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Actitud dialogant

Malgrat que hi ha hagut ptoblemes 
o en alguns moments teníem idees 
diferents, hem parlat les coses i 
hem arribat a acords.

En general hem parlat les coses i 
hem arribat a acords, però en 
alguns moments ha estat 
complicat.

Ha costat molt arribar a acords i 
treballar d'una manera fluïda.

No ens hem entès i no hem intentat 
buscar solucions per millorar 
l'ambient de treball. 40%

Responsabilitat

Hem estat responsables amb el 
material, amb la feina que han fet 
els companys i amb el respecte a 
l'ambient de treball.

En general hem portat el material, 
cadascú ha fet les tasques 
assignades i hem tingut un bon 
comportament, però hi ha hagut 
moments o persones que no ho 
han fet.

Hi ha hagut alguns problemes amb 
el material, persones a les quals 
hem hagut de cridar l'atenció 
perquè treballessin o no hem 
aprofitat prou el temps de treball.

No hem aconseguit acabar les 
tasques assignades per manca de 
voluntat per treballar i per falta de 
responsabilitat. 30%

Distribució tasques i 
gestió del temps

Tothom sabia en tot moment què 
havia de fer. Hem repartit bé la 
feina i hem dedicat a cada tasca el 
temps que requeria sense 
entretenir-nos. Hem acomplert els 
objectius que ens havíem marcat.

Hi ha hagut moments en què hi 
havia membres del grup 
desocupats. Ens hem entretingut 
massa amb alguna activitat perquè 
hem perdut el temps o perquè no 
hem calculat bé que el 
necessitàvem per a d'altres 
tasques.

Hi ha hagut membres del grup que 
han portat el pes del treball i 
d'altres que no. Ha donat temps de 
fer totes les tasques.

No s'han acabat totes les tasques i 
la feina no ha estat ben repartida 
entre els membres del grup.

30%


