
Títol: 
Autor o autora, lloc i any de publicació: 

Resum: 
Paràgraf que resumeix de què parlarà l’article i inclou l’objectiu, resultats i conclusions. És l’últim 
apartat que es fa. 

Introducció:  
Explicar per què estem fent aquest estudi, què 
sap la ciència actualment sobre els éssers vius i 
Mart, determinar quin és el nostre objectiu i la 
nostra hipòtesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material i mètodes: 
Especificar el material que s’ha usat en tots els 
experiments, així com els passos que s’han seguit 
per dur a terme la investigació. 
 
 
 

Resultats: 
Descriure tots els resultats obtinguts en tots els 
experiments. També, cal incloure gràfics i imatges 
i aquests han d’anar acompanyats d’un peu de 
foto/gràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions: 
Donar una explicació als resultats obtinguts i 
arribar a una conclusió. També, cal especificar si 
es descarta o s’accepta la hipòtesi inicial. 

Referències: 
Adjuntar els enllaços o articles consultats durant el treball en el següent format: 
Autor/es. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. 
Autor/es. Títol de la pàgina web. Lloc de publicació: Editorial; any. Disponible a: (enllaç). 
 

  



Rúbrica 

Criteris Nivell 4 excel·lent Nivell 3 notable Nivell 2 aprenent Nivell 1 novell 

Model Identifica el model 
científic d’ésser viu 
que serveix per a 
interpretar les 
evidències (estructura 
cel·lular, nutrició, 
reproducció i relació). 

Situa de manera 
pertinent el model 
científic d’ésser viu 
que serveix per a 
interpretar les 
evidències, però no 
identifica totes les 
seves 
característiques. 

Amb ajuda, situa de 
manera pertinent el 
model científic 
d’ésser viu que serveix 
per a interpretar les 
evidències, però no 
identifica totes les 
seves característiques 

No fa referència al 
model científic 
d’ésser viu. 

Temes sobre 
els que és 
possible 
investigar 
 

Identifica problemes 
científics 
investigables i 
planteja hipòtesis que 
encaixen amb el 
problema de recerca i 
en fa una descripció 
que té en compte el 
marc teòric i la relació 
entre variables. 

Identifica problemes 
científics 
investigables i 
planteja alguna 
pregunta 
ambigua. Planteja 
hipòtesis que 
encaixen amb el 
problema de recerca i 
en fa una descripció 
que té en compte la 
relació entre 
variables. 

Planteja problemes o 
preguntes irrellevants 
o amb formulació 
ambigua 
o genèrica. Formula 
hipòtesis o 
prediccions amb 
ajuda, i no identifica 
les variables que 
s’han de mantenir 
constants.  

Planteja alguna 
pregunta 
inabordable o de 
resposta òbvia. 
Formula una 
predicció o hipòtesi 
que no es poden 
comprovar o que no 
són rellevants. 

Estratègies 
per 
a la recollida 
de dades 
 

Planifica un disseny 
experimental 
coherent amb la 
hipòtesi plantejada i 
proposa rèpliques i un 
grup control.  

Planifica un disseny 
experimental  
coherent amb la 
hipòtesi plantejada 
però no proposa 
rèpliques ni explicita 
controls. 

Si se l’ajuda, planifica 
un disseny 
experimental senzill 
que permet una 
comprovació de la 
hipòtesi. 

No proposa un 
disseny experimental 
coherent amb la 
hipòtesi plantejada. 

Processar els 
resultats 

Les dades són 
adequades i 
suficients, 
es comuniquen amb 
claredat i utilitzant el 
mitjà més idoni. 

Les dades són 
adequades i 
suficients, però no 
sempre utilitza el 
mitjà més idoni per 
exposar-les. 
 

Documenta dades i 
resultats, però de 
manera desordenada 
i poc clara, sense 
utilitzar gràfics o 
taules. 

Només si se l’ajuda, 
registra i documenta 
dades i resultats. 

Formular 
conclusions 

Dedueix, a partir de 
les dades recollides, 
conclusions, les 
contrasta amb la 
informació i model 
inicial i amb les 
hipòtesis proposades, 
assumeix els límits del 
treball fet i proposa 
maneres de 
continuar-lo. 

Dedueix, a partir de 
les dades recollides, 
conclusions, les 
contrasta amb la 
informació i model 
inicial i amb les 
hipòtesis proposades. 

Amb ajuda, identifica 
regularitats en les 
dades obtingudes, 
però no és capaç 
d’interpretar els 
resultats en funció 
dels models teòrics 
treballats. 
 

Dona una 
interpretació 
del treball 
experimental fet 
sense relació amb les 
preguntes inicials i 
exposa els resultats 
obtinguts sense fer-
ne una anàlisi. 

 
Abans d’entregar la tasca, avalueu el vostre treball utilitzant la rúbrica. 


