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ASPECTES A 
AVALUAR 

NIVELL EXPERT 

☺☺☺ 

NIVEL MIG 

☺☺ 

NIVELL NOVELL 

☺ 
Observacions de millora 

VELOCITAT 
He parlat a una velocitat 

adequada i amb gran claredat. 

La majoria del temps he parlat 
amb una velocitat adequada i 

amb claredat. 

Algunes vegades he parlat a poc 
a poc o de forma accelerada  i no 

s'entenia prou bé el que 
explicava. 

 

VOLUM 
El volum ha estat sempre prou 
alt i s'ha sentit molt bé en tot 

moment. 

El volum ha estat suficientment 
alt la major part del temps. 

El volum en ocasions ha estat 
massa baix i costava de sentir. 

 
 
 
 

POSTURA 
CORPORAL 

A l’hora de parlar la postura ha 
estat molt correcta i he utilitzat 

gestos que ajudaven a 
comprendre millor el que estava 

explicant. 

A l’hora de parlar la postura ha 
estat en general correcta i he 

utilitzat alguns gestos que 
ajudaven a comprendre millor el 

que estava explicant. 

Algunes vegades he mantingut la 
postura i he gesticulat per ajudar 

a comprendre el que explica. 

 

 
CONTACTE VISUAL 

He mirat al públic amb  
naturalitat en tot moment. 

 

Gairebé sempre he mirat al 
públic mentre parlava. 

En ocasions mirava al públic tot i 
que em costava. 

 
 
 
 

DOMINI DEL 
CONTINGUT A 
EXPLICAR DURANT 
LA VISITA 

He mostrat un coneixement i 
domini complet contingut a 

explicar. 

He mostrat una bon 
coneixement i  domini del 

contingut a explicar. 

He mostrat que tinc un 
coneixement general del tema a 

explicar. 

 

ACTITUD DAVANT 
EL PÚBLIC 

He tingut una actitud de 
seguretat a l'hora de parlar 

davant del públic. 

La meva actitud ha estat en 
general de seguretat a l'hora de 

parlar davant del públic. 

M'he mostrat en algun moment 
mica tímid/a o insegur. 
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REFLEXIÓ SOBRE EL PROPI APRENENTATGE 

QUE CREUS QUE HAS APRÈS PORTANT A TERME AQUESTA ACTIVITAT DE SER GUIA D'UNA EXPOSICIÓ? Pots explicar-ho o fer una llistat de tot allò que 

creus que has après preparant  i fent la visita guiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què canviaries de les activitats que t'hem proposat fer per preparar la visita? O pot se trobes a faltar alguna cosa? 
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