
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Grup de treball en el portafoli de l'estudiant (GTPoE) 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Francesc Josep 

Cognoms 
Sànchez i Robert 

Correu electrònic 
francesc.josep.sanchez@upc.edu 
  



 
 

Nom i cognoms, i signatura  del degà   Vistiplau del/de la  beneficiari/àri 
o director de la facultat                                                        
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UPC/EPSC 
 
 
Número d’expedient  
7-MQD00119 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Avaluació per portafoli, portafoli electrònic, aprenenetage actiu, aprenenetatge centrat en l'estudiant, canvis 
metodològics associats a l'EEES 

Data de presentació de la justificació  
18/12/2008 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte del grup de treball en el portafoli d’aprenentatge de l'estudiant de la UPC (GtPoE) ha tingut una durada d'un 
any i s'ha realitzat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Els objectius del projecte, que majoritàriament s’han assolit, 
han estat essencialment: (1) formació d'un grup d’interès per impulsar el portafoli  i portafoli electrònic com a eines 
d'avaluació vàlides en el context nou de l'EEES, format per professors de la UPC i d’altres universitats que s’han volgut 
incorporar; (2) posta a punt i ús d’una plataforma intranet i web per a la coordinació del grup i exposició de materials; (3) 
realització de seminaris específics amb ponents expert en aquesta matèria per assolir les bases de la metodologia; (4) assaig 
per part de professors del grup de treball, d’experiències del portafoli de l’estudiant en assignatures tant obligatories com 
optatives en diversos centres de la UPC, i la introducció del portafoli de la carrera (o carpeta de competències) en l’EPSC; 
(5) adquirir documentació i referències bibliogràfiques sobre aquesta eina del portafoli i altres tècniques d’innovació docent; 
i (6),  participar en congressos i jornades per explicar els resultats del projecte.  
Actualment, al final d’aquest projecte, el grup té 26 membres i la voluntat de continuar desenvolupant la tasca d’inserció del 
portafoli en els nous plans d’estudis. Així com també es treballa coordinadament amb els altres grups d’interès que s’han 
format al voltant de l’ICE de la UPC a l'entorn de la innovació docent, al mateix temps que es participa en les activitats que 

desenvolupa la RED E-Portfolio a nivell estatal amb objectius similars coordinada per professors de la UOC.           

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project of the interest group in the student learning portfolio (GtPoE) has worked for one year and has 
developed their activities mainly at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). The project has achieved its 
objectives, which were essentially: (1) the formation of a working group composed mainly by UPC academic 
staff but open as well to admissions from other universities, to promote the portfolio and the e-portfolio as a 
valid assessment tool in the new context of the European Higher Education Area (EHEA) at the UPC campus; (2) 
coordinate the GtPoE members and disseminate their activities and results through the use of an intranet an a 
web site; (3) promote and organize specific seminars with expert speakers to learn the basis of the portfolio 
methodology; (4) generate a library of research documents and books related to the portfolio tool and other 
innovative methods in engineering education; (5) carry out iniciatives for introducing both, the student learning 
portfolio in compulsory and elective subjects, and the career portfolio to reflect upon and integrate their 
learning experiences; and (6), participate in conferences and workshops to explain the project outcomes and 
conclusions.  
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
Actually, at the end of this one-year project, the group has 26 members and the will to continue developing the 
work of insertion the portfolio in the new subjects that have to come with the introduction of the new EHEA-
adapted technical studies at the UPC.  Furthermore, the GtPoE will continue working with other groups focused 
in educational innovation coordinated by the Institut de Ciències de l’Educació (ICE) of the UPC, while 
participating in the activities developed by the RED EPortfolio which has were formed with similar goals in 
Spain and is being coordinated by academic staff of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
 
Introducció 
 
El portafoli (o la carpeta o el dossier d’aprenentatge) de l’estudiant és una eina d’avaluació de 
l’aprenentatge assolit en una determinada matèria que, en les seves diferents versions s’ha 
tractat d’impulsar a la UPC dins del nou entorn que envolta el canvi a l’EEES. Es tracta de 
reflectir en una carpeta en paper o amb mitjans electrònics (e-portafoli), una mostra del millor 
material, del procés d’aprenentatge o del progrés de l’estudiant, juntament amb reflexions 
sobre el propi aprenentatge.  
 
