi hala possibilitat de plantejar-lo en grup, i així es divideix per tres o per quatre el nombre decarpetes. Un altre inconvenient genèric que també pot retreure el professorat és lanecessitat de formar-se en la tècnica del portafoli, normalment a través de la participacióen seminaris i jornades, de l’ICE, per exemple. És un temps addicional que cal afegir al’agenda del professorat. De totes maneres, el context institucional en el qual ens trobemimmersos, amb la necessitat de desplegar els nous plans d’estudis compatibles amb l’EEES,predisposen els i les docents a formar-se en aquestes noves tècniques i els centres docentsa donar-los especialment suport a l’hora d’afrontar els reptes que van sortint.
Per a l’estudiantat:
■ Preparar bones evidències del que s’ha après, construir les respostes per a cadascundels exercicis que se’ls proposa, serà un repte continu durant tot el curs. Requeriràatenció constant i implicació. L’experiència mostra que l'estudiantat sempre trobaaquesta docència activa molt més difícil de dur a terme potser perquè han d’invertir-hi molt temps d’estudi.
■ Si no es donen directrius clares, l'estudiantat pot trobar-se perdut, sobretot enassignatures dels primers cursos, en què la introducció del portafoli és una novetat.Això obliga a programar les primeres setmanes de docència amb molt de compteperquè comencin a entreveure què s’espera d’ells tan aviat com sigui possible.
Per al professorat:
■ El temps que pot comportar el procés d’avaluació, especialment al començament, perla manca de pràctica en el nou mètode. Prescindir dels típics exàmens de
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coneixements per puntuar l'estudiantat és certament un pas difícil de prendre per aqualsevol professor o professora. Per tant, la necessitat d’assegurar que el canvi ques’està duent a terme cap a una avaluació alternativa té com a mínim les mateixesgaranties que tenien els exàmens suposarà un treball addicional certament importantper al professorat, sobretot al començament.
■ El temps que pot comportar la planificació de l’assignatura per incloure-hi el portafoli.La base de tot plegat és evidenciar que l’estudiantat està aprenent de manerasignificativa, tant els continguts com les habilitats genèriques. I, com tothom es potimaginar, no és ni de bon tros immediat preparar materials que ens permetin arribara aquest nivell, acostumats com estem a preparar exercicis que tenen majoritàriamentla funció d’ensenyar a resoldre un examen en un temps molt curt. Preparar problemes,projectes i pràctiques de laboratori que obliguin l'estudiantat a construir lesrespostes —i no pas simplement, per exemple, a triar-les d’una llista o obtenir-les apartir d’una fórmula senzilla— és un gran repte, que sols s’aconsegueix a travésd’aplicar reiterativament el mètode.
■ Com que s’ha de demostrar domini dels coneixements i de certes competènciesgenèriques, cal dissenyar un conjunt d’activitats eclèctiques tant per a dins com pera fora de l’aula, per evidenciar que s’han après. I això també és ben diferent de launiformitat que caracteritza la docència tradicional. El professorat ha d’acceptar debon grat aquesta tasca i el repte que li representarà l’experimentació.
■ Un canvi substancial com la introducció del portafoli, tot i que també s’ha explicat quees pot fer a escala reduïda en una part d’una assignatura, requereix el suport i lacol·laboració estreta amb els companys i companyes de secció o departament.
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7. Portafoli electrònic
Actualment, i tenint en compte el conjunt de recursos TIC disponibles, és habitual que lamajoria de propostes de portafoli d’aprenentatge ja siguin electròniques. De fet, es podriadir perfectament que han estat els recursos d’informació i comunicació els que hanrellançat aquesta eina docent i l’han transformat en el portafoli electrònic. Hi ha moltaliteratura respecte d’aquesta qüestió (per exemple: [28], [29] i [30]), així com infinitat depàgines web que desenvolupen el tema. Una bona referència per començar és la de ladoctora Helen Barrett [31]. El portafoli electrònic (electronic portfolio) també disposad’una varietat de noms diferents per referir-se al mateix concepte: web-folio, cyber-portfolio, digital portfolio. La diferència respecte als portafolis en paper és que estàdisponible en un CD o, millor encara, que és accessible a través d’Internet. I és aquestaúltima característica la que li ha donat la gran acceptació i la difusió que té avui en dia. Elportafoli electrònic també es pot presentar en funció de l’objectiu final que tingui assignat,tal com mostra d’una manera molt escaient la figura 7. En aquest apartat es discutiran elsaspectes més destacables de l’evolució del portafoli en paper al portafoli electrònic.

