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ANNEX 

Rúbrica d’autoavaluació 

 

 T'has negat a 

participar i/o han 

molestat o distret la 

feina dels teus 

companys.  

Has participat 

poc, no has 

aportat gaires 

idees.  

Has participat 

aportant idees i 

has fet 

observacions 

oportunes.  

Has participat 

molt activament 

aportant idees, 

fent 

observacions 

molt 

interessants per 

aconseguir uns 

resultats òptims  

 

Coopera

ció 

    

 

 

 No has fet la teva 

part de la feina.  

Cal recordar-te 

sovint que has 

de fer la feina. 

Molt poques 

vegades la fas 

de manera 

autònoma.  

Normalment fas 

la feina que et 

pertoca. Poques 

vegades cal 

recordar-t'ho.  

Sempre fas la 

part de la feina 

que tens 

assignada. Mai 

cal recordar-

t'ho.  

Responsa 

bilitat 
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 No escoltes ni 

acceptes les 

opinions dels 

companys. 

Escoltes i 

acceptes el que 

diuen els 

companys  

Escoltes els 

companys i 

proposes 

alternatives. 

Escoltes els 

companys, 

argumentes les 

teves opinions i 

valores les dels 

altres. 

Presa de 

decisions 

    

 

 

 Gens Poc Bé Molt 

Dedicació, temps 

i esforç 

    

Aportació d'idees     

Pulidesa i qualitat 

de la feina 

aportada 

    

Actitud i 

implicació en la 

qualitat del 

resultat final 

    

Quantitat de la 

feina aportada al 

grup 

    

Qualitat de la 

feina aportada al 

grup 
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Rúbrica de coavaluació 

 

 Molt bé bé Correcte Poc 

correcte 

Poc o gens 

satisfactori 

Preparació del treball i 

repartiment de les 

tasques. 

     

Nivell d'assoliment de 

les propostes de treball 

     

Revisió consensuada i 

dialogada dels resultats 

obtinguts 

     

Heu publicat i 

compartit els treballs de 

la sessió (presentació, 

blog,...) 

     

 

 Molt 

bé 

bé Correcte Poc correcte 

Repartiment de les tasques i 

organització del treball de cada 

sessió 

    

Actitud general del grup davant de 

les tasques proposades 

    

Heu estat capaços de planificar bé els 

recursos i el temps. 

    

Tots us heu implicat per igual en les 

tasques 

    

Heu mostrat sempre un 

comportament de respecte envers els 

vostres companys 

    

Sabeu prendre decisions en comú     

Heu resolt els conflictes que han 

sortit entre vosaltres 

    

Mirant els resultats obtinguts, quina 

seria la valoració final del treball 
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Rúbrica d’avaluació de cada sessió 

 

 Molt Bastant Poc Gens 

Puntualitat en la presentació     

Presenta totes les activitats 

proposades 

    

La presentació està treballada. El 

format és correcte. 

    

Les solucions a les activitats són 

correctes. 

    

 

 

 No presentada Presentada 

però 

Incompleta 

Completa però 

cal corregir-la 

Completa i ben 

feta. 

Activitat 1     

Activitat 2     

Activitat 3     

Activitat 4     

Activitat 5     

 

Presenta activitats pendents de sessions anteriors? Si    No 

De quina sessió?       

Nota sessió: 

Nota de la sessió modificada: 

 

Rúbrica de l’exposició oral 

 

 Molt Bastant Poc Gens 

La presentació està complerta     

Els textos i las imatges estan ben 

triades 

    

L'exposició dels continguts ha 

estat clara 

    

Domina el llenguatge corporal i 

s'expressa amb claretat 

    

  


