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Nom:  GRAELLA D’OBSERVACIÓ 1 (GO1) 

CRITERI SEMPRE SOVINT POC GENS OBSERVACIONS 

No perd el temps 
al iniciar i al 
finalitzar la sessió.  

 

   

 

Porta el material 
necessari i en té 
cura  

 

   

 

Té autonomia 
suficient a l’hora 
de realitzar les 

tasques.  

 

   

 

Quan demana 
ajuda al professor 

ho fa 
correctament.  

 

   

 

Col·labora amb els 
seus companys de 

grup quan ho 
necessiten 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sap escoltar als 
companys i 

aportar el seu punt 
de vista d’una 

manera correcta.  

 

   

 

Manté l’espai de 
treball net i 

ordenat 

 

   

 

Fa que hi hagi un 
bon ambient de 
treball dins del 

grup, resolent els 
conflictes de 

manera correcta.  
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(R2 i  R3.1) RÚBRICA ACTIVITAT 2 i 3.1 

CRITERI PES 

ASSOLIMENT 
EXEMPLAR 

ASSOLIMENT BÀSIC NO ASSOLIT 

1 0,5 0 

 Introducció 10% 

Es fa una bona 
introducció del projecte 
per a que qualsevol 
persona que llegeixi la 
introducció sàpiga de 
que tracta el projecte 

La introducció no deixa 
del tot clar de que es 
tracta el projecte.  

No hi ha introducció a la 
memòria o no explica 
res referent al projecte.  

Quantitat 
d’informació 

10% 

La llargària de la 
memòria es correcte, 
amb la suficient 
informació i 
sintetitzada.  

La quantitat d’informació 
aportada es o excessiva o 
massa escassa. En 
qualsevol cas el propòsit 
del projecte queda 
bastant clar.  

La informació aportada 
es insuficient per poder 
entendre el projecte i els 
seus processos.  

Organització 10% 

La memòria està 
correctament 
estructurada per 
capítols, i amb un índex 
que ho recull tot.  

La memòria no està ben 
organitzada, encara que 
es pot seguir amb certa 
lògica els diferents 
apartats.  

No hi ha índex ni cap 
mena d’ordre en 
l’organització de la 
informació 

Ortografia 20% 

La memòria no conté 
faltes d’ortografia. 
Puntuació, accentuació i 
gramàtica.  

La memòria conté petits 
errors gramaticals o 
d’accentuació.  

La memòria conté molts 
errors ortogràfics, i 
gramaticals.  

Qualitat de la 
informació.  

40% 

La informació aportada 
a nivell de normatives, 
càlculs etc... son 
correctes 

Hi ha petits errors en la 
informació aportada, 
però que no son 
flagrants ni molt greus, i 
en el conjunt del projecte 
es correcte.  

La informació aportada 
a nivell de normativa 

Format 10% 

El text es presenta en el 
format correcte que 
exigeix una memòria de 
un projecte 
d’urbanització 

Tot i que el format del 
text es correcte, no 
compleix alguna de les 
normatives exigides per 
la presentació d’aquests 
tipus de projectes.  

El format del text no es 
l’adequat per la 
presentació de una de 
memòria de un projecte 
d’aquestes 
característiques 
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(R3.2) RÚBRICA ACTIVITAT 3.2 

CRITERI PES 
ASSOLIMENT EXEMPLAR ASSOLIMENT BÀSIC NO ASSOLIT 

1 0,5 0 

Documents 40% 

S’han entregat tots els 
documents necessaris per a 
una comprensió correcta 
del projecte 

Falten alguns plànols 
per a poder entendre 
el projecte 

Els plànols aportats no 
son suficients per poder 
entendre el plànol.  

Cotes i 
escala 

20% 
Està tot acotat 
correctament i es manté 
una escala correcte 

Falten algunes 
acotacions d’alguns 
plànols. 

No hi ha cap acotació, i 
la escala agafada no es 
correcta.  

Qualitat dels 
plànols 

20% 

Es fan servir diferents 
gruixos de línia, colors per 
poder diferenciar les 
diferents seccions 

Els plànols s’entenen 
bé però son molt 
bàsics, s’han de polir. 

Els plànols no tenen la 
qualitat suficient per ser 
acceptables en un 
projecte constructiu.  

Format 20% 
El format dels plànols es 
totalment correcte, a nivell 
de marges, marcs, etc... 

El format dels plànols 
es correcte, tot i que hi 
ha algun error.  

No hi ha cap mena de 
marge, ni marc en els 
plànols.  
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(RA 5) RÚBRICA ACTIVITAT 5 – PRESENTACIÓ ORAL 

CRITERI PES 

ASSOLIMENT 
EXEMPLAR 

ASSOLIMENT BÀSIC NO ASSOLIT 

1 0,5 0 

COMUNICACIÓ 
VERBAL 

(Volum, 
entonació i 

Ritme) 

30% 

La comunicació verbal, 
volum, entonació són 
adequats. El missatge 
arriba a tots el membres 
de l'aula, l'entonació no 
és monòtona i el ritme és 
bo, ni massa lent ni 
massa ràpid. 

El volum algunes vegades 
es adequat i d'altres és 
excessivament alt o baix, 
només a estones 
l'entonació es variada, el 
ritme algunes vegades es 
adequat i d'altres és 
excessivament ràpid o 
lent. 

