
 

AERÒFON D’AIGUA – RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL/LA PROFESSOR/A 

Nom: Grup:                                                                                                                                       (nota base 20) 
Indicador Excel·lent (4) Satisfactori (3) Regular (2) Insuficient (1) Inexistent (0) 
Procés de 
construcció 

Aprofita les classes, 

porta els materials i 

acaba la tasca a temps 

Aprofita en bona part les 

classes, porta en bona 

part els materials i acaba 

la tasca a temps 

Aprofita en part les 

classes, porta alguns 

materials i acaba la tasca 

amb alguns dies de retràs 

Aprofita molt poc les 

classes, porta pocs materials 

i acaba la tasca amb una 

setmana de retràs  

No aprofita les classes , no 

porta els materials i/o no 

entrega la tasca 

Afinació de 
l’escala 

L’instrument està 

perfectament afinat. 

L’instrument està força 

ben afinat. 

L’instrument està afinat en 

part. 

L’instrument està afinat en 

molt poca part. 

L’instrument està 

completament desafinat. 

Presentació Domina el procés i 

mostra coneixement 

del que és l’escala. 

Actitud adequada. 

Domina en part  el 

procés i mostra un cert 

coneixement del que és 

l’escala. Actitud 

adequada. 

Domina parcialment  el 

procés i mostra un 

coneixement relatiu del 

que és l’escala. Actitud 

neutra. 

Poc domini del procés i 

mostra un coneixement 

mínim del que és l’escala. 

Actitud inadequada. 

Cap domini del procés i 

mostra un coneixement nul 

del que és l’escala. Actitud 

inadequada. 

Interpretació Interpretació Excel·lent 

en la coordinació i 

ritme 

Interpretació amb alguns 

errors de coordinació i 

ritme 

Interpretació amb clars 

errors de coordinació i 

ritme.   

Interpretació molt 

desajustada ritmicament i 

de coordinació.  

Interpretació completament 

desajusada a la proposada. 

Treball en equip Actitud col·laborativa 

en tot moment, 

respectuós i proactiu 

Actitud col·laborativa en 

tot moment, respectuós 

però poc proactiu 

Actitud respectuosa però 

neutra amb els companys i 

poc proactiu 

Actitud poc col·laboradora, i 

poc respectuós amb els 

companys. 

Actitud gens col·laboradora, 

poc respectuós. No aporta 

res a la resta de companys. 

Observacions 
generals: 

 

 

 

Total 

proposat per 

l’alumne: 

 

 

Nota final: 

 

 

 

 

 

 



 

Observació d’aula (diari informal i qualitatiu) Ex: no ha vingut, no du material, distorsiona, treballa molt bé, ajuda,… 
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