La finalitat del projecte ha estat la de generar un grup de treball multidisciplinari dins la UPC 
amb el suport explícit de l’ICE i de l’EPSC especialitzat en la metodologia d’avaluació del 
portafoli de l’estudiant. El grup s’anomena GtPoE, Grup de treball en el Portafoli de 
l’Estudiant. El grup està format en l’actualitat per uns 26 professors, majoritàriament de la 
UPC, que han mostrat el seu interès per aquesta temàtica. Hem realitzat actes per explicar 
quines són les bases del portafoli, hem adquirit una bibliografia significativa, hem realitzat 
experiències en les nostres pròpies assignatures, i les hem recollit i posat a disposició de la 
comunitat a través de la plataforma virtual RIMA suportada per l’ICE-UPC al mateix nivell del 
altres grups d’innovació docent coordinats per l’ICE. El resultat de les nostres experiències 
aclaraix com aquesta eina del portafoli és viable en els nostres estudis tècnics i fàcilment 
adoptable per qualsevol professor que vulgui aplicar-la a la seva assignatura. Creiem, 
després d’aquest projecte, que aplicar aquesta tècnica d’avaluació ajuda a augmentar el 
rendiment i les habilitats transversals dels nostres estudiants. Cal dir també, que la nostra 
activitat en aquest tema i en el grup d’interès no s’acaba amb aquest projecte, sinó que més 
haviat hi ha començat. Continuarem engrandint el grup amb més membres i acumulant 
experiències i materials de suport.  
 



 
 

 
 

Objectius del projecte 
 
Els objectius que preteniem desenvolupar són els que es presenten tot seguit, juntament amb 
una breu indicació de si s’han assolit totalment, parcialment, o bé no ha estat possible 
d’assolir-los. 
 

1) Posar en marxa el Grup de treball en el Portafoli de l’Estudiant (GtPoE) de la UPC 
inicialment a partir dels particpants que signen aquesta sol·licitud, i també amb altres 
professors d’altres universitats o institucions que vulguin adherir-se. 

S’ha posat en marxa el grup i actualment ja som 26 membres actius. 
 

2) Recollir, classificar i analitzar les iniciatives actuals en marxa a les distintes escoles 
de la UPC sobre la implementació del portafoli de l’estudiant com a eina d’avaluació.  

Hem aconseguit que part dels professors implicats en aquesta sol·licitud 
posin en marxa activitats o experiències sobre el portafoli de l’estudiant. 
També ho han fet altres professors que s’han apuntat en el grup més tard.  
 

3) Analitzar el funcionament de la iniciativa de la Carpeta de Competències de 
l’estudiant de l’EPSC (http://epsc.upc.edu/projectes/carpeta_competencies),  
determinar quines accions cal dur a terme per impulsar-la o modificar-la per 
aconseguir que els estudiants vegin clars els seus avantatges i es proposin realitzar-
la durant els seus estudis. 

Ara tenim clar com arrencar aquesta inciativa i com aconseguir que tingui èxit 
en el desenvolupament dels nous plans d’estudi que ha de posar en marxa 
l’EPSC. Així mateix, l’experiència adquirida ens permetrà assessorar altres 
centres als que interessi la mateixa idea. 

 
4)  Preparar una publicació per donar a conèixer més endavant en forma de seminari, 

taller o altres activitats de formació de professors, una metodologia realista i 
sistemàtica per implementar amb seguretat i èxit la tècnica del portafoli en el context 
d’assignatures de la UPC.  

Aquesta publicació encara no s’ha dut a terme, però a partir de les 
experiències realitzades és possible sintetitzar aquesta metodologia 
sistemàtica. 
 

5) Organitzar un seminari o taller en el context d’accions de formació de l’ICE, convidant 
personalitats de reconegut prestigi en la tècnica del portafoli, per tal de discutir l’estat 
de l’art en aquest mètode i contrastar la validesa o no de les nostres propostes al 
respecte. 

Aquest seminari es va dur a terme el 19 de desembre de 2007. 
 

6)  Dissenyar una web general de presentació del GtPoE i una intranet de treball dins de 
la plataforma Moodle Atenea per organitzar el material generat, les referències 
trobades i tots els resultats que produeixi aquesta iniciativa. 

