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Resum: És ben conegut el potencial que té l’ús del portfoli del estudiant per a fer 

visible tant per ell com per a els demès, de com i fins a quin nivell ha assolit els 

seus objectius. 

Mahara és un sistema d'e-portafoli que es pot conectar a Moodle i que pot ser 

controlat per l'estudiant i pot ser visible pel grup. 

Degut a la  interoperabilitat de Mahara especialment amb Moodle permet que des 

de la plataforma d’Atenea es puguin interconnectar el professorat amb el e-

portafoli de l’estudiant. 

Amb aquest treball s’ha pogut constatar les dificultats d’interacció entre les 

plataformes Moodle i Mahara 

 

 Paraules clau: e-portafoli, Moodle, Mahara. 
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Portafoli 

 

 Definició: 
Paraula d'origen francès: portefeuille Cartera de mà per portar    llibres, 

papers, etc. 

El Portafoli  és un mètode d'ensenyament, aprenentatge i avaluació 

que consisteix en l'aportació de produccions de diferent tipus per part 

de l'estudiant a través de les quals es poden jutjar les seves capacitats 

en el marc d'una disciplina o matèria d'estudi. Aquestes produccions 

informen del procés personal seguit per l'estudiant, permetent-li a ell i 

els altres veure els seus esforços i assoliments, en relació als objectius 

d'aprenentatge i criteris d'avaluació establerts prèviament. 
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Portafoli electrònic: e-Portafoli 

 

 Definició: 
Col.lecció d'evidències electròniques creades i gestionades per un 

usuari a través de la web. 

 

Les mostres de treballs  

desenvolupats poden contenir  

elements digitals en diferents  

formats tals com a text, imatge, 

 entrades de blog, enllaços,  

etc. 
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Diferents modalitats d‘ús del ePortfolio (Jones, 2008): 

 
 ePortfolio d'Avaluació.  

     Permet valorar la consecució de criteris específics per obtenir una    

     titulació o treball, 

 ePortfolio d'Aprenentatge.  

     Permet oferir informació sobre els  objectius d'aprenentatge incorporant 

      tant reflexions i autoavaluació de l'estudiant com del docent, 

 ePortfolio de “Demostració de les millors pràctiques". 

     Permet presentar informacio o assoliments a audiències concretes, 

 ePortfolio de Transició.  

     Permet aportar evidències i registres d'utilitat en moments de transició o 

     pas d'un nivell acadèmic a un altre. 
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Una representació gràfica elaborada per Barrett (2009) proposa un 

equilibri entre totes les possibilitats d’ús del ePortfolio. 
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El eportfoli com a repositori d'experiències d'aprenentadge 

Mitjançant del ePortfoli docents i estudiants treballent les activitats 

d'ensenyament-aprenentatge des de/en Internet. 

 

L'estudiant utilitza el ePortfolio per a: 

 

 Recopilar, de forma sistemàtica,  

els assoliments en l'aprenentatge, 

 Autoevaluar la forma d'adquirir i 

 desenvolupar-les competències 

que s'exigeixen en les assignatures 

 que està estudiant 

 Autoevaluar el resultat  

final del seu aprenentatge. 
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El eportfoli com a repositori d'experiències d'aprenentadge 

 

El docent utilitza el ePortfolio per: 

 

 Recopilar i situar els treballs que 

 realitzen els estudiants en les seves  

assignatures. 

 Avaluar la forma d'adquirir i  

desenvolupar les competències per  

part dels estudiants a través de  

l'execució de n activitats (amb el tutor, 

 amb el grup de companys, de forma  

autònoma, etc.), 

 Avaluar el resultat  final de  

l'aprenentatge. 
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e-Portafoli Mahara-Moodle 

 
 Mahara  és una aplicació web en codi obert per gestionare-Portfolis i 

Xarxes socials. 

      Mahara neix a Nova Zelanda. El seu nom en maorí  significa 

      “Pensament" 

 Moodle  és un Sistema de Gestió de Cursos de Codi Obert (Open 

Source Course Management System, CMS), conegut també com a 

Sistema de Gestió de l'Aprenentatge (Learning Management System, 

LMS) o com a Entornd'AprenentatgeVirtual (Virtual Learning 

Environment, VLE). És una aplicació web gratuïta que els docents 

poden utilitzar per crear llocs d'aprenentatge efectiu en línia. 
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Mahoodle 
Mahoodle és el nom comú donat a la unió de Mahara + Moodle, un 

sistema de gestió d'aprenentatge de codi obert. Tots dos sistemes 

s'han incorporat en el suport als altres en forma de: 

 

 inici de sessió únic(SSO, Single Sign On). 

 Transferència de contingut: Permet exportar diversos tipus 

d'objectes des de Moodle a Mahara (API de portafoli) i permet 

importar objectes des de Mahara a Moodle (API de repositori) 

 

Només es pot vincular un a un Moodle Mahara ja sigui en el nivell 

de lloc o en una institucié individual. No es pot vincular Moodle en 

diverses institucions en Mahara. 
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Conclusions: 

 

 E-portafoli a través de Mahoodle és una bona 

eina per  relacionar  els   professors amb 

alumnes i viceversa. 

 

 Per optimitzar aquesta eina es necessita millorar 

la  interconexió entre les plataformes Mahara i 

Moodle 
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