
II CONGRÉS DE ZOOLOGIA 
CRITERI D’AVALUACIÓ  CRITERIS DE RESULTATS  G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 

1. La presentació ha inclòs: el nom científic 

de l’espècie i els noms vernacles en català, 

castellà i anglès. 

a Estan inclosos en tots dos animals. 1         

b Manca algun nom. 0,5         

c No estan inclosos. 0         

2.  Els diferents punts del treball han estat 

desenvolupats al llarg de l’exposició. 

a Tots els punts han estat exposats. 1         

b Hi ha algun punt no exposat. 0.5         

c Hi ha molts punts no exposats. 0         

3.  Les explicacions dels diferents apartats 

del treball han estat clares i correctes. 

(CONTINGUT PRESENTACIÓ) 

a Tots els apartats han estat explicats de forma correcta i clara. 1         

b Alguns apartats no han estat explicats de forma clara i correcta. 0,5         

c No s’han entès les explicacions del treball. 0         

4.  En la presentació s’ha inclòs la justificació 

per considerar els animals descoberts noves 

espècies 

a En tots dos animals.  1         

b En un animal. 0,5         

c En cap cas. 0         

5. Les maquetes dels animals han ajudat a 

entendre les diferents explicacions. 

a Les dues maquetes han estat aclaridores per entendre les 

explicacions. 

1         

b Una de les dues maquetes no era explicativa. 0,5         

c Cap maqueta servia per ajudar en les explicacions. 0         

9. Globalment la presentació del treball ha 

permès entendre com són els animals 

descoberts. 

a En tots dos animals. 1         

b En un animal. 0,5         

c En cap cas. 0         

6.  Els  membres del grup han intervingut en 

la presentació del treball de forma 

equitativa. 

a Tots els membres han intervingut per un igual. 1         

b Dos membres han intervingut més que l’altre. 0,5         

c La durada de les intervencions ha estat molt desigual. 0         

7. La presentació del treball ha estat original 

i creativa. 

(CONTINENT PRESENTACIÓ) 

a La presentació ha provocat molt l’interès dels assistents. 1         

b La presentació ha interessat força als assistents. 0,5         

c La presentació ha avorrit als assistents. 0         

8. L’exposició del treball ha estat clara, 

sense llegir i amb llenguatge pertinent. 

 

a Tots els membres del grup han exposat de forma correcta. 1         

b Dos membres del grup han exposat de forma correcta. 0,5         

c Un únic membre del grup ha exposat de forma correcta. 0         

10. En el torn obert de preguntes els 

membres del grup han sabut respondre als 

dubtes plantejats. 

a Tots els membres del grup han respost de forma correcta. 1         

b Dos membres del grup han respost de forma correcta. 0,5         

c Un únic membre del grup ha respost de forma correcta. 0         

PUNTUACIÓ FINAL DELS TREBALLS DELS GRUPS          


