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Descrición do curso 

Dende fai anos se emprega o portafolios para avaliar o traballo do alumnado. Defensores 

do portafolios sosteñen que a utilización do portafolios proporciona unha avaliación mais 

global, profunda, e rigurosa que as medidas tradicionais como poden ser as probas finais. 

Pero, que exactamente é un portafolios? Neste curso daremos unha detallada resposta a 

esta pregunta e aprenderemos a usar as ferramentas 2.0 para axudar ò alumnado facer o 

seu propio e-portafolios. Como proxecto final, tamén deseñaremos un e-portafolios 

docente, unha ferramenta novedosa para garantir a calidade de ensino, todo baixo o 

paraguas da reflexión continua. 

Persoas titoras 

 

Coordinador da actividade: Xosé Antón Vicente (@anegado) 

Obxectivos 

Os obxectivos xerais para este curso son os seguintes: 

•Dar a coñecer o qué é un portafolios, que partes o compoñen, como se organiza e 

como se avalía. 

•Coñecer ferramentas abertas para o desenvolvemento do portafolios do estudante. 

•Mostrar ferramentas web 2.0 para a elaboración dun e-portafolios. 

•Coñecer a sintaxis e a semántica dun portafolios 2.0. 

•Dar pautas sobre o proceso de reflexión educativa como mecanismo de 

autorregulación do aprendizaxe. 

•Proporcionar medidas de acompañamento ao alumno na confección e 

desenvolvemento do seu portafolios. 

•Confeccionar un e-portafolios docente. 

Competencias profesionais do profesorado 

Segundo o modelo de Competencias Profesionais Docentes da Rede de Formación da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través deste curso 

formaraste prioritariamente nas seguintes competencias e subcompetencias: 

Competencia:  Investigador/a e innovador/a  

Norberto Blanco Dorrío Nome e apelidos 
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Subcompetencia: Diagnóstico e avaliación da práctica docente.  

Competencia: Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe Subcompetencia: 

Programación, seguimento e avaliación.  

O modelo completo das competencias profesionais docentes pode ser consultado en 

diferentes formatos: Acceso ao modelo.    

Contidos 

Na cabeceira do espazo virtual atoparás un módulo inicial con algunhas 

orientacións e consellos en referencia á formación e aprendizaxe na Rede.  

Os contidos do curso están divididos en 4 módulos: 

Cada bloque ten asignado un periodo de tempo para a sua dedicación, de forma que 

inicialmente permanecerán ocultos e irán facéndose visibles a medida que se vai 

superando o tempo destinado ao bloque anterior. 

Cada módulo do curso vai acompañado das correspondentes actividades: exercicios 

prácticos de aplicación da teoría, talleres en línea, debates, tarefas de colaboración e 

participación no foro e nas redes sociais, onde poderás compartir o teu traballo e o dos 

outros participantes, ademáis de poder colaborar, axudar e ser axudado por os demais. O 

proxecto final consiste na confección dun e-portafolios docente e a proposta dun 

eportafolios do estudante, empregando ferramentas que permitan que ditos materiais sexan 

compartidos fácilmente online. A realización do proxecto final será progresiva ao longo do 

curso. 

Cada módulo o bloque o módulo está estructurado en tres partes: 

1. 'Comunicación', sección na que sempre teremos acceso ao foro de consulta do 

bloque no que nós encontremos e o foro Cafetería para relaxarnos e charlar. 

2. 'Contidos', sección que inclue o material de consulta coas explicacións necesarias 

para poder realizar as actividades do bloque. 

3. 'Actividades' sección que recolle unha serie de actividades de cáracter obrigatorio 

que son de necesario cumprimento para poder superar o curso. Ademais, nalgúns 

bloques, podemos atopar actividades voluntarias. 

• 0. Bloque introductorio. (Prazo de entrega: Dende o 16 de xaneiro ata o 23 
de xaneiro) 

• Esta guía 

• Ferramentas de comunicación: 

https://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/35981/mod_resource/content/4/index.html
https://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/35981/mod_resource/content/4/index.html
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• Foro Novedades (no que escriben asesores do curso) 

• Foro Cafetería 

• Foro de consulta do bloque 0 

• Foro de presentacións 

• Actualización do perfil 

• Enquisa inicial 

• Twitter 

Son actividades iniciais obrigatorias que serven para familiarizarse có entorno de 
traballo e realizar unha primeira toma de contacto có titor e o resto de compañeiros 
do curso. 

