
1. Rúbrica d’autoavaluació. Treball personal 

Grup: Nivell de competència Valoracions 

Ítem 0 1 2 3 4 A B C D 

Treball a classe 

No he acabat cap 
de les meves 
feines a classe 

Poques vegades 
acabo les meves 
feines de classe 

Algunes vegades 
no tinc temps 
d’acabar les 
meves feines de 
classe. El meu 
dossier està 
incomplet 

A vegades parlo i 
em distrec però 
acabo les feines. 
Tinc el meu 
dossier quasi 
acabat 

Acabo a temps 
totes les 
activitats. Tinc el 
meu dossier 
complet 

    

Participació 

No poso atenció, 
no escolto els 
companys/es i 
interrompo 
constantment 

No poso atenció, 
a vegades 
participo mentre 
els meus 
companys/es 
parlen. 
Interrompo la 
classe 

Em distrec amb 
els meus 
companys/es, a 
vegades faig 
comentaris que 
no són del tema 

Poso atenció, 
escolto els 
companys/es, i 
aporto comentaris 
al professorat i 
companys 

Poso atenció tota 
la classe, participo 
en el tema, 
escolto als 
companys/es i 
respecto els torns 
de paraula 

    

Compliment de 
tasques i 
lliuraments 

No he fet cap 
tasca ni he 
complert els 
terminis 

M’han faltat molts 
lliuraments i 
tasques. Les 
tasques no 
estaven ben fetes 

M’han faltat 
alguns 
lliuraments i 
tasques. La 
majoria estaven 
ben fetes 

He lliurat totes les 
tasques encara 
que algunes fora 
de termini. Les 
tasques estaven 
complertes i 
segons les 
instruccions 

He lliurat tots els 
treballs i tasques 
a temps segons 
les instruccions 

    

Responsabilitat 

No hem faig 
responsable de 
les meves feines i 
sempre em 
justifico 

M’agrada evadir-
me de les meves 
responsabilitats 
posant excuses i 
mentides 

No hem faig 
responsable del 
tot i a vegades 
cerco 
justificacions 

No he acceptat 
totes les 
responsabilitats 
però les faig el 
millor possible 

Accepto totes les 
meves 
responsabilitats i 
ajudo als altres 

    



Rúbrica coavaluació del treball de grup 
 

Grup: Nivell de competència Valoracions 

Ítem 1 2 3 4 A B C D 

Contribució al 
treball de grup 

Tot el grup s’ha 
implicat molt en el 
treball 

Tothom a col·laborat 
en la feina, encara que 
a diferents nivells 

Gairebé tothom s’ha 
implicat i completat les 
seves tasques (3-4 
persones) 

Només una part del 
grup s’ha implicat (1-2 
persones) 

    

Organització 

S’ha fet el full inicial 
correctament, i s’ha fet 
servir al llarg de tot el 
procés. Tothom sabia 
què havia de fer a 
cada sessió 

S’ha fet el full inicial 
correctament, i s’ha 
seguit al llarg de quasi 
tot el procés. En algun 
punt algun membre del 
grup no tenia feina 

S’ha fet el full inicial 
correctament, però no 
s’ha seguit: Sovint els 
membres del grup no 
tenien res a fer o no 
sabien què fer 

El full d’organització 
inicial no estava fet o 
era inservible 

    

Autonomia 

Els problemes s’han 
resolt amb la discussió 
de grup, arribant a un 
consens a partir de les 
diferents propostes 

Sovint el grup ha resolt 
els problemes o trobat 
la solució 

Sols ha calgut l’ajut del 
professor quan s’ha 
plantejat un problema 

Contínuament ha fet 
falta l’ajut del 
professorat 

    

Posada en 
comú 

Tots els membres del 
grup entenen la 
totalitat del treball, 
encara que són més 
experts en una part. 
Els conflictes s’han 
solucionat parlant i 
amb total respecte cap 
tots els companys i les 
seves aportacions 

S’han posat en comú 
les feines fetes i la 
majoria de problemes 
s’han solucionat 
parlant dins el grup 

No hi ha hagut 
conflicte, però una part 
del treball s’ha fet per 
separat, sense posar-la 
en comú 

Hi ha hagut conflicte 
en les tasques de 
posada en comú 

    

 


