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1.1 RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ ACTIVITAT 1 

Rúbrica 1.1: Avaluació Informe d’estalvi energètic (E1.1) 
 

 
 
 
 

Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 Analitza correctament les mesures d'estalvi 
de l'entorn proper. Respòn correctament a 
totes les preguntes demanades, aporta més 
reflexió.

Analitza correctament les mesures d'estalvi 
de l'entorn proper. Respòn correctament a 
totes les preguntes demanades.

Analitza correctament les mesures d'estalvi 
de l'entorn proper. Falta només una 
pregunta/apartat per respondre.

Falta més dun apartat per respondre no 
realitza un anàlisis de l'entron proper.

2,5 1,75 1,25 0

2 Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) i s’han utilitzat diferents sistemes 
de recollida d’informació: gràfics, fotos, links, 
text. 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) però la informació està poc 
diversificada. 

Li manca estructura però s’han utilitzat 
diferents sistemes de recollida d’informació: 
entrevista, gràfics, fotos, links, text. 

Està poc estructurat i la informació poc 
diversificada. 

2 1,25 1 0

3 No hi ha cap error ortogràfic. S’han utilitzat 
diversos sinònims i adjectius. El lèxic  
correspon al nivell estàndard o formal. Els 
verbs són precisos i variats.

Hi ha un màxim de 4 errors ortogràfics. Hi ha 
alguns sinònims i adjectius. El lèxic correspon 
al nivell estàndard o familiar, no acaba de ser 
adequat pel tipus de tema que es tracta. Els 
verbs són precisos però es repeteixen sovint.

 Hi ha un màxim de 8 errors ortogràfics. Es 
repeteixen sovint els mateixos substantius, 
verbs i adjectius. El lèxic conté alguns 
barbarismes.

 Hi ha més de 8 errors ortogràfics. Es veu 
clarament que els autors no s’ha preocupat 
dels aspectes de lèxic.

1,5 1 0,75 0

4 Elaborar documents d'edició de text i dades 
ús de funcions complexes.

Elaborar documents d'edició text i dades amb 
ús de funcions estándards.

Elaborar documents d'edició text i dades amb 
ús de funcions básiques.

No és capça d'elaborar documents d'edició 
text i dades.

2 1,25 1 0

Gran capacitat de síntesi de la informació 
cercada, correcta sel·lecció de conceptes 
inclusors i ben jeraquitzats, bona correlació 
entre conceptes. Es mostra profunditat en el 
tema.

Correcta capacitat de síntesi de la informació 
cercada, els conceptes están relacionats, 
mostra sentit 

Capacitat de síntesi moderada. No mostra capacitat de síntesis de la 
informació cercada.

2 1,25 1 0

TOTAL 10 6,5 5 0

5

Lèxic i ortografia

Correcte ús 
programa d'edició 
de text i dades 
Capacitat de 
síntesis, creació nou 
coneixement2

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ

Anàlisis d'estalvi 
energètic a de 
l'entorn proper1.

Estructura i recursos 
de l'informe.
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Rúbrica 1.2: Avaluació Pòsters, vídeo i ús RA (E1.2, E1.3) 
 

 

Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 Sintetitza correctament les mesures d'estalvi 
energètic aplicables al centre, us de 
vocavulari tècnic adecuat. El grup ha realitzat 
una anàlisis exhaust de l'entorn es considera 
que es contempla la majoria d'accions viables 
al centre.

Sintetitza correctament les mesures d'estalvi 
energètic aplicables al centre, us de 
vocavulari tècnic adecuat. El grup ha realitzat 
un bon anàlisis de l'entorn es considera que 
es es podria incloure una mesura més 
d'estalvi.

Sintetitza correctament les mesures d'estalvi 
energètic aplicables al centre, us de 
vocavulari tècnic adecuat. El grup ha 
realitzat un bon anàlisis de l'entorn es 
considera que es es podria incloure més 
d'una mesura més d'estalvi.

No és capaç de plasmar possibles mesures 
d'estalvi i eficiència energètica.

2 1,25 1 0

2 Identifica raona i comenta opcions per la 
minimització de l’impacte ambiental.

Identifica i raona els impactes ambientals. Identifica els impactes ambientals. No és capaç d'identificar els impactes 
ambientals.

1,5 1 0,75 0

3 Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) alta capacitat en trasmissió del 
missatge "espot publicitari"

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) bona capacitat en trasmissió del 
missatge "espot publicitari"

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) transmet el missatge de l'espot 
publicitari però caldria més força.

Està poc estructurat i l'espot publicitari no 
transmet el missatge correctament. 

1,5 1 0,75 0

4 No hi ha cap error ortogràfic. S’han utilitzat 
diversos sinònims i adjectius. El lèxic  
correspon al nivell estàndard o formal. Els 
verbs són precisos i variats.

Hi ha un màxim de 4 errors ortogràfics. Hi ha 
alguns sinònims i adjectius. El lèxic correspon 
al nivell estàndard o familiar, no acaba de ser 
adequat pel tipus de tema que es tracta. Els 
verbs són precisos però es repeteixen sovint.

 Hi ha un màxim de 8 errors ortogràfics. Es 
repeteixen sovint els mateixos substantius, 
verbs i adjectius. El lèxic conté alguns 
barbarismes.

 Hi ha més de 8 errors ortogràfics. Es veu 
clarament que els autors no s’ha preocupat 
dels aspectes de lèxic.

1 0,5 0,25 0

5 Capacitat transmisió 
coneixements

És capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits, gran capacitat 
reflexiva i capacitat de síntesis.

És capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits, amb capacitat 
reflexiva.

Capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits.

No és apaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits.

1 0,5 0,25 0

Disseny del pòster molt atractiu, molt ben 
organitzat sense errors ortogràfics.

Disseny del pòster correcte, ben 
organitzatsense errors ortogràfics.

Disseny del mapa pòster correcte ben 
organitzat, mostra d'1 a 3 errors ortogràfics.

Disseny del pòster insatisfactori o mostra més 
de 3 errors ortogràfics.

1 0,75 0,5 0

7 Elaborar documents d'edició d'imatge i RA 
amb ús de funcions complexes.

Elaborar documents d'edició d'imatge i RA 
amb ús de funcions estándards.

Elaborar documents d'edició d'imatge i RA 
amb ús de funcions básiques.

No és capça d'elaborar documents d'edició 
d'imatge i/o RA.

2 1,25 1 0

TOTAL 10 6,25 4,5 0

6 Organització 
coneixement 4

Lèxic i ortografia

Correcte ús 
programa d'edició 
d’imatge i RA.3

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ

Coneixement 
mesures d'estalvi 
energètic 1.