S’ha asolit plenament a través de la plataforma RIMA d’innovació docent de 
la UPC suporada per l’ICE (https://www.upc.edu/rima)  

 
7) Organitzar un seminari pedagògic en el context de l’ICE de la UPC per explicar a la 

resta dels professors de la UPC i també obert a participants d’altres universitats, en 
què consisteix i com poden aplicar el portafoli de l’estudiant en el context de carreres 
tècniques per millorar el rendiment dels seus estudiants mentre aprenen habilitats 
transversals.  

Aquest seminari es va dur a terme el 6 de novembre de 2008. 
 
 

8) Recopilar i analitzar la informació disponible sobre el portafoli del professor i el 
portafoli d’assignatures.  



 
 

 
 

Sobre el portafoli d’aprenentatge, del professor i altres portafolis docents s’ha 
adquirit una bibliografia considerable que ha quedat catalogada a la 
Biblioteca UPC. 

 
Metodologia  i resultats 
 
Les tasques del projecte s’han dut a terme essencialment durant els quadrimestres 
consecutius del curs 07-08 Q1 i Q2. La metodologia per implusar el projecte s’ha basat en la 
consecució dels objectius a través de les accions següents: 
 

1. Posta en marxa de la internet-intranet del grup amb el suport i recursos materials de 
l’ICE (RIMA) per començar la interacció i facilitar la posta en comú de les 
experiències. Constitució formal del GtPoE.  

 
La web es pot consultar seguint aquest enllaç: https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe 
  

2. El grup GtPoE assaja la seva experiència actual del portafoli de l’estudiant. Els 
professors han fet propostes d’ntroducció de la tècnica del portafoli en les seves 
assignatures.  
 

La llista de membres del grup es pot consultar en aquesta adreça: 
https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe/llistat_members?groupname=rima.gtpoe  

 
3. Preparació d’una plantilla per poder incorporar i classificar les experiències del 

portafoli que s’estan assajant durant el quadrimestre 07-08 Q1. 
 

Les experiencies recollides es fan accessibles als membres del grup a través de la intranet 
de la plataforma RIMA. Més endavant, moltes d’aquestes experiències inicials s’han explicat 
en congressos i jornades.  

 
4. Recopilació i adquisició d’articles de recerca i de referències bibliogràfiques sobre la 

temàtica del portafoli de l’estudiant.  
 
S’adquireix la bibliografia llistada tot seguit sobre portafoli de l’estudiant i innovació 
pedagògica en general. Les despeses han estat de 1307,05 €. 
 

[1] Biggs, J., “Teaching For Quality Learning at University”, Open University Press, 2003 
 

[2] Bloom, B. S., et al, “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational 
Goals: Cognitive (1956) and Affective (1964) Domains ”, 19th ed., David McKay, New York, 
1974 
 

[3] Anderson, L. (Ed.), W., Krathwohl, D. R. (Ed.), Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. 
E., Pintrich, P. R., Raths, J., Wittrock, M. C., “Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives”, Allyn and Bacon, 
2000   
 

[4] Kimball, M., “The Web Portfolio Guide: Creating Electronic Portfolios for the Web”, 
Longman, 2002  
 

[5] Satterthwaite, F., D'Orsi, G., “The Career Portfolio Workbook: Using the Newest Tool in 
Your Job-Hunting Arsenal to Impress Employers and Land a great Job!”, McGraw-Hill, 2002 
 

[6] Barkley, E., Cross, K. P., Major, C. H., “Collaborative Learning Techniques: A Handbook for 
College Faculty”, Jossey-Bass, 2004    
 

[7] Weimer, M., “Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice”, Jossey-Bass, 2002 



 
 

 
 

 
[8] Banta, T. W., (Editor), “Portfolio Assessment Uses, Cases, Scoring, and Impact”, Jossey-Bass, 

2003 
 

[9] Cambridge, B. L., “Electronic Portfolios: Emerging Practices in Student, Faculty, and 
Institutional Learning”, Stylus Publishing, 2001 
 

[10]  Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., Novak, J. D., (Editors), “Teaching Science for 
Understanding: A Human Constructivist View”, Academic Press, 2004  
 

[11]  Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., Novak, J. D., (Editors), “Assessing Science Understanding: 
A Human Constructivist View”, Academic Press, 2004 
 

[12]  Illeris, K., “The Three Dimensions of Learning: Contemporary Learning Theory in the 
Tension Field Between the Cognitive, the Emotional and the Social”, Krieger Publishing 
Company, 2004 
 

[13]  Zubizarreta, J., “The Learning Portfolio: Reflective Practice for Improving Student 
Learning”, Jossey-Bass, 2007  
 

