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Portafoli

• Avaluació formativa continua

• Autoaprenentatge• Autoaprenentatge

• Reflexió

• Valoració crítica

• Autoavaluació



• Paper: Des de 2000-09

� Habilitats tècniques i desenvolupament personal i 
professional (4º i 5º Medicina)

(250 alumnes)

Portafoli

� Cirurgia i Anestèsia (2o Odontologia)

(900 alumnes)

• Electrònic (e-Porfoli): 2009-13



Objectius

• Valorar la realització del e-Portafolio a 
Medicina i Odontologia

• Conèixer el grau de satisfacció de • Conèixer el grau de satisfacció de 
l’alumnat

• Determinar la càrrega del procés per el 
professorat



Metodologia

• Fase I (inicial): 2009-10 (llicenciatura)

del Portafoli en paper al e-Portafoli

� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 110 alumnes

� Medicina (Habilitats clíniques i desenvolupament 

personal i professional). 30 alumnes

• Fase II (consolidació): 2010-11 (Grau)
� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 100 alumnes

• Fase III (ampliació): 2011-13
� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 206 alumnes

� Medicina (Semiologia i Propedèutica general). 90 alumnes



Metodologia

�Cursos específiques professorat (ICE)

�Valoració assignatures i temes

�Documents de recolzament al Campus Virtual UB

�Establiment de:

�Objectius principals i secundarisObjectius principals i secundaris

� Indicadors

� Insistència autoaprenentatge i valoració crítica

�Programació de talleres de pràctiques

�Seminari d’introducció (aules informàtica)

�Realització del e-portafoli



Laboratori d’Habilitats clíniques

Metodologia



� Finalitat formativa i sumativa, avaluació continuada

� Establiment de criteris d’avaluació:
�Conceptes a desenvolupar

�Absència de errors

�Correcta descripció de tècniques i/o situacions clíniques

�Construcció del document

�Presentació global

Metodologia

�Presentació global

�Utilització del programa Mahara®

�Feed-back professor/alumne

�Avaluació i qualificació on-line

�Enquesta de satisfacció 

�Pregunta oberta: Utilitat del mètode



�Avaluació de l'impacta:

�Alumnat:

�Anàlisis correus electrònics i enquestes satisfacció

�Incidències informàtiques

Metodologia

�Incidències informàtiques

�Nº e-portafolis emesos

�Professorat:

�Nº correus rebuts - contestats

�Nº e-portafolis avaluats on-line

�Temps destinats a avaluació



Resultats. Odontologia
Càrrega alumnat

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Nº alumnes 102 100 206

Assistència
Seminaris

110
(96%)

95
(95%)

202
(98%)

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Problemes
Informàtics
inicials

61% 5% 5%

No envio al
Campus Virtual

18% 0% 1%

Seminaris (96%) (95%) (98%)

Realització
e-portafoli

110
(100%)

95
(95%)

202
(98%)

Nº
e-portafolis

110
(100%)

285
(95%)

606
(98%)

Campus Virtual

Increment de
temps de
treball

58% 20% 20%

Grau de
satisfacció

91% 92% 95%



Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Nº alumnes 30 170

Assistència 29 150

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Problemes 
informàtics 
inicials

61% 1%

No envio al 18% 0%

Resultats. Medicina

Càrrega alumnat

Assistència
Seminaris

29
(97%)

150
(88%)

Realització
e-portafoli

26
(87%)

94
(63%)

Nº
e-portafolis

152 
(100%)

188
(63%)

No envio al 
Campus Virtual

18% 0%

Increment de 
temps de treball

58% 20%

Grau de 
satisfacció

91% 97%











Resultats. Càrrega docent

Odontologia Medicina Total

Nº alumnes 407 (97%) 120 (60%) 527

Nº e-mails 728 320 1048

Nº e-portafolis 1001 340 1341Nº e-portafolis 1001 340 1341

Avaluació
electrònica 100 % 100% 100%

Temps resposta 48 h.
(1 – 4 dies)

48 h.
(1 – 4 dies)

48 h.
(1 – 4 dies)

Promig temps
avaluació 40 min. 40 min. 40 min.



Qüestionari de satisfacció. e-Portafoli

Odontologia

Enquesta de satisfacció Portafoli SVB Si No

1. ¿Has fet el seminari de SVB?

2. ¿Consideres que ha esta d’utilitat per tu?

3. ¿Has fet el treball de reflexió del portafoli sobre el seminari de SVB?

4. ¿T’ha servit per reforçar conceptes?

5. ¿Has tingut problemes informàtics per a la seva realització?

6. ¿Consideres que ha estat fàcil fer el disseny del porfafoli com tu volies?6. ¿Consideres que ha estat fàcil fer el disseny del porfafoli com tu volies?

7.¿Creus que t’ha representat més hores de treball que si haguessis fet el treball sobre 
paper?

8. ¿La resposta del professorat  ha estat ràpida i propera?

9. ¿T’han servit els seus comentaris?

10. ¿Consideres que la realització d’un seminari juntament amb el treball del portafoli es 
una bona eina formativa?

11. ¿Recomanaries aquesta forma de treball per a altres cursos?

Altres comentaris:



Resultats

40

60

80

100

%

Questionario 

Portafoli

Reflexió

Feed-back positiu

0

20

40 Satisfaccióamb resposta del
professorat

Recomanaries el e-Portafolio

MEDICINA ODONTOLOGIA

Pregunta 
oberta:
Grau 
satisfacció

95% 97%



Conclusions sobre l’ús del 
e-portafoli

• Alt compliment

• Bona acollida per part d’estudiants 

• Càrrega del temps del professorat parcialment no • Càrrega del temps del professorat parcialment no 
quantificable (sobre tot l’inicial i el virtual)

• Bona eina avaluadora

• Gran contribució a l’adquisició de competències

Grau-Pijoan (2008); MacLachlan (2009)

Driessen (2007); Buckley (2009)



• Incrementa el “feed-back” professor / alumne

• Habilitats tècniques i no tècniques

• Adaptable a diferents ensenyaments

Conclusions sobre l’ús del 
e-portafoli

• Adaptable a diferents ensenyaments

• Es gratuït i molt ecològic

• Aquests resultats ens animen a continuar amb 
aquesta eina formativa

Grant (2008); Ross (2009)

Driessen (2007)



Recomanacions d’aplicació

1. Determinar las competències a las que va dirigit i 

establir objectius clars.

2. Subministrar tota la informació necessària al 

Campus virtual per facilitar la seva realització.

3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 

prèviament pel alumnes.

4. Potenciar en els alumnes la importància del 

valor -idea del autoaprenentatge i l’autoevaluació 

en la adquisició de coneixements, que les hi 

servirà per a tota la vida professional.