Valorar impacte 
ambiental 1

Estructura i recursos 
del vídeo "espot 
publicitari"
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1.2 RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ ACTIVITAT 2 

1.2.1 Rúbrica 2.1: Avaluació activitat cooperativa Delphy (E2.1) 

L’avaluació de l’activitat al museu consta de dues parts. Una part individual, on s’avaluarà les respostes al qüestionari del moodle amb un pes del 
50% de la nota. I una segona part de coavaluació grupal, amb un pes del 50% i la següent rúbrica d’avaluació: 
 

GRUP: VALORACIÓ 
Coavaluem les Preguntes com a Grup (del grup: ..........) 4 (1,25 punt) 3 (0,90 punts) 2 (0,60 punts) 1 (0 punts) 
Les preguntes corresponen amb el que s’ha explicat a la visita.     
Les preguntes formulades són correctes pel nivell exigit.     
La sel·lecció final de preguntes és raonada i acurada.     
El document no té faltes d’ortografia     
     
Covaluem les Respostes com a Grup (del grup: ..........)     
Les respostes a les preguntes són correctes.     
Les aportacions del grup Mirall 1 són adients, en contingut i redacció.     
No s’observen faltes d’ortografia a les respostes.     
 
Auto avaluem-nos com a grup:     
Hem sabut corregir preguntes i respostes de manera col·laborativa?     
Participant 1:     
Participant 2:     
Participant 3:     
Participant 4:     
TOTAL:     
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1.2.2. Rúbrica 2.2: Avaluació exposició oral dels departaments (E2.2)

 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 Gestualitat i mirada PERSONAL I 
SOCIAL C2 1

Té una bona postura. Utilitza gestos que 
permeten interactuar amb l'audiència. I que 
faciliten la comprensió del discurs. Estableix 
contacte visual amb tots els mebres del 
públic.

No sempre té una postura correcta. De 
vegades no interactua amb l'audiència i usa 
només alguns gestos que faciliten la 
comprensió del discurs. Només estableix 
contacte visual amb una part del públic.

Té una postura inadequada. No utilitza 
gestos per interactuar amb l'audiència i 
facilitar la comprensió del discurs. Mostra 
nombrosos tics gestuals. Estableix molt poc 
contacte visual amb el públic.

0,5 0,25 0,25 0

2 Volum entonació 
ritme i pronuncia

PERSONAL I 
SOCIAL C2  1

El volum i entonació són adequats. El 
missatge es percebut per tots. L'entonació és 
variada. Ritme adequat, ni massa lent ni 
massa ràpid. Pronuncia de sona i síl·labes és 
clara.

El volum i l'entonació no són sempre 
adequades: massa alts o baixos. El ritme 
algunes vegades és adequat i d'altres 
excessivament ràpid o lent. O en ocasions la 
pronuncia dels sons no és clara i dificulta la 
comprensió de les paraules

El volum és excessivament alt o baix. 
L'entonació és monòtona, no és variada. 
Ritme excessivament ràpid o lent. La 
pronuncia dels sons i les síl·labes és confusa i 
fa incomprensible la major part del missatge.

1 0,5 0,5 0

3 Ordre estructura i 
tancament

PERSONAL I 
SOCIAL C2  1

L'explicació segueix un ordre i una estructura 
evidents: presentació, cos i conclusió. Es fa un 
ús correcte de connectors d'ordre i 
temporals. Tanca l'exposició fent una 
valoració del treball realitzat, argumenta 
possibles millores, s'acomiada correctament.

L'explicació no és del tot ordenada o l'orador 
no es presenta. El discurs no té del tot 
diferenciades les tres parts (introducció, cos i 
conclusió) o bé no inclou tota la informació 
que pertoca. Es fan servir connectors per 
estructurar i cohesionar el discurs. Tanca 
l'exposició fent una valoració del treball 
realitzat i s'acomiada correctament.

L'explicació no és del tot ordenada o orador 
no es presenta. El discurs no té del tot 
diferenciades les tres parts (introducció, cos i 
conclusions) o bé no inclouen tota la 
informació que pertoca. Només en alguna 
ocasió es fa ús dels connectors per 
estructurar el discurs. Tanca l'exposició sense 
valorar el treball ni s'acomiada.

L'explicació no és ordenada. El discurs no té 
les tres parts (introducció, cos i conclusions). 
No utilitza connectors. No tanca l'exposició i 
no gestiona bé el temps d'exposició.

2,5 2 1,25 0

4 Vocabulari PERSONAL I 
SOCIAL C2  1

Empara un lèxic molt ric i específic, al tema, a 
l'audiència, al grau de formalitat i al proòsit 
de la comunicació.

Empara un lèxic ric i específic, al tema, a 
l'audiència, al grau de formalitat i al proòsit 
de la comunicació.

No sempre empara un lèxic ric adequat al 
tema, a l'audiència, al grau de formalitat i al 
proòsit de la comunicació.

Empara un lèxic inadequat

1 0,75 0,25 0

5 Claredat i concisió PERSONAL I 
SOCIAL C2  1

Descriu perfectament l'objectiu del treball. El 
procediment i el contingut s'entenen bé. El 
discurs és divulgatiu, no hi ha continguts 
superflus. Es distingeixen clarament les idees 
principals i secundàries.

Descriu  l'objectiu del treball. El procediment 
i el contingut s'entenen bé. El discurs és 
divulgatiu, no hi ha continguts superflus. No 
distingeixen clarament les idees principals i 
secundàries.

Costa entendre quin és l'objectiu del treball. 
No explica prou bé el procediment o el 
contingut. El missatge té algun contingut 
superflu.

No s'entén el que vol explicar. El missatge 
conté excés d'incisos o construccions que 
aporten informació supèrflua o òbvia. No 
explica prou bé el procediment ni el 
contingut.

2 1 0,75 0

6 Mitjans de suport El document digital no presenta errors de 
forma (ortografia) ni de contingut. Tenen una 
unitat d'estil i són adequats, necessaris i 
pertinents per millorar la comprensió de 
l'exposició.

El document digital presenta algun error de 
forma (ortografia) o de contingut. Tenen poca 
unitat d'estil i de vegades dificulten la 
comprensió de l'exposició.

El document digital presenten força errors de 
forma (ortografia) o de contingut. Semblen 
que s'usen per omplir temps.

El document digital presenta excessius errors 
de forma i de contingut.

