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- El text està estructurat enriquint el
guió proposat pels mestres

- El text està estructurat seguint el
guió que us vam proposar.

- En el text hi falta algun dels punts
que es van demanar en el guió

- El contingut del text està expressat
de forma molt clara, precisa i
entenedora.
- Les diferents parts del text es
distingeixen i estan molt ben
relacionades.
- El text està ben ordenat seguint una
lògica des del començament fins al
final.
- Apareixen punts, comes, punts i
comes... que ajuden a entendre el text.
- Apareixen connectors variats i no
repetitius.
- S’utilitzen pronoms que ajuden a
evitar repeticions i enriqueixen
l’expressió del text.

- El que diu el text s’entén.
- Es distingeixen les diferents parts
del text i, en general, aquestes parts
tenen relació.
- El text està ordenat i s’observa en
general una lògica en el seu contingut.

- En línies generals el text s’entén.
- Es distingeixen les diferents parts
del text.
- En general s’observa una lògica en el
text.

- Apareixen punts, comes, punts i
comes..., però no sempre ajuden a
comprendre millor el text.
- Apareixen connectors senzills, però
no hi ha repeticions.
- S’utilitzen alguns pronom que ajuden a
evitar repeticions.

-Apareixen signes de puntuació, però
amb algunes mancances.
-Apareixen connectors senzills, però hi
ha repeticions.
-S’utilitza algun pronom, però en
caldrien més per enriquir el text.

- Descriu de forma breu, clara i
ordenada el procés que heu seguit per
portar a terme el projecte.

- Descriu el procés que heu seguit per
portar a terme el projecte de forma
molt general.

- Descriu el procés que heu seguit per
portar a terme el projecte, però li falta
ordre i claredat.

- Especifiqueu molt bé les dificultats
que heu trobat durant el projecte.

- Especifiqueu alguna dificultat que
heu trobat durant el projecte.

- S’expliquen poc les dificultats que heu
trobat en el projecte.

- El text resumeix molt bé
aprenentatges que heu fet.

- Apareix algun dels aprenentatges que
heu fet.

- S’expliquen poc els aprenentatges que
heu fet.

- Feu propostes de millora originals i
ben fonamentades.

- Feu propostes de millora
fonamentades.

- Feu alguna proposta de millora, però
poc fonamentada.

- Apareixen molt bones idees i
aportacions personals originals de
l’equip.

- Apareix alguna idea i aportació
personal de l´equip ben fonamentada.

- Apareix alguna idea o aportació
personal de l´equip, però poc
fonamentada.