[14]  D. Hung, D., Khine, M.S., (Editors), “Engaged Learning with Emerging Technologies”, 
Springer, The Nederlands, 2006 

[15]  Slavin, R.  E., “Cooperative Learning: Theory, Research and Practice”, 2nd Ed., Allyn and 
Bacon, 1995 

[16]  Knowles, M. S., Holton III, E. F., Swanson, R. A., “The Adult Learner: The Definitive 
Classic in Adult Education and Human Resource Development”, 6th ed.,  Elsevier, 2005 

[17]  Bok, D., “Our Underachieving Colleges: A Candid Look at How Much Students Learn and 
Why They Should Be Learning More”, Princeton University Press, 2006 

[18]  Fink, L. D., “Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to 
Designing College Courses”, Higher and Adult Education Series, Jossey Bass, 2003 

[19]  Wyatt III, R. L., Looper, S., “So You Have to Have a Portfolio: A Teacher's Guide to 
Preparation and Presentation”, 2nd ed., Corwin Press, 2004 

[20]  Dick, W., Carey, L., Carey, J. O.,  “The Systematic Design of Instruction”, 6th ed., Pearson, 
2005 

[21]  Stefani, L., Mason, R., Pegler, C., “The Educational Potential of e-Portfolios: Supporting 
Personal Development and Reflective Learning”, Connecting With E-Learning Series, 
Routledge, 2007 

[22]  Johnson, R. S., Mims-Cox, J. S., Doyle-Nichols, A., “Developing Portfolios in Education: A 
Guide to Reflection, Inquiry, and Assessment”, Sage publications, 2006 

[23]  Jafari, A., Kaufman, C., (editors), “Handbook of Research on ePortfolios “, Idea Group 
Reference, 2006 

[24]  Cowan, J., “On Becoming an Innovative University Teacher: Reflection in Action”, 2nd ed., 
SRHE and Open University Press, 2006 



 
 

 
 

[25]  Trilla, J. (coordinador), “El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI”, 
Graó Editorial, 2001 

[26]  Delgado, A., (coordinadora), “Evaluación de las competencias en el espacio europeo de 
educación superior. Una experiencia desde el derecho y la ciencia política”, J. M. Bosch 
editor, 2006 

[27] Torrents, R., “Noves raons de la Universitat. Un assaig sobre l’espai universitari català”, 
Eumo editorial, 2002 

[28] Rodríguez, S., (coordinador),  “Manual de tutoria universitària. Recursos per a l'acció”, 
Ediciones Octaedro, ICE-UB, 2005 

[29] Cano, E., “El portafolios del profesorado universitario: un instrumento para la evaluación y 
para el desarrollo profesional, Octaedro, ICE-UB, 2005 

[30] Villa, A., Poblete, M., (directores), “Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para 
la evaluación de las competencias genéricas”, Ediciones Mensajero/ICE Universidad de 
Deusto, 2007 

[31]  Bain, K., “What the best college teachers do”, Harvard University Press, 2004 (també en 
català I espanyol) 

[32]  Johnson, D. W., Johnson, R. T., Smith, K. A., “Active learning: Cooperation in the College 
Classroom”, Interaction Book Company, Edina, MN, 1998, (http://www.co-operation.org) 

[33]  Gibbs, G., “Learning in teams, a student guide”,  Oxford Centre for Staff Development, 
Oxford Brookes University, 2004, 
http://www.brookes.ac.uk/services/ocsd/4_resource/books/Ltpub1.html  

[34] Gibbs, G., “Learning in teams, a tutor guide”,  Oxford Centre for Staff Development, Oxford 
Brookes University, 1995 

[35] Gibbs, G., “Learning in teams, a student manual”,  Oxford Centre for Staff Development, 
Oxford Brookes University, 1994 

[36] Aung, W., et al. (editors), “Innovations 2004. World innovations in Engineering Education 
and Research”, INEER  , Begell House Publishing, 2004, (http://www.ineer.org) 

[37] Aung, W., et al. (editors), “Innovations 2003. World innovations in Engineering Education 
and Research”, INEER  , Begell House Publishing, 2003 

[38] Duch, B. J., (editor), "The Power of Problem-Based Learning: A Practical 'How To' for 
Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline", Stylus Publishing, 2001 