1,5 1 0,75 0

7 Domini del tema Respon amb rigor i coneixement els objectius 
que origina l'exposició les preguntes que li 
formula el públic.

Gairebé sempre respon amb rigor i 
coneixement les preguntes que li formula el 
públic.

Dona respostes qie mostren poc coneixement 
del tema.

No respon amb rigor ni coneixement les 
preguntes que li formula l'audiència.

1,5 1 0,75 0

TOTAL 10 6,5 4,5 0
1

Llenguatge no verbal
Llenguatge verbal

Interès i eficàcia

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ
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1.2.3. Rúbrica 2.3: Resum Cmaps (E2.3) 

 

 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 C1 C8 Enumera i relaciona 
correctament les etapes del 
procés analitzat relacionant les 
primcipals màquines en cada 
etapa.

Enumera i relaciona 
correctament les etapes del 
procés analitzat relacionant la 
majoria de les principals 
màquines de cada etapa.

Enumera i relaciona 
correctament les etapes del 
procés analitzat. Manca 
maquinària del procés.

No enumera ni relaciona 
correctament les etapes del 
procés analitzat.

2 1,5 1 0

2 C8 El mapa conceptual identifica en 
cada etapa del procés, els 
impactes ambientals que es 
produeixen, així com mesures 
de minimització.

El mapa conceptual identifica en 
cada etapa del procés, els 
impactes ambientals que es 
produeixen.

El mapa conceptual identifica 
alguns dels impactes ambientals 
que es produeixen.

El mapa conceptual no identifica 
els impactes ambientals que es 
produeixen.

1,5 1 0,75 0
PERSONAL I 
SOCIAL C2

Disseny del mapa conceptual 
molt atractiu, molt ben 
organitzat sense errors 
ortogràfics.

Disseny del mapa conceptual 
correcte, ben organitzatsense 
errors ortogràfics.

Disseny del mapa conceptual 
correcte ben organitzat, mostra 
d'1 a 3 errors ortogràfics.

Disseny del mapa conceptual 
insatisfactori o mostra més de 3 
errors ortogràfics.

1,5 1 0,75 0
DIGITAL C4 Mostra haver realitzat una cerca 

complexa i variada de les fonts 
d'informació d'internet.

Mostra haver realitzat una cerca 
correcta de les fonts 
d'informació d'internet.

Mostra haver realitzat una cerca 
correcta de les fonts 
d'informació d'internet.

Mostra dificultats en realitzat 
una cerques de fonts 
d'informació d'internet.

2 1,5 1 0
DIGITAL C5 Gran capacitat de síntesi de la 

informació cercada, correcta 
sel·lecció de conceptes inclusors 
i ben jeraquitzats, bona 
correlació entre conceptes. Es 
mostra profunditat en el tema.

Correcta capacitat de síntesi de 
la informació cercada, els 
conceptes están relacionats, 
mostra sentit 

Capacitat de síntesi moderada. No mostra capacitat de síntesis 
de la informació cercada.

1,5 1 0,75 0

7 DIGITAL C8 Participar, desenvolupar,
organitzar i gestionar
un entorn de treball
col·laboratiu, i realitzar-hi 
activitats col·laboratives.

Participar i desenvolupar
activitats col·laboratives tot 
seleccionant les
eines bàsiques més
convenients en cada cas.

Participar en activitats 
col·laboratives en entorns 
virtuals usant les seves
funcionalitats
elementals.

No participa en les eines de 
treball virtual col·lavoratives.

1,5 1 0,75 0

TOTAL 10 7 5 0

1

2 3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de generar nou coneixement.
3

4

3 Organització 
coneixement 4

8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l’abast del consumidor. Analitzar el 
procés industrial d’un producte característic de la zona.

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ

Criteris d'avaluació Curriculars 2n 
ESO contemplats:

Selecció i gestió 
de la informació 
d’internet2

Capacitat de 
síntesis, creació 
nou 
coneixement2

5

6

Ús correcte 
d’eines de treball 
virtuals 
col·laboratives3

C2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge
Competència d'àmbit social i personal contemplat:

8. Realitza activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Conceptes 
principals procés 
industrial1.

Conceptes 
subordinats, 
impacte 
ambiental1
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1.2.4. Rúbrica 2.4: Article Resum punt d’interès (E2.4) 

 
 
 
 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 C1 C8 Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat. Es relaciona alguna màquina del 
procés.

No és capaç d'explicar les etapes del procés 
analitzat.

2 1,25 1 0

2 C8 Identifica raona i comenta opcions per la 
minimització de l’impacte industrial.

Identifica i raona els impactes ambientals. Identifica els impactes ambientals. No és capaç d'identificar els impactes 
ambientals.

1,5 1 0,75 0

3 PERSONAL I 
SOCIAL C2 4

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) i s’han utilitzat diferents sistemes 
de recollida d’informació: entrevista, gràfics, 
fotos, links, testimonis, text. 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) però la informació està poc 
diversificada. 

Li manca estructura però s’han utilitzat 
diferents sistemes de recollida d’informació: 
entrevista, gràfics, fotos, links, testimonis, 
text. 

Està poc estructurat i la informació poc 
diversificada. 

1,5 1 0,75 0

4 PERSONAL I 
SOCIAL C2  4

No hi ha cap error ortogràfic. S’han utilitzat 
diversos sinònims i adjectius. El lèxic  
correspon al nivell estàndard o formal. Els 
verbs són precisos i variats.

Hi ha un màxim de 4 errors ortogràfics. Hi ha 
alguns sinònims i adjectius. El lèxic correspon 
al nivell estàndard o familiar, no acaba de ser 
adequat pel tipus de tema que es tracta. Els 
verbs són precisos però es repeteixen sovint.

 Hi ha un màxim de 8 errors ortogràfics. Es 
repeteixen sovint els mateixos substantius, 
verbs i adjectius. El lèxic conté alguns 
barbarismes.

 Hi ha més de 8 errors ortogràfics. Es veu 
clarament que els autors no s’ha preocupat 
dels aspectes de lèxic.

1 0,5 0,25 0

5 DIGITAL C3 Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions complexes.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions estándards.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions básiques.

No és capça d'elaborar documents d'edició 
d'imatge.

2 1,25 1 0

6 DIGITAL C8 Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu, us de 
fiuncions complexes.

Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu ús de 
funcions estándards.

Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu ús de 
funcions básiques.

No és capaç d'organitzar-se en el l'entorn de 
treball col·laboratiu.

2 1,25 1 0

TOTAL 10 6,25 4,75 0

1

2 2. Utilitza les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents.

