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Quen son ? 
  



Por que estou aquí? 
  



E os vosos porqués? 
  



 Introducción ao 
  portafolios dixital    



 
Preparamos para o futuro... nunha sociedade do coñecemento...  
 
“O alumno do século XXI ten que saber xestionar o seu  coñecemento 
a través dunha aprendizaxe que lle axude a comprender o seu 
contexto e a afrontar os novos retos, desafíos e transformacións do 
novo milenio e todo isto a través dun novo e emerxente enfoque de 
xestión e desenvolvemento da aprendizaxe permanente “ 
 

(Martínez Segura, 2009) 
 
 

POR QUE CAMBIAR?  
Os porqués do cambio 



Pensemos…      

 

 
Búscanse estudantes  cada vez máis autónomos,  
co que supón debería reforzarse o papel protagonista do 
estudante na súa propia aprendizaxe. 
 

 
 
 
 
   
 
 

É realmente o estudante protagonista? 
É realmente importante o proceso de aprendizaxe? 

 
 
 
 

A REALIDADE 





Que problema ten Manolito? 



“O portafolios do alumno é unha colección de traballos 
 do estudante a través dos cales nos conta a historia do 
 seu aprendizaxe: os seus esforzos, o seu progreso e os seus 
logros nunha área determinada e como vivenciou o mesmo 
progreso”      (Martínez Segura , 2009) 

QUE É UN PORTAFOLIOS? 

“Unha recopilación de evidencias 
(documentos diversos, viñetas, artigos, 
prensa, publicidade, programas, 
traballos, páxinas web, notas de campos, 
diarios, relatos...), considerados de 
interés para ser gardados polos 
significados con elas construídos”. 

 (Montero, 2002). 



“O portafolios electrónico usa a tecnoloxía multimedia para ofrecer 
aos estudantes e profesores a posibilidade de organizar a súa 
colección de evidencias en moitos tipos de formatos (audio, video, 
gráficos, textos). Con enlaces hipermedia conéctanse as evidencias 
entre si, conformando relacións entre elas. Os estudantes poden 
publicar os seus portafolios en múltiples formatos” 
 

(Hellen Barrett, 2004) 

QUE É UN PORTAFOLIOS DIXITAL? 

“Un portafolios electrónico é unha colección de artigos dixitais 
(ideas, probas, reflexións, comentarios, etc) que se presentan como 
evidencias de aprendizaxe dunha persoa e/ou capacidades” 

(Sutherland e Powell, 2007)  



(Gewerc e Montero, 2011) 

Non hai unha soa forma de entender o portafolios 



TIPOS DE PORTAFOLIOS 



É unha construción ao longo dun proceso… 
 

Cada vez máis os diferentes profesionais dan conta dos seus 
aprendizaxes e logros a través desta ferramenta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Klenowski,  2005, p.1) 
 

ATA O MOMENTO… QUÉDANOS CLARO? 

e a nós… no ámbito educativo 
Para que nos serve? 



O portafolios pode ser utilizado como:  
 

•un medio facilitador das aprendizaxes  
•un método de apoio ao ensino   
•un procedemento de avaliación   

(Kleowski, 2005) 

 
 
É un medio… e un fin 

PARA QUE? 



Como soe ser a avaliación? 
Que papel xoga o alumnado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA QUE? 



“Las pruebas tradicionales se han criticado 
por ser insensibles a los currículos y las 
maneras de enseñar, por evaluar sólo los 
resultados de los estudiantes y no su 
actitud. Los portafolios se presentan como 
vehículos que facilitan un marco más 
equitativo y sensible de lo que los 
estudiantes conocen y son capaces de 
hacer.” 
 

(Hernández, 2008, p.60) 

PARA QUE? 

Superar avaliacións centradas en resultados 



O erro como un fallo da aprendizaxe. Segundo esta representación 
os erros só poden ser fallos dun sistema que non funcionou da 
forma correcta, e por iso hai que castigalos.   
 