Figura 7. Les dues aproximacions al portafoli segons Barrett [32].
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7.1 Nivells de complexitat tecnològica d’un portafoli electrònic
A l’hora de plantejar la creació d’un portafoli, s’ha de decidir el nivell de complexitat tècnicaamb què es pretén treballar, Wyatt [7] i Barrett [31]. Com més alt sigui el nivell tecnològic,d’una banda, serà necessari preveure i programar més hores d’estudi per dur a terme latasca i, d’una altra, l’assignatura inclourà la pràctica de més habilitats genèriques.
■ Nivell 0. L’estudiantat té tots els documents en format de paper, potser amb algunesgravacions en cinta magnètica.
■ Nivell 1. Els documents s’han creat usant un processador de textos i es guarden aldisc dur, en un servidor en xarxa o en un CD.
■ Nivell 2. La informació s’ha estructurat d’alguna manera: per exemple, en una basede dades, o bé s’ha elaborat una presentació amb transparències de PowerPoint. I,com abans, potser es guarda en un disc extern.
■ Nivell 3. Els documents s’han imprès en format PDF amb alguns enllaços entre ladocumentació i els fulls del portafoli. Fins i tot, els treballs en paper s’han escanejati són accessibles electrònicament. El material del portafoli està organitzat en carpetesen un disc extern.
■ Nivell 4. Els documents s’han traslladat a format HTML amb enllaços entre si, s’hadissenyat una pàgina web i els materials s’han fet visibles a través d’Internet. O bé,de manera equivalent, s’ha usat una eina institucional de disseny de portafoli, comara Mahara [33], a la qual es pot accedir a través d’una intranet.
■ Nivell 5. El portafoli està organitzat amb programari multimèdia i incorpora so i vídeo,que s’han convertit prèviament al format digital correcte. El portafoli es guarda enun CD o bé es penja a Internet.
Potser, de cara a la implementació del portafoli en l’educació superior, la taula de la figura8 [31] ofereix una informació ben rellevant, ja que categoritza el portafoli segons qui n’ésel propietari final, l’estudiantat o bé la institució, i aporta al mateix temps un conjuntd’eines adequades.
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Individual & Institutional InstitutionalAuthoringTools Static WebServices InteractiveWeb Services Software -Serverrequired
HostedServices AssessmentSystems  -HostedServicesMozillaComposer

Apples iWeb,Dreamweaver,FrontPage(ExpressionWeb) nVu, orany webauthoring tool
MicrosoftOffice & OpenOffice: Word,Powerpoint &Lecshare Pro

Adobe Acrobat
MovieMaker2,PhotoStory3,iMovie, or anyvideo editingtool

GeoCities
eFolioMinnesota
Tripod

Digication
KEEP Toolkit
GooglePages

WordPress(blog)
WikiSpacesPB Wiki

GoogleDocs -Document andPresentationGoogle Sites
ZOHO Writer

EduSpaces(Elgg)

UserlandsManila
Blackboard(old: ContentSystem andnew: Vista/CE)

Open Sourcetools: Elgg,Mahara, OSPI,ePEARLEmbedded inMoodle:Moofolio,MyStuff (U.K.)
Open SourceContentManagementSystems:Plone, Drupal

MicrosoftSharePoint

Digication
Think.com(K12 schoolaccountsonly)
nuVentivesiWebfolio
PebblePad(U.K.)
Pupil Pages(K12)

Epsilen
My eCoach

GoogleAppsfor Education

TaskStream
CollegeLiveText

Chalk & Wire
FolioTek

nuVentivesTracDat
RicherPicture

Figura 8. Categories de portafolis electrònics segons Barret [31].
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Individual & Institutional InstitutionalAuthoringTools Static WebServices InteractiveWeb Services Software -Serverrequired
HostedServices AssessmentSystems  -HostedServicesThese aretools that canbe used toauthorportfolios(offline), butrequire webserver spaceto publishonline.Portfolioscreated withthese toolscan also bepublished onCD-R or DVD-R. Nointeractivity*

