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Taula 1: Rúbrica per avaluar l’actitud 

Insuficient (0- 4,9) Aprovat (5- 6,9) Notable (7- 8,9) Excel·lent (9- 10) Punts

Disponibilitat

No ha mostrat disposició en el 

treball en grup. No ha 

col·labotat.

Ha mostrat poca disposició en 

el treball en equip, aportacions 

escasses.

Ha mostrat bastant 

col·laboració en el treball, 

actitud bastant activa.

Ha treballat de manera 

col·laborativa, ha aportat idees 

importants.

Comunicació
No ha escoltat l'opinió dels 

seus companys. 

La majoria de vegades no ha 

escoltat i no ha opinat.

Ha escoltat i ha debatut 

parcialment del tema.

Ha respectat l'opinió dels seus 

companys i ha debatut amb 

respecte i tolerància.

Motivació
No ha trobat motivació per les 

diferents activitats.

Ha mostrat poc interès alhora 

de realitzar les diverses 

activitats.

Ha mostrat interès en les 

activitats a realitzar.

Ha estat motivat i ha mostrat 

interès en les activitats. En el 

treball en equip buscava 

integració en els seus 

companys.

Ús del material

No ha tingut gens de respecte 

per l'ús de les eines i materials 

de l'aula o del museu. Tampoc 

a respectat l'entorn ni les 

normes del museu.

No ha tingut gaire respecte per 

les eines i material de l'aula o 

del museu. I poc respecte per 

l'entorn i les normes 

imposades pel museu.

Ha fet un correcte ús del 

material a l'aula, però se l'ha 

advertit alguna vegada per les 

normes imposades pel museu 

o pel professor.

Ha respectat les eines i 

material de l'aula, les normes 

del museu i l'entorn.

Organització No s'ha organitzat.

Li costa organitzar-se i l'ajuda 

del professor ha estat 

necessaria.

S'ha organitzat sol, però en 

algunes ocasions hi ha 

intervingut el professor.

S'ha organitzat sol i ha 

solucionat els diferents 

problemes amb autonomia.

Comportament

Té un comportament molt 

disruptiu, s'ha l'ha d'avisar 

constantment i no fa cas de les 

atenicons del professor.

No es comporta correctament, 

però acull bé les crides 

d'atenció.

Generalment es comporta bé i 

de seguida fa cas de les crides 

d'atenció del professor.

Es comporta correctament, 

amb respecte els companys i 

professors, no s'ha l'ha 

d'avisar mai.

Assitència i 

puntualitat

Arriba tard a les classes i a la 

sortida, o bé no hi assiteix. No 

justifica les faltes.

Assisteix a les classes, però és 

molt impuntual. Sense 

justificació.

Assisteix a totes les classe i a 

la sortida i és bastant puntual 

(pocs minuts de retard).

Assiteix a totes les sessions i 

amb total puntualitat.
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Taula 2: Rúbrica per avaluar el mapa mental dels processos d’elaboració d’una fotografia 

Insuficient (0- 4,9) Aprovat (5- 6,9) Notable (7- 8,9) Excel·lent (9- 10) Punts

Organització

Les explicacions de les fases 

dels dos processos estan 

desordenades. No segueixen 

una seqüència lògica.

Les explicacions de les fases 

dels processos estan 

parcialment ordenades.

Generalment les explicacions 

dels processos estan 

ordenades.

Totes les fases estan ben 

ordenades. Ordre lògic i 

coherent.

Claretat El mapa no s'entén gens.

La majoria de vegades les 

explicacions no s'entenen. 

Difícil de seguir.

Generalment s'entén, tot i que 

algunes parts són difícils de 

seguir.

Elaborat amb claretat i molt 

entenador.

Ortografia

Conté moltes faltes 

ortogràfiques en tots els 

apartats.

Conté bastantes faltes 

ortogràfiques.

Hi ha poques faltes d'ortografia 

en les explicacions.

No es troben faltes d'ortografia 

en els diferents apartats.

Llenguatge 

tècnic
No s'utilitza

S'utilitza poc i a vegades de 

manera incorrecta.

S'utilitza sovint, tot i que 

algunes vegades no és 

correcte.

