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RÚBRICA PER L’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (40% de la nota total) 

ASPECTES FORMALS 

NIVELL 1 (li cal ajuda) NIVELL 2 (regular) NIVELL 3 (força bé) NIVELL 4 (excel·lent) 

El guió i l’estructura són 
incomplets. La durada de 
la sessió no ha estat 
adequada. 

El guió i/o l’estructura són 
poc complets. La durada no 
ha estat exactament la 
demanada. 

El guió i l’estructura són 
força correctes. La durada 
de la sessió ha estat 
l’adequada. 

El guió i l’estructura del 
contingut han estat 
correctes i ha controlat la 
durada de la sessió 

Manca d’habilitats socials i 
de naturalitat, inseguretat 
durant l’exposició. 

Ha mostrat força habilitats 
socials però el discurs ha 
sonat poc natural. 

Ha mostrat força habilitats 
socials i el discurs ha 
semblat força natural, 
amb alguns moments de 
falta de control.  

Ha mostrat habilitats 
socials, seguretat, 
naturalitat i ús de gestos 
adequat. 

No ha utilitzat material de 
suport o el que ha utilitzat 
era de molt poca qualitat. 

Ha utilitzat material de 
suport i algun altre recurs, 
tot i que la qualitat era 
fluixa.  

Ha utilitzat material de 
suport força adequat. 

Ha mostrat originalitat en 
l’exposició. Ha utilitzat 
material de suport adequat, 
i ha emprat diferents 
recursos. 

ASPECTES LINGÜÍSTICS 
Sovint no s’entenia 
l’explicació. 

L’exposició ha estat clara 
però alguns aspectes han 
quedat una mica confosos. 

L’exposició ha estat força 
clara i precisa. 

L’exposició ha estat ben 
estructurada, clara i 
precisa. 
 

El volum i el to de la veu 
han dificultat la 
comprensió 

Volum de la veu, to, 
articulació i ritme força 
correcte però hi ha hagut 
algun problema en el ritme 
i/o ha estat una mica 
monòton. 

Volum de la veu, to, 
articulació i ritme força 
correcte. Volum de la veu, to, 

articulació i ritme, adequats 
i variats. Discurs dinàmic. 

Les oracions i el 
vocabulari han estat a 
vegades inadequats i/o 
molt senzills. 

Ha utilitzat molt mots 
crossa. 

El lèxic ha estat força 
adequat però no era variat. 
Ha utilitzat alguna estructura 
o vocabulari incorrecte. 

Llenguatge força adequat. 

El llenguatge utilitzat ha 
estat variat, correcte i 
adequat. 

ASPECTES DEL CONTINGUT 
S’ha mostrat nerviós, no 
havia preparat prou 
l’exposició. 

S’ha mostrat insegur en 
algun moment i/o ha llegit 
en algun moment puntual. 

Ha demostrat que domina 
força el tema. Ha mostrat domini del 

tema. 

S’ha fet un embolic i no 
ha sabut explicar el 
procés seguit. 

El procés seguit no ha 
quedat prou clar. 

Ha descrit amb força 
claredat i profunditat el 
procés seguit 

Ha descrit amb claredat i 
profunditat el procés 
seguit. 

No ha sabut presentar els 
resultats obtinguts. 

Hi ha alguna part dels 
resultats que no ha sabut 
presentar, hi ha 
contradiccions. 

Ha sabut presentar els 
resultats obtinguts força 
bé. 

Ha sabut presentar els 
resultats obtinguts. 

No ha sabut contestar les 
preguntes que li han fet 

S’ha mostrat insegur i només 
ha sabut contestar algunes 
de les preguntes. 

S’ha mostrat força segur i 
ha sabut contestar bé la 
majoria de les preguntes. 

S’ha mostrat segur i hàbil 
en les respostes que li han 
fet després. 

 

 


