Rúbrica treball en equip: autoavaluació i coavaluació

GRUP:..............................................................................................................................................................................
NIVELL 1 - EXPERT

ACTITUDRESPONSABILITAT

ORGANITZACIÓ

COL·LABORACIÓ
ASSOLIMENT
D’OBJECTIUS

REALITZACIÓ DE
TASQUES

VALORACIÓ
GLOBAL

Hem treballat, ens hem ajudat i
hem acabat la feina en el temps
acordat. Tothom a fet el seu rol
correctament.
Jo
Grup
Ens hem organitzat sols i hem
solucionat els problemes de forma
autònoma.
Jo
Grup
Tots hem col·laborat activament
en el treball.
Jo
Grup
Hem assolit amb èxit tots els
objectius que ens havíem
proposat com a grup.
Jo
Grup
Hem dut a terme molt bé les
tasques que havíem planificat des
de l´inici del projecte.
Jo
Grup

NIVELL 2 - AVANÇAT
TREBALL EN GRUP
Cadascú ha fet el seu rol però
amb poca constància i puntualitat
per acabar la feina.

NIVELL 3 – APRENENT

NIVELL 4 - NOVELL

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
Grup
Ens hem organitzat sols però, en
ocasions , ha intervingut la
mestra.
Jo
Grup
Hi ha hagut membres que, de
vegades, no han fet la feina que
els tocava.
Jo
Grup
Hem assolit força bé la majoria
d’objectius proposats com a grup.

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

Jo
Grup
No ens hem organitzat.

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

Jo
Grup
No hem col·laborat.

Jo
Grup
Hem assolit algun objectiu dels
proposats.

Jo
Grup
No hem assolit cap dels objectius
proposats com equip.

Jo

Jo

Jo

Grup

Hem realitzat força bé les tasques
planificades a l´inici del projecte.
Jo

PERSONAL

Grup

Grup

Hi ha alguna tasca que no hem
pogut dur a terme o que no hem
realitzat gaire bé.
Jo
Grup
DEL GRUP

Per avaluar: MB (molt bé), B (Bé), NM (Necessita millorar)
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf

Grup

No hem dut a terme gaire bé les
tasques proposades.
Jo

Grup

