
AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 

 

 

Quins aspectes creus que pots millorar en el treball en equip i com ? 

 

 

 

 

 

 

 

COAVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 

INDICADORS D’AVALUACIÓ MOLT POC GENS 

He participat activament i he aportat idees. 
   

He escoltat i valorat les propostes dels 

companys. 

   

He fet la feina que em pertoca de manera 

autònoma, sense que m’ho haguessin de 

recordar. 

   

He ajudat als companys/es que ho 

necessitaven. 

   

He procurat que hi hagués bon ambient de 

treball sense tensions ni baralles . 

   

He interioritzat els aprenentatge i crec que 

sóc capaç d’aplicar-los en altres contextos  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

Q 
 
I 
 

G I. M C A J N 

Ha participat 

activament i ha 

aporta idees 

         

Ha escoltat i valorat 

les propostes dels 

companys 

         

Ha fet la feina que li 

pertocava de 

manera autònoma , 

sense que li 

haguessin de 

recordar 

         

Ha ajudat als 

companys/es que ho 

necessitaven 

         

Ha procurat que hi 

hagués bon ambient 

de treball sense 

tensions ni baralles 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DOCENT DEL PROJECTE 

INDICADORS D’AVALUACIÓ MOLT FORÇA POC GENS 

Sóc capaç d’identificar els invents més 

importants de la història. 

    

Sóc capaç d’explicar els canvis més importants 

que han comportat els invents treballats a 

l’aula. 

    

Sóc capaç de representar corporalment i 

plàsticament alguns invents. 

    

He sabut cercar la informació necessària per a 

l’elaboració de les biografies.  

    

He participat en totes les activitats proposades 

al projecte 

    

M’he esforçat per fer les activitats 

correctament i a temps 

    

He escoltat atentament a les explicacions de les 

metres i dels companys 

    

He ajudat als companys i companyes quan ho 

han necessitat  

    

He gaudit realitzant aquest projecte      



 

 

 

 

 AVANÇAT (molt bé) APRENENT (força bé) NOVELL (cal millorar) 

RECERCA 

D’INFORMACIÓ 

 

 

Té iniciativa, dona idees 

del que es pot fer, però 

no li costa destriar la 

informació més útil 

 

 

Encara que necessiti les 

orientacions de la 

mestra, demostra molt 

d’interès i sap trobar la 

informació. 

 

No manifesta gaire 

interès per buscar 

informació i no ha estat 

capaç de fer-ho. 

ESCOLTA ACTIVA I 

PARTICIPACIÓ A LES 

ACTIVITATS 

 

 

Mostra interès i manté 

l’atenció durant 

l’activitat. És capaç de 

verbalitzar el visionat o 

escoltat. 

 

 

 

Mostra interès i manté 

l’atenció, però no durant 

tota l’activitat. És capaç 

de verbalitzar alguna 

cosa del visionat o 

escoltat 

 

Es mostra poc motivat 

per l’activitat.  Li costa 

mantenir l’atenció i no 

és capaç de verbalitzar 

allò que està veient o 

escoltant quan se li 

demana 

ASSOLIMENT 

CONTINGUTS 

 

 

Selecciona les idees 

principals utilitzant un 

registre entenedor. Si es 

formulen preguntes les 

respostes  són 

adequades.  

 

 

No sempre és capaç de 

seleccionar les idees 

principals i d’utilitzar un 

registre entenedor. Les 

seves respostes no són 

sempre adequades. 

 

Li costa molt seleccionar 

les idees principals i 

contestar a les 

preguntes que se li 

formulen. 

 

EXPOSICIÓ ORAL 

(Explicació del seu 

invent) 

 

 

S’expressa de forma 

clara. Expressa i 

comunica  alguna idea 

pròpia. Es nota que s’ha 

preparat bé l’exposició. 

 

 

S’expressa de forma poc 

entenedora.  Li costa 

comunicar i expressar 

idees pròpies. No s’ha 

preparat gaire allò que 

vol explicar. 

 

Li costa molt expressar-

se, no sap gaire el que 

ha d’explicar. No 

comunica ni expressa de 

manera entenedora. No 

s’ha preparat l’exposició. 

 


