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RUBRICA DE COAVALUACIÓ DE CADA MEMBRE DEL GRUP 
 

CRITERIS DE 
REALITZACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
VALORACIÓ EXPERT (4) AVANÇAT (3)  APRENENT (2) NOVELL(1) 

TREBALL 
INDIVIDUAL 

Planifica i fa la feina que li 
pertoca, busca informació o 
l’amplia a partir de diferents 
fonts o fa recerques per 
ampliar-la i la presenta en la 
data corresponent. 

Fa la feina encomanada i la 
completa només si cal i no fa 
recerques per ampliar-la. La 
presenta dins del termini. 

No sempre presenta la feina 
encomanada o la deixa 
incompleta. Sovint no 
respecta els terminis. 

No acaba les feines i per tant 
no les pot aportar al grup. 

 

PARTICIPACIÓ EN 
EL GRUP 

Participa activament i 
contribueix perquè participi 
tothom, col.labora, respecta 
les opinions i no imposa les 
seves idees. Accepta els 
suggeriments dels altres. 

Participa, col·labora i 
respecta els companys, però 
no contribueix a la 
participació de  tothom, no 
imposa les seves idees, però 
no sempre accepta els 
suggeriments dels altres. 

Participa però no respecte les 
opinions dels companys. 
Acostuma a imposar les 
seves idees i li costa 
acceptar els suggeriments 
dels altres. 

No acostuma a participar ni a 
col·laborar amb els 
companys. Deixa que els 
altres facin la feina. 

 

COL·LABORACIÓ 
EN EL GRUP 

Ajuda als companys i 
demana ajuda. Explica els 
dubtes. Discuteix (argumenta 
justifica) fins arribar al 
consens. 

No sempre ajuda o demana 
ajuda als companys i en les 
discussions casi sempre 
participa. Si que procura 
arribar al consens. 

No sempre demana ajuda i li 
costa ajudar els companys. 
No acostuma a participar a 
les discussions, però accepta 
les decisions del grup. 

Li costa participar i demanar 
ajuda. No ajuda els 
companys. 
Li costa acceptar  les 
decisions del grup i sovint va 
a la seva. 

 

CÀRRECS 

Exerceix el seu càrrec, 
assumeix les seves 
responsabilitats i mostra una 
actitud positiva. 
Es guanya l’acceptació del 
grup. 

Exerceix el seu càrrec i 
assumeix les seves 
responsabilitats. 
Li costa guanyar-se el 
reconeixement del grup però 
s’hi esforça. 

Només a vegades exerceix el 
càrrec, i les seves 
responsabilitats. 
Sovint no compta amb el 
reconeixement del grup 

No acaba d’assumir el seu 
càrrec i les seves 
responsabilitats.. 

. 