El volum és 
excessivament alt o 
baix, l'entonació és 
monòtona, i el ritme 
és excessivament 
ràpid o lent. 

COMUNICACIÓ  
NO VERBAL 

(Mirada i 
Gestualitat) 

20% 

Estableix contacte visual 
amb tot el públic mentre 
dura l'exposició. Té una 
bona postura i els 
moviments que fa son 
naturals. 

Bastant freqüentment no 
estableix contacte visual 
amb tot el públic mentre 
dura l'exposició, no té una 
bona postura i els 
moviments que fa no son 
naturals. 

No estableix 
contacte visual amb 
el públic. No té una 
bona postura ni 
utilitza gestos per 
interactuar. 

CONTINGUT 

(Planificació, 
preparació i 
Domini del 

tema) 

30% 

L'explicació segueix un 
ordre i estructura 
correctes. 

Només un dels tres punts 
no és correcte. 
L'explicació no és del tot 
ordenada o no s’entén 
perfectament tot el que 
explica o no té un 
adequat domini del tema. 

L'explicació no 
segueix cap mena 
d'ordre. No s’entén 
el que explica. No té 
un adequat domini 
del tema. 

GESTIÓ DEL 
TEMPS 

10% 

S'ha ajustat 
correctament a l temps 
establert. S’entén 
perfectament tot el que 
explica. Té un adequat 
domini del tema. 

S'ha ajustat al temps 
establert, però no gaire. 

Ha acabat molt 
ràpid o ha utilitzat 
molt més temps del 
previst. 

SUPORT VISUAL 10% 

El mitjans utilitzats no 
presenten errors. Són 
útils per millorar la 
comprensió de 
l'exposició. 

Només un dels dos punts 
no és correcte. El mitjans 
utilitzats presenten alguns 
errors o de vegades no 
són útils per millorar la 
comprensió de l'exposició. 

El mitjans utilitzats 
presenten 
nombrosos errors. 
No són útils per 
millorar la 
comprensió de 
l'exposició. 
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(CT) RÚBRICA D’OBSERVACIÓ COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CRITERI EXCEL·LENT(A) NOTABLE 
(B) 

SUFICIENT 
(C) 

INSUFICIEN
T (D) 

MOLT 
INSUFICIE

NT (E) 

Treball en equip Participa 
activament, 
escolta els 
companys i aporta 
idees per 
fomentar el 
treball en equip. 

Participa 
activament a 
l’equip i escola 
els companys. Li 
costa aportar 
idees. 

Participa 
amb una 
actitud 
passiva en el 
treball en 
equip. No 
aporta idees. 

Necessita 
motivació 
extrínseca 
per poder fer 
treball en 
equip. 

No sap 
treballar en 
equip, és 
molt 
individualist
a. No 
escolta els 
companys. 

Innovació Té iniciativa, dóna 
idees creatives al 
grup, 
busca  informació 
activament i 
domina les eines 
TIC 
completament. 
 

Té iniciativa, 
dóna algunes 
idees, busca 
informació, 
domina les 
eines TIC tot i 
presentar 
dificultats. 

Busca la 
informació 
justa i 
necessària 
per al 
projecte. No 
aporta 
gaires idees. 
Domina 
algunes TIC. 

No mostra 
proactivitat 
ni en la 
recerca 
d’informació 
ni aportant 
idees. No 
domina les 
TIC. 

No sap 
buscar 
informació 
ni domina 
les TIC. No 
té 
motivació. 

Organització del 
treball 

La feina està ben 
organitzada i es 
compleixen els 
temps previstos 
per a fer les 
tasques 

La feina està 
ben 
organitzada, 
però no es 
compleix del 
tot.  

La feina no 
està del tot 
organitzada.  

No hi ha 
organització 
de les 
tasques a 
realitzar, 
però la feina 
va sortint 

No hi ha cap 
mena 
d’ordre en 
la feina.  

Responsabilitat Es molt 
responsable amb 
les tasques que 
realitza i amb les 
eines que fa 
servir. 
Es fa responsable 
del 
desenvolupament 
del projecte.   

Es responsable 
de les tasques 
que el grup li ha 
encomanat, i les 
realitza sense 
problemes.  

Intenta no 
ser 
responsable 
de res, però 
acaba 
assumint 
petites 
tasques de 
responsabilit
at 

No es 
responsable 
de res. Ni de 
les seves 
tasques ni té 
cura de 
companys ni 
material.  

Boicoteja el 
treball del 
seu grup. No 
només no es 
fa 
responsable 
sinó que 
treballa per 
boicotejar la 
feina dels 
companys.  

Autonomia Es totalment 
autònom i no ha 
necessitat ajuda 
en cap aspecte del 
projecte. 

Gran nivell 
d’autonomia 
només ha 
necessitat 
petites ajudes 
puntuals 

Ha 
necessitat 
ajuda 
externa per 
a poder 
desenvolupa
r el projecte, 
tot i que l’ha 
acabat fent  

Ha 
necessitat 
molta ajuda 
externa per 
a poder 
desenvolupa
r el projecte 

No ha 
realitzat cap 
tasca de 
manera 
autònoma, i 
ha 
necessitat 
suport en 
totes.  

 