These arestatic webservices thatan individualor institutionmay use tocreate andpublish apresentationportfolio -little or nointeractivity*(Web 1.0)

These aredynamic webservices thatan individualor institutionmay use tocreate andpublish apresentationportfolioAND allowsinteractivity*(Web 2.0)

These aresystems thatan institutionwould installon their ownserver toprovidespace forhostingportfolios.Interactivity*but NO datamanagementsystem**

These aresystems that aninstitutionadopts (noserverrequired) thathost portfolios.Usuallysupportsinteractivity*but NO datamanagement**or reportingsystems

There arehosted systemsthat aninstitutionwould adopt(no serverrequired) thatwill allowhostingportfolios,facilitatesinteractivity,and includes adatamanagement**and reportingsystem forassessment*Interactivity allows dialogue and feedback inthe portfolio, either through comments orcollaborative editingLevel of Interactivity: Lower < - - - -> Higher
**Data management system allows collection ofevaluation data about portfolios, and can producereports aggregating quantitative data

Level of Personal Expression and Creativity for the Portfolio Developer:Higher < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > LowerFigura 8. Categories de portafolis electrònics segons Barret [31].
Un parell d’exemples clarificaran les possibilitats de desenvolupar el portafoli electrònic:1) una experiència aïllada d’una assignatura; 2) una activitat per a una escola completa:
1. Un professor o professora pot decidir que l'estudiantat usi el GoogleDocs o fins i totel GoogleSites per estructurar el portafoli electrònic. A partir d’una plantilla de guiainicial, l'estudiantat omple els portafolis amb llibertat i sense cap altrecondicionament. L’estudiantat pot decidir que el portafoli sigui accessible desd’Internet sense limitacions.
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2. Una escola pot instal·lar l’aplicatiu Mahara perquè treballi conjuntament amb laplataforma de suport a la docència Atenea, de manera que comparteixin bases dedades i estructura. Per posar-ho en marxa de manera generalitzada, seriarecomanable fer córrer l’experiència a través d’alguns grups pilot. Es requereiximplicació de la institució, encara que sigui per subministrar suport tecnològic. Elportafoli romandria privat, sols consultable per a les persones autoritzades.
7.2 Avantatges i inconvenients del portafoli electrònic

Les mateixes consideracions apuntades per al portafoli en paper són vàlides aquí també.Tot i que cal afegir-n’hi diverses més.
■ Demostra explícitament quin és el nivell de domini de les eines TIC per part del'estudiantat (alfabetització digital): eines per escriure, presentar, elaborar gràfics,visualitzar, editar, fer pàgines web, inserir vídeo i so, etc. Aquesta mena d’habilitats,que al final ens ajuden a ser més efectius personalment, són de les més requeridesper a la inserció laboral dels graduats i graduades. Llegiu alguns dels informes del’Associació d’Amics de la UPC [34]. Mostrar a un futur ocupador un conjunt deportafolis electrònics pot ser l’argument definitiu a l’hora d’aconseguir una feina.
■ A més, el fet de publicar a través d’Internet fomenta la seriositat i la feina ben feta,molt més que no pas quan se sap que l’audiència d’un portafoli s’acaba amb elprofessor o professora.
■ La presentació del que s’ha après i de les habilitats es pot fer més amena i interactiva.
■ És més fàcil emmagatzemar materials com ara presentacions en vídeo, gravacions idocuments llargs, a part de facilitar-ne l’edició, la correcció i la introducció demillores.
■ Permet enllaçar la documentació, cosa que facilita la preparació, la consulta, la revisiói la visió conjunta. Podríem dir que l’elaboració del portafoli és no lineal. L'estudiantatno ha de fer necessàriament una cosa rere l’altra; tal com la intel·ligència treballa perassociació [28], també ho pot fer una pàgina web de portafoli enllaçant la informació.
■ És fàcil de transportar i de distribuir.
■ Es pot fer interactiu, o almenys pot incloure eines de correu electrònic per facilitar eldiàleg entre l’estudiantat i el professorat, fins i tot abans de les dates de revisió.
■ Facilita el muntatge o la preparació final d’un portafoli dels estudis (showcaseportfolio), que duri i es pugui aprofitar per crear un portafoli professional.
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■ Facilita la consulta en el cas que la institució necessiti revisar els continguts de lesassignatures.
Pel que fa als inconvenients:
■ Temps de dedicació a l’assignatura que s’ha d’invertir en l’aprenentatge de les einestriades, que, en funció del nivell tecnològic escollit, pot arribar a ser molt considerable.L’avantatge és que en tractar-se d’eines genèriques, se’n pot planificar el dominiverticalment. És a dir, es pot estratificar el nivell tecnològic dels portafolis electrònicsdurant els estudis, cosa que fa que tot plegat sigui més fàcil (amb la col·laboració dediverses assignatures).
■ Disponibilitat de maquinari i programari perquè l’estudiantat emmagatzemi elportafoli. Tot i que avui ja no és concebible cursar uns estudis d’enginyeria sense unordinador personal, com ara un notebook.
■ La institució, segons el nivell tecnològic triat, s’ha de comprometre amb recursos pera un llarg període de temps per donar suport tant a l'estudiantat com al professorat.
■ La discussió sobre qui és el propietari del portafoli, l'alumnat, el professorat o lainstitució. Aquest assumpte no és trivial, no està solucionat i permet l’argumentacióen tots els sentits. Vegeu la figura 8.
■ La facilitat amb la qual es pot apilar informació a través d’Internet fa que la “formasense substància” sigui un perill: ràpidament el portafoli pot contenir moltíssim mésmaterial que el necessari per demostrar els objectius d’aprenentatge del curs; o bépoc material d’interès però embolcallat amb marcs, colors intermitents, enllaçosespectaculars. Per això la tasca del professorat, que sí que sap quin és el nivell cognitiui les habilitats de cada estudiant i estudianta, és imprescindible.
■ Si no es desenvolupa amb atenció i cura, si es perd de vista que, tot i l’espectacularitatd’Internet, és bàsicament la mateixa eina a través de la qual s’avalua una assignaturaalineada constructivament, pot acabar semblant que tot plegat és menys seriós queels típics exàmens tradicionals. Per això, les rúbriques sobre com avaluar el portafolisón essencials per fixar punts de vista i orientacions.
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8. Alguns exemples d’ús del portafoli
8.1 En assignatures de la UPC

