Nom: ……………………………………

AVALUACIÓ INDIVIDUAL

Aquest document és personal. És important que l’omplis pensant en tu mateix/a i que siguis sincer/a
perquè només així sabràs per a què et pots felicitar i en què pots millorar!
AVALUACIÓ INICIAL
1. Per a cada objectiu, escriu en quin punt et trobes…
OBJECTIUS

EN SÉ…
MOLT / BASTANT / UNA MICA / GENS

1. Explorar la nostra idea d’animal
2. Observar i conèixer els animals per agrupar-los
3. Explicar com i perquè la ciència ha classificat els
animals
4. Classificar uns bitxos raros a partir de criteris científics
5. Explicar com amb el temps canvia la diversitat animal
(l’evolució)
6. Elaborar i argumentar una hipòtesi de l’origen evolutiu
dels bitxos raros a partir de tot el que sabem
7. Organitzar tota la informació apresa per construir un
arbre evolutiu del regne animal

2. Escriu 2 o 3 qüestions que t’agradaria saber sobre els animals (quan acabem el projecte
revisarem si ja ets capaç de resoldre-les tu mateix/a!)

3. Pensa quins aspectes del treball en equip són un punt fort teu i quin/s creus que et costaran una
mica més.

4. Pensa en altres treballs en equip que has fet. Què t’agradaria que hagués estat diferent? Pot ser
en relació al grup o a tu mateix/a. Anota-ho i explica també alguna manera de millorar-ho a partir
d’avui mateix!

AVALUACIÓ FINAL
1. Després de la feina feta...en quin punt et trobes ara?
EN SÉ…
MOLT / BASTANT / UNA MICA / GENS

OBJECTIUS
1.Explorar la nostra idea d’animal
2. Observar i conèixer els animals per agrupar-los
3. Entendre com i perquè la ciència ha classificat els
animals
4. Classificar uns bitxos raros a partir de criteris científics
5. Entendre com amb el temps canvia la diversitat animal
(l’evolució)
6. Elaborar i argumentar una hipòtesi de l’origen evolutiu
dels bitxos raros a partir de tot el que sabem
7. Organitzar tota la informació apresa per construir un
arbre evolutiu del regne animal

2. I el treball en equip, com el valores? Omple la graella següent fent una creu allà on
correspongui. Després parla’n amb la resta del grup, compareu el que heu posat i marca de nou
la casella que acordeu.
NIVELL 1 EXPERT
ACTITUD I
RESPONSABILITAT

ORGANITZACIÓ

COL·LABORACIÓ

VALORACIÓ
GLOBAL

NIVELL 2 AVANÇAT

NIVELL 3 APRENENT

Hem treballat, ens
hem ajudat
i hem acabat la feina
en el
temps acordat.

Cadascú ha fet el
seu rol
però amb poca
constància i
puntualitat per
acabar la
feina.

Ens ha costat
mantenir els
rols, ens ha faltat
constància
i puntualitat per
acabar la
feina.

Hem estat molt poc
constants en el
treball.

Jo:

Jo:

Jo:

Jo:

Grup:

Grup:

Grup:

NIVELL 4 NOVELL

Grup:

Ens hem organitzat
sols i hem
solucionat els
problemes de
forma autònoma.

Ens hem organitzat
sols
però, en ocasions ,
ha
intervingut la mestra.

Ha estat necessària
l’ajuda
de la mestra per
organitzar-nos.

No ens hem
organitzat.

Jo:

Jo:

Jo:

Jo:

Grup:

Grup:

Grup:

Grup:

Tots hem col·laborat
activament en el
treball.

Hi ha hagut membres
que,
de vegades, no han
fet la
feina que els tocava.

Hi ha hagut membres
que no
han fet la feina que
els
tocava.

No hem col·laborat.

Jo:

Jo:

Jo:

Jo:

Grup:

PERSONAL:

DEL GRUP:

Grup:

Grup:

Grup:

Parlo amb els companys i companyes del meu grup i acordem …

Pel proper treball jo proposo les següents millores:

3. Revisa les qüestions que et vas fer sobre els animals. Pots resoldre-les ara? Sinó...què pots fer
per trobar les respostes?

4. Observacions i valoració (Aquí tens un espai per a escriure el que vulguis...què t’ha semblat
aquest projecte? T’ha agradat? Has gaudit de treballar amb els/les companys/es? Has après
coses interessants?)