• 1. O portafolios como sistema de ensino e aprendizaxe. (Prazo de entrega: 
Dende o 23 de xaneiro ata o 6 de febreiro) 

• Qué é un portafolios 

• Tipos de portafolios 

• Partes do portafolios do alumno 

• 2. e-portafolio docente. (Prazo de entrega: Dende o 6 de febreiro ata o 20 

de febreiro) 
• O e-portafolios docente 

• Ferramentas 2.0 para o e-portafolios 

• Primeiros pasos en Blogger 

• 3. Ferramientas abertas para o desenvolvemento e avaliación do 
portafolios. (Prazo de entrega: Dende o  20 de febreiro ata o 13 de marzo) 

• Como se avalía un portafolios 

 

O hashtag que utilizaremos ao longo do  curso para compartir nas redes sociais é 

#CAFI_portafolios 

Metodoloxía 

No curso terás un titor e uns compañeiros, que che poden axudar ante unha dificultade, 

algo que non comprendes ou que non che sae ben dende o principio. Ademais do titor, pide 

axuda ao grupo, xa que as túas dúbidas poden servir para resolver as de outros (porque 

seguro que non es ti o único). Lembra a túa experiencia como mestre e o útil que pode 

chegar a ser a axuda dos compañeiros de clase ou cando aproveitas a pregunta dun 

alumno para explicarllo a todo o grupo. 

Trátase dun novo espazo, o aula virtual, con novos recursos, novas formas de facer as 

cousas, novos xeitos de relacionarse... o traballo colaborativo, aprendizaxe en rede e a 

participación activa no curso, serán o noso sinal de identidade. 

Os cursos a distancia teñen moitas vantaxes, entre outras, a súa flexibilidade en canto a 

horarios e a espazos. Podes elixir o momento e o lugar: cando tes un ratiño libre, en casa 
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ou na escola, non tes que te desprazar, ... Pero, ás veces, a posibilidade de facelo máis 

tarde fai que se nos vaia acumulando o traballo ata que chega un momento en que é 

demasiado e non temos tempo material de realizalo. 

Por iso, o noso primeiro consello é que intentes cumprir os prazos que se fixan para realizar 

as actividades. Estes límites de tempo non son rigorosos pero si constitúen unha 

orientación para que organices o teu traballo da forma máis levadeira posible. Se che surxe 

algún problema non dubides en poñerte en contacto co teu titor. 

       

Seguimento e desenvolvemento do curso. 

O seguimento e desenvolvemento do curso por parte do alumno/a implica: 

• Conectarse á plataforma de forma regular. Realización das actividades ou tarefas e 

• Envío de tarefas a través das ferramentas específicas. 

• Lectura e análise dos contidos da actividade. 

• Participación en actividades que suceden en tempo real (chats) e diferidas (foros). • 

Lectura dos documentos de información xeral: Guía didáctica, bibliografía recomendada, 

material específico (manual con contidos e exercicios). 

• Realización do traballo por parte do alumno/a: Investigación persoal crítica sobre o 

material; realización de tarefas xerais e específicas. 

  CADRO DE TEMPORALIZACIÓN DO CURSO 

  Módulo Inicial (3 horas) 

 Nº Actividade Datas (ata) 

1  Actualización do perfil 23 de xaneiro 

2  Presentacións 3, 2, 1 23 de xaneiro 

3  Crea o teu perfil de Twitter 23 de xaneiro 

  Módulo 1 ( 10 horas) 

 Nº Actividade Datas (ata) 

1  Debate inicial 6 de febreiro 

2  Portafolios en Twitter 6 de febreiro 

3  Deseña un prototipo de e-portafolios  6 de febreiro 
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4 Portafolios: concepto, utilidade, vantaxes e 

inconvenientes  

6 de febreiro 

  Módulo 2 (15 horas)  