Diversos professors i professores de la UPC han publicat [35] un conjunt d’experiènciessobre l’ús del portafoli en estudis de la UPC, amb exemples d’assignatures concretes itambé un d’institucional. Des de l’any 2003 que s’han programat seminaris i jornades perdiscutir sobre aquesta eina de docència i s’han recollit materials que es poden consultara [23].
■ Exemple d’ús del portafoli a les assignatures de sistemes digitals de l’EscolaPolitècnica Superior de Castelldefels (EPSC).
El portafoli d’aprenentatge designa el recull documental elaborat per un grup de treballcooperatiu en les assignatures d’Electrònica Digital (ED) i de Sistemes Electrònics Digitals(SED) [36]. Es tracta d’un parell d’assignatures troncals en quadrimestres consecutius, 1Bi 2A, respectivament, dels estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació . Al’assignatura ED el procés està centrat en l’elaboració de documentació de qualitat, i elportafoli, en format de carpeta de paper, d’anelles o amb classificadors, pràcticamentinclou la majoria dels treballs realitzats pels grups cooperatius, amb l’afegit de fulls dereflexió i d’explicacions de com s’ha dut a terme la tasca. El focus està posat en el procésd’aprenentatge. En canvi, en l’assignatura SED del quadrimestre 2A el portafoli sols inclouuna mostra dels treballs que s’han dut a terme, però amb reflexions i indicacions de coms’ha fet cada projecte, i en format electrònic, en aquest cas, un document Word, o en versióimpresa, un document PDF. En aquesta pàgina es mostren diversos exemples de portafolisen format PDF: http://epsc.upc.edu/projectes/sed/SED/dossier_aprenentatge/portfolioSED.html.
Aquest document es va elaborant a mesura que avança el curs amb els materials d’estudique s’han anat treballant. Hi ha un parell de sessions durant el curs, les setmanes prèviesals exàmens de recuperació de mínims, en què s’avalua i es donen indicacions de millora.
L’estructura del portafoli d’ED pretén que l'estudiantat classifiqui els materials que hangenerat o que han cercat per estudiar cadascun dels conceptes del curs, generalmentorganitzats segons els vuit blocs de coneixements mínims que han de superar. Per
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exemple, per al bloc relacionat amb els coneixements del mínim sisè (MI6), corresponenta la implementació de màquines seqüencials d’estats finits, el portafoli pot incloure:
■ Exercici 6. L’original presentat per primer cop i la versió millorada amb les indicacionsque han aportat el professor o professora o altres grups de classe, en el cas que s’hagifet l’avaluació creuada. En aquesta adreça es mostra un exemple de solució escanejadade l’exercici 6 realitzada per un grup cooperatiu: http://epsc.upc.edu/projectes/sed/ED/grups_classe/07-08-q2/1BM2/07-08-Q2-1BM2.htm#EX6. L’exercici inclou: lallista d’ítems o conceptes de “teoria”que s’han après solucionant el problema, unadeclaració de conformitat, la signatura dels i les membres, un registre del tempsd’estudi emprat per solucionar-lo, una reflexió sobre l’aprenentatge i indicacionssobre el repartiment de les tasques entre els i les membres del grup, i, en les últimesversions, també una taula d’autoavaluació amb les qualificacions que els mateixosautors i autores s’atorguen a partir dels criteris marcats (ja s’ha comentat que ferpartícips els mateixos estudiants i estudiantes dels criteris amb què s’avaluarà untreball és una eina molt poderosa perquè ho intentin fer bé, fixin idees i prenguindecisions sobre com continuar). El web també conté el projecte realitzat amb elprogramari de simulació de circuits electrònics que “funciona”, per acabar dedemostrar que l'estudiantat ha assolit els objectius. A la mateixa web es mostrenaltres treballs en grup que s’han escanejat per tal que serveixin també de referènciai de material d’estudi. Un treball ben fet és una bona guia sobre com preparar lessolucions i del nivell al qual és possible arribar.
■ Controls individuals del mínim 6. Per exemple, un primer control suspès i un altrecontrol en què es demostra que ja s’han assolit els coneixements.
■ Mapes conceptuals elaborats a partir de les discussions i del treball a l’aula.
■ Transparències i altres materials que s’han de cercar en llibres o Internet sobre lamatèria del mínim.
