
 

 

 

AUTOAVALUACIÓ 

Nom i Cognom:.................................................. 

Nom i Cognom:.................................................. 

Nom i Cognom:.................................................. 

NOTA: 

 

Roca 1:.......................................  Roca 2:....................................... 

 Roca 1 Roca 2 Mitjana 

 

Treball en 
grup 

Us heu repartit la feina.    

Heu posat en comú el que sabíeu, la informació 

que heu cercat i les vostres observacions.  

   

Heu escrit el text que heu decidit conjuntament.    

 

Organització 
del treball 

El treball té tots els apartats : nom de la roca, 

fotografia pròpia, classificació, descripció, 

litogènesis, utilitat, on es pot trobar, la primera 

lletra del cognom de cada component del grup, el 

curs, el grup i la data. 

La mida de la fotografia és de  500 px d’amplada. 

   

 
Format i 
correcció 
gramatical 

Heu posat el nom de la roca en majúscula, 

negreta i 20 pt. 

Heu utilitzat pels noms de tots els apartats 

(classificació, descripció, litogènesi, utilitat i on es 

pot trobar) minúscula, negreta i subratllat i 16 pt. 

Pel text explicatiu de cadascun dels apartats, la  

minúscula i 14 pt. I l’ interlineat, 1,5. 

Heu justificat el text. 

   

No hi ha  errades ortogràfiques, gramaticals i de 

contingut que hi pugeu trobar. 

   

 

Contingut 
específic 

La roca està ben classificada: hi  consta el tipus i 

el subtipus. 

   

En la descripció és possible reconèixer la roca.    

En l’explicació queda clar el procés de formació 

de la roca.   

   

En l’apartat d’utilitat se cita almenys dos usos i 

s’acompanyen  d’imatges. 

   

Hi figura almenys un lloc, proper o característic, 

on podem trobar la roca.  

   

 

Respecte els 
drets 
d’autoria 

Se referencien  les fonts (text i imatge) que 

utilitzeu. 

   

Sou autors d’ almenys una fotografia que heu fet 

servir. 

   

                                                 Total punts    

A cada casella heu de posar: 1 si es compleix  o 0 punts, en cas contrari. 

 
 

 

 

 



 

 
COAVALUACIÓ 

NOTA: 

Correctors:  
Nom i Cognom:............................ 

Nom i Cognom:............................ 

Nom i Cognom:............................ 

Autors:  
Nom i Cognom:............................ 

Nom i Cognom:............................ 

Nom i Cognom:............................ 
 

Roca 1:......................................    Roca 2:...................................... 

 Roca 1 Roca 2 Mitjana 

 

Organització del 
treball 

El treball té tots els apartats : nom de la roca, 

fotografia, classificació, descripció, litogènesis, 

utilitat, on es pot trobar, la primera lletra del 

cognom de cada component del grup, el curs, el 

grup i la data. 

La mida de la fotografia és de  500 px 

d’amplada. 

   

 
Format i 
correcció 
gramatical 

Han posat el nom de la roca en majúscula, 

negreta i 20 pt. 

Han utilitzat pels noms de tots els apartats 

(classificació, descripció, litogènesi, utilitat i on 

es pot trobar) minúscula, negreta i subratllat i 

16 pt. Pel text explicatiu de cadascun dels 

apartats, la  minúscula i 14 pt. I l’ interlineat, 

1,5. 

Han justificat el text. 

   

No hi ha  errades ortogràfiques, gramaticals i 

de contingut. 

   

 

Contingut 
específic 

La roca està ben classificada: hi  consta el tipus i 

el subtipus. 

   

En la descripció és possible reconèixer la roca.    

En l’explicació queda clar el procés de formació 

de la roca.   

   

En l’apartat d’utilitat se cita almenys dos usos i 

s’acompanyen  d’imatges. 

   

Hi figura almenys un lloc, proper o característic, 

on podem trobar la roca.  

   

 

Respecte els 
drets d’autoria 

Se referencien  les fonts (text i imatge) que 

utilitzen. 

   

Són autors d’ almenys una fotografia que han 

fet servir. 

   

                                               Total punts    

Observacions: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada casella heu de posar: 1 si es compleix  o 0 punts, en cas contrari. 


