
 

 

 

 

 

 

ESTUDI SOBRE ELS USOS 

DOCENTS DEL PORTAFOLIS I 

EINES VISUALS A LA UOC 

Informe de resultats  
 

 

 

 

 

Universitat Oberta de Catalunya  

Equip de processos d’aprenentatge de l’eLearn Center 

Juny de 2018 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recerca i creació de l’informe: 

Xavier Mas Garcia 

Bel Palou Vives 

 

 
Equip de Processos d’Aprenentatge eLC. Universitat Oberta de Catalunya. Juny de 2018. 

  

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 2 

 

 



 

Índex 

Introducció 5 

Objectius 5 

Metodologia 6 

Resultats 8 

Anàlisi i interpretació 11 

Casos d’ús 11 

CAS 1: Entorn visual compartit 13 

Descripció 13 

Seqüència 13 

Especificacions 14 

CAS 2: Dossier personal d’aprenentatge 15 

Descripció 15 

Seqüència 15 

Especificacions 16 

CAS 3: Avaluació de competències 17 

Descripció 17 

Seqüència 20 

Especificacions 21 

CAS 4: Portafolis professional 22 

Descripció 22 

Seqüència 23 

Especificacions 23 

CAS 5: Galeria visual 24 

Descripció 24 

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 3 

 

 



 

Seqüència 25 

Especificacions 25 

Patrons generals 26 

1) Predomini d’usos semestrals per sobre dels transversals 26 

2) Concordança de la preferència entre les eines i les àrees de coneixement 28 

3) Concordança entre el tipus de finalitat i les àrees de coneixement 29 

4) Tendència a la hibridació 30 

Necessitats detectades i millores 32 

Aportacions i reflexions metodològiques 35 

Conclusions 37 

Referències 40 

ANNEXOS 41 

  

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 4 

 

 



 

Introducció 

L’ús de portafolis electrònics i altres eines destinades a mostrar i compartir produccions             
fetes pels estudiants, o seleccionades per altres agents del procés formatiu, és un dels              
reptes històricament més recurrents en l’àmbit de la innovació i la millora docent a la nostra                
universitat. Des del punt de vista docent, si bé tenen en comú el fet de publicar continguts i                  
evidències, els usos proposats per aquestes eines responen a necessitats i a finalitats             
diferents, algunes d’elles amb una dimensió social important, d’altres amb una clara funció             
formativa i avaluativa, i altres orientades a donar resposta a problemàtiques específiques            
de les produccions vinculades al llenguatge visual.  

El resultat ha estat la identificació de cinc casos d’ús que responen a finalitats i               
enfocaments diferents, descrits tenint en compte la seva dimensió pedagògica i acadèmica,            
i considerant les implicacions tecnològiques i funcionals que comporten sense deixar de            
banda les expectatives manifestades des de la perspectiva docent. Així mateix, aquest            
informe també inclou altres resultats que han aflorat de forma emergent a partir de la               
narració del les experiències dels participants. Ens referim tant a necessitats com a             
propostes de millora, reflexions de tipus metodològic, valoracions, etc. 

A partir d’aquest conjunt de resultats, ha estat possible identificar alguns patrons i             
recomanacions que aporten claredat a l’estat de la qüestió sobre l’ús d’aquests tipus             
d’eines i metodologies a la UOC. 

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat diferenciar els usos actuals duts a terme –o              
proposats– des de la pràctica docent a la UOC i obtenir-ne un coneixement clar i exhaustiu.                
A la vegada, també s’han volgut identificar necessitats, problemàtiques, millores,          
aportacions i reflexions metodològiques. 

Com a objectius específics se’n desprenen els següents: 

1. Identificar els usos actuals del portafolis i eines visuals a la UOC. 
2. Descriure aquests usos de forma sistemàtica. 
3. Identificar els recursos tecnològics utilitzats (o proposats) i les funcionalitats          

implicades. 
4. Identificar requeriments i especificacions amb implicacions tecnològiques i        

funcionals. 
5. Inferir patrons i models d’aplicació. 
6. Identificar necessitats i aportacions que contribueixin a l’evolució. 
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Metodologia 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha dut a terme una anàlisi documental i entrevistes               
semiestructurades a professorat de la UOC actualment implicats en dur a terme algun tipus              
de pràctica docent relacionada amb l’ús de portafolis i eines visuals. 

La identificació d’experiències s’ha dut a terme mitjançant una demanda explícita a les             
direccions de programes, i també a partir del coneixement directe del propi eLearn Center i               
altres àrees de la UOC a través de les demandes de col·laboració en projectes docents               
relacionats. 

Tant en l’aplicació d’un mètode com en l’altre, la recollida de dades ha estat pautada per                
una mateixa matriu que identifica els aspectes a analitzar. Això ha permès obtenir el mateix               
tipus d’informació sobre cada experiència facilitant-ne la comparació i poder-ne extreure           
patrons, categories i models. Per a la seva creació s’han integrat elements derivats dels              
objectius de l’estudi amb aquells que, conceptualment, formen part de l’àmbit de definició             
d’un portafolis (Taula 1). En aquest sentit, hi trobem tots aquells àmbits i dimensions que               
garanteixen el coneixement dels aspectes clau del disseny de portafolis com ara el             
propòsit, l’àmbit d’aplicació, la tipologia, les eines tecnològiques implicades, la propietat o            
l’audiència a qui s’adreça (Guàrdia et al. 2015). 

ÀMBIT DIMENSIÓ DESCRIPCIÓ 

ACTIVITAT 

Finalitat 
Acció que es pretén realitzar i/o resultat que 
s’espera aconseguir amb l’eina analitzada. 

Interacció 

Tipus de relació, comunicació o intercanvi que 
es duu a terme entre els diferents agents 
implicats. 

Continguts 
Tipologia de contingut publicat (tipus de recurs, 
media, composició, etc.) o output generat. 

Abast 
Àmbit d’activitat i propietat de l’eina (individual, 
compartida, pública, etc.). 

Temporalitat 
Abast temporal de l’activitat (limitat o 
atemporal). 

Seqüència Descripció narrativa de l’activitat. 

RECURSOS 

TECNOLÒGICS 

Recursos 

Solució tecnològica principal, recursos 
tecnològics complementaris i funcionalitats que 
intervenen. 
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Intersecció amb el 

Campus Virtual 

Nivell d’integració de l’eina analitzada amb el 
Campus Virtual; grau d’explicitació de la 
integració vers els usuaris. 

EXPECTATIVES 

Activitat Altres activitats i usos desitjats. 

Recursos 

tecnològics 

Altres tipus d’eina i funcionalitats necessàries. 

Taula 1. Dimensions d’anàlisi per a la recollida de dades sobre els usos docents. 
 

En total s’han realitzat entrevistes a 14 docents dels programes següents: 

● Grau de Disseny i Creació Digitals. 

● Grau d’Arts. 

● Màster Interuniversitari en Millora dels Ensenyaments d'Educació Infantil i Primària. 

● Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior. 

● Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i          
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 

● Màster Universitari en Psicopedagogia. 

● Diploma de Postgrau Avaluar per Aprendre. 

Per a la realització de les entrevistes s’ha creat un guió que descriu en detall els àmbits i                  
les dimensions recollides a la matriu de la taula 1 (annex 1). Així mateix, s’ha realitzat                
l’anàlisi documental de les memòries corresponents a quatre titulacions (Universitat Oberta           
de Catalunya, 2015, 2016a, 2016b, 2017). En total s’han obtingut vuit registres            
documentals i 16 registres procedents d’entrevistes . 1

Tal com veurem en l’apartat de resultats, les dades obtingudes han permès identificar cinc              
casos d’ús diferenciats. Aquests no només han estat definits a partir de les pràctiques              
docents reals que han format part de l’activitat a les aules. També incorporen tots aquells               
elements identificats pels participants com a part consubstancial de la pràctica, tot i que per               
raons diverses no hagin pogut ser implementats. No incloure aquests aspectes no hauria             
permès descriure els casos d’ús amb tots els seus àmbits i dimensions. 

1 Alguns docents han descrit més d’una experiència. En alguns casos s’ha aplicat el criteri de                
generar registres diferenciats (portafolis vs galeria) i en altres s’han recollit dins un mateix registre               
(diferents usos del portafolis).  
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Els cinc casos d’ús constitueixen el principal resultat de l’anàlisi i en són l’element nuclear.               
Per aquesta raó s’ha prioritzat l’elaboració d’una versió preliminar creada a partir de les              
dades recollides, la qual ha estat enviada als participants per a la seva validació a través                
d’un qüestionari. En concret se’ls ha preguntat la correspondència dels casos d’ús amb la              
seva pràctica docent mitjançant una escala de likert de set graus i posteriorment se’ls ha               
demanat les seves aportacions en una pregunta oberta opcional (annex 3). 

Resultats 

Tal com hem indicat en l’apartat anterior s’han identificat cinc casos d’ús: 

● Cas 1. Entorn visual compartit. 

● Cas 2. Dossier personal d’aprenentatge. 

● Cas 3. Avaluació de competències. 

● Cas 4. Portafolis professional.  

● Cas 5. Galeria visual. 
 

La majoria d’experiències exposen usos hibridats dels casos identificats (figura 6). Pel que             
fa a les experiències docents discretes, a partir de l’anàlisi de les 14 entrevistes se n’han                
identificat 25 i el nombre d’elles, en relació a cada cas d’ús, és similar (entre 4 i 7                  
experiències per cas) (taula 3). L’anàlisi de les memòries ha permès verificar que els casos               
d’ús identificats es corresponen amb els previstos en el disseny dels programes (taula 2). 