El portafoli final s’avalua també entre els mateixos membres del grup, seguint lesindicacions d’una plantilla de correcció que es coneix des del començament del curs.Vegeu-ne un exemple a la figura 5. El professorat, però, s’encarregarà de validar o no lesqualificacions assignades, perquè ha fet el seguiment del treball del grup durant elquadrimestre i ja és coneixedor de gran part del treball que s’inclou al portafoli. El portafolirepresenta un 10 % de la nota global de l’assignatura. Heu de notar que gran part delmaterial inclòs al portafoli ja ha estat discutit i també participa de la nota global segons la
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ponderació, tal com mostra la figura 6. Així que, pràcticament, aquest percentatge de lanota global s’assigna al fet de dur a terme la recopilació, l’organització i la reflexió.Els fulls de reflexió sobre com s’ha organitzat el material del portafoli i sobre elfuncionament del curs i del grup són imprescindibles. Concretament, es preguntadirectament a l'alumnat sobre els aspectes següents:
■ Com han organitzat les mostres del treball al portafoli? Es pot dibuixar un mapaconceptual per enllaçar-les?
■ Què opinen dels problemes que han anat resolent durant el curs?
■ Què els sembla el treball cooperatiu, aquesta idea de treballar en un grup base duranttot el quadrimestre?
■ El curs ha estat profitós per a tots els i les membres del grup, ha estat realment unbon treball en equip?
■ Havíeu treballat cooperativament abans, en alguna altra assignatura del grau o bé asecundària?
■ Esperàveu una organització d’assignatura semblant a la que heu vist en aquest curs?Aquesta experiència ha estat positiva o negativa?
■ Què penseu del professorat com a facilitador de materials i organitzador de la vostratasca, en lloc de qui us transmet tots els coneixements? Com han estat les correccionsque us ha fet el professorat? I les correccions per part dels vostres companys icompanyes?
■ Trobeu interessant guardar aquest portafoli per al futur? O bé creieu que sols ha servitper aprovar aquesta assignatura? Veieu que podeu aprofitar quelcom d’aquestportafoli per estudiar altres assignatures?
■ Ensenyaríeu mostres del vostre treball i reflexions com les que heu apuntat en aquestportafoli a un futur ocupador que us hagués de contractar?
■ Tal com ha anat aquest curs, i amb l’experiència que n’heu tret, què en milloraríeu, sien tinguéssiu l’oportunitat, per organitzar-vos i estudiar amb més eficàcia en el futur?
A partir de les experiències en assignatures d’1B i 2A, es proposa continuar desenvolupantel portafoli d’aprenentatge per a la nova assignatura de grau Electrònica I, amb un seguitde millores. Bàsicament, els canvis consistiran a: 1) organitzar l’índex segons lescompetències genèriques explícitament desenvolupades a l’assignatura, semblant al quemostra la figura 3; i 2) augmentar un grau la complexitat tecnològica del portafoli, és a dir,aconseguir que l'estudiantat desenvolupi un portafoli electrònic accessible a través
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d’Internet, amb eines com el GoogleDocs, o bé que desenvolupi la seva pròpia pàgina webde portafoli amb eines com l’Expression Web o el Google Sites.
Finalment, cal mencionar que la mateixa web de les assignatures [36], el complement a laintranet de suport a la docència Atenea, es pot prendre com un portafoli electrònic creatpel professorat, a través del qual es fa visible la docència que es duu a terme i els mètodesutilitzats, bàsicament l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes. Laweb, d’una banda, fa accessible l’historial dels cursos passats amb mostres dels millorstreballs de l'estudiantat i, de l’altra, treballa l’agenda del dia a dia de cadascun dels grupsde classe, per tal de fer arribar les valoracions del professorat sobre el funcionament delcurs, tan aviat com sigui possible, a l'estudiantat. L'estudiantat pot contactarimmediatament amb el professorat a través del correu electrònic i amb l’Skype perqualsevol consulta, però la presentació de treballs i les indicacions de caire personal esmantenen a la intranet, per privacitat i perquè no té sentit muntar i mantenir una web 2.0quan es ja es disposa d’Atenea. La referència [37] explica amb més detall aquest conceptede portafoli de curs que permet fer visibles la docència i el procés d’aprenentatge. Entremolts altres avantatges, donar a conèixer el que fem permet que altres professors iprofessores facin una crítica de la nostra tasca al mateix temps que facilitem a la institucióla supervisió i la revisió dels estudis.
A la web del GtPoE [23] es poden consultar altres experiències de portafolis dutes a termepel professorat en diversos centres docents.
8.2 Iniciatives d’unitats de la UPC

