
 

RÚBRICA VALORACIÓ GEOREFERENCIACIÓ MAPA NA AS AN AE 

S’ha incorporat la informació al punt corresponent? Gens informació Alguna informació Bastant informació Molta informació 

S’entén el que diu el text (s’utilitza un vocabulari 
comprensible i no hi ha faltes d’ortografia) 

Més de 5 faltes 
d’ortografia 

Entre 4 i 5 faltes 
d’ortografia o 1 falta a 
cada línia 

Entre 2 i 3 faltes 
d’ortografia o 1 falta cada 
dues línies 

Entre 0 i 1 faltes 
d’ortografia (1 falta en tot 
el text) 

La informació incorporada és certa i és important? Alguna informació no és 
certa i/o important 

La informació és certa, 
però no és important 

La informació és certa i 
important 

La informació és certa i 
important i està ben 
redactada 

S’han incorporat imatges al punt corresponent? Cap imatge Una imatge Dues imatges Tres imatges 

Les imatges seleccionades són pertinents? (serveixen 
per completar la informació del text escrit) 

No hi ha cap imatge o la 
imatge no té a veure amb 
la informació a la que 
acompanya 

Les imatge tenen a veure 
amb la informació a la que 
acompanyen 

La imatges tenen a veure 
amb la informació a la que 
acompanyen i són 
diferents 

La imatges tenen a veure 
amb la informació a la que 
acompanyen i són 
diferents i originals 

 

RÚBRICA VALORACIÓ 

EXPLICACIÓ 

NA AS AN AE 

Valoració grupal 

Grup Cap membre del grup ha 

participat en l’explicació 

Tots els membres del grup han 

participat en l’explicació 

Tots els membres del grup han 

participat en l’explicació, però 

algun ha llegit el que havia de dir 

Tots els membres del grup han 

participat en l’explicació sense 

llegir el que havien de dir 

Valoració individual 

Nom Ha fet cap aportació a 

l’explicació 

Ha llegit la seva aportació Ha explicat la seva aportació Ha explicat la seva aportació de 

manera clara i entenedora 

Costa d’entendre el que vol dir S’expressa amb un to de veu 

adequat 

S’expressa amb un to de veu 

adequat  i gesticula amb el cos 

S’expressa amb un to de veu 

adequat, gesticula amb el cos i el 

seu discurs és coherent 

 


