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Malaltia
Avaluació dossier expert: Part del 
contingut del metge/metgessa 
Avaluació Pòster

15%

Estil de vida 
Avaluació dossier expert: Contingut del 
Nutricionista

15%

Accès a la salut
Avaluació dossier expert: Contingut del  
Gestor/gestora

15%

Entorn 
Avaluació dossier expert: Contingut del 
Ambientòleg/ambientòloga

15%

Recerca i investigació
Avaluació dossier expert: Part del 
Contingut del Metge/metgessa

15%

Redacció
10%

Resposta al cas
15%

Deixa molt clar què és la malaltia, els 
símptomes. Posa èmfasi en la manera de 
prevenir-la i en les tècniques de 
diagnòstic.

Deixa clar què és la malaltia, els 
símptomes. Explica com prevenir-la i 
algunes tècniques de diagnòstic.

No queda clar de quina malaltia es tracta, 
o quins són els seus símptomes, ni el 
diagnòstic. No explica com prevenir-la.

La dieta és equilibrada, i queda 
justificada segons les proporcions del 
diagrama d’un plat equilibrat. Justifica la 
necessitat de fer esport. Deixa clar els 
efectes del tabaquisme i l’alcohol en la 
salut.

La dieta és equilibrada, i però no queda 
justificada segons les proporcions del 
diagrama d’un plat equilibrat. Justifica la 
necessitat de fer esport. Deixa clar els 
efectes del tabaquisme i l’alcohol en la 
salut.

La dieta no és equilibrada. No justifica la 
necessitat de fer esport. No queda clar 
com el tabac i l’alcohol afecta a la salut.

Explica amb detall com la persona 
afectada de la malaltia arriba a que li 
facin un diagnòstic i els passos següents 
a seguir, on anar, a quin especialista, què 
li faran. Redacten els conceptes clau per 
entendre el sistema de salut català, com 
són: CAP, hospital, CUAP, atenció 
sociosanitària, atenció de salut mental, 
atenció farmacològica.
Especifica les diferències clau entre el 
sistema públic català i el d’EUA.

Explica com una persona afectada d’una 
malaltia en concret li fan el diagnòstic i 
on va després. Redacten els conceptes 
clau per entendre el sistema de salut 
català, com són: CAP, hospital, CUAP, 
atenció sociosanitària, atenció de salut 
mental, atenció farmacològica.
Especifica algunes de les diferències  
entre el sistema públic català i el d’EUA.

No deixa clar com diagnostiquen la 
malaltia a la persona afectada, ni quins 
passos, proves i llocs ha d’anar després. 
Falten alguns conceptes per redactar. Les 
diferències entre ambdós sistemes de 
salut no queden clars.

Entenen què és la contaminació 
atmosfèrica, els principals contaminants i 
els seus efectes a mitjà i llarg termini, així 
com les activitats recomanables. 
Coneixen la situació de contaminació 
ambiental de la zona on viuen.

Entenen què és la contaminació 
atmosfèrica, els principals contaminants i 
els seus efectes a mitjà i llarg termini, 
Coneixen la situació de contaminació 
ambiental de la zona on viuen.

No queden clars els principals 
contaminants atmosfèrics i els seus 
efectes a mitjà i llarg termini. No 
coneixen la situació de contaminació 
ambiental de la zona on viuen.

Saben què és un assaig clínic, i les seves 
parts. Així com saben la diferència entre 
farmac patentat i genèric. Han cercat i 
explicat amb detall un assaig clínic 
relacionat amb la malaltia treballada.

Saben què és un assaig clínic, i les seves 
parts. Així com saben la diferència entre 
farmac patentat i genèric. Han cercat i 
explicat un assaig clínic relacionat amb la 
malaltia treballada.

No queda clar  què és un assaig clínic, i 
les seves parts. Així com saben la 
diferència entre farmac patentat i 
genèric. No han cercat cap assaig clínic 
de la malaltia treballada.

L’informe és coherent, el redactat s’entén, 
té un mateix estil, està ben enllaçat, no hi 
ha faltes d’ortografia.

L’informe és coherent, el redactat s’entén, 
té un mateix estil, està ben enllaçat,  hi ha 
alguna falta d’ortografia.

L’informe és coherent, el redactat s’entén, 
té un mateix estil, està ben enllaçat, però 
hi ha moltes faltes d’ortografia

Donen resposta a les preguntes que es fa 
el o la pacient de manera detallada.

Donen resposta a les preguntes que es fa 
el o la pacient

No donen resposta a totes les preguntes 
del o la pacient
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