CAS 1 
Entorn visual 

compartit 

CAS 2 
Dossier 

personal 

d’aprenentatge 

CAS 3 
Avaluació de 

competències 

CAS 4 
Portafolis 

professional 

CAS 5 
Galeria visual 

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■ 

Taula 2 Casos d’ús identificats en les memòries. 
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Pel que fa a les àrees de coneixement a les que corresponen els programes que han                
format part de l’estudi, veiem que aquestes es distribueixen de forma diferenciada (taula 3). 

 
Nombre 

d’experiències  
2

 

Nombre 

d’experiències 

Àrea d’art i disseny  
3

Nombre 

d’experiències 

Àrea d’educació  
4

CAS 1 
Entorn visual 

compartit 
⬤⬤⬤⬤  ⬤⬤⬤⬤  

CAS 2 
Dossier 

personal 

d’aprenentatge 

⬤⬤⬤⬤  ⬤⬤⬤ ⬤ 

CAS 3 
Avaluació de 

competències 
⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤   ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤ 

CAS 4 
Portafolis 

professional 
⬤◯◯◯◯◯  5  ◯◯◯◯ ⬤◯ 

CAS 5 
Galeria visual 

⬤⬤⬤⬤  ⬤⬤⬤⬤  

TOTAL 25  15 10 

Taula 3. Nombre d’experiències analitzades en relació als casos d’ús identificats i per 

àrees de coneixement. 

 

2 Nombre d’experiències docents identificades en les entrevistes, independentment que hagin estat            
recollides en un mateix registre o en registres separats. 
3 Correspon als programes: Grau de Disseny i Creació Digitals i Grau d’arts. 
4 Correspon als programes: Màster Interuniversitari en Millora dels Ensenyaments d'Educació Infantil            
i Primària, MU d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, MU en Formació del                
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament          
d'Idiomes, MU en Psicopedagogia i Diploma de Postgrau Avaluar per Aprendre. 
5 El cas d’ús del portafolis professional ha estat descrit tenint en compte tant l’aportació de                
l’experiència que sí ha estat ja implementada, com les de les cinc experiències que el descriuen i el                  
consideren necessari.  
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En relació al qüestionari de retorn, han respost 9 dels 14 docents participants . S’han              6

obtingut 22 valoracions sobre el grau de representativitat dels casos d’ús i 8 aportacions.              
En cada cas d’ús el professorat ha identificat la seva pràctica entre 4 i 5 ocasions. Pel que                  
fa al grau de representativitat, 16 de les 22 valoracions han estat igual o superiors a 5                 
(segons l’escala de 7 graus Likert). (Taula 4). 

La informació obtinguda de les aportacions ha estat incorporada als aspectes de l’anàlisi             
als que ha fet referència. 

 Només 

en algun 

aspecte 

2 3 4 5 6 

En tots els 
aspectes 

essencials 

CAS 1 
Entorn visual 

compartit 
   ✓ ✓ ✓✓✓  

CAS 2 
Dossier 

personal 

d’aprenentatge 
  ✓ ✓  ✓✓  

CAS 3 
Avaluació de 

competències 
    ✓✓ ✓✓  

CAS 4 
Portafolis 

professional 
  ✓  ✓✓✓   

CAS 5 
Galeria visual 

  ✓ ✓  ✓✓ ✓ 

TOTAL 0 0 3 3 6 9 1 

Taula 4. Freqüència del grau de representativitat dels casos d’ús segons les respostes al formulari 

rebudes. 

 

6 8 respostes rebudes a través del formulari de retorn Usos docents del portafolis i altres eines                 

visuals a la UOC (annex 3) i 1 per correu electrònic. En aquest sentit, cal tenir en compte que les                    
dades quantitatives provenen dels 8 formularis completats i les aportacions inclouen les rebudes per              
qualsevol de les dues vies. 
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Anàlisi i interpretació 

Aquest apartat és el nucli de l’informe ja que inclou la descripció sistemàtica de cadascun               
dels casos d’ús identificats. Així mateix, també mostra alguns patrons que han aflorat a              
partir del creuament de la informació analitzada. Finalment, s’han incorporat dos           
subapartats on s’identifiquen totes aquelles necessitats de millora i aportacions          
metodològiques que han aparegut en la realització de les entrevistes. 

Casos d’ús 
El criteri principal aplicat per a diferenciar els casos d’ús ha estat la seva finalitat docent,                
evitant que l’eina utilitzada o l’àrea de coneixement actuessin com a biaixos a priori. Aquest               
criteri ens ha permès identificar fins a cinc casos d’ús de forma nítida (figura 1). Amb                
aquest propòsit, s’han ressaltat els elements diferenciadors de cadascun d’ells, per bé que             
en la pràctica real, sovint es descriuen usos hibridats. 

Els casos han estat descrits seguint una mateixa estructura: una descripció general on             
s’identifica la finalitat i els aspectes més rellevants de la seva concreció; la identificació de               
les eines tecnològiques utilitzades; la seqüència estàndard d’accions que hi duen a terme             
els usuaris, i la descripció sistematitzada en forma d’especificacions de les dimensions            
d’interacció, continguts i vigència i abast . 7

Aquesta descripció s’ha realitzat a partir de la identificació de nou categories transversals             
(taula 5), definint-les en cada cas d’ús a partir del compliment o no d’unes especificacions               
determinades, extretes de la informació obtinguda en els diversos registres (consulteu la            
taula completa a l’annex 2). 

DIMENSIONS: INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

CATEGORIES: 

 

Publicació 

Privacitat 
Administració 

Format 

Publicació 

Visualització i accés 
Procedència 

Drets 

Publicació 
Vinculació 

Permanència 

Privacitat 

Administració 

Taula 5. Dimensions i categories per a l’assignació d’especificacions. 
 

7 Equival a les dimensions d’abast i temporalitat. 
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Figura 1. Mapa conceptual dels casos d’ús identificats. 
 

Finalment, l’anàlisi també ha permès identificar informació complementària, majoritàriament         
relacionada amb l’aplicació d’aquest tipus d’eines i metodologies en el context de la UOC.              
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La informació és diversa –conté millores, propostes de futur, problemàtiques, valoracions,           
enfocaments metodològics, etc.– i contribueix a la identificació de patrons i a la comprensió              
global del fenomen que suposa el fet d’implantar aquest tipus de pràctiques educatives a              
una institució de les dimensions i de les característiques de la UOC. 

CAS 1: Entorn visual compartit 
Descripció 

La seva finalitat és compartir la producció acadèmica de l’estudiant amb els companys             
durant el procés formatiu i generar interacció a partir de les produccions compartides. Té              
un caràcter eminentment visual ja que es pretén mostrar, evidenciar o comunicar aspectes             
que no es poden transmetre de forma textual o retòrica, sinó a través de la imatge. 

Es concreta en un entorn personal amb una vessant socialitzadora situat en el marc d’una               
activitat, projecte o espai de taller, tant en l’àmbit d’una assignatura o dins un itinerari al                
llarg d’un programa. En ell l’estudiant publica les seves produccions visuals i a la vegada               
pot veure el treball realitzat per altres companys al llarg del procés d’elaboració. Es tracta               
d’un cas d’ús que permet treballar de forma oberta, oferir feedback (docent-estudiant, grup             
estudiants-estudiant) durant el procés de creació i compartir també aquest feedback amb            
els companys. 

“Disposar d’un context visual on penjar els lliuraments i tenir un feedback compartit en 

el context d’una assignatura de projecte té sentit perquè hi ha lliuraments que formen 

part d’un conjunt (...) [té sentit] per veure la continuïtat de lliuraments que formen part 

d’un mateix projecte durant el seu procés d’elaboració”. 

 

Solucions tecnològiques identificades: Wordpress (no implementada), Portafolis       
MyDocumenta. 

Seqüència 

A. L'estudiant publica les produccions que vol compartir de forma lliure o bé seguint             
criteris i indicacions docents. 

B. L'estudiant pot publicar una descripció o una argumentació vinculada a cada           
contingut o conjunt de continguts publicats. 

C. L'estudiant comenta les publicacions d'altres estudiants. 

D. El docent comenta (de forma pública o privada) les publicacions de cada estudiant             
aportant feedback formatiu. 

E. L'estudiant respon els comentaris del docent i d’altres estudiants. 
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Especificacions 

INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 
● Cada contingut o conjunt 

de continguts publicats té 
un fil de conversa 
associat. 

● L’estudiant pot publicar 
versions noves de 
continguts a mesura que 
avança el fil de conversa. 

Privacitat: 
● La conversa al voltant 

dels continguts publicats 
entre l’estudiant i el 
docent o altres estudiants 
pot ser privada o visible i 
oberta per tots els 
membres del grup-aula. 

● La conversa al voltant 
dels continguts i 
evidències pot ser oberta 
a nivell d’assignatura 
(diversos grup-aula) o 
programa. 

Administració: 

● L’assignació de permisos 
de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona 
l’estudiant. 

Format: 

● Els continguts publicats 
són en formats 
audiovisuals: imatge 
(incloent .pdf), àudio i 
vídeo. 

Publicació: 

● Un contingut publicat pot 
contenir diversos 
elements o fitxers 
(multi-evidència). 

● Els continguts publicats 
poden ser etiquetats. 

Visualització i accés: 
● Els continguts publicats 

es visualitzen integrats en 
la interfície (embed) i 
poden ser ampliats per 
apreciar-ne detalls. 

Procedència: 

● Els continguts publicats 
provenen de les unitats 
(locals o de xarxa) de 
l’usuari que publica. 

● Els continguts publicats 
provenen d’enllaços 
d’altres publicacions que 
l’estudiant té la xarxa. 

Drets: 

● Els drets sobre els 
continguts  publicats són 
propis. 

Publicació: 
● Cada estudiant publica 

els seus continguts en el 
seu portafolis personal. 

