
RÚBRICA: 
PRESENTACIÓ ORAL

EL NOSTRE DIARI DATA:

PUNTUACIÓ
Cal millorar:                          
1-3 punts

Acceptable:                                          
4-6 punts

Per sobre de la mitjana: 7-9 
punts Excel·lent: 10 punts

Presentació del diari

No es tenen en compte ni el títol, ni 
les diferents parts del diari ni els 
titulars. No s'explica d'on ha sortit el 
nom del títol. 

La presentació no té en compte 
algun dels tres elements (títol, 
parts del diari, titulars) o el 
llenguatge és poc adequat.

Es presenten el títol, les diferents 
parts del diari i tots els titulars, però 
no de forma ordenada ni amb 
claredat. 

Es presenten el títol, les diferents 
parts del diari i tots els titulars de 
forma ordenada i ben clara. 

Organització i repartiment 
de tasques

No s'explica, o es fa amb poca 
claredat i correcció el repartiment 
de tasques i l'organització del 
grup. 

S'explica amb certa claredat i 
correcció el repartiment de 
tasques i l'organització del 
grup. 

S'explica amb claredat i correcció el 
repartiment de tasques i 
l'organització del grup. 

S'explica amb molta claredat i 
correcció el repartiment de 
tasques i l'organització del grup. 

Explicació de tot el procés 
d'una notícia

El grup explica amb molt poca 
claredat els següents punts: 
recerca de la informació,
recerca i selecció de la imatge que 
acompanya la notícia, redacció de 
la notícia,
explicació de la ubicació de la 
notícia dins del diari. La lectura de 
la notícia quasi no s'entén. 

El grup explica amb poca 
claredat els següents punts: 
recerca de la informació,
recerca i selecció de la imatge 
que acompanya la notícia, 
redacció de la notícia,
explicació de la ubicació de la 
notícia dins del diari. La lectura 
de la notícia és correcta. 

El grup explica amb força claredat els 
següents punts: recerca de la 
informació,
recerca i selecció de la imatge que 
acompanya la notícia, redacció de la 
notícia,
explicació de la ubicació de la notícia 
dins del diari. La lectura de la notícia 
és perfecta. 

El grup explica amb molta claredat 
els següents punts: recerca de la 
informació,
recerca i selecció de la imatge que 
acompanya la notícia, redacció de 
la notícia,
explicació de la ubicació de la 
notícia dins del diari. La lectura de 
la notícia és perfecta. 

To de veu i posició del cos

Parla massa fluix o no se l'entén. 
No mira els professors i ho llegeix 
tot. El seu cos està immòbil.

Parla una mica fluix o a 
vegades no se l'entén. Mira poc 
els professors. Gestigula poc o 
de forma inadequada.

El to de veu permet que se l'entengui 
perfectament. Fa pauses. Mira el 
professor, però també els seus 
papers o ordinador. Gestigula 
adequadament. 

El to de veu permet que se 
l'entengui perfectament. Fa les 
pauses necessàries. Mira el 
professor i és capaç de mantenir 
el discurs sense quasi ni consultar 
els papers o ordinador. Gestigula 
adequadament. 

Correcció lingüística Comet més de sis incorreccions.
Comet entre tres i sis 
incorreccions. Comet entre cap i tres incorreccions. Parla amb total correcció.

Propostes de millora i 
resposta a les preguntes 
realitzades

No fa cap proposta de millora i/o 
no contesta cap pregunta o no sap 
com contestar-la.

Fa alguna proposta de millora, 
però poc encertada i/o no 
contesta cap pregunta o no les 
contesta amb coherència.

Fa propostes de millora significatives. 
Contesta amb correcció les 
preguntes que se li fan.

Fa propostes de millora molt 
significatives i emet crítiques 
constructives. També contesta de 
forma coherent les preguntes que 
se li fan. 