S'utilitza força i de manera 

correcta.

Originalitat

No apareixen imatges, ni 

quadres resum. Mapa molt 

escàs.

Apareix algun quadre resum, 

imatge o algun tipus de suport, 

però no és del tot idoni per 

complementar la informació.

Apareixen pocs quadres, 

imatges o algun suport per 

complementar la informació. 

Però aquests són adeqüats.

Apareixen suficients imatges, 

quadres resum o altres suports 

complementaris a la 

informació.
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Exemple d’una possible solució de l’activitat nº2: Elaboració d’un mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALITZAR FOTOGRAFIA 

CÀMERA ANALÒGICA CÀMERA DIGITAL Carret 

Mòbil 

Reflex 

Compacte 

 
GENERA IMATGE DIGITAL 

Emmagatzema 

MEMORIA 

 

Descarregues 

 

Cable USB 

Lector de targetes 

Altres 

 
ORDINADOR 

 

Podem canviar els píxels 

Modificar la imatge (tamany, color, etc) 

 

 

Programa informàtic 

(photoshop) 

 
Portar-lo a  

 

Impresora Web/ vídeo Imprenta 

 

GENERAR EL NEGATIU (blanc i negre) 

Amb l’habitació fosca 

Amb el llum ja obert 

Retallar la cua del rodet i 
treure la carcassa. 

Introduir la pel·lícula a l’espiral. 

Collar la pel·lícula. 

Tallar el rodet i introduir l’eix i 
l’espiral dins el pot. 

Abocar el líquid revelador dins 
el pot i tapar-lo. 

Remanar el pot (5-10 min) 

Buidar el revelador. 

Bany d’atur dins pot (1 min). 

Llençar el bany d’atur. 

Fixador dins el pot (5min). 

Buidar el fixador. 

Tanc sota l’aigua de l’aixeta 
(15-20 min). 

Barrejar l’aigua amb líquid 
humectant. 

 

Treure el rodet de l’espiral 

i deixar-lo assecar 

Portar el negatiu en una 

empresa especialitzada 
POSITIVITZAR 
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Taula 3: Rúbrica per avaluar la construcció de la càmera fosca i el revelat de la fotografia. 

Insuficient (0- 4,9) Aprovat (5- 6,9) Notable (7- 8,9) Excel·lent (9- 10) Punts

Pulcritud en la 

construcció

No ha tingut respecte per l'ús i 

la conservació del material. I 

ha originat molts residus

Ha fet un bon ús del material 

però ha originat bastants 

residus

Ha fet un ús correcte del 

material i ha tingut bastant en 

compte l'aprofitament del 

material originant pocs residus.

Ha fet un bon ús del material i 

ha tingut molt en compte el 

seu aprofitament, originant el 

mínim residu.

Ús del material

Molts detalls necessiten ser 

modificats per obtenir un 

producte ben acabat

No s'ha anat molt en compte 

en el seu procés d'elaboració, 

3 o 4 detalls haurien de ser 

modificats perquè el producte 

estigui més ben acabat.

S'ha tingut precisió en la major 

part de la construcció, però 1 o 

2 detalls podrien ser modificats 

per obtenir un producte més 

ben acabat i pulcre.

S'ha anat en compte amb el 

procés de construcció per tal 

que la càmera sigui funcional i 

estigui ben acabada.

Ordre
No s'ha seguit l'ordre estipulat 

en la pràctica. Molt desordenat

Poques vegades s'ha seguit 

els passos de la pràctica amb 

ordre i precissió

Generalment s'ha seguit tots 

els passos amb l'ordre 

correcta tal i com diu la 

pràctica

S'han seguit cada un dels 

passos amb odre i presició.

Resultat final

La fotografia no es veu gens 

bé, o molt fosca o molt clara 

tota ella

La foto es veu bastant borrosa, 

costa apreciar els diferents 

elements

Es veuen bastant bé els 

elements que apareixen a la 

foto

La fotografia ha sortit molt bé, 

es elements que hi apareixen 

es veuen amb molta claretat
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Taula 4: Rúbrica per avaluar l’activitat del stop- motion 

Insuficient (0- 4,9) Aprovat (5- 6,9) Notable (7- 8,9) Excel·lent (9- 10) Punts

Títol

És innadequat, no es correpon 

amb la historia que es 

desenvolupa.

