
RÚBRICA PROJECTE: QUINA DIFERÈNCIA HI HA D’UN PRODUCTE ECOLÒGIC A D’ALTRES? 

 
 
 

CRITERIS 

 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

EXPERT 

 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

AVANÇAT 

 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

APRENENT 

 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

NOVELL 

Mostra interès per l’observació 
dels productes 

Mostra molt d’interès i motivació 
per l’observació dels productes. 

Mostra interès  i manté l’atenció 
durant l’observació dels 
productes. 

Mostra interès i manté l’atenció, 
però no durant tota l’observació 
de l’entorn 

Mostra poc interès i atenció 
durant l’observació de l’entorn. 

Genera preguntes i respostes 
coherents amb els 
coneixements científics a partir 
de l’observació. 
 

Es planteja diferents tipus de 
preguntes (obertes, diverses, 
originals...) Aporta idees i punts 
de vista pertinents en les 
respostes. 

Es planteja algunes preguntes 
relacionades amb l’activitat 
científica. Respon a les 
preguntes de forma coherent. 

És capaç de reconèixer i 
explicar les observacions fetes. 

Té dificultats per reconèixer i 
explicar les observacions fetes. 

Realitza treballs experimentals. Té iniciativa, dona idees del que 
es pot fer i és capaç de realitzar 
el treball 
experimental sense l’ajuda de 
l’adult. 

Té iniciativa, dóna idees del que 
es pot fer. Però li costa realitzar 
el treball experimental sense la 
guia del grup del mestre. 

Realitza el treball experimental 
seguint les orientacions de la 
mestra. 

Té dificultats per realitzar el 
treball experimental seguint les 
orientacions de la mestra. 

Analitza i comunica els resultats 
dels treballs experimentals. 

S’expressa oralment de forma 
molt clara i fluïda, amb bona 
entonació. Explica, tant oralment 
com per escrit amb força detalls 
els resultats obtinguts i és capaç 
de relacionar-los amb altres 
coses que sap.  

S’expressa tant oralment com 
per escrit de forma clara. 
Expressa i comunica els 
resultats obtinguts i alguna idea 
pròpia. 

S’expressa oralment i/o per 
escrit de forma poc entenedora. 
Comunica els resultats del 
treball amb dificultats. Li costa 
comunicar i expressar idees 
pròpies 

S’expressa tant oralment com 
per escrit de forma poc 
entenedora. Li costa molt 
comunicar els resultats del 
treball així com expressar idees 
pròpies. 

Mostra una actitud de respecte 
pel medi. 

Mostra molt interès per 
l’observació del medi. 

Mostra interès per l’observació 
del medi. 

A vegades mostra interès per 
l’observació del medi. 

Sovint no mostra interès per 
l’observació del medi. 

Assoleix els reptes sobre els 
productes ecològics 

Coneix els resultats. En les 
exposicions orals i escrites fa 
servir detalls i exemples. 

Coneix els resultats. Les 
exposicions orals i escrites són 
entenedores. Les respostes són 
adequades a les preguntes 
formulades 

A vegades no coneix els 
resultats. Les respostes no són 
sempre adequades a les 
preguntes formulades 

No sap identificar els resultats. 
Les respostes sovint no són 
adequades a les preguntes 
formulades. 
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He mostrat interès durant les activitats. 

 

He col·laborat durant els experiments i les observacions. 

 

Tinc clar el què significa que un producte sigui ecològic. 

 

He fet preguntes interessants que m’han servit per aprendre més. 

 

He tingut respecte pel material i el medi. 

 

He pogut observar les diferències entre el menjar ecològic i el que no ho és.  

 

 


