Rúbrica d’autoavaluació de grup i individual Grup
d’experts
ENS AVALUEM:

Actitud i
responsabilitat
dels membres
del grup:
1.
2.
3.
4.

Qualitat de la
cooperació.

Ortografia

Qualitat del
discurs.

Segons la
investigació
del grup
d’experts,
podria
desaparèixer
l’hort?
I nosaltres
que podem
fer?

TREBALL DEL GRUP D’EXPERTS..........................................
D’EXPERTS..........................................

NOVELL

APRENENT

AVANÇAT

EXPERT

Un o dos
membre han
llegit el text, han
respost les
preguntes i els
altres han copiat.

Tots han llegit el
text i només un o
dos han contestat
les preguntes i
els altres han
copiat.

Tots han llegit el
text, s’han
distribuït les
preguntes, però ha
costat molt posarse d’acord.

Tots els membres
del grup han fet
aportacions molt
interessants. S’han
llegit el text i
distribuït les
preguntes de
manera responsable

1 punts

3 punts

4 punts

5 punts

Les respostes
són diferents.

Les respostes són
iguals però són
incorrectes

Les respostes són
iguals, correctes
però amb frases mal
escrites.

Les respostes són
iguals, correctes i
ben escrites.

0 punts

2 punts

3 punts

5 punts

Les faltes
ortogràfiques són
diferents.

Les faltes són les
mateixes però hi
ha faltes
prohibides o més
de cinc.

Les faltes són les
mateixes i hi ha
entre 2 i 4 faltes.

Les faltes són les
mateixes i hi ha una
o cap falta.

0 punts

2 punts

3 punts

5 punts

El treball no
servirà per
aportar a la mesa
de debat les
conclusions i
explicar
qüestions
importants a la
resta de
companys.
NO S’ENTÉN

El
treball servirà per
aportar a la mesa
de debat només
un aspecte de
forma poc
enriquidora.
LA
PRESENTACIÓ
HA DE
MILLORAR

El treball servirà,
però cal explicar-ho
millor.

El treball servirà per
aportar al debat les
conclusions i
explicar si l’hort pot
desaparèixer i què
podem fer amb
ordre i claredat de
les idees.

LA PRESENTACIÓ
POT MILLORAR

ESTÀ BEN
PRESENTAT

0 punts

2 punts

3 punts

5 punts

EXCEL.LENT: 20-25 Punts

BÉ: 12-14 punts

NOTABLE: 15-19 punts

SUFICIENT: 10-12 punts

INSUFICIENT: 0-9 punts.

Quadern de grup. Podria desaparèixer l’hort?. Escola Gerbert d’Orlhac. Curs 2015/16
Pàg.

Rúbrica d’autoavaluació de grup i individual Grup
d’experts
AVALUA EL TEU TREBALL INDIVIDUAL: ........................................................
NOVELL

Participació
personal a la
mesa de debat

T’has fet un
embolic alhora
d’explicar les
idees del teu grup
d’experts.

APRENENT

Has parlat amb
seguretat i
claredat perquè
miraves els teus
apunts.

AVANÇAT

EXPERT

Has parlat amb
seguretat i
claredat però t’has
oblidat algunes
idees.

Has parlat amb
seguretat i
claredat tot allò
que ha preparat el
grup

AMB TOT EL TREBALL DE L’HORT HAS SENTIT QUÈ HAS APRÈS:

Quadern de grup. Podria desaparèixer l’hort?. Escola Gerbert d’Orlhac. Curs 2015/16
Pàg.