Vinculació: 

● L’ús del portafolis pot 
anar associat a una 
activitat o assignatura 
concreta, o a l’activitat 
formativa al llarg d’un 
programa. 

Permanència: 
● L’estudiant manté l’accés 

al portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 

● El portafolis és visible pel 
grup-aula i /o per tots els 
membres del programa. 

Administració: 

● Cada estudiant pot 
configurar els permisos 
de visualització del 
portafolis i els seus 
continguts. 
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CAS 2: Dossier personal d’aprenentatge 
Descripció 

La seva finalitat és facilitar el coneixement, el seguiment i la reflexió de l’estudiant sobre el                
propi procés formatiu al llarg del temps. El seu focus són els elements reflexius i valoratius                
que l’estudiant realitza entorn del contingut publicat, més enllà del propi contingut. 

Es concreta en un entorn personal on l'estudiant registra, en el marc d’una assignatura o al                
llarg d’un programa, tot allò que tingui valor per al seu desenvolupament competencial, és              
a dir, que li sigui útil per a millorar les seves capacitats i que l’ajudi a ampliar la consciència                   
sobre el seu aprenentatge. En aquest sentit té un caràcter transversal. 

“És un procés reflexiu continu que vincula l’experiència d’aprenentatge al llarg de 

diverses assignatures, és un continu.” 

 
Els elements publicats poden ser produccions pròpies realitzades en activitats formatives o            
fetes en altres àmbits, treballs d’altres estudiants, continguts de la xarxa, enllaços,            
referències, articles i altres documents de naturalesa diversa. Aquests es publiquen de            
forma raonada, organitzant-los i identificant les reflexions mitjançant la seva categorització           
a través d’etiquetes. 

Aquest cas d’ús pot incloure dinàmiques de socialització de l’aprenentatge intercanviant           
reflexions personals amb els altres companys. 

“(...) es tracta de socialitzar la reflexió de cada estudiant, d’aprendre amb el procés 

reflexiu de l’altre.”  

 
També permet aplicar metodologies d’acció docent centrades en el procés de treball de             
l’estudiant i en un feedback continuat i formatiu, en el que l’estudiant reflexiona sobre              
aquest procés a partir de les valoracions i comentaris del docent. 

Solucions tecnològiques identificades: Wordpress (no implementada), MyDocumenta 

Seqüència 

A. L'estudiant publica elements que considera rellevants pel seu procés formatiu. 

B. L'estudiant afegeix una descripció especificant la rellevància de l’element publicat o           
una reflexió relacionada. 

C. L’estudiant etiqueta la publicació. 
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D. L’estudiant estableix el nivell de privacitat de la publicació. 

A partir de les publicacions compartides, es pot iniciar l’intercanvi de reflexions entre els              
estudiants i/o el docent. Consisteix en: 

E. L’estudiant revisa les publicacions i/o reflexions dels portafolis dels altres          
estudiants. 

F. L’estudiant comenta (de forma pública o privada) les publicacions d’altres          
estudiants aportant nova informació o reflexions. 

G. El docent comenta (de forma pública o privada) les publicacions de cada estudiant             
aportant feedback. 

H. L'estudiant respon els comentaris rebuts per part del docent i dels altres estudiants. 

I. L’estudiant modifica o complementa les seves publicacions enriquint-les a partir de           
les aportacions rebudes i/o les reflexions llegides en els portafolis dels altres            
estudiants. 

Especificacions 

INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 

● Cada contingut publicat té 
un fil de conversa 
associat. 

● L’estudiant pot publicar 
continguts o reflexions a 
mesura que avança el fil 
de conversa. 

Privacitat: 
● La conversa al voltant 

dels continguts publicats 
entre l’estudiant i el 
docent o altres estudiants 
pot ser privada o visible i 
oberta per tots els 
membres del grup-aula. 

● La conversa al voltant 
dels continguts pot ser 
oberta a nivell de 
programa o a tota la 
comunitat UOC. 

Administració: 
● L’assignació de permisos 

de visualització i 

Format: 

● Les publicacions poden 
ser en qualsevol format: 
textuals (.doc, .pdf, .xls, 
etc.), audiovisuals 
(imatge, àudio o vídeo), 
enllaços, etc.  

Publicació: 

● Una publicació pot 
contenir diversos 
continguts o fitxers 
(multi-evidència). 

● Els continguts publicats 
poden ser etiquetats. 

● Els continguts publicats 
poden ser destacats. 

● Un comentari a una 
publicació pot ser 
incorporat al propi 
portafolis com a 
publicació.  

Visualització i accés: 
● El continguts publicats  es 

Publicació: 
● Cada estudiant publica 

els seus continguts en el 
seu portafolis personal. 

Vinculació: 

● L’ús del portafolis pot 
anar associat a una 
activitat o assignatura 
concreta, o a l’activitat 
formativa al llarg d’un 
programa. 

Permanència: 
● L’estudiant manté l’accés 

al portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 

● El portafolis és visible pel 
grup-aula i/o per tots els 
membres del programa. 

Administració: 

● Cada estudiant pot 
configurar els permisos 
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participació en una 
conversa la gestiona 
l’estudiant. 

poden visualitzar a través 
d’un enllaç, veure’s 
integrats en la interfície 
(embed) o 
descarregar-se. 

Procedència: 
● Els continguts publicats 

provenen de les unitats 
(locals o de xarxa) de 
l’usuari que publica; 
d’enllaços d’altres 
publicacions o comentaris 
al portafolis, o d’enllaços 
externs de la xarxa. 

Drets: 

● Els drets sobre els 
continguts publicats 
poden ser propis o d’altri. 

de visualització del 
portafolis i els seus 
continguts. 

 

CAS 3: Avaluació de competències  
Descripció 

La seva finalitat és avaluar el desenvolupament de les competències dels estudiants en el              
marc d’una assignatura o al llarg d’un programa, d’acord amb un disseny i un procediment               
establerts. Aquesta avaluació és de caràcter formatiu i es basa en la reflexió compartida              
(estudiant-docent) o en l’autoreflexió (autoavaluació) sobre el desenvolupament d’aquestes         
competències, dut a terme mitjançant el treball realitzat per l’estudiant al llarg de la seva               
activitat formativa i recollit en forma d’evidències. 

A partir d’un mapa de competències elaborat pel docent, l’estudiant publica les evidències             
que considera que demostren el domini de cada competència. Associat a cada conjunt de              
competència+evidències es genera un procés dialògic, que té com a resultat final la             
qualificació d’aquest domini per part del docent (figura 2). 
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Figura 2. Seqüència general del procés d’avaluació de competències 

 

És un cas d’ús complex que pot tenir variants en funció dels criteris aplicats. Per exemple: 

● Segons el model de competència els elements que donen lloc al procés d’avaluació             
poden tenir nivells de concreció diferents, anant des dels anomenats àmbits           

competencials (conjunts compostos per diverses competències), fins a dimensions,         
nivells o criteris d’acompliment concrets pertanyents a una mateixa competència          
(figura 3). 

● Segons el procediment d’avaluació el procés pot tenir diferents durades, des d’un            
semestre fins la vida acadèmica d’un estudiant en tot un grau; pot estar estructurat              
per fases (p. ex. un període d’autoavaluació i autoreflexió i un període de reflexió              
compartida amb el docent o altres estudiants); estar obert a grups d’usuaris            
diferents, o tenir pautes i orientacions específiques sobre el feedback i la dinàmica             
dels processos dialògics. 

● Segons la seva vinculació amb l’activitat formativa pot haver-hi casos amb           
propostes d’activitat dissenyades ad hoc per a generar les evidències necessàries           
per a dur a terme el procés d’avaluació, o deixar que l’estudiant aprofiti activitats i               
experiències que han tingut lloc en altres àmbits i en altres moments. 

● Segons el model d’acreditació aplicat el procés d’avaluació pot conduir a un sistema             
de qualificació tradicional, basat en assignatures discretes i en escales numèriques           
d’1 a 10, o pot donar lloc a un sistema d’acreditació paral·lel que registri i mostri el                 
desenvolupament competencial de cada estudiant. 
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Figura 3. Nivells de concreció que poden ser objecte d’avaluació segons el model competencial, o 

l’enfocament metodològic sobre el disseny i avaluació de l’aprenentatge per competències de què 

es parteixi. 

Es concreta en un entorn concebut per a realitzar-hi tres fases diferents d’aquesta             
avaluació: (1) el disseny de la matriu d’avaluació, (2) el procés de diàleg, seguiment i               
d’avaluació, i (3) la visualització i seguiment del grau de desenvolupament competencial            
dels estudiants  (figura 3; vegeu-ne els detalls en l’apartat Seqüència). 8

 

Figura 3. Estructura bàsica del cas d’ús d’avaluació de competències; observem que la fase 2 és 

l’element central on té lloc tota la interacció del procés d’avaluació. 

 

Solucions tecnològiques identificades: Portafolis eLC. 

  

8 Aquest tercer element ha estat demandat però no s’ha arribat a desenvolupar; l’incloem en la                
descripció del cas d’ús perquè entenem que n’és una part consubstancial. 
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Seqüència 

FASE 1: disseny de la matriu d’avaluació. Es realitza a través d’una eina o entorn d’edició.                
Consisteix en: 

A. El docent redacta i edita l’enunciat de les competències. 

B. El docent construeix i edita una matriu que relaciona el conjunt de competències             
que formen part de l’avaluació amb les activitats formatives proposades per generar            
les evidències que l’estudiant podrà publicar. 

C. El docent edita i publica els enunciats de les activitats o propostes d’aprenentatge             
vinculades a cada competència. Els enunciats apareixen a l’aula. 

