
Nom: Grup: 

Categories Criteris de resultats Punts 

 MOLT BÉ 
4 punts 

BÉ 
3 punts 

CORRECTE 
2 punts 

JUST 
1 punt 

 

Organització del grup 

El grup s’organitza i 
col·labora. El treball 
presentat indica bona 
planificació i un alt 
compromís de tots els 
membres del grup per a 
realitzar-lo. 

El grup s’organitza amb 
una mínima intervenció 
dels professors. Es nota 
amb el treball presentat 
que el grup a col·laborat. 

El grup s’organitza però 
necessita algunes 
intervencions dels 
professors per a resoldre 
conflictes. El treball està 
mínimament planificat. 

El grup té conflictes 
constants i requereix 
intervenció contínua dels 
professors per a 
resoldre’ls. El treball és 
massa individualista. 

 

Implicació del grup 
Tot el grup s’ha implicat 
molt en el treball. 

Tothom a col·laborat en el 
grup però a diferents 
nivells. 

Quasi tothom s’ha implicat 
i ha completat les seves 
tasques. 

Només una part del grup 
s’ha implicat en algunes 
tasques. 

 

Discussions per a 
prendre acords 

Les discussions han 
servit per arribar a  
acords conjunts i 
planificar bé el treball. 
Tothom ha expressat la 
seva opinió i s’ha sentit 
escoltat. 

Les discussions han servit 
per avançar la feina però 
amb pocs acords. 

No hi ha hagut conflictes 
però alguns no han 
participat en les tasques de 
discussió i planificació. 

Hi ha hagut conflictes en 
les tasques de discussió. 

 

Autonomia del grup 

Els problemes han estat 
solucionats dins el grup i 
les solucions s’han 
trobat entre tots. 

Gairebé sempre hem 
trobat solucions nosaltres 
mateixos. 

S’ha necessitat ajuda del 
professor només algunes 
vegades. 

Hem necessitat ajuda del 
professor contínuament. 

 

Acompliment de la 
tasca 

Hem fet el treball ben fet 
i amb el temps previst. 

Hem fet el treball en el 
temps previst però volíem 
haver millorat algunes 
coses. 

No hem tingut temps de 
completar el treball en el 
temps previst. 

Ens falten moltes coses 
per fer, el treball ens ha 
quedat a mitges. 

 

 
Puntuació: 

 
 

 

 

 



 

Ara valora cadascun dels membres del teu equip i a tu mateix: 

 

Nom alumne MOLT BÉ BÉ CORRECTE JUST 

     

     

     

     

     

 

 

Comentari: 


