
 
 
   AVALUACIÓ DE LA VISITA GUIADA 
 
 
 

 
CRITERIS 

 
EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL PUNTUACIÓ 

Saber comunicar 
(3 punts) 
Expert:3 
Avançat: 2 
Aprenent:1,5 
Novell:1 

Bona postura. Gestualitat que 
facilita la comprensió. Volum i 
entonació adequats. Ritme 
adequat. Pronúncia clara. 
Capta l’atenció de l’auditori. 

 
Moviments poc naturals.  
No mira tot el públic. 
De vegades l’entonació no és 
variada. 
En ocasions, ritme massa lent o 
massa ràpid. 
No sempre capta l’atenció de 
l’auditori. 

Té algun tic gestual que 
demostra inseguretat.  
De vegades dóna l’esquena al 
públic. 
Sovint no mira el públic. 
Només a estones l’entonació 
és variada. 
Només a estones capta 
l’atenció de l’auditori. 

 
Postura massa rígida. 
No interactua amb 
l’audiència. 
Entonació monòtona. 
La pronúncia dificulta la 
comprensió. 
No capta l’atenció de 
l’auditori. 
 

 

Correcció en la 
comunicació 
(3 punts) 
Expert:3 
Avançat:2 

Aprenent:1,5 
Novell:1 

Lèxic adequat al tema i a 
l’audiència. Construeix les 
frases correctament. No utilitza 
mots crossa.  L’explicació 
segueix un ordre i una 
estructura. S’ajusta al temps 
establert. 

 
No sempre utilitza un lèxic 
adequat al tema i a l’audiència. 
Comet algun error en la 
construcció de les frases. En 
alguns casos utilitza frases 
massa llargues i mots crossa. 
S’ha excedit o li ha mancat una 
mica de temps. 
 

Sovint el lèxic no és adequat al 
tema i a la situació. 
Comet algun error en la 
construcció de les frases. 
Sovint utilitza mots crossa o 
tics lingüístics. 
No s’ajusta gaire  al temps 
establert. 
 
 

No empra un lèxic adequat al 
tema i a la situació. 
Construeix frases incorrectes 
o incompletes. Utilitza 
oracions massa llargues que 
dificulten la comprensió. 
No s’ajusta gens al temps. 

 

Contingut 
(4 punts) 
Expert:4 
Avançat:3 
Aprenent:2 
Novell:1 

Domina el tema que explica. 
El missatge és concís, sense 
continguts superflus. 
Respon amb rigor i 
coneixement a les preguntes. 
Posa exemples per esponjar i  
fer fàcil d’assimilar el discurs. 
 

El missatge té algun contingut 
superflu. 
En ocasions se sent insegur. 
De vegades no respon amb rigor 
a les preguntes. 
De vegades el discurs és massa 
dens, de difícil comprensió per 
l’auditori. 
 

En ocasions costa entendre el 
que explica. 
Sovint no respon a les 
preguntes amb rigor. 
Utilitza pocs recursos per 
esponjar i fer fàcil d’assimilar el 
discurs. 
 

Se sent insegur en 
l’explicació. 
No respon a les preguntes. 
No fa servir cap recurs per 
esponjar i fer fàcil d’assimilar 
el discurs. 

 

TOTAL: 
 
 

 


