
Rúbrica per a l'avaluació del lideratge social - servei a la comunitat 

 

Sensació 
general 

"Zero interès"  

Poca o nul·la implicació 

Poques o nul·les habilitats. 

"Fa la feina" 

S'interessa en fer-ho bé. 

Es nota esforç de superació. 

"Líder nat" 

Flueix, empàtic, passional 

S'entrega i disfruta. 

 Molt just o deficient  
(0 a 5) 

De justet a bé 
(6, 7, 8) 

Molt bé o excel·lent  
(9, 10) 

Empatia - 
Sensibilitat 

No connecta amb els 
destinataris. 

No sembla considerar les seves 
motivacions / interessos. 

 

S'esforça i es preocupa en 
connectar, però no sempre ho 
aconsegueix. 

Tot i que presta atenció a les 
persones, pot semblar més 
preocupat per l'estètica (que jo 
quedi bé, que jo aprengui, que jo 
figuri...). 

Sedueix. Llueix la seva empatia, 
connecta immediatament. 

Els destinataris el reconeixen  i el 
valoren. O bé, si no és molt visible, 
és la persona amb qui tothom vol 
treballar 

  

Capacitat de 
Lideratge 

Rol predominantment passiu. 

No condueix el petit ni el gran 
grup. 

No aconsegueix captar l'atenció 
ni sembla que s'esforci en 
captar-la. 

No té iniciativa o bé vol 
dominar amb les seves idees.  

No té capacitat d’argumentar la 
seva visió.  

No té visió d’equip, va a la seva. 

El seu èxit és la "ruïna" d’algú 
altre. 

Rol predominant de secundar el 
líder. 

Condueix millor el petit grup que 
el gran grup. 

Es preocupa si no aconsegueix 
mantenir l'atenció. 

Té iniciativa però potser no es 
capaç de crear un futur compartit 
i aglutinar.  

S'apropia de l’èxit.  

 

Rol predominant de líder de 
l'equip. Es una figura clau. 

Condueix bé tant el petit com el 
gran grup. 

Se sent a gust amb el paper 
protagonista. 

Capacitat de motivar i cohesionar a 
l’equip, capaç de treure el millor de 
cadascun dels membres. 

Capacitat d’argumentació centrada 
en el servei mutu, la comunicació 
fluïda i l’acceptació de la 
possibilitat de fracàs.  

Col·labora en els esforços dels 
altres encara que la iniciativa no 
sigui seva. 

Comparteix l'èxit i fomenta l'orgull 
del col·lectiu.  

Compromís 
amb 
resultats 

No sembla preocupar-se dels 
resultats, no sembla interessar-
se pel feed-back amb els 
alumnes o professors. 

Si depengués únicament  d'ell, 
el taller probablement seria de 
poca qualitat. 

Es preocupa pels resultats i li 
importa el feed-back dels 
alumnes i professors. 

Ajusta les activitats si creu que 
calen canvis. 

Si depengués només d'ell, el 
taller seria correcte, però 
probablement no seria brillant 

Busca resultats brillants. No es 
conforma amb mediocritats. 

S'ha esforçat molt en adaptar el 
taller perquè funcioni el millor 
possible. 

Si depengués només d'ell, el taller 
probablement seria impecable. 

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

 

 