■ El portafoli de competències de l’estudiantat de l’EPSC.
La carpeta de competències és un document que conté una recopilació ordenadad’informació que posa de manifest un cert procés d’aprenentatge. Es tracta d’una eina deformació que ajuda a reflexionar sobre els assoliments de l'estudiantat i, especialment,sobre els punts febles i com millorar-los. Aquesta capacitat per millorar de maneracontinuada és essencial per tenir èxit al món professional. A la referència [35] i a la pàginaweb http://epsc.upc.edu/projectes/carpeta_competencies/es descriu l’experiència, demanera que en aquest document sols se’n comentarà els punts més remarcables.Actualment, a causa de la implementació dels nous plans d’estudi, el projecte es troba enespera de replantejament, encara que la intenció és integrar-lo als estudis de grau com
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una activitat que ha de desenvolupar tot l'estudiantat de l’escola. Una vegada posat enmarxa, es pretén que el portafoli de l’estudiantat també esdevingui una eina d’acreditació,que permetrà mostrar als altres d’una manera molt personal, per exemple, als i lesresponsables d’una empresa, com i què ha après aquesta persona.El portafoli pretén documentar cinc competències genèriques, és a dir, competències noestrictament lligades a una assignatura concreta del pla d’estudis, però que es podendesenvolupar en qualsevol assignatura. Quatre de les competències genèriques són decaràcter professional i són prioritàries per a l’EPSC:
■ Capacitat per treballar en equip.
■ Capacitat per treballar per a projectes.
■ Capacitat per comunicar-se amb eficàcia.
■ Capacitat per aprendre de manera autònoma.
La cinquena competència té caràcter acadèmic:
■ Capacitat per planificar de manera adequada els estudis, analitzant el propirendiment acadèmic i prenent decisions adequades pel que fa a la matriculaciód’assignatures
El projecte, tal com explica la web, va preveure una avaluació amb tres fases i en cadascunas’assolien un parell de crèdits de lliure elecció. Així mateix, es va preparar una rúbrica perfacilitar i objectivar el procés d’avaluació de les carpetes, tal com mostra la figura 9. Elstutors i tutores de l'estudiantat eren els encarregats de realitzar l’avaluació.
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Criteris de qualitat per a la carpeta de competènciesCriteri Molt bé Millorable InsuficientComplir el calendari L’estudiantat ha delliurar les diferentsversions de la carpetasegons el calendariestablert. També ha delliurar totes lesactivitats decoavaluació en eltemps sol·licitat.