És poc suggerent i expressa 

suficientment el tema que es 

desenvolupa.

És força suggerent, 

provocador i coherent amb el 

tema que es desenvolupa al 

llarg de la història.

És molt suggerent i es 

correspon amb el tema que 

s'expressa al llarg de la 

historia.

Imatge

Apareixen molt poques 

imatges i aquestes no són 

apropiades, no reflexen prou 

bé la història que es vol 

explicar. I es veuen força 

malament.

Algunes imatges són poc 

apropiades, no reflexen prou 

bé la història que es vol 

explicar. No es veuen 

suficientment bé.

Apareixen bastantes imatges, 

són apropiades al que es vol 

representar. És veuen amb 

força claretat.

Apareixen moltes imatges i 

són molt adequades, reflexen 

el que es vol explicar. Es 

veuen amb molta claretat.

Text

La majoria del text està mal 

escrit, no és coherent i conté 

moltes faltes ortogràfiques. No 

es correspon amb la imatge 

que acompanya.

Hi ha algun text que no 

s'adequa a la imatge que 

l'acompanya. Presenta 

bastantes faltes ortogràfiques i 

és poc coherent.

Generalment està escrit, 

poques faltes d'ortografia i 

acompanya amb coherència la 

imatge.

El text es correspont amb la 

imatge que es mostra. Està 

molt ben escrit, coherent i 

sense faltes ortogràfiques.

Música
No es correspont amb la 

història que es representa

És poc apropiada amb la 

història que es mostra.

És bastant apropiada amb la 

història que s'explica.

És molt apropiada amb la 

història que es reflexa.

Dificultat del 

treball

El moviment dels elements 

que apareixen no porta gens 

de feina.

El moviment dels elements 

que apareixen porta poca 

feina.

El control del moviment dels 

elements que apareixen porta 

bastant feina.

El control del moviment dels 

elements que apareixen porta 

molta feina.

Crèdits

No apreixen el nom dels autors 

o autores de la història ni al 

principi ni al final de l'animació.

- -

Apareixen el nom dels autors o 

autores de la història ni al 

principi o al final de l'animació.
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Taula 5: Rúbrica per l’avaluació i autoavaluació del curtmetratge  

Insuficient (0- 4,9) Aprovat (5- 6,9) Notable (7- 8,9) Excel·lent (9- 10) Punts

Participació

No has mostrat disposició en 

el treball en grup. No he apotat 

idees i no he col·laborat.

Has mostrat poca disposició 

en el treball en equip, 

aportacions escasses i actitud 

poc activa

Has mostrat bastant 

col·laboració en el treball, 

aportnat alguna idea important. 

Actitud bastant activa.

Has treballat de manera 

col·laborativa, has aportat 

idees importants i 

suggeriments per ajudar a 

desenvolupar el treball. 

Participes molt activament.

Comunicació
No escoltes l'opinió dels  

companys. 

Et costa escoltar la resta de 

companys i els suggeriments 

que et donen.

Escoltes, però et costa 

admetre els suggeriments i 

ajudes dels altres.

He escoltat el que em deien 

els meus companys i he 

assumit els suggeriments.

Motivació

No ha trobat motivació pel rol 

que he assumit. No he mostrat 

gens d'interès.

Ha mostrat poc interès alhora 

de realitzar el curtmetratge.

Ha mostrat interès en el rol 

que he representat, però m'ha 

costat posar-me en el paper.

Ha estat motivat i ha mostrat 

interès en l'activitat. M'he posat 

molt en el paper que he 

representat.

Ús del material

No has tingut gens de respecte 

per l'ús de les eines i 

materials.

- -
Has respectat les eines i 

material.

Coordinació
No m'he coordinat amb la 

resta de companys.

M'ha costat coordinar-me amb 

la resta de companys i l'ajuda 

del professor ha estat 

necessaria.

M'he coordinat força bé, en 

algunes ocasions hi ha 

intervingut el professor.

M'he coordinat molt bé amb la 

resta de companys i he 

solucionat els diferents 

problemes amb autonomia.  

 

 

 

 

 


