
Rúbrica per a l'avaluació del treball individual 

 

Sensació 
general 

No s'implica gaire -o gens- amb 
el projecte. "Passa". 

S'implica i treballa amb 
correcció. 

S'hi fica de ple i busca fer-ho el 
millor possible. 

 Molt just o deficient  
(0 a 5) 

De justet a bé 
(6, 7, 8) 

Molt bé o excel·lent 
(9, 10) 

Participació - 
Implicació 

No participa mai o gairebé mai 
a classe. 

No s'ofereix mai de voluntari. 

No respon a les preguntes, ho 
fa sense interès o no guarda 
relació. 

 

Contribueix a la classe. 

Respon positivament i 
adequadament. 

No sol iniciar discussions ni 
formular preguntes, però hi 
participa quan es dóna l'ocasió. 

Sempre contribueix a classe: 
formula preguntes, inicia 
discussions,  discrepa o matisa. 

Les seves aportacions són 
interessants i enriqueixen la 
reflexió global. 

Llença iniciatives. 

Sense que se li demani, agraeix 
els feedbacks dels tallers, respon 
els emails, etc. 

Atenció - 
Concentració 

Està constantment distret o te 
una gran tendència a fer-ho. 

No recorda el que s'ha fet 
anteriorment. 

Normalment està atent i segueix 
el fil. 

Potser de tant en tant es distreu, 
però rectifica si se l'avisa. 

Recorda el que s'ha fet 
anteriorment. 

No es distreu gairebé mai. 

Lliga i correlaciona els continguts 
de sessions anteriors. 

Orientació a 
la qualitat 

Mai presenta els treballs, 
exercicis o compromisos en el 
temps establert. 

Treballs escrits poc extensos, 
poc curosos, amb faltes, sense 
rigor, fets de qualsevol manera. 

No dóna feedback als seus 
companys. 

 

Presenta els treballs, exercicis o 
compromisos amb el temps 
establert o bé es despista en una 
ocasió i es disculpa. 

Treballs escrits correctes, 
extensió adequada, tot i que 
potser no són treballs brillants. 

Sol donar un feedback útil als 
seus companys. 

Presenta els treballs, exercicis o 
compromisos amb el temps 
establert. 

Treballs escrits cuidats, extensos, 
sense palla, sense faltes, brillants, 
per "mostrar d'exemple". 

Dóna sempre un feedback molt 
útil als seus companys. 

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

 

 


