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           PRODUCTE FINAL 

Nom i cognoms:  ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Criteri Expert (AE)  

4 punt  

Avançat (AN) 

3 punts 

Aprenent (AS) 

2 punts 

Novell (NA) 

1 punt  

Puntuació 

Disseny 

El disseny és molt acurat i 
creatiu. Es nota que s’hi ha 
dedicat temps.  

El disseny és força acurat i 
original. 

El disseny pot millorar-se. Es 
recomana dedicar-hi més 
temps. 

El disseny està molt 
descuidat. Cal refer-lo. 

 

Contingut  

El fil conductor del treball 
està seqüenciat de manera 
lògica. La informació, 
consultada en diferents fonts, 
es complerta, clara i 
entenedora.   

El fil conductor del treball es 
perd en algun apartat.  El 
treball conté tota la 
informació que es demana.  

Malgrat que el treball conté 
gran part de la informació 
demanada costa molt seguir 
el seu fil conductor. 
S’aconsella reestructurar-lo.   

El treball no segueix cap 
ordre i falta molta informació 
de la que es demana.  

 

Pla d’acció  

S'han cercat solucions de 
millora, s’ha redactat un 
decàleg i s’han posat en 
pràctica totes les iniciatives  
amb resultats satisfactoris.  

S'han cercat solucions de 
millora, s'ha redactat un 
decàleg i s’han aconseguit 
posar en pràctica la majoria 
de propostes.  

S'han cercat solucions de 
millora i s'ha redactat un 
decàleg, però només s’han 
posat en pràctica la meitat de 
les iniciatives.  

S’han cercat solucions de 
millora, però no s’ha pogut 
completar ni posar en 
pràctica el decàleg.  

 

Requisits 

S’han complert i superat amb 
èxit tots els requisits 
demanats. Es nota el domini 
de la matèria. 

S’han complert i superat amb 
èxit la majoria de requisits 
demanats. S’ha aconseguit 
un bon nivell.  

S’han complert i superat amb 
èxit la meitat dels requisits 
demanats. Es recomana 
dedicar-hi més temps. 

S’han complert molts pocs 
requisits dels que es 
demanaven. Cal continuar 
treballant per millorar 
l’aprenentatge. 

 

Difusió  

S’ha fet una molt bona 
presentació dels resultats 
obtinguts amb una aplicació  
web  2.0 força innovadora i 
s’ha compartit amb Mapting..   

S’ha fet una presentació 
correcta dels resultats 
obtingut amb una aplicació 
web 2.0 i  s’ha compartit amb  
Mapting. 

S’han recollit els resultats 
amb una aplicació web 2.0 
però no s’ha compartit amb 
Mapting. 

No s’ha aconseguit presentar 
ni compartir els resultats 
obtinguts amb cap tipus 
d’aplicació web 2.0.  

 

TOTAL    

Per assolir un nivell satisfactori en relació al vostre treball heu de sumar un mínim de 10 punts 