L’estudiantat ha delliurar alguna de lesversions de la carpetaprogramades ol’avaluació de lacarpeta delscompanys/esassignats/es.

L’estudiantat no halliurat cap de lesversions de la carpetaque estavenprogramades per auna datadeterminada. Tampocno ha lliurat lesavaluacions de lescarpetes delscompanys/es que se lihavien assignat.Estil de redacció Predominen les frasesamb una longitud demenys de tres línies.Els signes depuntuació estan benusats i ajuden acomprendre la frasesense cap dificultat.Les idees estanconnectades les unesamb les altres. El textno presenta faltesd’ortografia. Presentacoherència en el tempsverbal i la forma delverb és l’activa.

Alguna de les frasessupera l’extensiórecomanada (dues-tres línies), encara queels signes de puntuacióajuden a comprendrela frase sensedificultats. Alguna ideasembla desconnectadade les altres. Presentacoherència en el tempsverbal, encara queapareixen frases enpassiva. El text no téfaltes d’ortografia.

Predominen les frasesllargues i malconstruïdes. No s’usencorrectament elssignes de puntuació(substitució de puntsper comes o punts icomes). Canvia detemps verbal sensejustificació (perexemple, passa delpresent al passat o alfutur). Apareixennombroses frasesamb el verb en formapassiva o en gerundi.El text conté faltesd’ortografia.Descripció del’aprenentatge El text descriu demanera claral’aprenentatge o lesmillores assolides encadascuna de lescompetències.

En algun cas, el text noacaba de descriureamb claredat què s’haaprès o què s’hamillorat en relació ambla competència enqüestió.

El text descriusimplement coses ques’han fet, però nodescriu amb claredatquè s’ha après o quès’ha millorat enrelació amb lescompetències.Figura 9. Rúbrica preparada per corregir la carpeta de competències de l’estudiant de l’EPSC. De [35] i de Valero,M.,“Com dissenyar activitats per al desenvolupament de competències genèriques”, curs ICE-UPC, 2009.
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Criteris de qualitat per a la carpeta de competènciesCriteri Molt bé Millorable InsuficientObjectius de millora Els objectius de milloraper a cadascuna de lescompetències són clars is’exposen accionsconcretes i terminisraonables.

Indica punts dèbils del’aprenentatge però noconcreta quins són elsque pensa millorar. Elsterminis no apareixen alpla de millora.

No indica quins sónels objectius demillora ni elsterminis.
Evidències Les evidènciesaportades per acadascuna de lescompetències són unbon exemple del ques’ha après o s’hamillorat.

En algun cas no s’observaclarament la relacióentre les evidènciesaportades i les milloresque s’han descrit.
Les evidènciesaportades no semblaque tinguin relació(o potser una de moltfluixa) amb lesmillores que s’handescrit al text.Figura 9. Rúbrica preparada per corregir la carpeta de competències de l’estudiant de l’EPSC. De [35] i de Valero,M.,“Com dissenyar activitats per al desenvolupament de competències genèriques”, curs ICE-UPC, 2009.

