
PAUTA PEL TREBALL EN GRUP SOBRE ELS LÍMITS DE PLAQUES 

REPTE: Heu d’explicar als vostres companys què passa i perquè als límits de plaques que us toqui explicar ( Fareu de profes!) 

PRODUCTE FINAL: Mapa conceptual virtual per presentar els límits de plaques. 

Tasca: 

- Llegir la informació sobre els nostres límits de plaques a diferents webs ( 2-3 mínim).( individual) 
- Seleccionar la informació en forma d’apunts per a que tingueu clar què heu de plasmar al mapa conceptual i seleccionar els 

CONCEPTES importants que destacareu al mapa conceptual. ( individual) 
- Plasmar la informació en el mapa conceptual virtual. Hi heu d’afegir imatges i vídeos per entendre-ho millor. 
- Preparar la presentació. 
- Presentar la vostra part de manera que la resta puguin prendre apunts I entendre-ho. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ.  

El que avaluarem serà el següent: 

- Treball en equip a partir de l’observació a l’aula i de les rúbriques d’autoavaulació i coavaluació. 
- El mapa conceptual a partir de l’escala d’avaluació per avaluar 
- Presentació oral. 

Sessions: 

1- Llegir la informació i començar a prendre apunts. 
2- Acabar els apunts i assenyalar els conceptes importants que posarem al mapa. 
3- Començar el mapa conceptual. 
4- Acabar el mapa conceptual i preparar la presentació. Omplir rúbrica de treball en grup. 

 

 



AVALUACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP ( del 0 al 10)  

Cadascú avalua els seus companys i també a ell mateix. Heu d’omplir tota la graella abans de l’exposició excepte la part que 

hi posa presentació oral que l’haureu d’omplir després d’haver fet la presentació. 

Nom dels 

membres del 

grup 

JO    

Accepta el 

repartiment de 

les tasques 

    

És responsable 

amb la part del 

treball assignada 

i aporta el que 

se li demana 

quan se li 

demana 

    

Participa en les 

discussions del 

grup aportant 

idees i accepta 

les opinions dels 

altres membres 

del grup 

    

Presentació 

oral ( seguretat, 

modulació de la 

veu, ...) 

    

 



Quines errades he comès? 

 

 

De què podem estar orgullosos? 

 

 

Quines errades hem comès com a grup? 

 

 

Què demanaria als membres del grup per al pròxim treball cooperatiu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA PER AVALUAR MAPES CONPETUALS   Mapa conceptual de:  

Molt bé: 0-1    Bé: 1-2   Regular: 2-3   Malament: 3-4 

ASPECTES AUTOAVALUACIÓ COAVALUACIÓ 
Company/a:  

COAVALUACIÓ. 
Profe 

COMENTARIS PROPIS 
Per destacar o millorar 

COMENTARIS DEL COMPANY/A 
Per millorar o destacar 

Tots els conceptes i 
continguts clau 
apareixen al mapa 
 

     

Inclou exemples dels 
diferents exemples i 
continguts 
 

     

Col·loca els conceptes 
I continguts de 
manera jeràrquica I 
els ordena de forma 
clara i lògica. 

     

Relaciona i connecta 
els conceptes 
adequadament i 
utilitza elements 
gràfics (fletxes o 
símbols) i connectors 
o paraules d’enllaç. 

     

Presenta el mapa de 
forma atractiva i 
creativa. 

     
 
 
 

Presenta una 
ortografia correcta i 
s’entén bé la lletra. 

     
 
 
 

Ha distribuït bé l’espai 
i la presentació és 
polida i neta. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               