3

4

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ

Coneixement procés 
industrial 1.

8. Realitza activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Competència d'àmbit social i personal contemplat:
C2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge

Valorar impacte 
ambiental 1

Estructura i recursos 
l'article

Lèxic i ortografia

Correcte ús 
programa d'edició 
d’imatge.2

Ús correcte d’eines 
de treball virtuals 
col·laboratives3

Criteris d'avaluació Curriculars 2n 
ESO8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l’abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte 
característic de la zona.
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1.2.5. Rúbrica 2.5: Vídeo guia (E2.5) 

 
 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 C1 C8 Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat. Es relaciona alguna màquina del 
procés.

No és capaç d'explicar les etapes del procés 
analitzat.

2 1,25 1 0

2 C8 Identifica raona i comenta opcions per la 
minimització de l’impacte industrial.

Identifica i raona els impactes ambientals. Identifica els impactes ambientals. No és capaç d'identificar els impactes 
ambientals.

1,5 1 0,75 0

3 PERSONAL I 
SOCIAL C2 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) i s’han utilitzat diferents sistemes 
de recollida d’informació: entrevista, gràfics, 
fotos, links, testimonis, text. 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) però la informació està poc 
diversificada. 

Li manca estructura però s’han utilitzat 
diferents sistemes de recollida d’informació: 
entrevista, gràfics, fotos, links, testimonis, 
text. 

Està poc estructurat i la informació poc 
diversificada. 

1,5 1 0,75 0

4 PERSONAL I 
SOCIAL C2 

No hi ha cap error ortogràfic. S’han utilitzat 
diversos sinònims i adjectius. El lèxic  
correspon al nivell estàndard o formal. Els 
verbs són precisos i variats.

Hi ha un màxim de 4 errors ortogràfics. Hi ha 
alguns sinònims i adjectius. El lèxic correspon 
al nivell estàndard o familiar, no acaba de ser 
adequat pel tipus de tema que es tracta. Els 
verbs són precisos però es repeteixen sovint.

 Hi ha un màxim de 8 errors ortogràfics. Es 
repeteixen sovint els mateixos substantius, 
verbs i adjectius. El lèxic conté alguns 
barbarismes.

 Hi ha més de 8 errors ortogràfics. Es veu 
clarament que els autors no s’ha preocupat 
dels aspectes de lèxic.

1 0,5 0,25 0

5 Capacitat transmisió 
coneixements

Personal i 
social C2

És capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits, gran capacitat 
reflexiva i capacitat de síntesis.

És capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits, amb capacitat 
reflexiva.

Capaç d’explicar als companys els 
coneixements adquirits.

2 1,25 1 0

6 DIGITAL C3 Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions complexes.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions estándards.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions básiques.

No és capça d'elaborar documents d'edició 
d'imatge.

2 1,25 1 0

TOTAL 10 6,25 4,75 0

1

2
3 2. Utilitza les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents.

4 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

5

Estructura i recursos 
del vídeo

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ

Coneixement procés 
industrial 1.

Valorar impacte 
ambiental 1

8. Realitza activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Competència d'àmbit social i personal contemplat:
C2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge

Lèxic i ortografia

Correcte ús 
programa d'edició 
d’imatge.3

Criteris d'avaluació Curriculars 2n ESO
8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l ’abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte 
característic de la zona.

3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de generar nou coneixement.
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1.2.6. Rúbrica 2.6: Entrega final guia turística (E2.6) 

 

 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 C1 C8 Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat relacionant les màquines en cada 
etapa.

Explica correctament les etapes del procés 
analitzat. Es relaciona alguna màquina del 
procés.

No és capaç d'explicar les etapes del procés 
analitzat.

2 1,25 1 0

2 C8 Identifica raona i comenta opcions per la 
minimització de l’impacte industrial.

Identifica i raona els impactes ambientals. Identifica els impactes ambientals. No és capaç d'identificar els impactes 
ambientals.

1,5 1 0,75 0

3 PERSONAL I 
SOCIAL C2 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) i s’han utilitzat diferents sistemes 
de recollida d’informació: entrevista, gràfics, 
fotos, links, testimonis, text. 

Està ben estructurat (introducció, cos, 
tancament) però la informació està poc 
diversificada. 

Li manca estructura però s’han utilitzat 
diferents sistemes de recollida d’informació: 
entrevista, gràfics, fotos, links, testimonis, 
text. 

Està poc estructurat i la informació poc 
diversificada. 

1,5 1 0,75 0

4 PERSONAL I 
SOCIAL C2 

No hi ha cap error ortogràfic. S’han utilitzat 
diversos sinònims i adjectius. El lèxic  
correspon al nivell estàndard o formal. Els 
verbs són precisos i variats.

Hi ha un màxim de 4 errors ortogràfics. Hi ha 
alguns sinònims i adjectius. El lèxic correspon 
al nivell estàndard o familiar, no acaba de ser 
adequat pel tipus de tema que es tracta. Els 
verbs són precisos però es repeteixen sovint.

 Hi ha un màxim de 8 errors ortogràfics. Es 
repeteixen sovint els mateixos substantius, 
verbs i adjectius. El lèxic conté alguns 
barbarismes.

 Hi ha més de 8 errors ortogràfics. Es veu 
clarament que els autors no s’ha preocupat 
dels aspectes de lèxic.

1 0,5 0,25 0

5 DIGITAL C3 Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions complexes.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions estándards.

Elaborar documents d'edició d'imatge amb ús 
de funcions básiques.

No és capça d'elaborar documents d'edició 
d'imatge.

2 1,25 1 0

6 DIGITAL C8 Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu, us de 
fiuncions complexes.

Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu ús de 
funcions estándards.

Bon desenvolupament i organització, en 
l'entorn de treball col·laboratiu ús de 
funcions básiques.

No és capaç d'organitzar-se en el l'entorn de 
treball col·laboratiu.

2 1,25 1 0

TOTAL 10 6,25 4,75 0

1

2
3 2. Utilitza les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents.

4 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

5

Estructura i recursos 
del vídeo

NIVELL

CRITERIS AVALUACIÓ

Coneixement procés 
industrial 1.

Valorar impacte 
ambiental 1

Competència d'àmbit social i personal contemplat:
C2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge

Lèxic i ortografia

Correcte ús 
programa d'edició 
d’imatge.3

Criteris d'avaluació Curriculars 2n ESO
8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l ’abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte 
característic de la zona.

3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de generar nou coneixement.