[39] “Project Based Learning Handbook. A guide to standards-focused project based learning for 
middle and high school teachers”, Buck Institute for Education, 2003, 
http://www.bie.org/pbl/pblhandbook/index.php  

[40] Beer, D. F., “Writing and Speaking in the Technology Professions: A practical guide”, 2nd ed., 
IEEE Press, Wiley Interscience, 2003 

[41] Badillo, H., “One Nation, One Standard: An Ex-Liberal on How Hispanics Can Succeed Just 
Like Other Immigrant Groups”, Sentinel HC, 2006 



 
 

 
 

[42] Dalton-Puffer, C., Smit, U., (editors), “Empirical Perspectives on CLIL Classroom 
Discourse”, Sprache Im Kontext, Peter Lang GmbH, 2007 

[43] Jacobs, L. F., Hyman, J. S., “Professors’ Guide to Getting Good Grades in College”, 
HarperCollins, 2006 

[44] Mabry L., “Portfolios Plus. A Critical Guide to Alternative Assessment”, Corwin Press, 1999 

[45] Gronlund, N. E., Brookhart, S. M., “Gronlund’s Writing Instructional Objectives”, Eighth 
Edition, Pearson, 2009 

[46] Postman, N., “The End of Education: Redefining the Value of School”, Vintage, 1996 

[47]  Johnson, D. R., Johnson, R. T., “Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, 
and Individualistic Learning”, 5th Edition, Allyn & Bacon, 1998 

[48]  Dewey, J., “Experience And Education”, Free Press, 1997 

[49]  Brown, S., Glasner. A., (editors), “Assessment Matters In Higher Education. Choosing and 
using diverse approaches”, Open University Press, 1999 

[50]  D'Ambrosio, J., “E-Teaching: Creating Web Sites and Student Web Portfolios Using 
Microsoft Powerpoint “,Linworth Publishing, 2003 

[51] Seldin, P., “The Teaching Portfolio: A Practical Guide to Improved Performance and 
Promotion/Tenure Decisions”, Jossey-Bass, 2003 

[52] De Miguel Díaz, M., (coordinador)  “Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 
desarrollo de  competencias: orientación para el profesorado universitario ante el espacio 
europeo de educación superior”, Alianza editorial, 2006 

[53] González Fernández, N.(Coordinadora), "Desarrollo y evaluación de competencias a través del 
portafolio del estudiante", [Sànchez i Robert, Francesc Josep, "Una experiencia práctica de 
puesta en marcha de asignaturas en el contexto de aprendizaje centrado en el estudiante 
sugerido por el EEES. Asignaturas de sistemas digitales de la EPSC-UPC basadas en el 
aprendizaje cooperativo"], Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Universidad de 
Cantabria, Santander, 2007,   

 
5. Revisió i anàlisi per part dels professors del grup adscrits a l’EPSC i amb el suport de 

l’administració del centre, com està funcionant l’experiència de la carpeta de 
competències.  

 
Es presenta el treball: M. Valero, J. Rubio, F. J. Sànchez, "Introducing the student 
competency portfolio in the Castelldefels School of Technology (EPSC)", E-Portfolio 
Conference, Maastricht, Holland, October 18-19, 2007, (presentation). Les despeses 
associades han estat de 955,76 €.  L’enllaç als documents del congrés és el següent: 
 
https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe/recursos/el-congres-eifel-e-portfolio-conference-
eportfolio-2007-maastricht-nl/  
 

6. Organització de la primera jornada de treball del grup per analitzar les experiències 
realitzades pel grup i aprendre les bases i l’estat actual de la metodologia del 
portfolio. Els materials recollits s’ha fet accessibles a través de la plataforma RIMA.  
 

La jornada va comptar amb la presència i les ponències de Serge Ravet (http://www.eife-
l.org) i Eva Heinrich ((Massey University, New Zealand). La jornada va estar cofinançada per 



 
 

 
 

l’ICE amb una aportació de 3534,43 €, i pel projecte amb una quantitat de 133,91 €. Van 
assistir fins a 27 PDI de la UPC, juntament amb professos d’altres universitats. L’enllaç amb 
la informació és el següent: 
 
https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe/recursos/jornada-19-12-1007/  
 

 
7. Els professors milloren les iniciatives que ja duen a terme i n’arrenquen de noves 

durant el segon quadrimestre 07-08 Q2 a partir dels materials i les conclusions de la 
jornada descrita enel punt anterior. 