O erro como punto de mellora, como algo bo. O obxectivo que se 
persegue é chegar a erradicarlos nas produccións dos alumnos, pero 
admítese que, como medio para conseguilo, hai que deixar que 
aparezan –incluso provocalos – se se quere chegar a tratalos 
mellor. 
 

(Pierre Astolfi, 2004) 

AVALIACIÓN FORMATIVA.  
O ERRO CONSTRUCTIVISTA. 

O portafolios 



Cambio de… Cara a… 

Avaliar contidos Avaliar a comprensión-
coñecemento, habilidades, 
e actitudes… 

Avaliar produtos Avaliar procesos 

Avaliación externa o 
término do curso 

Avaliación interna durante 
o curso 

Avaliar  a través de exames Uso de diversos métodos e 
evidencias 

Referencia ás normas Referencia aos criterios 

Avaliación sumativa do 
aprobado/suspenso 

Identificación  das 
fortalezas e debilidades 
(avaliación  formativa) 

(Adaptado de Torrence , 1997) 

O XIRO DO PORTAFOLIOS… 



Importa o proceso, importa o alumno, importa a súa aprendizaxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión Autoavaliación 

 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO PORTAFOLIOS  



Ups,  
caín 

Caín outra vez 

Quizáis  a  
pedra 

“Non aprendemos pola experiencia, aprendemos cando 
 reflexionamos en torno  á experiencia”.                         Dewey  



Moitas de esas vantaxes, poden relacionarse directamente …coas. 

E AS COMPETENCIAS? 

  
Competencia 
lingüística 

Competencia 
dixital 

Sentido de iniciativa e 
espítiru emprendedor  

Aprende 
a  
aprender  

Portafolios 
-
Transversalmente- 
COMPETENCIAS 



E AS COMPETENCIAS? 

E depende do contexto poden relacionarse …. 

Competencias 
culturais e cívicas 

Competencias matemática e  
c. básicas en ciencias e tecnoloxía 



A COMPETENCIA DIXITAL EN TODA A SÚA COMPLEXIDADE   

COMPETENCIA 
DIXITAL 

Máis alá  
do manexo 

DIGCOMP- 
Ferrari,2013 



VANTAXES DO PORTAFOLIOS 

•Céntrase no alumno e na aprendizaxe 
•É flexible 
•Fai transparente o proceso educativo 
•Avalía non só o producto final senón tamén o proceso 
•Facilita detectar puntos débiles e puntos fortes  (axustarse aos obxectivos) 
•Permite o seguimiento do profesor en todas as etapas do proceso 
•Reflexión sobre as distintas formas de aprender 
•Axuda a compartir resultados tanto cos profesores como cos compañeiros 
•Imprime un carácter cooperativo (a relación profesor-alumno vese 
necesariamente intensificada) 
•Contribue á adquisición de habilidades cognitivas e sociais 
 
 



 
•Profesor e alumno comparten dende o inicio obxectivos e  
criterios de avaliación 
•Posibilita en maior medida a consecución dunha aprendizaxe mínima* 
•É un producto persoalizado 
•Na escola e fóra 
•Promove competencias xenéricas e transversais: 
 -Actitude reflexiva 
 -Capacidade de análise, selección e sínteses 
 -Xestión da información 
 -Desenvolvemento da autonomía 
 -Expresión e comunicación de información por escrito 
 -Creatividade e orixinalidade 
 -Autorregulación 
 -Tecnolóxicas 
 

VANTAXES DO PORTAFOLIOS 



 DESVANTAXES DO PORTAFOLIOS 

•Non existe acordo sobre o método máis efectivo para a realización 
do portafolios. 
•As avaliacións de tarefas extensas que fomentan actividades para 
pensar e razoar e están abertas a distintas interpretacións 
•Co feedback e o traballo conxunto entre profesores e alumnos, 
resulta difícil saber cal é o verdadeiro esforzo do alumno e ata que 
punto interveu o profesor. 
•O crecemento das políticas educativas cuantitativas e as demandas 
políticas para que existan medidas precisas   
 



•Inseguridade no estudante: incertidume 
•Excesivo costo de tempo para o profesor e o alumno 
•Alto nivel de responsabilidade do estudante 
•Obriga ,nalgúns casos, a cambiar o estilo da ensinanza 
•É difícil utilizar en grandes grupos de alumnos 
•Require ensinar estratexias cognitivas e metacognitivas 
•Relacionar a vida académica coa vida.  Co que lles pasa aos alumnos, o 
que senten e pensan. 