8. Realitza activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Ús correcte d’eines 
de treball virtuals 
col·laboratives5
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1.3 RÚBRIQUES APRENDRE A APRENDRE, AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ 

1.3.1. Rúbrica: Aprendre a aprendre  

 

Competència Nivell 3-EXPERT Nivell 2- AVANÇAT Nivell 1 - APRENENT Nivell 0 - NOVELL

1 C2 Personal i 
social

És capaç de buscar estratègies creatives per 
resoldre els punts febles i d’activar 
coneixements apresos per aplicar-los en nous 
contextos

És conscient dels propis punts febles i en 
general sap buscar estratègies per millorar, 
però no sempre rendibilitza els coneixements 
que ja té. 

És conscient d’alguns punts febles que ha de 
millorar, però poques vegades sap com fer-ho 
de manera autònoma. 

No és capaç de verbalitzar adequadament el 
que està aprenent ni és massa conscient dels 
seus punts forts i febles. 

1 0,5 0,25 0

2 C2 Personal i 
social

És crític amb les fonts d’informació, sap 
seleccionar allò rellevant, es formula 
preguntes pertinents i fa interpretacions des 
de la reflexió. 

En general, és capaç de seleccionar les 
informacions rellevants i busca la lògica dels 
elements, tot i que no sempre els interpreta 
de forma pertinent. 

Li costa separar allò rellevant d’allò secundari 
però es formula algunes preguntes i intenta 
buscar la lògica dels elements, encara que té 
un estil d’aprenentatge reproductiu. 

Li costa separar allò rellevant d’allò 
secundari; és passiu; no es formula preguntes 
i tendeix a reproduir informacions. 

1,5 1 0,75 0

3 C3 Personal i 
social

Sempre es mostra molt compromès en el 
treball en grup i col·labora activament perquè 
la resta també s’hi sentin.

Es mostra molt compromès en el treball en 
grup. Puntualment col·lavora perquè la resta 
també s'hi sentin.

Es mostra compromès en el treball en grup. No es mostra compromès en el treball en 
grup.

1,5 1 0,75 0

4 C3 Personal i 
social

Pot rebatre argumentadament les opinions 
dels altres, però és obert als seus arguments i 
a arribar a un consens. 

Dóna arguments sobre les seves opinions i és 
obert als arguments dels altres, però a 
vegades li costa arribar a un consens. 

Dóna arguments febles sobre les seves 
opinions i no sempre és obert a acceptar els 
arguments dels altres. 

No argumenta les pròpies opinions ni és 
massa obert a acceptar les opinions dels 
altres. 

1,5 1 0,75 0

5 C3 Personal i 
social

Sempre ajuda els companys de grup i accepta 
ser ajudat quan ho necessita

Sol ajudar els companys de grup i accepta ser 
ajudat quan ho necessita.

Puntualment ajuda els companys de grup i 
accepta ser ajudat quan ho necessita. 

No ajuda ni accesta ser ajudat

1,5 1 0,75 0

6 C3 Personal i 
social

Usa eines de planificació (esquema, base 
d’orientació...) de l’acció, les aplica de forma 
creativa i flexible a situacions diferents i 
revisa la feina. planificació i , organització.

Usa eines de planificació (esquema, base 
d’orientació...) de l’acció i les aplica, a 
vegades amb poca flexibilitat i no sempre 
revisant la feina.

Usa de forma poc sistemàtica eines de 
planificació, i no sempre és conscient de 
l’eina més adequada en cada cas. 

Rarament es planifica abans d’una tasca o la 
revisa un cop feta si no és amb ajut. 

1,5 1 0,75 0

7 C4 Personal i 
social

Aporta idees creatives i participa activament 
en la posada en comú de les idees dels altres. 
Demostra autonomia organitzativa, lideratge 
i adaptació al grup. 

Aporta algunes idees i intervé quan el grup 
les posa en comú. Mostra certa autonomia 
personal per organitzar-se i adaptar-se al 
grup. 

Aporta poques idees però en general 
s’adapta a les idees consensuades pel grup. 
Té poca iniciativa personal. 

Aporta poques idees i en general és passiu o 
poc receptiu a acceptar suggeriments dels
altres. Té poca iniciativa personal. 

1,5 1 0,75 0

TOTAL 10 6,5 4,75 0

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge
Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

Compromís amb el grup

NIVELL
CRITERIS AVALUACIÓ
Coneixement dels punts 
forts i febles per millorar 
aprenentatges

Capacitat d'aprenentatge 
i transmisió 
coneixements

Apren dels altres
tot adoptant una
actitud empàtica i
constructiva 

Competències àmbit personal i social

Resolució de conflictes

Planificació de tasques

Participació i iniciativa
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1.3.2. Rúbrica: Autoavaluació i coavaluació  

 
Es mostra tot seguit la rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de grup: 

 

Fitxa d’autoavaluació : Individual Gens Poc Força Molt 
En aquest treball, he après coses noves     
He trobat clares les instruccions del projecte     
He buscat informació a través de diferents mitjans     
He fet la feina que s’ha demanat i la he presentat 
puntualment 

    

He fet la feina tant bé com he sabut i m’he esforçat.     
He sabut resoldre les dificultats que he trobat     
He ajudat als companys/es que ho necessitaven     
He procurat crear un ambient agradable     
El treball que he fet m’ha agradat....     
Observacions i comentaris sobre la meva participació individual al treball: 

 

 

Fitxa de coavaluació : Grup  Gens Poc Força Molt 
Hem acabat el treball a la data establerta     
Hem compartit la informació entre tots     
Hem pres les decisions de forma reflexiva i 
compartida en un bon clima de treball 

    

Hem distribuït les tasques equitativament     
Tots els membres del grup hem posat el màxim 
d’esforç 

    

Estem satisfets del nostre resultat final     
Punts forts del grup: 
1. 
2. 
 

Punts febles del grup: 
1. 
2. 

De què estem satisfets respecte el treball 
de grup? 
 
 
Grau de satisfacció (de l’1 al 4) 

Què cal millorar? 
 
 
Com? 
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1.4. Material per a l’alumne Activitat 1 

ACTIVITAT 1:  
 

GRUP 1: ESTALVIEM AIGUA!     
 
Desenvolupament SESSIÓ 1, 2 i 3 
 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Quanta aigua gastem!, un cop 

coneguem la situació, podrem decidir quines mesures cal prendre, és a dir 

propostes per aconseguir un Estalvi!. Així que haurem de verificar el consum en 

cada sala de l’institut, omple la següent taula (segueix els passos que indicats): 
 

GRUP: NOMS ROLS 
DATA: 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 
PAS 1: Descarregueu-vos un lector de codis QR en el mòbil. 
 