 
La professora María Pilar Almajano ha realitzat una experiència d’incorporació del portafoli en 
les seves assignatures. Ha comptat amb el suport d’una beca amb un cost de 1328,28 € 
associat al projecte GtPoE. Aquest treball ha permès:  
 

1. Facilitar la introducció i elaboració de pautes en la Intranet (Atenea) 
2. Ajudar en el disseny de rúbriques que han facilitat tant l’autoavaluació com la 

coavaluació (entre els propis estudiants) d’alguns aspectes del portafoli 
3. Digitalitzar i resoltre a través de fulls de càlcul alguns dels problemes de 

l’assignatura, de forma qe permetia personalitzar les dades del problema i facilitava 
la comprensió conceptual i l’anàlisi dels resultats del grup 

4. Ajudar en la correcció del portafoli final, sota les indicacions de la professora.  
 
Aquests punts han permès que es pogués empendre l’elaboració del portafoli en 
l’assignatura, amb certes garanties d’èxit. Vegeu la presentació dels resultats a la jornada 
sobre el portafoli del dia 4 de novembre de 2008 
(https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe/recursos/jornada-de-discusio-dexperiencies-de-
portafoli-a-la-upc/)  
 
 

8. Presentació de resultats i d’experiències en congressos i jornades 
 
El professor Josep Jordana ha presentat els següents treballs que han comptat amb el 
finançament de 1054,69 € a càrrec del projecte. 
 

- Jordana Barnils, J. (2008). “Evaluación continua aplicada a la asignatura de 

Componentes y Circuitos en su adecuación al EEES. Cuatrimestre de otoño de 

2006”. Actas del VIII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la 

Electrónica. TAEE2008. Zaragoza. 2-4 de Julio de 2008. Texto completo en CD, 11 

páginas. ISBN: 978-84-92521-00-5. 

- Jordana Barnils, J. (2008). “Metodologías docentes y rendimiento académico 

conseguido por los estudiantes en la asignatura Componentes y Circuitos durante los 

cuatrimestres de otoño y de primavera del curso 2006-07”. CD de resúmenes del V 

Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. CIDUI 2008. Lleida 

2-4 de Julio de 2008. ISBN: 978-84-8458-279-3. 

- Jordana Barnils, J. (2008), "Evaluación Continua aplicada a la asignatura 

Componentes y Circuitos en su adecuación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES)", ha estat acceptat a publicar-se properament a la revista 

Internacional  Formación Universitaria de Xile.  

El professor Antoni Pérez-Poch ha presentat els seguents treballs que han comptat amb el 
finançament de 424,74 € per compte d’aquest projecte: 



 
 

 
 

 
- PEREZ-POCH, Antoni; ESCUDERO BATX, Gerard; KANAAN IZQUIERDO, Samir; 

TORNIL SIN, Sebastian; GOMIS ROMÁN, Pedro, “INNOVACIONES DOCENTES 
CON  INTRODUCCIÓN DE PORTFOLIO EN UNA ASIGNATURA DE 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL”, JAC08, 
Lleida, 4 de juliol de 2008-12-17 
 

- Gerard Escudero, Pedro Gomis, Samir Kanaan, Antoni Perez-Poch, y Sebastián  
Tornil, “Innovaciones docentes en un proceso de mejora continua para una 
asignatura de fundamentos de programación en ingeniería industrial”, JENUI08, 
Granada, 2008 

 
 
El professors Francesc J. Sànchez i Josep Polo han presentat el seqüent treball que ha 
comptat amb finançament de 37,4 € per compte d’aquest projecte: 
 

F. J. Sánchez, J. Polo,  “Evaluación del trabajo cooperativo a través de portafolio y 
controles de conocimientos mínimos", (presentació),  8a Jornada sobre Aprenentatge 
Cooperatiu (JAC-08) i 1a sobre Innovació en Docència , Campus de Cappont, 
Universitat de Lleida, 4 de juliol de 2008 
 

  
9. Col·laboració amb la RED-E portfolio estatal  

 
L’equip de professors que formen el projecte també han col·laborat i participat activament en 
la constitució del grup i elaboració de materials per a la RED-EPortafolio, un projecte d’abast 
estatal (2006 - 2009), coordinat per la professora Elena Barbera de la UOC. Accessible a 
través del web següent: 
http://www.redportfolio.org/ 
 