 DESVANTAXES DO PORTAFOLIOS 



 Ata aquí… algunha cuestión?   

 
Que? 
Para que? 
Por que? 
Vantaxes e desvantaxes 
 
 

ONDE ESTAMOS? 



      Como?       



Cando propoño o uso do portafolios nunha clase…  

 PROFESOR/A:  

   Obxectivos xerais dun portafolios 

•Progreso continuo 
•Comprensión dun principio ou proceso 
clave  [tema/unidade/concepto] 
•Orixinalidade  e creatividade 
•Logros con diferentes ferramentas-
contextos 
•Desenvolvemento de habilidades chave 
•Superar os puntos débiles detectados… 



1. Identificar os obxectivos   + específicos 

2. Identificar a tecnoloxía que se vai a utilizar 

3. Determinar o contido do portafolios 

4. Planificar o seguimento 

5. Establecemento de evidencias para a 

avaliación [mostra-evidencia] 
 

(Martínez Segura, 2009) 

Cinco etapas a seguir para elaborar un portafolios dixital 

 PROFESOR/A:  



 Como levar a cabo a avaliación formativa e sumativa? 
 Un complemento do portafolios 

 
 
A rúbrica é un instrumento de 
avaliación basado nunha escala 
cuantitativa e/ou cualitativa asociada 
a uns criterios preestablecidos que 
miden as acciones do alumnado sobre os 
aspectos da tarefa ou actividade que 
serán avaliados.   
 

 (Torres e Perera, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 PROFESOR/A:  

A RÚBRICA 

 
Estructura del portafolio. 
Existencia de un hilo 
conductor que le dé 
coherencia 

 

Variedad y diversidad de los 
elementos documentales 
presentados y su coherencia 
con la propuesta 

Análisis de las muestras que 
se presentan y el significado 
construido con ellas  

Continuidad en su desarrollo 

Nivel de Análisis del proceso 
de aprendizaje  

5 4 3 2 1 

(Gewerc e Montero, 2013) 



Pasos 
 
1º Coñecemento do recurso [plataforma] 
 
 2º Definición da estrutura do portafolios  [Coñecer] 
 
  3º Recopilación das mostras 
 
   4º Selección das evidencias 
 
    5º Interacción e intercambio comunicativo 
 
     6º Análise e reflexión da aprendizaxe 

 
 (Adaptado de Martínez Segura, 2009) 

 Teño que facer un portafolios dixital... como? 

  ALUMNO/A 



Recopilar, seleccionar, articular 

Describir, sistematizar, contextualizar 

Profundizar, construir, valorar 

Replantear, transformar, emprender 

 ALUMNO/A 

Que se me pide en cada unha destas fases? 

(Adaptado de Cano, 2005) 



 

Unha experiencia, moitos anos. 
 



Universidade de Santiago de Compostela 
 
Facultade de Ciencias da Educación 
 
Rede Social Grupo de Investigación Stellae 
 -servidor propio 
 -ELGG 
 
 
 

Unha experiencia, moitos anos. 

Contexto 



  2 Materias 
 
      2 Profesoras ao inicio:  
5 Profesores/as na actualidade 
 
     Moitos, moitos alumnos... 
 
          Reto: 

Unha experiencia, moitos anos. 



Proposta: Blended Learning   
 *Rompendo cos espazos e tempos 
 *Rompendo barreiras : 
  aprendizaxe formal  e aprendizaxe informal 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  
 
 
 
 
 
 
  

Unha experiencia, moitos anos. 