PAS 2: Escaneja el codi QR i visualitza el vídeo1.  

 
PAS 3: Ara toca recórrer l’institut i verificar el consum d’aigua! 
Completeu la següent taula: 
 

SALA CONSUM AIXETA 
(m3/h) 

NOMBRE 
D’AIXETES 

CONSUM DIARI 
(m3/dia) 

    
    
    
    

 
PAS 4: Calculem el que gastem en aigua si el cost és de 0,65 euros/m3. Quan gastem en un 
any? 
 
PAS 5: Visualitza els següents enllaços i proposa accions a prendre. 

 
http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua.html 
https://mediambient.vilafranca.cat/sites/default/files/doc_71173195_1.pdf 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/estalvi-i-eficiencia-de-
laigua/ 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
 
 
1Extret el 17.05.2019 de (https://www.youtube.com/watch?v=4o07OshIhXc) 
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Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 

 
Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

 Descarrega’t al mòbil Scope aumentaty i escaneja el marcador. 

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
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GRUP 2: ESTALVIEM ELECTRICITAT! 

 
Desenvolupament SESSIÓ 1, 2 i 3 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Quanta electricitat 
gastem!, un cop coneguem la situació, podrem decidir quines mesures cal 

prendre, és a dir propostes per aconseguir un Estalvi!. Així que haurem de verificar el 
consum en cada sala de l’institut, omple la següent taula (segueix els passos que indicats): 
 

GRUP: NOMS ROLS 
DATA: 1.  
 2.  

3.  
4.  
5.  

 
PAS 1: Mirem quina potència en Watts (W) tenen les làmpades de les aules. Anotem el 
resultat: 
Watts (W)  
Kilowatts (kW)  

 
PAS 2: Calculem l’energia que consumeix una làmpada en un dia. Estimarem que funcionen 
8 hores el dia. 
  
PAS 3: Ara toca recórrer l’institut i verificar el consum elèctric! Completeu la següent taula: 
 

SALA APARELL 
ELÈCTRIC 

NUMERO Potència 
(kW) 

ÚS 
(hores/dia) 

CONSUM DIARI 
(kW·h/dia) 

      
      

 
PAS 4: Ara calculem el consum total en un any. 
PAS 5: Ara calculem el cost en electricitat en un dia i en un any. Considerant que 1kW·h 
costa 0,101941 euros. 
PAS 6: Quant CO2 (kg) estem generant a partir del consum d’electricitat? (Per cada 1 kW·h 
consumit es generen 0,454 kg de CO2). 
PAS 7: Hi ha aparells que tenen un petit led permanentment obert, calcula el consum a 
l’institut, quants kW·h es llencen cada dia? I cada any? 
PAS 8: Què són els detectors de presència? Per a què serveixen? On es podrien col·locar a 
l’institut? 
PAS 9: Visualitza els següents enllaços i proposa accions a prendre. 
https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/edificis-habitatges-sostenibles-ecoeficients 
http://guiaenergia.idae.es/ 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/ 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
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Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 

 
Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

 Descarrega’t al mòbil Scope aumentaty i escaneja el marcador.    

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
 

Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
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GRUP 3: ESTALVIEM EN GAS NATURAL! 
 
Desenvolupament SESSIÓ 1, 2 i 3 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Quant gas gastem!, un cop 
coneguem la situació, podrem decidir quines mesures cal prendre, és a dir 

propostes per aconseguir un Estalvi!. Així que haurem de verificar el consum en cada sala 
de l’institut, omple la següent taula (segueix els passos que indicats): 
 
 
PAS 1: Ara toca recórrer l’institut i verificar el consum de gas! Mesurem la temperatura en 
algunes aules i completeu la següent taula: 
 

SALA Tª (ºC) Plena/Buida Nº de 
finestres 

Nº 
radiadors 

Orientació 
(N/S/E/W) 

      
      
      
      

 
Quines aules tenien temperatura més elevada? Quines més baixa? Perquè? Quina 
diferència de temperatura hi ha? 
 
PAS 2: Analitzem l’envolvent, és a dir les pèrdues de calor a través de portes, finestres, 
parets i teulada. En la següent taula el mostrem els % de pèrdues: 
 
 
Portes i finestres 40-50% 
Parets 20 % 

Teulada 10-20% 
 
Com són al nostre institut els tancaments? Observes pèrdues? On? Com són les finestres 
de quin material? Amb vidre simple? doble? 
 
PAS 3: El termòstat de la calefacció a quina temperatura està? És correcte? 
 
PAS 4: Visualitza els següents enllaços i proposa accions a prendre, per a reduir el consum 
de gas a l’institut. 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/ 
https://instalaciones-gasnatural.com/ca/category/estalvi/ 
https://www.naturgy.es/ca/llar/estalvi_i_eficiencia_energetica/estalviar_energia/consells_dest
alvi_energetic 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
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Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 

 
Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

 Descarrega’t al mòbil Scope aumentaty i escaneja el marcador.    

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
 
Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
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GRUP 4: RECICLEM! 
 
Desenvolupament SESSIÓ 1, 2 i 3 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Què i quina quantitat 
reciclem!, un cop coneguem la situació, podrem decidir quines mesures cal 

prendre, és a dir propostes per aconseguir un RECICLATGE!. Així que 
haurem de verificar el què es recicla en cada sala de l’institut, omple la següent 
taula (segueix els passos que indicats): 
 
PAS 1: Ara toca recórrer l’institut i investiguem quins materials s’estan reciclant actualment. 
 

SALA Material 
  
  
  
  

 
Pensa en altres materials que s’usen amb normalitat a l’institut i en si es reciclen o no. ( 
metall, plàstic, llibres, vidre, ordinadors vells, diaris, etc.) 
 
PAS 2: Quines conclusions treieu? Quines propostes faríeu? Proposa pòsters indicadors per 
a recordar a tothom que cal reciclar. Buscar curiositats per tal de fer més impacte: 
 
Exemple: Reciclar una ampolla de plàstic equival a l’energia necessària que consum una 
bombeta de 60 W durant 3 hores.  
 
PAS 3: Visualitza els següents enllaços i proposa accions a prendre, per a millorar el 
reciclatge a l’institut. 
 
https://blocs.xtec.cat/saidacasanovareciclem/ 
http://www.alencop.coop/raee/reciclem/ 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
 
 
Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
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escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 

 

 
Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

 Descarrega’t al mòbil Scope aumentaty i escaneja el marcador.    