Fruit d’aquesta col·laboració és l’acceptació d’aquest article per a un monogràfic de la revista 
RED (Revista de Educación a Distancia, Universitat de Murcia) que versarà sobre 
experiències d’implantació de portafolis en universitats espanyoles (www.um.es/ead/red) : 
 

- Jesús Armengol,  Jordi Hernández, Joana Rubio, Javier Mora, Francesc J. Sànchez, 
Miguel Valero, “Experiencias sobre el uso del portafolio del estudiante en la UPC”, 
2009 

 
10. Jornada de conclusió i presentació de resultats de 6 de novembre de 2008  

 
Finalment, per analitzar, discutir i posar en comú l’activitat realitzada pels membres del grup 
durant els quadrimestres, s’ha realitzar la Jornada de discusió d’experiències de portafoli a la 
UPC, organitzada per l’ICE. Els materials estan disponibles en aquest enllaç:   
 
https://www.upc.edu/rima/grups/gtpoe/recursos/jornada-de-discusio-dexperiencies-de-
portafoli-a-la-upc/  
 
Les despeses associades a l’acte a càrrec del grup GtPoE han estat de 758,01 € 
 
 
Conclusions 
 
La implementació durant un any d’aquest projecte ha permès engegar el grup d’interès en el 
portafoli de l’estudiant de la UPC, amb força garanties de que continuarà desenvolupant la 
seva tasca en el futur per part dels professors que en formen part actualment i dels que s’hi 
puguin incorporar. La sintonia i cooperació entre el grup i l’ICE de la UPC a l’hora d’organitzar 
actes i facilitar la realització i actualització de la web, han estat determinants per poder assolir 
els objectius inicials del grup. La implicació de l’ICE ha estat màxima, tant amb el treball de 
les persones com en aportacions econòmiques. A més, la posta en marxa del RIMA, ha 
permès reduir les despeses de becari i cobrir altres costos realitzats pels professors del grup 



 
 

 
 

(viatges i registre en congressos, adquisició de bibliografia, beques, remuneració de ponents, 
etc.) La nostra valoració global és molt positiva.  
 
Realment, després del nostre treball veiem perfectament factible incorporar el portafoli com 
una eina més amb què comptar a l’hora de promoure l’adaptació dels estudis tècnics a 
l’EEES dins de la UPC. Avaluar amb portafoli facilita l’adquisició de competències 
transversals com ara l’expressió escrita, el treball cooperatiu, i  sobretot, la reflexió crítica al 
voltant del propi aprenentatge i l’actitud personal, tant en el cas d’una asignatura com pel cas 
del conjunt dels estudis, tal com s’ha demostrat a través de l’experiència de la carpeta de 
competències de l’estudiant de l’EPSC (capacitat per treballar en equip, per treballar per 
projectes, per comunicar-se amb eficàcia, per aprendre de manera autònoma, i per planificar 
de manera adequada els estudis). 
 
Aquest projecte es pot continuar, amb el suport explicit de l’ICE de la UPC, a través de la 
introducció del portafoli electrònic en els nous plans d’estudi, per facilitar l’aprenenetatge, ara 
ja obligat, de competències i habilitats TIC, a més de totes les anteriorment citades.  
 
El grup GtPoE vol agraïr a l’administració de l’EPSC, especialment a la Carme Ventura, al 
personal de l’ICE de la UPC i a l’agència AGAUR, tot el  suport rebut per dur a terme aquesta 
iniciativa de millora de la qualitat docent. 



 
 

 
 

 
 
(Transcriviu aquest text en un paper amb la capçalera oficial de la institució que 
consti a la Resolució d’adjudicació com a centre beneficiari de l’ajut) 
 
Ajut per al finançament de projectes per a la Millora de la Qualitat Docent a les 
universitats catalanes (MQD). 
 
