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RÚBRICA D’AVALUACIÓ 

 

 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL 
Contingut 
-Quina font d’informació he utilitzat 

(llibre text, llibres, internet, 

documents,...). 
-Les conclusions tenen relació amb la 

pregunta inicial. 
-Utilitza exemples que responen la 

pregunta inicial. 
-Fases d’una investigació. 

 

-He utilitzat més de tres fonts primàries. 
-Hi ha relació total entre les preguntes i les 

conclusions. 
-Utilitzo un exemple diferent i ho 

complementa amb un petit experiment 

que ho verifica. 
-Conec i he aplicat perfectament les fases 

d’una investigació. 

-He utilitzat 3 font primàries. 
-Hi ha majoritàriament relació entre 

les preguntes i les conclusions. 
-Utilitzo un exemple diferent que 

s’ajusta perfectament a les 

respostes. 
-Conec i he seguit majoritàriament 

les fases d’una investigació. 

-He utilitzat dues fonts primàries. 
-Hi ha una lleugera relació entre 

les preguntes i les conclusions. 
-Utilitzo un exemple diferent però 

no s’ajusta del tot a les respostes. 
-He seguit però no conec les fases 

d’una investigació. 

-He utilitzat una sola font 

primària. 
-No existeix relació entre les 

preguntes i les conclusions. 
-No utilitzo cap exemple 

diferent. 
-No he seguit ni conec les 

fases d’una investigació. 

Expressió escrita 
-Errades ortogràfiques. 
-Signes de puntuació. 
-Vocabulari científic. 
-Qui és l’autor. 
 

-De 1 a 0 errades ortogràfiques. 
-Vocabulari ric, utilitza més de 4 paraules 

científiques.  
-El text és propi i no està copiat. 

-De 2 a 5 errades ortogràfiques. 
-Vocabulari adequat, utilitza 2 o 3 

paraules científiques. 
-El text està modificat, però encara 

es veu que està copiat. 

-De 6 a 10 errades ortogràfiques. 
-Vocabulari : utilitza 1 paraula 

científica. 
-El text està copiat de la font però 

faig alguna aportació pròpia. 

-Més de 10 errades 

d’ortografia. 
-Vocabulari  no científic. 
-El text està totalment copiat 

d’una font primària. 

Exposició a l’aula 
-Expressió corporal (moviment, 

nervis,..). 
-Expressió oral (to de veu, velocitat, 

vocalització,..). 
-Entenc el que explico. 
-Explicació fluida. 

 

-Entenc tot el que explica. 
-Utilitzo bon to de veu. 
-Vocabulari ric, utilitza més de 4 paraules 

científiques.  
-Expressió corporal molt bona que facilita 

l’entesa utilitzant l’espai que l’envolta. 

-S’entén quasi tot el que explico. 
-Bon to de veu. 
-Vocabulari adequat, utilitza 2 o 3 

paraules científiques. 
-Expressió corporal acompanya el 

seu discurs. 

-Hi ha alguna part que no s’acaba 

d’entendre. 
-To de veu adequat. 
-Vocabulari : utilitza 1 paraula 

científica. 
-Començo a expressar amb el cos. 

-Costa d’entendre el que 

explica. 
-El to de veu és baix. 
-Vocabulari : no és científic. 
-Expressió corporal que no 

facilita la entesa. 

Treball en grup 
-To de veu. 
-Atenció. 
-Idees. 
-Esforç. 

-Utilitzo un to de veu correcte. 
-Procuro aportar sempre totes les idees 

que puc al grup. 
-Estic molt atent i no jugo. 
-M’esforço tan com puc, estic satisfet/a 

del resultat. 

-Cada vegada utilitzo un to de veu 

més correcte. 
-Aporto algunes idees al grup. 
-Cada vegada em despisto menys. 
-M’esforço bastant. 

-M’esforço per no cridar i començo 

a utilitzar un to de veu adequat. 
-He aportat una idea al grup. 
-Em despisto, en sóc conscient, ho 

estic treballant. 
-Sé que em puc esforçar més i ho 

vull intentar, encara no me’n surto. 

 

-Em costa controlar el meu 

to de veu. 
-Em costa aportar idees al 

grup. 
-Em despisto sovint i jugo 

amb els companys. 
-Penso que podria esforçar-

me molt més. 

 