 Nº Actividade Datas (ata) 

1  Inicia o teu e-portafolios 20 de febreiro 

2  Valoración e proposta dun e-portafolios 

docente 

20 de febreiro 

3  Propón un e-portafolios do estudante 20 de febreiro 

4  Evidencias no noso e-portafolios 20 de febreiro 

  Módulo 3 (12 horas)  

 Nº Actividade Datas (ata) 

1  Deseño dunha rúbrica (actividade grupal) 13 de marzo 

2  Presenta o teu portafolios en sociedade 13 de marzo 

3  Retroalimentación do e-portafolios 13 de marzo 

4  Foro de sesión final (3X1) 13 de marzo 

 

 

Comunicación coas persoas titoras 

Cada vez que comeza un curso de formación a través de PLATEGA, unha das primeiras 

cousas que debes de facer é presentarte á comunidade de aprendizaxe. Para iso atoparás 

en todos os cursos no primeiro módulo un Foro de presentación de participantes. 

 

Esta primeira mensaxe servirá de presentación tanto ao resto da comunidade de 

aprendizaxe, coma aos titores e titoras do curso. 

Existen varias opcións de comunicación co teu titor: 

➔ A través dos foros existentes en cada curso, por exemplo, o foro do módulo ou foro 

de avisos e anuncios. A comunicación que se realiza nos foros é pública, é dicir, 

calquera participante no curso poderá ler as túas intervencións no foro ou posts. 

➔ A través do sistema de mensaxería interna da plataforma. As mensaxes enviadas 

por este medio son privados entre ti e o teu comunicante, xa sexa o/a titor/a ou 

calquera outro participante. 

https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/assign/view.php?id=36187
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Avaliación 

O obxectivo principal deste curso de formación non presencial é aportar un 
acercamento inicial aos portfolios citadas anteriormente dende o punto de vista da súa 
aplicación na aula. Con este fin en mente, o proceso de avaliación levaría a cabo en 
tres fases: 

 Avaliación inicial: As tarefas que debe realizar o alumnado para superar esta fase 

serán actualizar o perfil, entrar no curso e escribir un mensaxe de presentación no foro, 

completar a enquisa de avaliación inicial, ler un documento sobre a propiedade intelectual 

e abrir unha conta en Twitter.  

 Avaliación de progreso: Cada módulo ten unha serie de actividades que hay que 

facer para poder progresar no curso. Hai unha secuenciación lóxica (comunicación, 

contidos, y actividades) en cada bloque y hai que ir superando cada actividade para pasar 

á seguinte. Os módulos 1, 2, e 3 representan o groso do curso, e cada un de estos bloques 

terá o mesmo peso na avaliación.  

 Avaliación final: Tras superar as tarefas de avaliación dos módulos, o alumno 

deberá subir e compartir o traballo feito no curso na carpeta da aula virtual que crearemos 

para tal fin. Esta activdade terá un peso maior na avaliación, xa que se trata de poñer en 

práctica as competencias adquiridas, difundir a experiencia con otros compañeiros e 

profesionais da educación e que este traballo pode ser reutilizado, un dos obxectivos 

principais do curso.  

Criterios de avaliación: 

- Acadou unha competencia técnica axeitada para realizar as actividades   

propostas. 

- Realiza as tarefas programadas no tempo previsto 

- Aplica os coñecementos adquiridos á súa realidade de aula. 

- Participa activamente e amosa interese nos foros do curso.- Axuda aos 

compañeiros con dificultades. 

Se por algunha causa o alumno/a non puidese rematala e enviala nese intervalo (ou a súa 

cualificación non fose favorable) debería poñerse en contacto co profesor-titor para ver a 

posibilidade de ampliar o prazo se fose posible. 

