
INVENTS DE LA NOSTRA VIDA
Rúbrica d'avaluació

WRITED PART Excel·lent – 3 Be – 2 Satisfactori – 1 Requereix millorar – 0

Contingut – 50%

Cobreix el tema amb 
profunditat amb detalls i 
exemples. El coneixement 
del tema és excel·lent.

Inclou coneixement bàsic 
sobre el tema. El contingut 
pareix ser bo.

Inclou informació essencial 
sobre el tema, però te 1-2 
errades en les dades o fets.

El contingut és mínim i té 
varies errades en els fets.

Fotografies, imatges, 
dibuixos - 20%

Les imatges o dibuixos van 
bé amb el text i hi ha bona 
combinació de text i 
imatge.

Les imatges i dibuixos van 
bé amb el text, però hi han 
alguns que es desvien del 
mateix.

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

Les imatges i dibuixos no 
van amb el text i 
pareixen  haver estat 
elegides sense ordre.

Ortografia -10% No hi han errades. Menys de 5 errades. Menys de 10 errades. Més de 10 errades.

Bibliografia – 10%
S'inclou la bibliografia i 
s'han utilitzat 3 fonts o més 
per al contingut del treball.

S'inclou la bibliografia i 
s'han utilitzat, al menys, 2 
fonts.

S'inclou la bibliografia però 
solament s'ha utilitzat 1  
font.

No s'inclou la bibliografia.

Presentació – 10%

La presentació és 
excel·lent, la lletra està 
cuidada, utilitza varios 
colors i respecta els 
marges, els fulls estan 
inmaculats.

La presentació és molt 
bona, la lletra està 
cuidada, utilitza varios 
colors i respecta els marges
encara que les fulles no 
están perfectes.

La presentació és bona 
però la lletra no està 
cuidada o no utilitza varios 
colors o no respecta els 
marges. 

No s'ha cuidat la 
presentació, la lletra és 
descuidada, els fulls 
estan bruts o doblegats 
pels cantós o són 
diferents.
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INVENTS DE LA NOSTRA VIDA
Rúbrica d'avaluació

ORAL PRESENTATION Excel·lent – 3 Be – 2 Satisfactori – 1 Requereix millorar – 0

Argumentació i 
presentació – 50%

El presentador impacta, és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació té un format 
excepcionalment atractiu i 
una informació ben 
organitzada.

El presentador és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació té un format 
atractiu i una presentació 
ben organitzada.

El presentador és 
convincent però no 
convida a l'acció dels 
assistents i la presentació té
una informació ben 
organitzada.

El presentador no és 
convincent ni convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació i 
l'organització del 
material es confús per al 
assistent.

Grau de coneiximent
del tema - 30%

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 la presentació i 
en el procés utilitzat per a
crear-la.

Comunicació no 
verbal – 20%

El domini dels aspectes no
verbals de la comunicació

és excellent

El domini dels aspectes no
verbals de la comunicació

és molt bó

El domini dels aspectes no
verbals de la comunicació

és pobre

No té en compte els 
aspectes no verbals de la
comunicació.
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