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Contingut – 50%

Cobreix tots els apartats 
rellevants del tema amb 
profunditat, detalls i exemples. 
El coneixement i cobriment del 
tema és excel�lent.

Cobreix tots o quasi tots 
els apartats del tema, 
amb informació completa
o molt completa i prou 
rellevant.

Cobreix la majoria dels 
apartats del tema, amb 
informació essencial.

Solament cobreix una part 
xicoteta del tema amb 
informació essencial.

Document presentat  –
20%

El document presentat té un 

aspecte extraordinàriament 
atractiu, la informació està ben
organitzada (hi ha index, 
bibliografia, encapçalat i peu, 
etc.) el format emprat en el 
text es coherent , permet 
conèixer l'estructura del text i 
s'utilitzen diferents tamanys, 
colors  i tipus de lletra per a 
cada cosa, es ressalten les 
paraules importants, les 
imatges tenen peu descriptiu, 

etc.

El document presentat té 

un aspecte atractiu, la 
informació està ben 
organitzada (hi ha index, 
bibliografia, etc.), el 
format emprat en el text 
es coherent, permet 
conèixer l'estructura del 
text i s'utilitzen diferents 
tamanys, colors  i tipus de 
lletra per a cada cosa.

El document presentat està 

ben organitzat, encara que 
no és ressalten els elements 
més importants (no es 
destaquen paraules o dates 
clau, les imatges no tenen 
peu, no hi ha peu ni 
encapçalat) i alguns 
elements no són coherents al
llarg del document (canvis 
en el tipus de paper, 
marges, tipus o tamany de 
lletra o colors utilitzats en els 

títols, llistes numerades, etc.)

El document ni és atractiu ni 

està ben organitzat, no s'ha 
cuidat el paper emprat, ni la
neteja, ni la lletra utilitzada.

Fotos, imatges i 
dibuixos – 20%

Les imatges o dibuixos són de 
qualitat, van bé amb el text, 
havent els suficients en cada 
apartat i hi ha bona 
combinació de text i imatge.

Les imatges o dibuixos són 
de qualitat, van bé amb 
el text, encara que en 
algun apartat haguera fet
falta algun més. 

Les imatges van bé amb el 
títol però hi ha pocs i el text 
es fa pesat.

Les imatges i dibuixos o bé 
no hi han o són de molt 
mala qualitat o bé no van 
amb el text i pareixen  haver 
estat elegides sense ordre ni 
criteri.

Ortografia – 10%
Menys de 3 errades en tot el 
treball.

Menys de 3 errades per 
pàgina i menys de 10 en 
total.

Menys de 5 errades per 
pàgina i menys de 15 en 
total.

Menys de 8 errades per 
pàgina i menys de 20 en 
total.

3ESO VAL 2 Treball centrals rubrica nou.odt IES Salvador Gadea, Toni Saura



DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

CENTRALS ELÈCTRIQUES - Rúbrica d'avaluació

Excel�lent – 3 Be – 2 Satisfactori – 1 Requereix millorar – 0

Fa
se

 2.  Pre
se

n
ta

c
ió

.

Argumentació – 40%

El presentador impacta, és 
convincent, enèrgic, simpàtic i 
convida a l'acció dels 
assistents.

El presentador és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents.

El presentador és convincent
però no convida a l'acció 
dels assistents.

El presentador és aborrit i no 
convida a l'acció dels 
assistents i 

Presentació digital – 
40%

La presentació té un format 
excepcionalment atractiu i 

una informació ben 
organitzada.

La presentació té un 
format atractiu i una 

presentació ben 
organitzada.

La presentació té una 
informació ben organitzada.

La presentació i 
l'organització del material es 

confús per al assistent.

Grau de coneixement 
del tema - 20%

L'estudiant pot contestar de 
manera adequada totes les 
qüestions relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant pot contestar 
de manera adequada la 
majoria de les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o 
la presentació i en el 
procés utilitzat per a crear-
la.

L'estudiant pot contestar de 
manera adequada menys 
de la mitat de les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant quasi no pot 
contestar de manera 
adequada cap de les 
qüestions relacionades amb 
la informació en el treball o 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.
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