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TREBALL AMB EL PORTAFOLIS A LES SESSIONS PRESENCIALS 
  
Aquest petit document pretén ser una guia per a la persona formadora de com anar guiant a 
les persones en formació en l’ús del portafolis com a instrument d’auto- acompanyament de 
tot el procés formatiu. És important prendre en consideració que cal iniciar els i les 
participants en l’ús d’aquest instrument de forma gradual i per tant fent un acompanyament 
proper durant les sessions de formació presencial.  A continuació donem algunes idees a 
mode d’orientació 
 

1. A la primera  sessió se’ls hi reparteix una  carpeta amb els tres separadors (inicial, 
intermedi, final) i se’ls hi explica que es tracta d’un  instrument que ens acompanyarà 
durant tota la intervenció formativa i  que ens ajudarà a anar-nos situant en el 
procés  i que nosaltres els anirem guiant en  el seu ús. La carpeta s’ha d’entendre 
com a objecte simbòlic, ja que cadascú podrà donar-li el format que vulgui, digital o 
físic.   

 

TREBALL AMB EL SEPARADOR INICIAL (Documentació del procés d’Autoanàlisi) 
 

2. Després de qualsevol activitat, es convenient guiar-los  sobre el lloc que ocuparà 
aquesta reflexió en el seu portafolis. Aquesta guia tant pautada a l’inici,  els ajudarà a 
anar comprenent la funció del portafolis. 

 
3. Després de qualsevol activitat que ajudi a documentar el seu punt de partida i el 

procés d’autoanàlisi, els hi demanarem sempre que les vagin guardant darrera del 
separador inicial. 

 
4. Un cop acabada la fase d’autoanàlisi i abans de començar la fase de contrast (ens 

referim  al contrast amb “T”), els fem recuperar de nou la carpeta, acompanyada de 
la reflexió següent:  
 

- Què il·lustra aquesta primera carpeta? 
 
- Revisant el que conté el separador inicial, què crec que ha estat el més 

rellevant per a mi de tot el procés que hem dut a terme? 
 

- Què he descobert en la reflexió i contrast amb les idees d’altres   de la meva 
manera  de fer i les meves idees sobre l’àmbit de coneixement que ens 
ocupa?  

 
- Què he descobert del meu/nostre context (centre escolar, entorn, …)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta reflexió la  guardaran com a tancament del separador inicial i la connexió 
amb el següent. Després  se’ls pot demanar  si volen comentar alguna cosa amb la 
resta del grup. Aquestes  reflexions  es recullen a la pissarra o paperògraf,   però 

Quan obrim  un nou separador cal en primer lloc tancar l’anterior , però de tal 
manera que ens ajudi,  per una banda a resseguir el procés fet,  però també 
com a punt de partida   per  iniciar la nova fase 
 Els diferents separadors no han de delimitar departaments estancs, sinó que és 
necessari anar-los interrealcionant. 
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sense fer comentaris. Es tracta només de reunir les percepcions individuals ,  que 
poden ajudar a fer una instantània del punt de partida grupal. Si anem recollint 
aquestes posades en comú (p.e. fotografia digital) ens servirà per anar documentat la 
progressió del grup.  
 
 

 
 TREBALL AMB EL SEPARADOR INTERMEDI (Documentació del procés de 

Contrast i Redescripció) 
 

5. Per a recollir la documentació d’aquest separador pot ser útil usar el “Full de 
continuïtat ” Aquest ajuda a organitzar els diferents aspectes tractats i les reflexions 
personals tant prèvies al contrast com després d’aquest i promou la seva interrelació  
(v. Instrument de contrast: full de continuïtat). Cal fer èmfasi en l’ús d’aquest 
instrument per acompanyar la confecció del portafolis intermedi.  

 
6. És interessant anar guardant també les posades en comú que documenten la 

construcció conjunta de coneixement i per tant la progressió del grup.  
 
 

7.  Un cop acabada la fase de contrast se’ls fa revisar el separador intermedi 
comparant-lo  amb l’inicial i se’ls pregunta:  

 
Per a què ha servit el primer separador i per a què ha servit aquest?  
 
Després se’ls demana que reflexionin per escrit:  
 

- Què m’emporto com a més significatiu per a mi del contrast  amb altres 
(companys i companyes, persones formadores, bones pràctiques 
presentades, articles treballats, ...) 

 
- Què vull aplicar a la meva pràctica? 

 
- Què m’ha cridat l’atenció però encara no em sento prou segura de portar-ho 

a la pràctica? 
 

- Què vull comentar en el gran grup? 
 

Aquestes són les reflexions que els ajudaran a confeccionar el seu “Pla d’acció” (v. 
Instrument de redescripció “Pla d’acció”) 

 
  
 

TREBALL AMB EL SEPARADOR FINAL (Documentació del procés de Redescripció i 
Avaluació) 

 
8. L’últim separador correspondria a la fase de presa de consciència del seu procés de 

canvi, del seu procés de millora. És tracta de fer un contrast en el temps i veure 
que fan ara que no feien abans, en què han avançat, però de manera argumentada i 
plasmada en forma d’evidències. Cal que recuperin les seves reflexions més 
rellevants del portafolis inicial i les contrastin amb tot allò que han anat recollint 
durant la fase de contrast i la seva aplicació personal i contextualitzada  en forma de 
pla d’acció.  (v.  Guia del portafolis docent: Portafolis final)  
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Se’ls demana que reflexionin per escrit, en una tasca autònoma prèvia: 
 

- Quines diferències observo entre les meves pràctiques inicials analitzades 
en el primer separador i les actuals del pla d’acció? 

 
- Com amplio el meu/ nostre mapa conceptual on quedaven reflectides les 

nostres idees prèvies sobre l’àmbit d’estudi que ens ocupa?  
 

- Quina valoració en faig?  
 

- Quins nous interrogant se m’obren?   
 
 
És important dedicar una sessió a l’intercanvi del portafolis final. La obligació d’haver de 
presentar-ho a altres en una sessió presencial (breu explicació, presentació PPT, …) els fa 
aprofundir molt més en la clarificació i l’argumentació del propi procés recorregut i per tant 
els ajuda en la pròpia presa de consciència dels resultats aconseguits.  
 
 
 
 