Núm. d’expedient: 7-MQD00119 
Nom Projecte:  Grup de Treball en el Portafoli de l’estudiant GT-PoE 
Nom del responsable del projecte:  Francesc Josep. Sánchez Robert 
Ajut concedit:  7.000  euros (100%) 
Disponibilitat ajut 80% ( 5.600 €) 
 
Certifico, d’acord amb el que preveuen les bases de la convocatòria, que les 
despeses realitzades finançades amb l’ajut han estat les següents: 
 
 
 

Concepte Descripció Perceptor Import 
Llibres Llibres  Amazon.com 357,07 
Conferència Inscripció a 5th 

International 
ePortfolio 
Conference 2007 

EIfEL 357,00 

Llibres Llibres  Amazon.com 355,79 
Hotel NH Maastricht 

Hotel 19/10/07 
NH Maastricht 
Hotel 

10,48 

Dietes de 
manutenció 

Dietes Maastricht Eetcafe Rekko 43,80 

Despeses 
Transport 

Taxi Maastricht Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
Entitat del 
Transport i Taxi 
Service Maastricht 

79,00 

Bitllets avió Bitllets avió 
Brussel·les 

RACC. Agencia de 
Viajes 

304,49 

Hotel NH Maastricht RACC. Agencia de 
Viajes 

160,99 

Llibres Llibres 
amazon.com 

Amazon.com 176,87 

Llibres Llibres Barnes & 
Noble.com 

Barnes & 
Noble.com 

47,55 

Dietes de 
manutenció 

Dinar 
conferenciants 

El Pati Blau 133,91 

Beca Beca M. Davila M. Davila 1328,28 
Llibres Llibres per a 

GTPoE 
Amazon.com 35,79 

Llibres Llibres Diaz de 
Santos 

Diaz de Santos, 
S.A. 

114,80 

Hotel Allotjament Hotel 
Ibis 

Viajes Pacifico, 
S.A. 

95,00 



 
 

 
 

Inscripció Congrés Inscripció Congrés 
TAEE J. Jordana 

Viajes Pacifico, 
S.A. (Grupo 
Pacifico) 

275,00 

Despeses 
bancàries 

Comissió 
Transferència J. 
Jordana 

La Caixa 3,50 

Concepte Descripció Perceptor Import 
Inscripció Congrés Inscripció CIDUI 08 

de Josep Jordana  
CIDUI 08 235,00 

Impressió Impressió Plòter 
Paper Pòster 

Imatge 30,35 

Despeses 
Transport 

Bitllet tren 
Barcelona - 
Saragossa 

RENFE 94,90 

Despeses 
Transport 

Taxi Saragossa Asociación 
Provincial de Auto-
Taxi Zaragoza 

9,20 

Despeses 
bancàries 

Comissió 
Transferència  

La Caixa 0,60 

Bitllets avió Bitllets avió Bcn -
Granada – Bcn 
JENUI 08 

Iberia.com 92,74 

Hotel Hotel Saray JENUI 
08, Antoni Pérez 

Viajes Genil, S.A. 332,00 

Despeses 
bancàries 

Comissió 
Transferència 
Josep Jordana 

La Caixa 1,20 

Llibres Llibres per a 
Portfoli  

Amazon.com 197,15 

Despeses transport Bitllet tren Lleida – 
Vilanova 

RENFE 15,35 

Dietes de 
manutenció 

Restaurant CIDUI 
Lleida 

Il Capuccino 22,05 

Publicació article Publicació article 
Portfoli J. Jordana 

La Caixa 309,94 

Llibres Llibre per a 
projecte GTPoE 

Paypal 22,10 

Atencions 
protocol·làries 
projecte GTPoE 

Restaurants Platillos d’Europa 
S.L. i Vertex 

158,01 

Pagament 
conferenciant 

Presentació d’un 
article a la Jornada 
GTPoE 

Joana Rubio 120,00 

Pagament 
conferenciant 

Presentació d’un 
article a la Jornada 
GTPoE 

M. Pilar Almajano 
Pablos 

120,00 

Beca Beca  Aitor Juez Aitor Juez 677,31 
Pagament 
conferenciant 

Presentació d’un 
article a la Jornada 
GTPoE 

Roser Gorchs 
Altarriba 

120,00 

Pagament 
conferenciant 

Presentació d’un 
article a la Jornada 
GTPoE 

Miguel Usandizaga 
Calparsoro 

120,00 



 
 

 
 

Pagament 
conferenciant 

Presentació d’un 
article a la Jornada 
GTPoE 

Marta Fransoy 120,00 

 
 
 
TOTAL DESPESES:        6.677,22 € 
Certifico, així mateix, que les despeses realitzades o compromeses detallades han 
estat incorporades en els pressupostos d’aquesta Universitat, s’ajusten als 
conceptes especificats, així com que la documentació original corresponent a les 
mateixes es troba a les dependències de la Universitat a disposició de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i dels òrgans fiscalitzadors de les 
administracions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura gerenta 
 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 