D. El docent pot editar objectius o resultats d’aprenentatge vinculats a cada activitat. 

FASE 2: procés de diàleg, seguiment i avaluació. Té lloc al portafolis i conté el procés                
d’argumentació i reflexió que condueix a la qualificació. És un diàleg formal entre             
l’estudiant i el docent. Consisteix en: 

E. L’estudiant associa i publica una evidència a una competència per demostrar que            
en té el domini. 

F. L’estudiant publica una argumentació associada a l’evidència presentada.  

G. El docent publica comentaris sobre l’evidència presentada iniciant un fil de           
conversa. 

H. L’estudiant dona resposta als comentaris del docent i pot afegir noves evidències. 

I. El docent publica un feedback final i qualifica el domini que té l’estudiant de la               
competència que ha estat objecte d’avaluació. 

FASE 3: visualització i seguiment. Té lloc en un entorn gràfic que mostra, mitjançant un               
sistema de visualització de dades, el grau de desenvolupament competencial de l’estudiant            
en un moment determinat. Consisteix en: 

J. El sistema processa les dades de la qualificació obtinguda per l’estudiant en el             
procés d’avaluació. 

K. El sistema construeix els gràfics de visualització on es mostra el progrés de             
l’estudiant a mesura que el domini de les competències va sent qualificat. 
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L. L’estudiant consulta el seu progrés en aquest entorn, i accedeix, a partir dels             
gràfics, a l’enunciat de les competències, dels nivells, de les dimensions, etc. i al              
feedback d’avaluació del docent (en cas d’haver-n’hi). 

M. El docent consulta el progrés de tots els estudiants, i de cadascun en particular. 

Especificacions 

INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 

● Cada evidència publicada 
té un fil de conversa 
associat. 

● L’estudiant pot publicar 
evidències a mesura que 
avança el fil de conversa. 

Privacitat: 

● La conversa és sempre 
entre l’estudiant i el 
docent i  és privada.  

Administració: 

● L’assignació de permisos 
de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona el 
docent. 

Format: 
● Les evidències 

publicades poden ser en 
qualsevol format: textuals 
(.doc, .pdf, .xls, etc.), 
audiovisuals (imatge, 
àudio o vídeo), enllaços, 
etc.  

Publicació: 

● Una evidència publicada 
conté un sol contingut o 
fitxer. 

Visualització i accés: 

● Les evidències 
publicades són 
accessibles a través d’un 
enllaç i es poden 
descarregar. 

Procedència: 

● Les evidències 
publicades provenen de 
les unitats (locals o de 
xarxa) de l’usuari que 
publica. 

Drets: 

● Els drets sobre 
evidències publicades 
són propis. 

● Les evidències 
publicades poden 
contenir informació i 
dades propietat de 
tercers. 

Publicació: 

● Cada estudiant publica 
els seus continguts i 
evidències en un 
portafolis comú gestionat 
des de l’àmbit docent. 

Vinculació: 

● L’ús del portafolis pot 
anar associat a una 
activitat o assignatura 
concreta, o a l’activitat 
formativa al llarg d’un 
programa. 

Permanència: 
● L’estudiant perd l’accés al 

portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 

● El portafolis és només 
visible pel docent i pel 
propi estudiant.  

Administració: 
● El docent pot configurar 

els permisos de 
visualització del portafolis 
i continguts dels 
estudiants. 
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CAS 4: Portafolis professional 
Descripció 

La seva finalitat pot ser doble, una d’acadèmica i una de professional. Des del punt de vista                 
acadèmic dona resposta a la capacitació de l’estudiant per a crear i gestionar el seu               
portafolis professional. Implica el desenvolupament de capacitats i habilitats com ara           
creació de la identitat professional digital, la construcció del propi entorn de portafolis, la              
publicació de continguts, l’aplicació d’estratègies de difusió, o el coneixement del sector            
professional, entre d’altres. En aquest sentit cal entendre el portafolis professional com una             
activitat formativa que pot tenir lloc en el marc d’una assignatura o al llarg d’un programa. 

Des del punt de vista professional, dona resposta a la necessitat de connectar l’activitat de               
l’estudiant realitzada en l’àmbit acadèmic amb la seva activitat professional real. És un             
instrument on el professional es mostra a l’exterior a través de la producció realitzada, fent               
visibles les seves capacitats amb finalitat professionals (guanyar reputació, augmentar          
contactes, trobar feina, etc.). En aquest sentit, el portafolis professional permet publicar de             
forma oberta determinades produccions realitzades per l’estudiant en el context d’una           
activitat formativa per fer-ne difusió a la seva xarxa professional, al costat d’altres creades              
en un entorn de treball. 

“(...) la finalitat és que durant el desenvolupament del grau l'estudiant aprengui a 

construir el seu propi portafolis professional, desenvolupant els propis criteris i prenent 

decisions al respecte”. 

 

Es concreta en una eina de portafolis personal gestionada per l’estudiant. En alguns casos              
el portafolis professional pot ser l’evolució de portafolis d’àmbit acadèmic com ara el             
dossier personal d’aprenentatge (vegeu CAS 2: dossier personal d’aprenentatge), i en           
d’altres pot concebre’s de forma totalment independent, ja que la seva creació respon a              
lògiques i a finalitats diferents. Aquesta dicotomia condueix a diversos models possibles            
com ara dos portafolis totalment independents (acadèmic i professional); dos portafolis           
independents inter-connectats permetent la doble publicació de continguts, o un únic           
portafolis on, a través de la gestió dels nivells de privacitat, determinats continguts serien              
públics i considerats part del portafolis professional, mentre que d’altres només serien            
visibles en els nivells de privacitat interns de la comunitat acadèmica. 
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“Un portafolis orientat al món professional ha d’estar organitzat i presentat d’una 

manera determinada, és a dir des del punt de vista de la lògica de la comunicació 

externa en el món professional”. 

 

Solucions tecnològiques identificades: Wordpress, MyDocumenta, altres eines d’ús habitual         
en els entorns professionals. 

Seqüència 

A. L’estudiant crea/configura el seu portafolis professional: look and feel, estructura,          
funcionalitats, etc. 

B. L'estudiant selecciona i publica les produccions pròpies que considera rellevants          
per ser mostrades públicament. 

C. L'estudiant pot afegir una descripció especificant la rellevància de l’element publicat           
o una reflexió relacionada. 

D. L’estudiant etiqueta la publicació. 

E. L’estudiant estableix el nivell de privacitat de la publicació. 

F. L’estudiant pot respondre els comentaris fets per altres usuaris a una publicació            
seva. 

G. L’estudiant o el docent realitzen comentaris a publicacions dels portafolis d’altres           
estudiants. 

H. L’estudiant comparteix el portafolis i les seves publicacions a les xarxes socials. 

Especificacions 

INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 

● Cada contingut publicat 
pot tenir un fil de 
conversa associat. 

Privacitat: 

● La conversa al voltant 
dels continguts publicats 
pot ser privada o pública i 
oberta a la xarxa. 

Format: 

● Les publicacions poden 
ser en qualsevol format: 
textuals (.doc, .pdf, .xls, 
etc.), audiovisuals 
(imatge, àudio o vídeo), 
enllaços, etc.  

Publicació: 
● Una publicació pot 

contenir diversos 

Publicació: 
● Cada estudiant publica 

els seus continguts en el 
seu portafolis personal. 

Vinculació: 

● L’ús del portafolis pot 
anar associat a una 
activitat o assignatura 
concreta, i a l’activitat 
formativa al llarg d’un 
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Administració: 
● L’assignació de permisos 

de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona 
l’estudiant. 

continguts o fitxers 
(multi-evidència). 

● Els continguts publicats 
poden ser etiquetats. 

● Els continguts publicats 
poden ser destacats. 

Visualització i accés: 
● Els continguts publicats 

es visualitzen integrats en 
la interfície (embed). 

● Els continguts publicats 
es poden descarregar. 

Procedència: 

● Els continguts publicats 
provenen de les unitats 
(locals o de xarxa) de 
l’usuari que publica, o 
d’enllaços a d’altres 
publicacions que aquest 
té la xarxa o en altres 
entorns. 

Drets: 

● Els drets sobre els 
continguts o evidències 
publicats són propis. 

programa. 
● L’ús del portafolis va més 

enllà dels estudis a la 
UOC. 

Permanència: 

● L’estudiant manté l’accés 
al portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 
● El portafolis és públic, 

visible a la xarxa. 
Administració: 

● Cada estudiant pot 
configurar els permisos 
de visualització del 
portafolis i els seus 
continguts.  

 

CAS 5: Galeria visual 
Descripció 

La seva finalitat és exposar, compartir i inspirar al grup classe a través de la mostra de                 
continguts visuals. Aquesta exposició permet oferir referents visuals relacionats amb el           
treball de l’assignatura, facilitar exemples de bones pràctiques, fomentar la creativitat,           
fomentar l’adquisició de criteris estètics, etc. També permet accedir de forma fàcil i directa              
a aquesta informació visual compartida. 

Es concreta en un entorn visual on el docent publica aquells continguts visuals que              
considera útils per a l’estudiant en una assignatura en particular. La galeria es pot crear a                
dos nivells: 
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● Galeria d’aula. Sempre està visible al llarg del semestre i conté imatges d’interès             
transversal a tota l’activitat docent de l’assignatura. No cal actualitzar amb massa            
freqüència durant el semestre, tot i que permet afegir-hi noves publicacions sempre            
que el docent ho consideri necessari. 

● Galeria d’activitat. Està vinculada al desenvolupament d’una activitat determinada,         
generalment una PAC o un Repte. El docent hi publica produccions relacionades            
amb l’activitat en qüestió, les quals poden servir a l’estudiant d’orientació o            
d’informació addicional per a la realització de l’activitat. 