 

O que lles pedimos: 
 
•Tarefas voluntarias e obrigatorias 
(Complementen os temas das clases 
presenciais) 
 
•Integrar blogs, arquivos, favoritos 
ou tweets que abarquen a temática da 
aula (recordade procesos esixidos)  
 

•Uso das “páxinas” para contarnos a 
súa historia de aprendizaxe.   
 
 

Unha experiencia, moitos anos. 



Unha experiencia, moitos anos. 



Unha experiencia, moitos anos. 



Como avaliamos? Rúbrica 

Unha experiencia, moitos anos. 

FORMATIVA:  A metade do curso, 
feedback o alumno. Aspectos a 
mellorar e fortalezas. 

SUMATIVA: En base as páxinas 
e a integración das evidencias. 
Elexir un fio conductor.  De cara 
ao futuro. 

 

INICIAL: Pequena presentación. 
Expectativas. Outras materias con 
 e-portfolio 

As dificultades 



“Cada persona ha ocupado y ocupa un espacio y un lugar en el Camino, pero sólo unidos, nos hemos 
hemos hecho más fuertes y nos hemos convertido en verdaderos peregrinos. Este viaje me ha demostrado 
que si pensamos en grande,  colaboramos y permanecemos juntos, nuestros hechos crecerán, porque 
nuestro límite está allí donde nosotros mismos lo percibamos. 
Sin embargo, a lo largo de nuestra aventura nos hemos encontraremos con numerosos obstáculos que nos 
han hecho replantearnos volver a casa. En ocasiones, hemos visto cómo todas las puertas se nos iban 
cerrando, cómo el dolor de pies nos impedían segrui caminando o como el sol o la lluvia se convertía en 
un verdadero enemigo; pero a pesar de todo ello,  al final, siempre ha aparecido un puente que nos ha 
permitido seguir avanzando” 

As voces do alumnado 

“También he de decir, que quizás haya habido momentos en los que el árbol haya perdido alguna rama, o 
haya necesitado de mayores cuidados para poder continuar creciendo, pero, con un poco de esfuerzo y 
trabajando en equipo, ha conseguido superar los diversos obstáculos. 
Pero aquí no se acaba la vida de nuestro árbol, éste seguirá creciendo, nacerán nuevas ramas, las raíces se 
harán más profundas, e incluso puede que algún día se vean los primero frutos. Esto dependerá de cada 
uno y de cómo llevemos a cabo el asesoramiento, para que esta labor sea reconocida y se valore su 
importancia en la educación” 

A metáfora da árbore  

A metáfora do camiño de Santiago de Compostela  



As investigacións sobre os portafolios dixitais e  
a rede como espazo de traballo  

Unha experiencia, moitos anos. 



1. Colle un papel. 
 
2.Pensa nunha actividade que fixeches fai pouco na túa 
aula: 
 Como se desenvolveu? 
  Con que se relacionaba?  
  Que fallou? Que saíu ben? 
 
3.Escríbea  para ti. 

Unha experiencia, moitos anos. 



1. Colle un papel. 
 
2.Pensa nunha actividade que fixeches fai  
pouco na túa aula: 
 Como se desenvolveu? 
  Con que se relacionaba?  
  Que fallou? Que saíu ben? 
 
3.Escríbea para explicarlla a un compañeiro deste curso.  

Unha experiencia, moitos anos. 



   ¿? 



 O desenvolvemento do portafolios na rede.  
 As posibilidades do social. 



 Como afecta o uso da rede  



 Novas ferramentas para apoiar o portafolios dixital 



 Recapitulando 

(Adaptado de Barret, 2010) 





REDES SOCIAIS EDUCATIVAS NAS 
AULAS 
 
MENORES E INTERNET. 
CAPACITACIÓN PARA A SUPERACIÓN 
DE RISCOS 
 
TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS 
NAS REDES SOCIAIS: UNHA ANÁLISE 
PARA O CONTEXTO EDUCATIVO 
 
 
COMPETENCIA E IDENTIDADE DIXITAL 
NA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

  Unha recomendación: 
REDES SOCIAIS E ENSINO. –Revista Galega de Educación 



Grazas ! 
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