
AUTO-AVALUACIÓ Alumne/A

NOM DE L’ALUMNE/A ________________________________________

Insuficient
0

Suficient
10

Bé
15

Notable
20

Excel.lent
25

NOTA

Seguir
instruccions

No he entes
què havia de

fer. No he
entes les

instruccions.

Vaig entendre
què havia de

fer en la
majoria dels
casos. Molts
cops no sabia

què fer.

He entès què
havia de fer,
però alguns

cops el/la cap
m’ha hagut de

recordar la
tasca a

desenvolupar.

He entès les
instrucions I
he fet el que
em tocava.

He entès les
instrucions I

he pogut
motivar l’equip

a dur-les a
terme.

Treball
cooperatiu

He badat o
jugat enlloc de

fer el que
tocava.

Com no estava
d’acord amb el
que ha decidit

el grup, he
deixat de

col.laborar.

He treballat
amb l’equip
tota l’estona
però no sóc

dels que més
ha aportat al
grup. Només
he fet el que

se m’ha
manat.

He treballat
cooperant amb

el grup I he
compartit les

responsabilitat
s

equitativament
. .

He treballat
cooperant I

aportant idees
, fent que el

grup es
motivés.

Acompliment
del treball

No he acabat
la feina que
em tocava

perquè no m’hi
he dedicat.

He treballat
bastant però
no he pogut

acabar. .

He treballat
molt però
m’ha estàt
impossible
acabar la

feina.

He acabat la
feina. Ha estat

precipitada
però l’he
acabat.

He acabat la
feina amb

puntualitat I
acuradament.

Presentació
del projecte

No he
col.laborat ni

en la
preparació de
la presentació

ni en
l’exposició.

He col.laborat
en la

preparació
però no he

participat en
l’exposició.

He participat
en la

preparació I en
l’exposició,
però m’he

limitat a llegir
el que tenia
escrit en un

paper.

He participat
en la

preparació I en
l’exposició
quan em
tocava.

He participat
en la

preparació i he
conduït la

presentació de
forma

dinámica.

NOTA TOTAL



EVALUACIÓ DEL TREBALL  COL.LABORATIU EN
’EQUIP

Nom __ ___________________________________________________________

Nom de la persona que avalues
________________________________________

1 2 3 4 NOTA

Contribució
Recerca i
aportació

d’informació

No recull cap
mena d’informació

rellevant pel
projecte

Aporta poca
informació
rellevant

Aporta alguna
informació , la

majoria rellevant

Aporta tot tipus
d’informació pel

projecte

Puntualitat No entrega el que
toca

Entrega el que
toca tard

Entrega la majoria
del que ha

d’aportar a temps

Ho entrega tot
puntualment.

Responsabilitat
Presa de
decisions

No parla quan
l’equip pren
decisions

O no aporta cap
suggeriment

important quan es
prenen decisions o

són irrellevants

Aporta alguns
suggeriments I

idees a l’hora de
prendre decisions

Aporta una gran
quantitat d’idees I

suggeriments

Feina Es recolsa en els
altres, confia que
la resta farà la

feina

Rarament fa la
seva feina, I se li
ha de recordar

Gairebé sempre fa
la seva feina

Sempre fa la feina
que li correspon ,
sense que se li

hagi de recordar.
Valoració dels punts de vista dels altres

Escolta els seus
companys

Sempre està
parlant I no

escolta els altres /
Ni parla ni escolta

Gairebé sempre
parla I no escolta

els altres

Escolta els altres,
però parla massa.

Escolta I parla de
forma equilibrada

Convivència Habitualment
discuteix amb els

companys

A vegades
discuteix

Rarament
discuteix

No discuteix, sinó
que estableix

diàleg.
Presa de

decisions justes
Vol que les coses
es facin a la seva

manera

Generalment
recolza el/la

seu/va amic/ga
sense considerar

els altres punts de
vista

Habitualment
escolta tots els
punts de vista

Sempre ajuda a
l’equip a prendre
una decisió justa

Total

OBSERVACIONS



AVALUACIÓ  de l’EXPOSICIÓ pels ALUMNES

Nom __ ___________________________________________________________

Nom del Grup (tot/es els/les companys/es que el formen)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nom de la persona o persones que avalues
_______________________________

Insuficient Bé Notable Excel.lent

Contingut de l’exposició

Desorganitzat I difícil
de seguir. .

Poques dades i
conclusions pobres.

Recerca no exhaustiva
però suficient.  .

Escrit clar, ordenat
amb lògica, incloent
fets representatius i
algunes conclusions.

Plantejament cuidadós,
incloent introducció.

Un ventall ampli de
dades , i conclusions. .

Text original , ben
organitzat i captivador,
basat en una àmplia
recerca , expressant
una varietat de punts
de vista  però arribant
a conclusions acurades
i ben fonamentades.

Presentació

Presentació
simplement llegint en
veu alta ; difícil de
seguir i/o poc
assajada.

Il·lustrada pobrament

Treball mal distribuït
entre els membres del
grup i/o falta de
coordinació entre els
membres.

Presentació
organitzada en etapes
I suficientment
detallada per a donar
una idea general.
Assaig previ. Algunes
vegades llegeix , però
també hi ha explicació
improvisada.

Suficientment
Il·lustrada .

Suficient col·laboració
en el grup , tot I que
es mostra desigual
distribució de la feina.

Presentació ben
organitzada I
detallada, posterior a
una clara recerca I
assaig.

Il·lustrada
atractivament.

Treball ben coordinat I
repartit de forma
equitativa.

Presentació posterior a
una recerca exhaustiva
, però presentada de
manera atractiva I
captivadora..

Tècnicament
impressionant i molt
ben documentada.

Distribució equitativa
de la feina, fent que
cada contribució sigui
coherent en el
producte final.

NOTA GLOBAL

Comentaris …