“(...) el consultor hi publica activitats o resultats destacables per ser compartits com ara 

imatges inspiradores de campanyes publicitàries, obres d’artistes, d’exposicions, 

lliurables d’activitats fetes en altres semestres, selecció de produccions fetes pels 

estudiants, etc. (...)  la galeria hauria de contribuir a donar un ambient creatiu”. 

 

Cada una de les imatges publicades porten associades una breu descripció i es pot              
generar un breu fil de conversa públic pel grup-classe. 

Solucions tecnològiques identificades: Galeria de l’aula. 

Seqüència 

A. El docent selecciona i publica els elements de la galeria. 

B. El docent edita una breu descripció que presenta cada element publicat. 

C. Els estudiants visualitzen els elements de la galeria en el context de l’aula o en el                
marc d’una activitat. 

D. Els estudiants accedeixen a un element, llegeixen la descripció i amplien la imatge. 

E. Els estudiants poden afegir comentaris a cada un dels elements publicats. 

F. El docent respon als comentaris dels estudiants. 

Especificacions 

INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 

● Cada publicació té un fil 
de conversa associat. 

Format: 

● Els continguts publicats 
són en formats 

Publicació: 

● És el docent qui publica 
els continguts en la 
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Privacitat: 
● La conversa entre 

l’estudiant, els altres 
estudiants i el docent és 
visible per tots els 
membres del grup-aula. 

Administració: 

● L’assignació de permisos 
de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona el 
docent. 

audiovisuals: imatge 
(incloent .pdf) i vídeo. 

Publicació: 

● Cada publicació conté un 
sol contingut o fitxer. 

● Els continguts publicats 
poden ser etiquetats. 

Visualització i accés: 

● Els continguts publicats 
es visualitzen integrats en 
la interfície (embed) i 
poden ser ampliats. 

Procedència: 

● Els continguts publicats 
provenen de les unitats 
(locals o de xarxa) de 
l’usuari que publica, o 
d’enllaços a d’altres 
publicacions que aquest 
té la xarxa o en altres 
entorns. 

Drets: 

● Els drets sobre els 
continguts publicats 
poden ser propis o d’altri. 

galeria. 
Vinculació: 

● L’ús de la galeria va 
associada a una activitat, 
a una aula o a conjunts 
d’aules d’una mateixa 
assignatura. 

Permanència: 
● L’estudiant perd l’accés a 

la galeria un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 
● La galeria és visible pel 

grup-aula.  
Administració: 
● Els permisos de 

visualització de la galeria 
estan pre-determinats i no 
es poden configurar. 

 

Patrons generals 
Analitzant les experiències que donen sentit als cinc casos d’ús detectats i observant els              
trets diferencials i comuns que presenten, afloren diverses tendències i patrons generals. A             
continuació se’n presenten quatre com a més rellevants. 

1) Predomini d’usos semestrals per sobre dels 

transversals 

L’abast i la temporalitat del portafolis estan definits per l’àmbit d’activitat i la seva vigència               
en el temps. En l’aplicació en un entorn acadèmic, aquests dos conceptes estan             
relacionats, tot i que no són necessàriament dependents l’un de l’altre. Per exemple, un              
portafolis utilitzat en l’àmbit d’una assignatura hauria d’estar vigent durant, com a mínim, un              
semestre i ser accessible, com a mínim, per tots els membres que participen en              
l’assignatura (docents i estudiants); tot i així, portat a l’extrem, el portafolis podria estar              
obert a tota la xarxa i els seus continguts cercables a Google. (Figura 4). 
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Figura 4. Opcions d’abast i temporalitat del portafolis i la galeria. 

Atenent a la distribució de les experiències identificades, hi ha un predomini d’aquelles que              
proposen usos dins l’àmbit d’una assignatura amb un abast temporal semestral (14 de 25              
experiències). Això s’observa en tots els casos d’ús excepte en el portafolis professional             
(cas 4), que presenta només usos tranversals que van des l’àmbit i la durada del propi                
programa fins a l’opció d’un portafolis obert a tota la xarxa. (Taula 5). 

Tanmateix, no es pot deixar de considerar que la demanda de transversalitat és             
relativament elevada (10 de 25) i es troba distribuïda en tots els casos d’ús excepte la                
galeria visual (cas 5). Cal ressaltar que els usos transversals es concentren en l’abast del               
programa amb una temporalitat entre diversos semestres i la vida acadèmica de l’estudiant             
(7 de 10) (taula 6). 
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Activitat 

Semestre 

Assignatura 

Semestre 

Programa 

> Semestre 

Comunitat 

UOC 

Vida 

acadèmica 

Xarxa 

Indefinit 

CAS 1 
Entorn visual 

compartit 
⬤ ⬤⬤ ⬤   

CAS 2 
Dossier 

personal 

d’aprenentatge 
 ⬤⬤ ⬤⬤   

CAS 3 
Avaluació de 

competències 
 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤   

CAS 4 
Portafolis 

professional 
  ◯◯ ◯ ⬤◯◯ 

CAS 5 
Galeria visual 

⬤⬤ ⬤⬤    

TOTAL 3 11 6 1 3 

Taula 6. Freqüència de les opcions d’abast i temporalitat en els diferents casos d’ús, atenent al 

nombre d’experiències. 

 

2) Concordança de la preferència entre les eines i les 

àrees de coneixement 

En relació al tipus d’eines escollides o identificades com a preferents, observem que hi ha               
preferències per un tipus d’eina o una altra clarament diferents segons l’àrea de             
coneixement. Així, el professorat dels programes de l’àrea d’art i disseny mostra una             
preferència per eines externes (exceptuant la galeria) orientades a publicar i compartir            
continguts. Per contra, el professorat del programes de l’àrea d’educació, prefereixen l’eina            
de portafolis de l’eLC, dissenyada per a dur a terme processos d’avaluació. Veiem que en               
alguns casos el portafolis MyDocumenta es troba també entre les preferències d’educació,            
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tot i que sense renunciar a la possibilitat de dur-hi a terme processos d’avaluació. (Taula               
7). 

“La finalitat és vincular el portafolis a l’avaluació de competències, però MyDocumenta 

no està pensat per avaluar competències. (...) però vam trobar una manera de fer-ho 

utilitzant etiquetes” 

 

 Àrea 

ART I DISSENY 

Àrea 

EDUCACIÓ 

Eina portafolis eLC  ⬤⬤⬤⬤◯ 

Portafolis MyDocumenta ⬤⬤⬤⬤⬤◯◯ ⬤ 

Galeria Aula (UOC) ⬤⬤⬤⬤  

WordPress ⬤⬤◯  

Altres eines ⬤⬤◯ ⬤⬤ 

Taula 7. Preferència de les àrees de coneixement respecte a les eines tecnològiques utilitzades o 

proposades. 

Aquesta concordança en relació a les eines està relacionada amb la finalitat dels casos              
d’ús i les experiències identificades, com es pot veure a continuació. 

3) Concordança entre el tipus de finalitat i les àrees de 

coneixement 

Els casos d’ús detectats responen a dues finalitats generals: l’avaluativa, que té com a              
propòsit principal l’avaluació de competències o aprenentatges a partir d’evidències (cas           
3); i l’expositiva, el propòsit principal de la qual és mostrar i compartir produccions o               
assoliments propis amb diverses audiències i amb objectius diferents (casos 1, 2, 4 i 5). 

Atenent a les experiències de cada cas d’ús, observem que les que corresponen a una               
finalitat avaluativa es concentren en els programes de l’àrea d’educació, mentre que les             
que corresponen a la finalitat expositiva es concentren en els programes d’art i disseny              
(figura 5). 
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Figura 5. Distribució de les experiències per àrees de coneixement segons la seva finalitat. 

 

Malgrat aquesta concentració, també ha emergit una tendència a la hibridació d’usos o             
finalitats, tal com expliquem en el següent patró. 

4) Tendència a la hibridació 

Entenem per hibridació la cohabitació d’usos i finalitats diferents en un mateix portafolis.             
Tant del contingut de les memòries, de les entrevistes, com de la informació obtinguda a               
través del qüestionari de retorn, es detecten possibles hibridacions entre diferents casos            
d’ús. Per exemple, entre el dossier personal d’aprenentatge (cas1) i l’avaluació de            
competències (cas 3), o entre aquest darrer i el professional (cas 4) (figura 6). Aquesta               
tendència la trobem expressada en forma de necessitats, de manifestacions sobre           
evolucions futures o com a reflexió metodològica. 

“(...) [l’estudiant] n'és el propietari i l'administrador [del portafolis] i adopta en les 

diverses tipologies d'usos: com a diari personal, com a registre d’evidències, com a 

diari de procés... per a compartir bones pràctiques amb altres usuaris, o com a 

portafolis professional.” 
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Figura 6. Principals interseccions d’hibridació entre els casos detectats. 

 

No totes les possibilitats d’hibridació compten amb el mateix grau d’afinitat. Sovint estan             
relacionades amb l’eina tecnològica utilitzada i amb les seves funcionalitats. En alguns            
casos, un mateix portafolis pot donar sortida a casos d’ús amb finalitats diferents,             
símplement gestionant els permisos i els nivells de privacitat a l’hora de visualitzar             
continguts o publicar comentaris. En d’altres, un sistema de categorització i etiquetatge            
adequat pot resoldre aquesta mateixa funció. 