■ Descripció i recursos disponibles del grup GtPoE de l’espai RIMA de l’ICE.
Dins de la plataforma coordinada per l’ICE de la UPC hi ha el Grup de Treball en el Portafolide l’Estudiantat (GtPoE) [23], una iniciativa que té per objectiu principal promoure eldesenvolupament d’aquesta eina entre el col·lectiu docent de la Universitat. Actualmenthi ha un conjunt de recursos que són accessibles a través de l’adreça del grup: https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe, resultat de l’activitat duta a terme els últims anys. Espoden destacar les jornades amb aportacions de diversos professors i professores,bibliografia i la presentació del grup duta a terme a les jornades del projecte Recerca iInnovació en Metodologies d’Aprenentatge (RIMA) del 2009.Així mateix, cal destacar la introducció als múltiples enfocaments del portafoli [38]realitzada per Serge Ravet, EIfEL: http://www.eife-l.org, i una experiència pràctica de laprofessora Eva Heinrich, de la Massey University de Nova Zelanda, sobre l’ús del portafolielectrònic en estudis d’enginyeria [39].
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8.3 Experiències d’interès de fora de la UPC i altres recursos
■ La Red Portfolio Electrónico.
Aquesta iniciativa d’àmbit estatal, amb la participació de membres de diferentsuniversitats i amb la coordinació de la professora Elena Barberà de la Universitat Obertade Catalunya (UOC), es va posar en marxa el 2006 per elaborar un mapa i un observatorisobre les pràctiques del portafoli electrònic existents. Vegeu el conjunt de recursosdisponibles al web del projecte: http://www.redportfolio.org/. A la Jornada de l’ePortfoliodel 2009 hi va participar la professora Helen Barrett, el material de la qual s’ha usat enaquest document [32].
■ Les carpetes d’aprenentatge de la UAB.
El grup Innovació Docent en Educació Superior (IDES) de la Universitat Autònoma deBarcelona (UAB) disposa d’una extensa publicació [40] sobre el tema del portafolid’aprenentatge —que anomenen “carpeta d’aprenentatge en l’educació superior(CAES)”— que té molts paràgrafs remarcables. A tall d’exemple, podem citar literalmentcom veuen “la carpeta com a eix vertebrador de l’ensenyament, l’aprenentatge il’avaluació” (pàg. 17):

Inicialment, les CAES es van considerar un instrument d’avaluació especialmentindicat per fer una avaluació continuada de l’estudiant universitari, en el marcd’una docència comprensiva (aquella que considera principis d’equitat i diversitat)i d’un plantejament avaluatiu dialògic. Però ben aviat es va evidenciar que lesimplicacions van més enllà del sistema d’avaluació i que demanen un dissenymetodològic i didàctic molt interactiu on el protagonisme recau sobretot enl’estudiant. La incorporació de la CAES a la pràctica docent propicia que elprofessorat reflexioni sobre els processos d’ensenyament que cal implantar en lesaules universitàries i que valori que el sistema didàctic és un tot indestriable, onl’avaluació és la peça clau. La CAES aporta al professorat universitari un motiu perrepensar els processos d’avaluació, així com també una eina coherent per al’avaluació continuada del treball dels estudiants dins i fora de les classes. La CAESés un sistema d’avaluació autèntica molt versàtil però amb uns criteris clarsd’aplicació que atribueixen a l’estudiant universitari la responsabilitat de la sevapròpia avaluació i del seu propi aprenentatge.
Tal com hem explicat, les diverses experiències dutes a terme a la UPC corroboren aquestplantejament. La carpeta esdevé, una vegada posada en marxa, i en vista de la potencialitat
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que de seguida se li observa, l’excusa a partir de la qual es planteja decididament un canvide metodologies que transformin la docència cap al tercer o el quart nivell. En certamanera, amb el portafoli ha passat una cosa semblant als assajos d’altres metodologiesactives com l’aprenentatge cooperatiu o l’aprenentatge basat en problemes: una vegadase n’ha observat la potencialitat i el canvi substancial que representa pel que fa al’aprenentatge de l’estudiantat, es pren com a excusa per canviar el model docenttradicional.
■ Enllaços a portafolis d’aprenentatge electrònics.
Moltes universitats ja han adoptat els portafolis d’aprenentatge, sobretot en el mónanglosaxó, i és interessant de resseguir uns quants enllaços per visualitzar-ne els exemples[consulta: gener 2010]:
■ RMIT University, My ePortfolio, disponible a:http://www.rmit.edu.au/eportfolio,i també ePortfolio Student Resources, disponible a:http://www.rmit.edu.au/browse;ID=riujv7bhzapp.
■ St. Olaf College, Web Portfolios, disponible a:http://www.stolaf.edu/depts/cis/web_portfolios.htm.
■ QUT Australia, Student ePortfolio Home, disponible a:http://www.studenteportfolio.qut.edu.au/.
■ PennState, Creating an Electronic Portfolio, disponible a:http://portfolio.psu.edu/.
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