
PROPOSTA DE PAUTA D’AVALUACIÓ 

Per avaluar el wiki s’utilitzarà aquesta pauta:

Aspectes
Fluix

(1-4 punt)

Correcte

(5-6 punts)

Bé

(7-8 punts)

Excel·lent

(9-10 punts)

Pu
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ci

ó

1. Elaboració 
del contingut.

Pàgina simple que no 
demostra 
coneixement i 
profunditat. La 
entrada és curta i 
irrellevant respecte 
el tema. A la majoria 
d’apartats la 
informació s’ha 
retallat i enganxat, 
mostra un nivell de 
reescriptura pobre. 
El llenguatge que 
s’utilitza  es poc 
entenedor per un/a 
estudiant de 1r 
d’ESO. Mostra poca 
comprensió

Pàgina senzilla que 
mostra alguna 
profunditat o cert nivell 
de comprensió. Les 
entrades són curtes i en 
generals pertinents per 
al tema. Algunes 
seccions del contingut 
s’han retallat i 
enganxat o mostren un 
nivell de reescriptura 
superficial. La pàgina 
mostra algun grau de 
comprensió. La pàgina 
intenta atendre els 
objectius 
d’aprenentatge. Es 
mencionen les fonts 
d’informació. 

La pàgina mostra que 
l’alumne/a ha llegit i 
entès i a més a més 
l’ha reescrit. La 
pàgina atén els 
objectius 
d’aprenentatge. Es 
mencionen les fonts 
d’informació.

El contingut està 
força elaborat i és 
coherent.

La pàgina demostra 
apropiació, 
profunditat i 
comprensió. És 
evident que el 
contingut l’ha escrit 
l’alumne/a i mostra 
comprensió i 
coneixement. 
El contingut està ben 
elaborat, amb una 
bona coherència 
interna i innovació 
personal. La pàgina 
atén els objectius 
d’aprenentatge. Es 
mencionen de forma 
adequada les fonts 
d’informació.

2. Selecció i 
comprensió de 
la informació.

S'observen dificultats 
a l’hora de 
seleccionar i 
comprendre el 
material.

La informació està 
correctament 
seleccionada, però 
s'observen errors en 
la seva comprensió.

La informació està 
força ben 
seleccionada i 
compresa, 
exceptuant alguns 
errors.

Demostren haver 
comprès la 
informació i haver-ne 
fet una selecció molt 
clara de la mateixa.

3.Organització 
del contingut.

Confús, incomplet i 
sense una direcció 
clara.

Les diferents 
seccions tenen 
continguts, però no 
hi ha relació ni 
transició entre ells.

L'organització és 
adequada i les 
diferents parts estan 
ben relacionades  
entre si.

Mostra una 
planificació acurada 
que dóna una 
seqüenciació lògica i 
clara.

4. Llengua.
Ple de faltes 
d'ortografia i amb 
força dificultats 
d'expressió.

Amb faltes 
d'ortografia i 
dificultats 
d'expressió.

Poques faltes 
ortogràfiques i 
bastant claredat 
d'expressió.

Correcció ortogràfica 
i expressió clara i 
fluida

5. Disseny del 
wiki.

Contingut 
desordenat. No hi ha 
enllaços, o els que hi 
ha no són apropiats o 
no funcionen. No hi 
ha imatges. La 
informació no està 
introduïda amb títols 
i subtítols, 
dificultant la lectura 
i comprensió de la 
informació.

Descurada i no 
atractiva.

Contingut ordenat, però 
hi ha pocs enllaços, i 
alguns no són apropiats 
o no funcionen. Hi ha 
imatges, però tenen 
poca definició i/o n’hi 
ha poques i/o no 
s’ajusten al contingut. 
Només hi ha un títol 
general i no s’utilitzen 
títols i subtítols, 
dificultant la lectura i 
comprensió de la 
informació.

Correcta però poc 
atractiva.

El contingut està 
estructurat hi ha 
enllaços, i són 
adequats. Hi ha 
imatges que 
il·lustren la 
informació. 
S’utilitzen títols i 
subtítols, que 
faciliten la lectura i 
comprensió

Acurada i  visualment 
correcta.

El contingut publicat 
té un ordre lògic. Hi 
ha molts enllaços a 
arxius apropiats. Hi 
ha imatges de molta 
qualitat, i que 
afavoreixen la 
comprensió. La 
informació està ben 
estructurada i 
introduïda per títols.
Ben treballada i  
visualment atractiva.

6. Treball 
cooperatiu en 
grup.

Treball massa 
individual. No  hi ha 
relació entre les  
seccions

S'aprecia una mica de 
col·laboració en 
l'estructura global.

Les tasques  
individuals estan 
relacionades entre si

El document  mostra  
discussió i  
planificació  
conjunta.

 

NOTA

  TOTAL (60/6)