En altres casos és la metodologia que hi ha darrera la concepció del portafolis allò que                
determina la necessitat o no d’hibridar usos. En aquest cas, la mateixa lògica de disseny i                
organtizació dels portafolis pot fer recomanable la segregació total d’usos utilitzant entorns            
separats per a donar cabuda a finalitats diverses, fins i tot utilitzant eines tecnològiques              
diferents. 
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Necessitats detectades i millores 
Més enllà de la descripció d’usos docents, al llarg de les 14 entrevistes realitzades, han               
aflorat diverses necessitats relacionades amb àmbits com la gestió i administració de            
permisos, la publicació i accés al contingut, els drets i la procedència de les publicacions, la                
transversalitat, o la demanda de noves funcionalitats. L’enumeració que es presenta no és             
exhaustiva perquè no parteix d’un estudi de necessitats, sinó que es tracta d’aportacions             
fetes pels participants en el context d’una entrevista realitzada amb una altra finalitat.             
Vegem-les: 

Administració i permisos 

● Regular permisos de visualització associats a cada publicació, tant per a la            
visualització del contingut com per a la interacció (fil de comentaris). Per a poder-se              
implementar cal identificar quina és la gradació de permisos més adequada (privat,            
usuaris concrets, aula, assignatura, programa, comunitat UOC, públic, etc.). 

● Facilitar als estudiants la creació del propi portafolis amb eines que s’utilitzen            

als entorns professionals com ara WordPress. L’estudiant podria disposar d’un          
subdomini “.uoc.edu” i desenvolupar el seu portafolis al llarg de la seva vida             
acadèmica. Aquesta possibilitat pot implicar l’establiment de convenis entre la UOC           
i els proveïdors d’aquestes eines, negociant avantatges pels estudiants o          
desenvolupant APIs per a connectar-les amb l’entorn de la universitat. 

● Publicar contingut a la galeria de l’aula per part dels estudiants. Sobre aquesta             
necessitat hi ha disparitat de criteris entre els docents. Mentre que uns defensen el              
caràcter unidireccional de la galeria com un dels trets que defineixen aquesta eina,             
altres voldrien que aquests servís també per a què els estudiants poguessin            
compartir contingut visual amb la resta del grup a través de la publicació directa. 

Publicació i accés al contingut 

● Etiquetar evidències amb les competències relacionades (àmbit competencial,        
competència o nivell) per evitar publicar-les diverses vegades (CAS 3: Avaluació de            
competències). Per a poder-se implementar cal generar les taxonomies de          
categories i etiquetes adequades i informar al sistema perquè generi la publicació            
automàtica de l’evidència segons la seva categorització. Així mateix, els comentaris           
i les aportacions realitzades en els fils de conversa haurien de poder-se etiquetar o              
ser destacats com a evidències. 
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● Accedir continguts amb característiques similars mitjançant filtres       
independentment dels autors. Per habilitar aquesta funcionalitat és necessari         
habilitar un sistema de categories i etiquetes. 

● Visualitzar (i publicar) els continguts directament inserits en forma d’embed,          

iframe, etc. Això afecta a contingut en qualsevol format (vídeo, pdf, imatges,            
documents textuals, presentacions, etc.) així com també a la incrustació d’elements           
externs procedents de les xarxes socials com ara tweets, publicacions de           
Facebook, vídeos de Youtube, etc. Complementàriament, s’haurien de poder         
descarregar per a facilitar-ne l’accés o ampliar-los per a poder accedir als detalls. 

Procedència i drets 

● Disposar de protocols, procediments i criteris jurídics vinculats a la pràctica           

docent. Sovint, la utilització de portafolis per a diverses finalitats implica la            
publicació de continguts subjectes a algun tipus de protecció. Com a exemple, un             
dels casos més extrems és l’ús del portafolis per a avaluar comportaments en els              
pràcticums de programes de l’àrea d’educació, on les evidències publicades poden           
ser vídeos on apareixen actuacions dels estudiants amb alumnes dels centres           
educatius on realitzen les pràctiques. Per a disminuir l’impacte de les           
problemàtiques jurídiques sobre la pràctica docent o, com a mínim, agilitzar-ne el            
tractament, cal generar guies amb criteris i procediments estandarditzats al servei           
del professorat per a reconèixer a priori els casos sensibles, conèixer-ne la            
viabilitat, saber com actuar o identificar alternatives, així com també explorar           
solucions automatitzades.  

Transversalitat 

● Poder realitzar processos d’avaluació de competències transversals, entre        

diverses assignatures i al llarg de diferents semestres. En la majoria dels            
casos, l’avaluació de competències és un procés que no es dona en l’àmbit limitat              
d’una assignatura. Una competència es va desenvolupant al llarg del temps i            
l’estudiant en va treballant diversos aspectes en múltiples situacions d’aprenentatge          
al llarg de la seva vida acadèmica dins un programa. Cal disposar de portafolis que               
estigui vigent al llarg dels semestres, que sigui accessible per tots els docents del              
programa i que permeti realitzar registres d’avaluació de forma atemporal. 

● Disposar de transversalitat en continguts publicats. Això afecta a diferents casos           
d’ús, és a dir tant als portafolis, com a la galeria, com a l’entorn visual compartit. Es                 
desprèn de la demanda que les publicacions puguin ser accessibles d’un semestre            
a un altre, o compartides per estudiants de diferents assignatures o aules. Un             
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exemple seria la possibilitat d’exposar una selecció dels millors treballs de forma            
intersemestral ressaltant-ne els aspectes més rellevants de cada un . 9

Funcionalitats 

● Definir i desenvolupar funcionalitats de treball i avaluació grupal. Especialment          
en el cas d’ús d’avaluació per competències, cal disposar de solucions           
tecnològiques que facilitin tant l’avaluació a partir de treballs en grup com l’aplicació             
de processos de co-avaluació entre estudiants. És necessari generar casos d’ús           
concrets que responguin als diferents supòsits metodològics com a pas previ a            
identificar aquest conjunt de funcionalitats. 

● Vincular les eines d’acreditació (RAC) del Campus Virtual amb els entorns i            

funcionalitats d’avaluació que es duen a terme a través del portafolis. En            
general es percep una dispersió important entre les accions que formen part dels             
processos d’avaluació, des de la correcció d’activitats, la qualificació dels estudiants           
i el propi registre, que sovint tenen lloc utilitzant conjunts d’eines i documentació             
que es troben en entorns diferents i completament separats. 

● Disposar d’un sistema de visualització del procés de desenvolupament de          

competències dels estudiants actiu al llarg de la durada del programa (mapa            
visual). A mesura que els estudiants van treballant i avançant en l’assoliment de             
cada competència i les seves dimensions, un mapa visual es va completant            
reflectint el progrés. A la vegada, des del mateix entorn ha de ser possible accedir a                
la definició de la competència, a l’històric d’evidències aportades, juntament amb           
els processos d’argumentació i feedback que hagin tingut lloc. 

● Beneficiar-se d’un funcionament fiable i eficient de les eines i d’un bon nivell             

d’usabilitat. Ha emergit de forma general la percepció de mancances en aquest            
sentit que, en alguns casos, han estat motiu de replantejar l’activitat o fins i tot               
cancel·lar-la. 

● Disposar de funcionalitats de correcció i feedback adaptades a les          

produccions visuals. Calen eines que facilitin la correcció de continguts visuals           
directament sobre el lliurable. Un exemple d’això seria que sobre una imatge es             
poguessin fer comentaris o introduir correccions que no impliquessin haver de           
redactar cap text. Caldria utilitzar eines que permetessin “guixar” directament sobre           
les imatges ja que el redactat textual no permet donar instruccions prou clares             
sobre activitats visuals. Aquesta funcionalitat també implicaria poder editar         
directament en línia les imatges per a retornar el feedback sobre elles sense             

9 S’entén que la publicació dels treballs es duria a terme amb els permisos dels estudiants i les                  
condicions legals pertinents. 
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haver-les de descarregar. Altres funcionalitats complementàries serien la        
introducció de feedback en audio o etiquetar fragments d’un vídeo també per a             
afegir-hi feedback. 

● Visualitzar des de la galeria les aportacions dels estudiants al portafolis,           
mitjançant un sistema d’etiquetatge i de RSS. 

Aportacions i reflexions metodològiques 
Com a resultat de les entrevistes, també han aflorat reflexions, punts de vista i aportacions               
de caire metodològic que, tot i anar més enllà dels objectius de l’anàlisi, actuen com a teló                 
de fons i poden oferir algun tipus de resposta a qüestions que poden sorgir a partir de la                  
lectura de l’informe per part dels diversos agents. Aquest conjunt d’aportacions           
procedeixen de visions particulars dels diversos docents participants, per la qual cosa no             
necessàriament han de mantenir un fil de coherència les unes amb les altres. Vegem-les: 

● Avaluació d’àmbits competencials. Avaluar de forma exhaustiva competències        
discretes en cadascun dels seus nivells té poc sentit, ja que en un context real les                
competències no es desenvolupen ni es mobilitzen de forma aïllada sinó de manera             
integrada les unes amb les altres. A banda d’això, plantejar-se un sistema            
d’avaluació tan detallat, pot arribar a ser poc viable ja que se genera un gran volum                
d’informació i exigeix dedicacions molt elevades tant des del punt de vista dels             
estudiants com per part del docent. Per contra, avaluar àmbits competencials, els            
quals estan compostos per conjunts de competències que actuen de manera           
integrada en la seva aplicació real, tindria més sentit per al futur professional, i              
permetria dur a terme una dinàmica d’avaluació més flexible i sostenible. 

● Ús d’un portafolis personal per a l’avaluació de competències. L’avaluació de           
competències hauria de fer servir un portafolis de gestió personal. Això donaria            
autonomia a l’estudiant en relació al seu procés de desenvolupament          
compentencial, combinant l’autoreflexió amb la reflexió formal compartida amb         
finalitat avaluativa. Aquest enfocament també té sentit si es té en compte que             
aquest desenvolupament és un procés obert que té lloc al llarg del temps i que es                
nodreix de l’experiència formativa de l’estudiant que evoluciona semestre rere          
semestre. Un sistema de categorització i etiquetatge permetria gestionar les          
evidències publicades i vincular-les amb les competències a avaluar. 

