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RUBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP 

CRITERIS DE 
REALITZACIÓ 

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

REPARTIMENT I 
DESENVOLUPAMENT 
DELS ROLS  

El repartiments de rols es 
realitza amb bon criteri. 
Tothom se sent a gust 
amb el rol que el grup li 
ha assignat i el compleix 
correctament. 

El repartiment de rols es 
realitza amb alguna 
dificultat. La majoria de 
membres accepten de 
bon grat el seu rol i el 
compleixen correctament. 

Hi ha dificultats en el 
repartiment, l’aceptació i 
el compliment de rols 

No s’aconsegueix 
resoldre el repartiment de 
rols i ha d’intervenir el 
professor. 

 

ORGANITZACIÓ DEL 
GRUP 

El grup s’ha organitzat 
molt bé. S’han sabut 
distribuir les tasques i 
prendre decisions per 
consens. Tots els 
membres s’han implicat 
per igual en l’organització 
i la presa de decisions 

El grup s’ha organitzat 
bé. S’han sabut distribuir 
les tasques però el 
repartiment ha quedat 
una mica desigual. 
Algunes decisions no 
s’han pogut prendre per 
consens i s’ha hagut de 
recórrer a la majoria 

El grup ha tingut algunes 
dificultats en 
l’organització i ha costat 
distribuir les tasques i 
prendre decisions. Ha 
hagut d’intervenir el 
supervisor per tal 
d’arribar a algun acord.  

Ha costat molt organitzar 
el grup. No hi ha hagut 
acord en el respartiment 
de tasques ni en la presa 
de decisions. Ha calgut la 
intervenció del professor 

 

ASSUMPCIÓ DE 
RESPONSABILITATS 
I COMPLIMENT DE 
TASQUES 

Tots els membres del 
grup es responsabilitzen 
de la seva tasca i la 
compleixen 
satisfactòriament 

Tots els membres del 
grup es responsabilitzen 
de la seva tasca i però 
algun membre no la 
compleix 
satisfactòriament 

Només algun membre del 
grup es responsabilitza 
de la seva tasca i la 
compleix 
satisfactòriament 

Cap membre del grup 
assumeix  la seva tasca i 
es produeixen 
interferències entre els 
compoenets del grup que 
impedeixen la 
col.laboració. 

 

QUALITAT DE LA  

INTERACCIÓ I DE LA 
COOPERACIÓ 

(diàleg, debat, ajuda 

mútua...) 

Els membres del grup 
s'escolten sempre amb 
respecte, s’ajuden, 
interaccionen, i tenen en 
compte les opinions de 
tots. 

Els membres del grup 
s'escolten amb respecte, 
s’ajuden, interaccionen, 
debaten però les opinions 
d’alguns se sobreposen a 
les dels altres i alguna 
vegada ha d’intervenir el 
coordinador. 

Els membres del grup 
tenen dificultat en 
escoltar, interaccionar i 
debatre. Sovint ha 
d’intervenir el coordinador  

Els membres del grup 
tenen una gran dificultat 
en escoltar, debatre i 
tenir en compte l'opinió 
dels altres . Ha calgut la 
intervenció del professor. 
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CRITERIS DE 
REALITZACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

EXPERT (4) AVANÇAT (3) APRENENT (2) NOVELL(1)  

PLANIFICACIÓ DEL 
TEMPS 

La bona planificació que 
s’ha fet del temps i la 
gran responsabilitat per 
seguir-la  ha evitat 
dificultats i s’han complert 
amb facilitat amb els 
terminis per lliurar el 
treball. 

El grup ha planificat 
adequadament la 
temporalització del treball 
però han calgut alguns 
ajustaments  que heu 
realitzar a temps per 
complir amb els terminis. 

El grup ha planificat amb 
poca exactitud el treball i 
sovint ha calgut la 
intervenció del 
coordinador per superar 
les dificultats i complir 
amb els terminis. 

El grup no ha planificat 
bé el temps i 
contínuament ha calgut la 
intervenció del 
coordinador per superar 
les dificultats.  No s’han 
pogut complir els terminis 
i ha calgut alguna 
pròrroga. 

 

RECERCA DE LA 
INFORMACIÓ 

La recerca de la 
informació es fa de 
manera sistemàtica 
aplicant criteris avançats i 
tenint en compte la 
fiabilitat de les fonts. 
Es recopila la bibliografia 
de manera ordenada i les 
cites es ralitzen 
correctament 

La recerca de la 
informació es fa 
correctament però amb 
criteris simples. En la 
majoria dels casos es té 
en compte la fiabilitat de 
les fonts. 
Es recopila la bibliografia 
de manera ordenada. 

La recerca de la 
informació es fa amb poc 
criteri pel que fa a la 
fiabilitat de les fonts. Es 
recopila la bibliografia de 
manera incompleta 

La recerca de la 
informació es fa sense 
criteri. No es recull la 
bibliografia 

 

RESULTATS  

(realització correcta de la 

missió) 

El grup arriba a resultats 
molt bons. 

El grup arriba a resultats 
bons. 

El grup arriba a resultats 
fluixos o baixos 

El grup no arriba al nivell 
mínim esperat per als  
resultats. 

 