 

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
 

Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
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GRUP 5: REDUIM I REUTILITZEM! 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Què i quina quantitat 
reutilitzem!, un cop coneguem la situació, podrem decidir quines mesures 

cal prendre, és a dir propostes per aconseguir una MAJOR 
REUTILITZACIÓ I REDUCCIÓ DE CONSUM!. Omple la següent 
taula (segueix els passos que indicats): 
 
 
PAS 1: Ara toca recórrer l’institut i investiguem quins materials s’estan reutilitzant 
actualment. 
 

SALA Material 
  
  
  
  

 
Pensa en altres materials que s’usen amb normalitat a l’institut i en si es reutilitzen o no 
(metall, plàstic, llibres, vidre, ordinadors vells, diaris, etc.). 
 
PAS 2: Quines conclusions treieu? Quines propostes faríeu? Proposa posters indicadors per 
a recordar a tothom que cal reutilitzar. Buscar curiositats per tal de fer més impacte. 
 
 
PAS 3: Visualitza els següents enllaços i proposa accions a prendre, per a millorar la 
reutilització a l’institut. 
https://blocs.xtec.cat/saidacasanovareciclem/ 
http://www.alencop.coop/raee/reciclem/ 
 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
 
Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 
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Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

 Descarrega’t al mòbil Scope aumentaty i escaneja el marcador.    

 

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
 

Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
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GRUP 6: ESTALVIEM RECICLEM A L’HORT! 

Ara us toca investigar, necessiteu conèixer Quanta aigua gastem!, 
un cop coneguem la situació, podrem decidir quines mesures cal 

prendre, és a dir propostes per aconseguir un Estalvi d’aigua i 
altres opcions de reciclatge!. Així que haurem de verificar el consum en 

cada sala de l’institut, omple la següent taula (segueix els passos que indicats): 
 
PAS 1: Descarregueu-vos un lector de codis QR en el mòbil. 
 
PAS 2: Escaneja el codi QR i visualitza el vídeo1.  
 
PAS 3: Calculem el consum d’aigua de l’hort (m3/dia). 
 

SALA CONSUM sistema de reg 
(m3/h) 

Hores/dia CONSUM DIARI 
(m3/dia) 

    
    
    
    

 
 
El sistema de reg és adequat? Es pot millorar per minimitzar el consum? 
 
PAS 4: Plou molt a Mataró? Busca a internet la mitjana de l/m2 a l’any. Com creieu que 
podríem aprofitar aquesta aigua? Feu una proposta. 
 
PAS 5: Com podríem reciclar a l’institut la matèria orgànica i reutilitzar-la a l’hort? Visualitza 
els següents vídeos i feu una proposta: 
https://blocs.xtec.cat/saidacasanovareciclem/ 
http://www.alencop.coop/raee/reciclem/ 
 
IMPORTANT: Recordeu que en finalitzar heu d’entregar un informe on es detallin els 
passos que heu fet i les conclusions a les quals heu arribat. 
 
Desenvolupament SESSIÓ 4 
 
PAS 1: Feu un pòster (mitjançant l’aplicatiu on line Canva: https://www.canva.com/es_es/) 
indicant: 

 Tipologia d’energia i Font. (si és el cas) 
 Consums actuals té l’institut. 
 Propostes per assolir un major estalvi.  
 Opcions amb energies alternatives, etc. 

PAS 2:Un cop tingueu el pòster ben dissenyat haureu de crear un codi QR que estigui vinculat 
amb el vostre pòster. De tal manera que penjarem el codi QR a l’exposició i mitjançant el seu 
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escaneig es podrà consultar el vostre pòster. Com creem el codi QR? En els següents 
enllaços teniu un parell de pàgines gratuïtes per poder-los crear: 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

https://www.qrhacker.com/ 

 

 
Desenvolupament SESSIÓ 5 i 6 

En les dues últimes sessions crearem un eslògan 
publicitari per a transmetre el missatge de les 

conseqüències ambientals si no es redueix el consum 
energètic, residus, aigua, etc. Ho farem mitjançant el programari 
Creator Aumentaty. Com ho fem? Seguim els passos següents: 

 

PAS 1: Primer registreu-vos al següent enllaç: 

http://www.aumentaty.com/community/es/ 

 

PAS 2: El següent pas consisteix en visualitzar el següent tutorial per saber com podeu crear 
el vostre eslògan publicitari per promocionar l’estalvi energètic. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OcE24aoq8) 

 

PAS 3: Tingueu en compte que l’eslògan ha de ser CURT, ORIGINAL I 
IMPACTANT. Intenteu respondre a la següents preguntes: 

 Què vull transmetre mitjançant l’eslògan publicitari? 

 Quins elements vull incloure? Imatges, vídeo, text, elements 3D, link, etc. 

 Quin marcador escolliré? 

PAS 4: Consulteu els següents links que us poden ajudar: 
 

Repositori objectes 3D Sketchup: https://3dwarehouse.sketchup.com/search/ 
Tutorial Insertar modelos 3D: https://www.youtube.com/watch?v=EnjGiqD70Cs 
 
IMPORTANT: El mínim que s’exigeix a l’eslògan és un text original i impactant una imatge i 
un objecte 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Extret el 17.05.2019 de (https://www.youtube.com/watch?v=4o07OshIhXc) 
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1.5. Material per a l’alumne Activitat 2 

 
ACTIVITAT 2: EL TÈXTIL AUGMENTAT 
 
Introducció: 
 
L’ajuntament de Mataró necessita la nostra ajuda vol realitzar una guia turística en anglès 

sobre les indústries tèxtils de la ciutat, mitjançant la realitat augmentada.  

Tenim una missió! Organitzar-nos! 
 

 
Font: pixabay (14.05.2019) 

Materials: 
 Ordinadors 
 Connexió a internet 
 Telèfons mòbils 

 
Objectius: 
 
Durada: Treballarem el projecte durant les properes 3 setmanes, hi dedicarem 21 sessions. 
 
Desenvolupament: 
 
SESSIÓ 1 i 2: Sortida a Can Marfà. Visita del museu.  