● Transversalitat del desenvolupament competencial. Les competències d’un       
programa es distribueixen al llarg de totes les assignatures i situacions           
d’aprenentatge de què es composa. Així en cada assignatura es treballen           
dimensions o nivells diferents d’una mateixa competència. Això fa necessària la           
creació d’un mapa de competències de tot el programa, el disseny de totes les              
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activitats formatives basat en competències i disposar d’un portafolis que estigui           
obert per a l’estudiant al llarg de tota la durada d’una titulació. 

● Implicacions de l’avaluació de competències per nivells. Especificar i avaluar          
competències per nivells incrementals (bàsic → avançat) té implicacions tant en la            
matrícula com en el disseny del propi programa. Amb aquest enfocament un            
estudiant ha de cursar les assignatures en un ordre determinat: començar amb            
nivells competencials bàsics, continuar amb els mitjans i finalitzar amb els més            
avançats. Aquest fet té repercussions en el disseny de les assignatures i en la seva               
distribució al llarg del programa, reduint-se la flexibilitat en l’elecció de la matrícula. 

● Portafolis acadèmic vs portafolis professional. La compatibilitat entre les         
funcions del portafolis com a instrument d'avaluació de competències i la d’aparador            
professional no és clara. Les lògiques de creació i desenvolupament del portafolis            
en un cas i un altre condueixen a models de portafolis poc coincidents. Per aquesta               
raó és restrictiu per a l’estudiant la utilització d’una mateixa eina per a aquests dos               
usos, no només des del punt de vista funcional, sinó també per al procés formatiu               
associat. En aquest sentit, els portafolis professionals acostumen a ser molt més            
rics visualment i personalitzables que altres eines que parteixen de plantejaments           
educatius com ara MyDocumenta. Per contra, aquests darrers són més permeables           
a la incorporació de funcionalitats pedagògiques. 

● Conservació del contingut del portafolis més enllà de la seva vigència. Quan            
un estudiant finalitza la seva vida acadèmica, ha de poder conservar el contingut i              
les evidències publicades als diferents portafolis? Cal establir criteris en relació a            
aquesta qüestió. Per exemple, en cas que el portafolis estigui vinculat a una servei              
extern, com ara MyDocumenta o WordPress, un possible criteri seria que l’estudiant            
conservés l’accés a tot el contingut publicat amb una modalitat de subscripció            
gratuïta sense disposar de plenes funcionalitats, només disponibles si s’actualitza a           
una modalitat de pagament. D’altra banda, en qualsevol cas cal definir una política             
clara i assegurar que l’estudiant estigui informat de les condicions d’ús des del             
primer moment. A la vegada, cal plantejar la necessitat d’establir convenis amb els             
proveïdors on es regulin aquestes condicions. 

● Vinculació de continguts i evidències procedents de la realitat física. Sovint els            
portafolis requereixen la publicació de continguts que són el resultat d’accions que            
tenen lloc a la realitat física. És el cas d’enregistraments de vídeo o de captació               
d’imatges relacionades amb accions performatives (intervenció en una aula,         
manipulació d’un material, etc.) o d’elements físics del nostre entorn (observacions           
del l’entorn, quadern de notes, etc.). Aquesta necessitat pot estar present en            
qualsevol portafolis, especialment en els casos d’avaluació de competències i en           
els portafolis reflexius com el dossier d’aprenentatge. Per apropar la publicació           
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d’aquest tipus de continguts amb la suficient immediatesa i proximitat al context de             
l’acció, cal disposar d’eines de portafolis concebudes des l’àmbit de la computació            
mòbil.  

Conclusions 

Com a conclusió principal, l’anàlisi i la interpretació dels resultats permeten mostrar un             
mapa relativament nítid sobre l’ús del portafolis a la UOC, el qual queda recollit en els cinc                 
casos d’ús descrits. Tanmateix, tot i que en general es distingeixen diverses finalitats que              
donen lloc a casos d’ús diferenciats, els quals mantenen una certa correspondència amb el              
tipus d’eina utilitzada i amb les àrees de coneixement on tenen lloc, si apropem el focus,                
aflora una realitat més heterogènia del que podria semblar. Per una banda, s’identifica una              
voluntat d’hibridació entre usos diferents i, per l’altra, l’aplicació d’un mateix ús és particular              
en cada cas, no només en la forma de ser implementat sinó també perquè respon a                
concepcions metodològiques diverses. 

Aquesta necessitat d’utilitzar el portafolis per a més d’una finalitat, pot resultar problemàtica             
des del punt de vista de les eines tecnològiques aplicades, ja que estan especialitzades en               
cada cas per a donar resposta a un tipus de finalitats determinades. Concretament, pel que               
fa als usos avaluatius, l’eina utilitzada majoritàriament no és pròpiament un portafolis, sinó             
que es tracta d’un entorn de disseny de l’aprenentatge que permet vincular activitats amb              
competències per a dur a terme processos d’avaluació i qualificació. Per bé que l’estudiant              
hi pot publicar contingut i dur a terme un diàleg amb el docent, no és una eina concebuda                  
per a les funcions de mostrar, compartir i organitzar contingut de forma natural,             
característiques inherents a la definició dels portafolis. D’altra banda, les eines utilitzades            
majoritàriament per a mostrar i compartir contingut, presenten dèficits importants en relació            
a la finalitat avaluativa. 

Atenent a aquesta problemàtica, es plantegen diverses qüestions que permeten imaginar           
escenaris diferents: 

A. Un únic portafolis per a tots els casos d´ús. Disposar d’una sola eina             
configurable amb totes les funcionalitats necessàries per a respondre a les           
necessitats dels cinc casos d’ús, podria satisfer en algunes ocasions la necessitat            
d’hibridació. Tot i així, no necessàriament s’ajustaria sempre a les diferents realitats            
docents. Cal recordar que les lògiques de disseny, desenvolupament i organització           
dels casos d’ús poden demanar eines diferents i/o entorns segregats. 

B. Portafolis específics segons el cas d’ús. Aquest tipus de solució permetria donar            
resposta a la diversitat de la demanda i no necessàriament implicaria la            
desvinculació entre els diferents portafolis d’un mateix estudiant. Per bé que aquest            
tipus de solució resta agilitat a l’hora de reaprofitar una mateixa publicació entre             
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portafolis diferents –per exemple entre el d’avaluació, el de reflexió sobre           
l’aprenentatge o el professional–, sí que afavoreix que l’estudiant se centri en cada             
procés sense la interferència d’una tecnologia i uns procediments pensats per a            
donar resposta a una altra funció. 

C. Portafolis configurables. Independentment del cas d’ús, la creació, configuració,         
organització i gestió del portafolis són habilitats que poden formar part del            
desenvolupament competencial de l’estudiant. Aquesta necessitat és especialment        
rellevant en els portafolis amb vocació professional i els orientats a la reflexió sobre              
el propi aprenentatge. Per a donar-hi resposta, les eines tecnològiques utilitzades           
han de permetre que cada estudiant pugui generar i personalitzar de forma suficient             
el seu propi portafolis. 

D. Portafolis visuals. Actualment els continguts visuals i audiovisuals no només          
poden estar presents en qualsevol ús i situació, sinó que formen part d’un             
llenguatge amb maneres pròpies de comunicar-se, de reflexionar, de compartir          
idees o d’explicar relats. Disposar d’un portafolis orientat a mostrar i a contenir             
aquest tipus de contingut és una necessitat clara de les titulacions d’art i disseny,              
però no exclusiva d’aquestes. També en l’àmbit de l’educació i en altres àrees pot              
ser necessari recórrer a la imatge com a recurs, tant per avaluar com per dur a                
terme processos de reflexió sobre el propi procés formatiu. 

E. Vinculació amb el Campus Virtual de la UOC. L’aula virtual és un entorn             
dissenyat per a dur-s’hi a terme processos i dinàmiques d’aprenentatge de forma            
prou genèrica per donar cabuda a la diversitat d’enfocaments metodològics          
presents a la UOC, però també de manera prou específica com per garantir una              
pràctica docent que apliqui els elements indispensables que exigeix la qualitat del            
model. La possibilitat d’utilitzar entorns de portafolis per a realitzar determinades           
activitats i dinàmiques pot generar interferències funcionals amb l’aula en forma de            
contradiccions, solapaments i altres tipus de friccions. Per a resoldre aquesta           
qüestió cal regular el grau d’integració entre un entorn i l’altre. Un model que es               
decanti per no vincular els dos entorns permetria evitar solapaments i ambigüitats al             
llarg de la dinàmica docent. A la vegada, també donaria resposta a la qüestió de la                
diversitat exposada anteriorment, ja que facilitaria la coexistència de portafolis          
diferents. Aquest plantejament aporta claredat a l’estudiant en l’ús del portafolis tant            
com a metodologia, com a instrument que cal aprendre a utilitzar. D’altra banda, el              
fet d’utilitzar el portafolis com a eina independent de l’aula no exclou habilitar             
vincles amb el Campus Virtual transparents a l’ús que en faci l’estudiant respectant             
la independència dels dos entorns, com ara sistemes d’avisos, sindicació de           
continguts, registres d’un lloc a l’altre, i funcionalitats de gestió d’usuaris, entre            
d’altres. 
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Finalment, cal posar de manifest el que potser és la conclusió menys visible però més               
evident. Es tracta de la complexitat que amaga el fet d’haver de donar resposta, des de                
l’àmbit institucional, a la necessitat cada cop més manifesta d’incorporar aquest tipus de             
metodologies i d’eines a la pràctica docent. Harmonitzar les necessitats educatives, les            
implicacions tecnològiques i la diversitat de visions que hi conflueixen és un repte al qual               
aquest informe pretén contribuir a assolir. 
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ANNEX 1 

Guió de les entrevistes  
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USOS DOCENTS DEL PORTAFOLIS 

I DE LES EINES VISUALS A LA UOC 

Guió entrevista 

Recollida de dades: Matriu_Anàlisi_usos_docents_portafoli 

 

 

ÀMBIT 1. ACTIVITAT 

A/ Finalitat 
Acció que es pretén realitzar i/o resultat que s’espera aconseguir amb l’eina analitzada.             

