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EL PORTAFOLI DOCENT 

Un instrument d’acompanyament en el procés de formació contínua 
Esteve, O.; Keim, L.; Carandell, Z. Projecte Comenius ‘Aprendre de la pràctica’ 
 
El portafoli docent és una recopilació de tots els documents significatius que poden reflectir 
el procés de desenvolupament professional de cadascú, així com dels progressos en la 
millora de la seva pràctica docent. L’elaboració d’un portafoli et pot ajudar a fomentar un 
procés intens i sistemàtic d’autoformació en tant que  
 

a) Ajuda a reflexionar sobre les habilitats i competències que ja es tenen, així com 
d’aquelles que es van adquirint al llarg del procés de formació, i això a través de la 
recollida sistemàtica de mostres de la pròpia pràctica docent. 

b) Fomenta processos autoreguladors a partir de la reflexió sobre les evidències 
recopilades (Què faig bé?, què faig malament?, on he de millorar?, on hi ha 
evidències del que faig bé o dels meus punts dèbils?, on s’entreveuen canvis 
significatius?, etc.) 

c) Ajuda a la construcció d’alternatives docents de forma realista i d’acord sempre a 
l’essència de la pròpia persona. 
 

El portafoli docent es concep, doncs, com una ‘carpeta o arxivador’ en el qual es recopilen, 
de manera sistemàtica i ordenada, mostres de l’activitat docent desenvolupada en diferents 
estadis, de manera que en el transcurs del temps s’arriba a obtenir una ‘radiografia’ 
d’aquesta activitat. En aquest sentit, les mostres apuntades adquireixen un valor 
d’’evidències de la pròpia activitat’. L’aspecte més interessant del procés és el fet que la 
pròpia elaboració sistemàtica del portafoli permet, justament a través de les evidències, tenir 
constància dels canvis que s’han anat produint al llarg d’un període determinat del 
desenvolupament professional. 
 
És per tot això que a l’autor del portafoli se’l considera un ‘compilador d’evidències’ que, en 
el seu intent de millorar la pràctica docent, contrasta les mostres de la seva activitat docent 
en diverses fases i estadis per a extreure’n reflexions i alternatives que l’ajudin en la seva 
formació. 
 
Per a l’elaboració del portafoli és important tenir en compte els següents aspectes: 
 

- la importància de seguir un ‘cicle de reflexió en i sobre l’acció completa’ (més 
endavant ho presentem amb detall), la qual cosa implica voluntat i disciplina 

- la importància de la recollida sistemàtica d’evidències 
- la importància de l’establiment d’una temporització per a l’assoliment d’un cicle 
- la importància de la reflexió conjunta, és a dir, de la interacció amb altres docents, 

amb la finalitat de contrastar idees i d’aprendre a verbalitzar i argumentar el seu propi 
punt de vista 

- la importància del desenvolupament d’un ‘diàleg intern’ (interacció amb un mateix) 
que ajudi a ser conscient del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal. 
 

Els processos apuntats són la clau perquè el docent arribi a una ‘conscienciació’ sobre la 
seva pràctica docent, la qual cosa significa que sigui conscient del que fa i per què ho fa. 
 
Per ajudar-te a activar aquests processos, essencials per a fomentar el valor autoregulador 
del portafoli, t’oferim una guia, la qual presenta 
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- una temporització que contempla tres fases clau en l’elaboració del portafoli (la 
duració de cada una de les quals no està determinada a priori) 

-  el tipus d’accions a dur a terme en cada una de les fases 
- el tipus d’instruments formatius més idonis per a dur a terme les accions que es 

proposen 
- el tipus d’interacció (‘individual, amb un mateix’ o ‘col·lectiva, amb altres’) més idoni 

per a cada fase i acció 
- la concreció del que suposa un cicle complet d’investigació-acció 


