
 

Grup 
_______ 

 

Nivells de competència. Representació dièdrica Valoració 
companys/es 
(Puntuació) 

Ítems 1 2 3 4 A P 

Actitud No mostra mai una actitud 

positiva vers les tasques 

Rarament mostra una 

actitud positiva vers les 
tasques  

Mostra una actitud 

positiva vers les tasques la 
major part del temps 

Sempre mostra una 

actitud positiva vers les 
tasques  

  

Realització de 

les tasques 

No intento fer les tasques 
problemes. Copio la feina 

d’altres 

Intento fer les tasques 
però quan no me’n surto 

ho demano a altres 

companys/es 

Faig les tasques, miro de 
resoldre els meus dubtes 

Faig totes les tasques i 
explico a altres com 

resoldre les activitats 

  

Qualitat del 

treball 

Lliura les làmines sense 

mirar-s’hi gens ni mica 

Algunes de les làmines 

tenen una bona 

presentació 

La majoria de les làmines 

tenen una bona 

presentació 

Lliura tots els treballs amb 

un molt bon nivell de 

presentació 

  

Coneixement 

dels conceptes 

vinculats 

No coneix ni pot aplicar 

els conceptes d’alçat, 
planta i vistes laterals o 

perfil 

Coneix però no pot aplicar 

els conceptes d’alçat, 
planta i vistes laterals o 

perfil 

Coneix i en alguns casos 

pot explicar els conceptes 
d’alçat, planta i vistes 

laterals o perfil a alguns 

companys/es 

Coneix i pot explicar els 

conceptes d’alçat, planta i 
vistes laterals o perfil 

  

Treball de 

grup 

No ha participat amb el 

grup 

Ha participat amb el grup 

però amb poc compromís 

Ha participat amb el grup 

aportant coses 

Ha participat i ha afavorit 

la millora del treball del 

grup 

  

Treball amb 

els altres 

Rarament escolto als 

altres 

No acostumo a ser un 

bon/a membre del grup 

Escolto als altres, però no  

acostumo a ser un bon/a 
membre del grup 

Escolto i comparteixo amb 

els altres. Ajudo a resoldre 
dificultats 

Escolto i comparteixo amb 

els altres. Ajudo a resoldre 
dificultats i intento 

afavorir un bon ambient 

  

A: Alumne/a 
P: Professor/a 