Identificar l’objectiu de l’activitat a nivell general especificant si és avaluar, compartir evidències,             

desenvolupar un projecte, construir la identitat digital, o qualsevol altre (cas dels laboratoris).  

B/ Interacció 
Tipus de relació, comunicació o intercanvi que es duu a terme entre els diferents agents implicats.                

Incloure en la descripció els dos aspectes següents: 

B.1/ Contingut i format de la interacció 

Identificar si es tracta d’una discussió formal o informal, si és oberta o s’ajusta a una pauta                 

determinada; identificar el tipus de missatge i la seva finalitat (discutir, defensar, exposar, oferir              

feedback, valorar, etc.). 

B.2/ Participants 

Usuaris i col·lectius que participen en la interacció. P. ex.: interacció entre estudiant i professor/a,               

entre parells d’estudiants, entre un grup restringit, entre companys de l’aula, de diverses aules, etc. 
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C/ Continguts 
Tipologia de contingut que es publica. Incloure en la descripció els dos aspectes següents: 

C.1/ Tipus de contingut, evidència o output 

Identificar el tipus de contingut, evidència o output publicat o generat en relació al format, al                

media, a si és simple o compost (conté diversos recursos integrats en una composició o seqüència),                

etc. 

C.2/ Nivell de visibilitat 

Definir l’accés i el nivell de privacitat, és a dir la classificació d’usuaris i grups d’usuaris que hi tenen                   

accés (professorat, estudiants aula, estudiants concrets, etc.) i els permisos de què gaudeixen             

(visualització, participació, edició i publicació, avaluació, etc.); identificar també qui administra           

aquests permisos. 

E/ Abast 
Àmbit d’activitat i propietat de l’eina analitzada. Identificar l’àmbit on té lloc l’acció dels usuaris 
(assignatura concreta, activitat, programa, institució, si és pública); indicar també la propietat de 
l’eina pel que fa al seu ús (del professor/a, de l’estudiant, d’un col·lectiu determinat, etc.).  

F/ Temporalitat 
Abast temporal de l’activitat (limitat o atemporal). Identificar els aspectes temporals relacionats            

amb l’activitat que es duu a terme mitjançant l'eina analitzada, és a dir el període que ocupa                 

aquesta activitat (tot el semestre, un període concret entre dues dates, indefinit, etc.); identificar si               

l’activitat comporta l’existència de fites o terminis dins la seqüència temporal; especificar si             

aquestes fites o terminis impliquen canvis funcionals en l'eina analitzada (habilitació/deshabilitació           

de funcions, visualització/desaparició de continguts, aparició d’avisos, etc.). 

G/ Seqüència 
Descripció narrativa de l’activitat. Descriure l’activitat de manera seqüencial, és a dir quines són les               

accions que tenen lloc especificant, sobre cadascuna, qui la realitza, on es realitza, amb què es                

realitza, quan es realitza i amb quin resultat. 
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ÀMBIT 2. RECURSOS TECNOLÒGICS 

A/ Recursos 
Solució tecnològica principal, recursos tecnològics complementaris i funcionalitats que         
intervenen. Identificar quina eina o quins recursos tecnològics es fan servir; especificar altres eines i               

entorns tecnològics que formen part de l’activitat juntament amb l'eina analitzada; identificar            

també les funcionalitats bàsiques que intervenen en el desenvolupament de l’activitat (publicar            

contingut, gestionar permisos, fer comentaris, registrar qualificacions, etc.). 

B/ Interacció amb el Campus Virtual 
Nivell d’integració de l'eina analitzada amb el Campus Virtual, grau d’explicitació de la integració              

vers els usuaris. Identificar quins punts de contacte hi ha entre l'eina analitzada i el campus virtual o                  

qualsevol de les seves eines i funcionalitats (enllaços, gestió d’usuaris, sistema d’avaluació,            

interfícies, sincronització del contingut publicat, dels sistemes de comunicació, etc.); descriure com            

es fa explícita als usuaris aquesta integració entre els dos entorns (si és invisible, si s’especifica a                 

través d’opcions o enllaços, si requereix algun tipus de comunicació, ajut o informació             

suplementària, etc.). 

ÀMBIT 3. EXPECTATIVES 

A/ Activitat 
Altres activitats i usos desitjats. Especificar altres usos o activitats previstes en el futur que               

requeriran l’ús de l'eina analitzada. 

B/ Recursos tecnològics 
Altres tipus d’eina i funcionalitats necessàries. Identificar funcionalitats necessàries per dur a            

terme l’activitat descrita, i altres que caldria considerar per a dur a terme altres tipus d’activitats en                 

el futur. 
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ANNEX 2 

Dimensions i categories per a l’assignació 

d’especificacions (taula completa) 
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INTERACCIÓ CONTINGUTS VIGÈNCIA I ABAST 

Publicació: 

● Cada contingut o 
evidència publicada té un 
fil de conversa associat. 

● Cada conjunt de 
continguts o evidències 
publicades té un fil de 
conversa associat. 

● L’estudiant pot publicar 
continguts o evidències a 
mesura que avança el fil 
de conversa. 

Privacitat: 

● La conversa entre 
l’estudiant o grup de 
treball i el docent és 
privada.  

● La conversa entre 
l’estudiant o grup de 
treball i el docent és 
visible per tots els 
membres del grup-aula. 

● La conversa entre un 
estudiant i un altre 
estudiant o grup de treball 
és privada. 

● La conversa entre un 
estudiant i un altre 
estudiant o grup de treball 
és visible i oberta per tots 
els membres del 
grup-aula. 

● La conversa al voltant 
dels continguts i 
evidències pot ser oberta 
a nivell de programa o a 
tota la comunitat UOC. 

● La conversa al voltant 
dels continguts i 
evidències pot ser pública 
a la xarxa. 

Format: 

● Els continguts o 
evidències publicats són 
en formats textuals (.doc, 
.pdf, .xls, etc.). 

● Els continguts o 
evidències publicats són 
en formats audiovisuals: 
imatge (incloent .pdf), 
àudio i vídeo. 

Publicació: 

● Una evidència publicada 
conté un sol contingut o 
fitxer. 

● Una evidència publicada 
pot contenir diversos 
continguts o fitxers 
(multi-evidència). 

● Els continguts o 
evidències publicats 
poden ser etiquetats. 

● Els continguts o 
evidències publicats 
poden ser destacats. 

● Un comentari a una 
publicació pot ser 
incorporat al propi 
portafolis com a 
publicació.  

● Un comentari a una 
publicació (feedback) ha 
de poder ser identificat 
com una evidència. 

Visualització i accés: 

● Els continguts o 
evidències publicats són 
accessibles a través d’un 
enllaç. 

● Els continguts o 
evidències publicats es 
visualitzen integrats en la 
interfície (embed). 

Publicació: 

● Cada estudiant publica 
els seus continguts i 
evidències en un 
portafolis comú gestionat 
des de l’àmbit docent. 

● Cada estudiant publica 
els seus continguts o 
evidències en el seu 
portafolis personal. 

Vinculació: 

● L’ús del portafolis va 
associat a una activitat o 
assignatura concreta. 

● L’ús del portafolis va 
associat a l’activitat 
formativa al llarg d’un 
programa. 

● L’ús del portafolis va més 
enllà dels estudis a la 
UOC. 

Permanència: 

● L’estudiant manté l’accés 
al portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

● L’estudiant perd l’accés al 
portafolis un cop 
finalitzada l’activitat 
formativa. 

Privacitat: 

● El portafolis és només 
visible pel docent.  

● El portafolis és visible pel 
grup classe.  

● El portafolis és visible  per 
tots els membres del 
programa o a la comunitat 
UOC. 

● El portafolis és públic, 
visible a la xarxa. 
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Administració: 

● L’assignació de permisos 
de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona el 
docent. 

● L’assignació de permisos 
de visualització i 
participació en una 
conversa la gestiona 
l’estudiant. 

● Els continguts o 
evidències publicats es 
poden descarregar. 

Procedència: 

● Els continguts o 
evidències publicats 
provenen de les unitats 
(locals o de xarxa) de 
l’usuari que publica. 

● Els continguts o 
evidències publicats 
provenen d’enllaços 
d’altres publicacions o 
comentaris al portafolis. 

● Els continguts o 
evidències publicats 
provenen d’enllaços 
externs de la xarxa. 

Drets: 

● Els drets sobre els 
continguts o evidències 
publicats són propis. 

● Els drets sobre els 
continguts o evidències 
publicats són d’altri. 

● Les evidències 
publicades poden 
contenir informació i 
dades propietat de 
tercers. 

Administració: 

● Cada estudiant pot 
configurar els permisos 
de visualització del 
portafolis i els seus 
continguts. 

● El docent pot configurar 
els permisos de 
visualització del portafolis 
i continguts dels 
estudiants. 
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ANNEX 3 

Qüestionari de retorn del participants  

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 49 

 

 



 

 

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 50 

 

 



 

 

 

 

 

 

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center Juny de 2018 Pàg. 51 

 

 


