
Rúbrica per a l'avaluació de la comunicació en públic 
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Fa patir per lo malament que ho està 
passant. 

Provoca incomoditat  i/o confusió. 

Avorreix, no desperta interès. 

Provoca simpatia. 

El públic decideix prestar atenció. 

Interessa, però potser no deixa petjada. 

Motiva, atrapa, captura de seguida l'atenció. 

Transmet la seva passió. 

Deixa petjada. 

 De dolenta a fluixa comunicació oral  
(de 0 a 5) 

D'acceptable a bona comunicació oral  
(6, 7, 8) 

Brillant o excel·lent comunicació oral  
(9, 10) 
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No somriu gairebé mai, expressió facial poc 
acollidora. 

Mira al terra, no mira ningú o fixa tota 
l'estona la mirada en una sola persona. 

Rigidesa postural, gairebé no es mou. 

Gestualitat inexistent o tics molt marcats. 

Volum de veu inaudible o quasi. 

Vocalització deficient en general. 

Velocitat excessiva, dicció atropellada. 

Entonació plana, sense emoció. 

No usa pauses, o es queda en blanc amb 
freqüència. 

"Latiguillos" i paràsits freqüents. 

Somriu de tant en tant, expressió agradable. 

Mira al públic, encara que de tant en tant se 
centra massa en un sector. 

Es mou harmònicament, tal vegada sense 
intencionalitat. 

Gestualitat sòbria o simètrica, però visible. 

Volum adequat, tal vegada amb tendència a 
baixar al final de la frase. 

Vocalització bona, tal vegada amb dificultat en 
algunes paraules. 

Velocitat adequada i uniforme. 

Entona o emfatitza algunes expressions. 

Fa algunes pauses. 

Pocs "latiguillos" o paràsits. 

Somriu gairebé sempre que és pertinent, 
expressió acollidora. 

Reparteix la mirada per tot el públic. 

Usa el moviment per reforçar el discurs. 

Gesticulació asimètrica per reforçar el discurs. 

Volum que omple la sala. 

Vocalització molt bona, posa cura en les 
paraules difícils. 

Usa la velocitat i les pauses per reforçar el 
discurs i/o posar-li emoció. 

Entonació suggeridora i matisada al llarg del 
discurs. 

Pràcticament cap paràsit o "latiguillo". 
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No sembla tenir clar què pretén amb el 
discurs ni què espera del públic. 

No es percep cap missatge concret. 

El discurs no té una estructura clara ni 
controla el temps. 

No s'entén ben què és el que diu, les 
explicacions causen confusió. 

Els continguts no són interessants. 

No finalitza amb cap conclusió. 

El vocabulari és pobre i descurat. 

No posa exemples o no són adequats. 

No utilitza cap recurs creatiu (bang, cites, 
refranys, humor, dramatitzacions...). 

Sembla tenir clar què pretén. 

Transmet un missatge concret, encara que tal 
vegada no ho reforça. 

El discurs té una estructura clara, tal vegada es 
despista una mica amb el temps. 

S'entén ben el que diu, tal vegada alguna cosa 
no l'explica totalment bé. 

Els continguts són interessants i aporta elements 
lògics, emocionals o ètics. 

Finalitza amb una conclusió, encara que tal 
vegada no la reforça molt. 

El vocabulari és adequat. 

Posa exemples adequats. 

Utilitza algun recurs creatiu (bang, cites, 
refranys, humor, dramatitzacions...). 

Està molt clara quin és la seva intenció. 

El missatge és clar i concret i a més ho reforça. 

El discurs està ben organitzat , amb una 
estructura clara i fàcil de seguir. 

S'entén ben el que diu, les explicacions són 
molt clares. 

Els continguts són interessants i rics en 
elements lògics, emocionals o ètics. 

Finalitza amb una conclusió que encaixa amb 
el missatge i ho reforça. 

El vocabulari és ric i variat. 

Posa exemples gràfics i interessants. 

Utilitza molts recursos creatius (bang, cites, 
refranys, humor, dramatitzacions...). 
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La seva imatge és massa informal o massa 
formal. 

No sembla interessat ni en el que diu ni en 
el públic al que es dirigeix. 

Es nota que no està a gust, se'l veu forçat. 

No adapta per res el seu llenguatge al 
públic. 

No genera confiança ni credibilitat. 

Comet molts errors de relació amb el públic. 

Se li veu molt nerviós i insegur. 

No connecta amb el públic. 

No genera empatia. 

La seva imatge és correcta. 

Se'l veu interessat, sobretot en el tema. 

Sembla estar a gust, se'l veu natural. 

Adapta el llenguatge al públic. 

Genera confiança i credibilitat. 

Comet algun o cap error de relació amb el 
públic. 

Se'l veu poc o gens nerviós. 

Connecta amb el públic. 

La seva imatge és correcta. 

Se'l veu interessat no només en el tema, sinó 
també en el públic. 

Se'l veu gaudir. 

Adapta el llenguatge al públic. 

Genera confiança i alta credibilitat. 

No comet cap error de relació amb el públic. 

Se'l veu molt tranquil / relaxat. 

Connecta o fins i tot interactua amb el públic. 

Genera empatia, transmet emoció. 

Variable de millora: El progrés assolit al llarg de l'assignatura pot millorar la nota atorgada, sigui quin sigui el nivell final. 

 


