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Rúbrica?

Diccionari de la Llengua Catalana
Diccionario ideológico de la Lengua

Española

Qualsevol de les 
regles que 
ensenyen la 

pràctica de les 
cerimònies de 

l’Esglèsia” 

“Cada una de las 
reglas para las 
ceremonias
litúrgicas. 

Conjunto de 
estas reglas”





Índex

1. Per què utilitzar les rúbriques?

2. Quan utilitzar les rúbriques?

3. Abans de començar...

4. Com construir una rúbrica?

5. Resum del taller



1. Per què utilitzar les rúbriques

 Proporcionen un feedback oportú

 Ajuden a formar el pensament crític

 Faciliten la comunicació professor-aula

 Ajuden a millorar la metodologia del 

professor

 Faciliten l’objectivitat en l’avaluació de les 

tasques



2. Quan utilitzar les rúbriques?



3. Abans de començar...

 Fase 1. Reflexionem

 Fase 2. Descomponem la tasca i 

concretem objectius d’aprenentatge

 Fase 3. Agrupem i etiquetem



Fase 1. Reflexionem



Activitat 1. Reflexionem 15 min.



Fase 2. Descomponem la tasca i 

concretem els objectius 

d’aprenentatge
Què volem que facin? Objectius d’aprenentatge

Resum on aparegui l’objectiu i les 

idees principals

Redactar textos interessants

Sintetitzar les idees importants, ...

Connectors

Sintaxi clara

Redactar un text coherent i fluid

Informació amb rigor

Utilitzar arguments i dades 

contrastables

Analitzar les dades i extreure  

conclusions

Figures referenciades dins el text

Numerar-les i titular-les

Incloure recursos visuals útils

Índex informatiu

Índex no intercambiable

Sintetitzar

... ...

Taula 1. Descomponem la tasca "Redactar el Pla de negoci" i indiquem els

objectius d'aprenentatge



Activitat 2. Descomponem la tasca i 

concretem objectius d’aprenentatge 

15 min.



Fase 3. Agrupem i etiquetem 

Rigor

 Les definicions són 
pertinents

 Les idees s’expressen de 
forma clara i precisa

 S’inclou bibliografia 

 Les redundàncies 
(exemples, analogies, etc) 
afegeixen claredat

 La informació que es dóna 
és completa i útil

 Els arguments es basen en 
dades concretes i són 
contrastables. 

Ajuts visuals 

 Les taules i figures reforcen 
el text

 Les figures i les taules són 
clares i fàcils de llegir. (p.ex. 
les llegendes i i els colors)

 Es fa referència a les taules 
i figures dins el text (fig.1). 
La taula o gràfic apareix a 
continuació i a prop de la 
referència. 

 Al peu de cada taula i 
figura apareix centrat el nº
i el títol.



Activitat 3.  Agrupem i etiquetem 

15 min.





4. Com construir una rúbrica?

 Descriure la tasca

 Triar l’escala 

 Decidir els elements que avaluarem

 Descriure els elements segons l’escala



Descriure la tasca

• Cada grup redacta el Pla de negoci. Cal explicar els 

diferents àmbits estudiats: mercat, producte, 

màrqueting i finances. Centreu-vos en oferir dades 

concretes sobre les expectatives d’èxit de la vostra 

empresa. La informació ha de ser rigorosa i 

contrastable.  L’extensió del document estarà al 

voltant de les 20 pàgines. 



Activitat 4. Descrivim la tasca 

5 min.



Triar l’escala

◦ Exemplar, competent, parcialment 

competent, mínim i inacceptable

◦ Avançat, intermedi alt, intermedi, novell

◦ Excel·lent, notable, acceptable, 

insuficient

◦ Excel·lent, competent, necessita millorar

◦ D’altres... 



Excel·lent Competent Necessita 

millorar

Element 1

Element 2

Element 3

Element 4

Element 5

Redacció del Pla de Negoci
Cada grup redacta el Pla de negoci. Cal explicar els diferents àmbits estudiats : mercat, producte, 

màrqueting i finances. Centreu-vos en oferir dades concretes sobre les expectatives d’èxit de la 
vostra empresa. La informació ha de ser rigorosa i contrastable.  L’extensió del document estarà al 

voltant de les 20 pàgines. 

Taula 1. Exemple de rúbrica amb 3 escales



Activitat 5. Triem l’escala 5 min.



Decidir els elements que avaluarem

Taula 2. Rúbrica amb la jerarquia d'elements

(Fase 3. Agrupem i etiquetem) 

Excel·lent Competent Necessita 

millorar

Organització 30%

Rigor 30%

Llenguatge 20%

Ajuts visuals 15%

Format 5%



Activitat 6. Decidim elements

5 min.



Descriure els elements segons 

l’escala

 Veure els exemples 

del fitxer adjunt



Activitat 7. Descrivim els elements

30 min.



Com donar el feedback?

 Check boxes

 Cercles o colors

 Comentaris

 Combinació de Check boxes i cercles



5. Resum del taller

 Busquem la simplicitat

 Siguem realistes i pràctics

 Fem públiques les rúbriques

 Revisem les rúbriques cada curs

 Millorem la nostra metodologia 