Avaliación das tarefas  

Na Orde de 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a 

certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en 

Galicia (DOG Núm 96 do 22 de maio de 2013) indícase no seu capítulo V, artigo 23, que 

“nas actividades de formación en rede será indispensable, para obter a certificación, a 

avaliación positiva do 80 % das tarefas propostas, así como a asistencia á totalidade das 

sesións presenciais, no caso de que as houbese”. 
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Nome tarefa % do valor 
Especificación da escala 

utilizada 

0. Módulo Inicial 7,50% Escala Apto / Non apto   

Tarefa 0.1 

Actualización do perfil 

2,5% Apto / Non apto  

Tarefa 0.2 Presentacións 

3,2,1 

2,5% Apto / Non apto  

Tarefa 0.3 Enquisa 

Inicial 

2,5% Apto / Non apto  

Nome tarefa % do valor 
Especificación da escala 

utilizada 

Módulo 1 25,00% Escala Apto / Non apto   

Tarefa 1.1 

Debate Inicial 

6,25% Apto / Non apto  

Tarefa 1.2 

Portafolios en Twitter 

6,25% Apto / Non apto  

Tarefa 1.3  

Deseña un prototipo de 

eportafolios  

6,25% Apto / Non apto  

Tarefa 1.4  

Portafolios: concepto, utilidade, 

vantaxes e inconvenientes  

6,25% Apto / Non apto  

Nome tarefa % do valor 
Especificación da escala 

utilizada 

Módulo 2 37,50% Escala Apto / Non apto   

Tarefa 2.1 Inicia o seu 

portafolios 

9,375% Apto / Non apto  

Tarefa 2.2  

Valoración e proposta dun 

eportafolios docente 

9,375% Apto / Non apto  

Tarefa 2.3  

Propón un e-portafolios do 

estudante 

9,375% Apto / Non apto  

Tarefa 2.4  

Evidencias no noso e-portafolios 

9,375% Apto / Non apto  

https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/forum/view.php?id=36163
https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/forum/view.php?id=36163
https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/forum/view.php?id=36163
https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/forum/view.php?id=36163
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Nome tarefa % do valor 
Especificación da escala 

utilizada 

Módulo 3 30,00% Escala Apto / Non apto   

Tarefa 3.1: 

Deseño dunha rúbrica (actividade 

grupal) 

7,50% Apto / Non apto  

Tarefa 3.2: 

Presenta o teu portafolios en 

sociedade 

7,50% Apto / Non apto  

Tarefa 3.3: 

Retroalimentación do e-portafolios 

7,50% Apto / Non apto  

Tarefa 3.4: 

Foro de sesión final (3X1) 

7,50% Apto / Non apto  

 

 

Aplicación práctica nas aulas 

A presentación dos contidos deste curso está orientada en todo momento á aplicación 

práctica na aula. A idea principal é levar o aprendido á práctica dentro das aulas.  

O portafolios e una alternativa á avaliación tradicional, polo tanto haberá que deseñar un 

portafolios para todo o curso escolar con antelación. Por conseguinte non é un sistema que 

se poida aplicar dun día para outro.  Se trata de un coidadosa selección de actividades que 

haberá que facer coa programación inicial para avaliar  a evolución do alumnado ao longo 

do curso.  

Non obstante, o emprego de Twitter o a creación de rúbricas ten unha aplicación inmediata 

na aula. É mais que probable que os alumnos xa coñecen Twitter e saiban manexar as 

distintas posibilidades da aplicación. É o traballo do docente sacar proveito deste feito na 

sua labor. Tamén, o deseño de rúbricas para avaliar xa se ven aplicando na nova lexislación 

LOMCE para avaliar o traballo en grupo o por proxectos. 

Asemade, o uso das ferramentas tratadas neste curso pode contribuír a fomentar o uso das 

TIC nos nosos centros de ensino. 

Requirimentos para seguir o curso 

Como é un curso que precisa empregar ferramentas dixitais, para participar no curso fai 

falta unha conexión a internet de banda ancha con acceso através de un pc ou dispositivo 

móbil. Ademais, para poder rexistrarse nas distintas plataformas (Twitter, Blogger, Edmodo, 

etc.) se precisa unha conta de gmail.  

https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/assign/view.php?id=36187
https://www.edu.xunta.es/platega2/mod/assign/view.php?id=36187
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Non obstante, os requerimentos mais importantes que debe amosar o alumnado durante o 

curso son ganas de traballar e una mentalidade de crecemento.  

 