 Formarem grups de treball de 4, segons indiqui el professor. 
 En finalitzar la visita cada grup prepararà 8 preguntes sobre el que s’ha explicat al llarg 

de la visita guiada pel museu. Com ho fem: 
 

 De manera individual cada membre del grup prepara 8 preguntes. 
 Entre tots els del grup tenim 32 preguntes!!! Toca escollir les 8 millors!! 
 Passem les 8 preguntes al Grup Mirall 1 que ens ho corregirà i donarà 

resposta a les preguntes. 
 Un cop corregit es retorna al grup per tal que millori segons les observacions 

rebudes. 
 Finalment un cop corregit s’entrega al Grup Mirall 2 que avaluarà les respostes 

del Grup Mirall 1 (veure rúbrica al moodle) 
 IMPORTANT: finalitzar entregar avaluació i document amb preguntes i 

respostes al docent. 
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GRUP GRUP MIRALL 1 CORREGEIX i 
RESPÒN 

GRUP MIRALL 2 
 AVALUA 

1 2 3 

2 3 4 

3 4 5 

4 5 6 

5 6 7 

6 7 8 

7 8 1 

8 1 2 

 
 

SESSIÓ 3 i 4: Creem la guia! Organitzem-nos per departaments!! 
 
Part 1: Corregim les respostes del Museu. IMPORTANT! al moodle, haureu de respondre 
individualment 10 preguntes de les comentades a classe. 
 
Part 2: Ens organitzarem per Departaments: 
 

 Ens organitzarem següents departaments (grups de 6 alumnes): 

 
 

 Cada departament marcarà els objectius i buscarà informació. 

DEPARTAMENT TECNOLÒGIC: Seran els responsables de 
buscar informació dels processos tèxtils de la ciutat, 

conèixer les principals màquines i els seus usos. 
Assessoraran als grups sobre el procés tecnològic.

DEPARTAMENT DE LINGÜÍSTICA: Marcaran les directrius 
de la informació requerida per cada punt d’interès.

DEPARTAMENT TIC: Seran els responsables d’explicar 
com funciona de l’aplicatiu de geolocalització en RA 

(l’Eduloc).

DEPARTAMENT  DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL: 
Orientaran i explicaran com realitzar els vídeos, es 
proposa el programa Voicethread, ja que permet 

realitzar vídeos interactius a partir d’imatges. 
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 Fonts de consulta: 
 

 http://www.totmataro.cat/especials/reportatges/item/17638-memoria-de-la-
mataro-femenina-i-textil 

 http://www.totmataro.cat/especials/reportatges/item/25498-la-revolucio-industrial-
a-mataro 

 http://www.scrollkit.com/s/Ouyedpv 
 https://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/113169/140

907 
 Tutorial Eduloc: https://www.youtube.com/watch?v=I_DGUJ5rDvU 
 Tutorial generador codis QR: https://www.youtube.com/watch?v=YmJ5T5OBRVc 
 

 
SESSIÓ 5: Creem la guia! Exposem els acords dels departaments! 
 

 Exposició Oral departament biblioteca, tecnològic i de lingüística, indicant les 
directrius a seguir en el treball de la guia.  
 

 
 
SESSIÓ 6 i 7: Creem la guia! Organitzem-nos en grups d’experts!! 
 
Part 1: Formació grups d’experts (parelles o trios), cada grup se li assignarà un punt d’interès. 
Cada grup d’experts tindrà les següents responsabilitats: 
 

 Buscar informació sobre el punt assignat. Es preveu uns 12 punts, per tant un punt a 
treballar, és a dir una industria per grup).  

 Informar-se sobre les fases del procés tecnològic del tèxtil. 
 Buscar imatges i fotografies actuals i d’època. 
 Redacció dels articles. 
 Traducció dels articles. 
 Edició del vídeo guia en anglès sobre el punt assignat. 
 Edició dels continguts en el programa de RA. 

 
Part 2: Cerca d’informació. 
 
SESSIÓ 8: Creem la guia! Sintetitzem la informació cercada!! 

DEPARTAMENT DE BIBLIOTECA, 
DEPARTAMENT TECNOLÒGIC, 

DEPARTAMENT DE LINGÜÍSTICA

MARQUEN PUNTS D'INTERÈS

DIRECTRIUS DEL TREBALL
CONTINGUTS DEL TREBALL

EXPOSICIÓ ORAL -
sessió 5

DEPARTAMENT TIC I DEPARTAMENT DE 
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

MANUALS D'ÚS DEL 
PROGRAMARI

EXPOSICIÓ ORAL -
sessió 13
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Part 1: Seguim buscant informació (30 minuts) 
Part 2: Mitjançant el programa Cmaps (https://cmap.ihmc.us/) realitza i entrega un esquema 
de la informació que heu trobat sobre els vostre punt d’interès.  
 
SESSIÓ 9, 10 i 11: Creem la guia! Redactem l’article!! 
 
Part 1: Correcció de l’esquema per part del professor (retorn).  
Part 2: Redacció de l’article. IMPORTANT: Entrega article 
 
 
SESSIÓ 12: Creem la guia! Avaluem els articles!! 
 

 Avaluació dels articles per part dels Departaments de biblioteca, tecnològic i de 
lingüística. (Formació equips avaluació 3 experts de cada Departament). Cada grup 
d’experts avalua 2 articles. 

 
 

GRUP EQUIP AVALUACIÓ 
1 A  
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
6 F 
7 A  
8 B 
9 C 
10 D 
11 E 
12 F 

 
*cada equip estarà format per un expert de cada departament (de biblioteca, tecnològic i de 

lingüística). 
 

 Departament TIC i de producción audiovisual preparen exposició oral ús programaris. 
 
SESSIÓ 13: Creem la guia! corretgim els articles!! 

 
Part 1: Correcció de l’article segons el retorn per part dels companys. 
Part 2: Exposició oral del funcionament del programari per part del departament TIC i de 
producció audiovisual. 
 
SESSIÓ 14, 15 i 16: Creem la guia! Creem els continguts!! 
 
Part 1: Cada grup d’expert crearà sobre el seu punt d’interès, els de continguts, les 
presentacions i vídeos en llengua anglesa. 
Part 2: Entrega dels continguts creats al professor. 
 
SESSIÓ 17, 18 i 19: Creem la guia! Augmentem el tèxtil!! 



Annexos TFM: Aplicació de la realitat augmentada a l’ESO 
 

28 
 

 
Part 1: Cada grup d’expert crearà a la ruta geolocalitzada unint en el seu punt d’interès els de 
continguts creats, usant les eines determinades pel departament TIC. 

 Treballem amb Eduloc 
 Generar codis QR 

 
Part 2: Entrega dels continguts creats al professor. Link url. 
 
 
SESSIÓ 20 i 21: Sortim al carrer: Fem la visita guiada!! 
 
Sortim al carrer i comprovem la ruta geolocalitzada que hem creat entre tots! 


