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Annex 1 Rúbriques d’avaluació 

Rúbrica co-avaluació de la presentación oral 

 
Nivells de competència o qualitat en què s’assoleix el criteri 

Criteris Nivell 3 (avançat) Nivell 2 
Nivell 1 (bàsic) 

 Contingut 

 

La informació que 

dona s’ajusta a lo 

demanat, és 

rellevant i està 

documentada 

La informació 

s’ajusta a lo 

demanat, però hi 

han elements 

superflus o de 

dubtosa credibilitat 

La informació no 

s’ajusta a lo 

demanat, o té 

elements superflus i 

de dubtosa 

credibilitat 

 Llenguatge 

no verbal 

 

Fa servir els 

elements 

d’expressió no 

verbals de forma 

adequada, millorant 

la presentació  

Els elements de 

comunicació no 

verbal, en global, no 

milloren ni 

empitjoren la 

presentació 

Els elements de 

comunicació no 

verbal empitjoren la 

presentació 

Expressió 

verbal 

 

S’expressa 

correctament, amb 

vocabulari tècnic 

adequat 

Té algun defecte 

d’expressió o fa 

servir vocabulari 

inadequat 

Té algun defecte 

d’expressió i fa 

servir vocabulari 

inadequat 

Material de 

suport 

 

Fa servir eines 

digitals a la 

presentació per fer-

la més aclaridora 

No fa servir eines 

digitals a la 

presentació o 

aquestes no aporten 

res 

Les eines que 

utilitza perjudiquen 

la presentació 

Temps  

 

S’ajusta al temps 

programat 

Hi ha un petit 

desajustament 

No s’ajusta al temps 

indicat 
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