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METODOLOGIA DE 
TREBALL 

* Hem començat fent i anotant les 
nostres hipòtesis.  
* En tot moment hem seguit el pla 
de treball (què farem i 
responsabilitats dels membres del 
grup).  
* Hem arribat a conclusions 
conjuntes.  
 

* Les hipòtesis han estat 
acordades per tot els membres.  
* Hem fet un bon treball, tot i que 
hem tingut alguns problemes per 
seguir el guió de treball.  
* Les conclusions han estat 
acordades per tots els membres 
del grup. 

* Les nostres hipòtesis han sigut 
molt senzilles,  
* Bon guió de treball estava ben 
pensat, però ens ha costat molt 
seguir-lo.  
* Poques conclusions i poc  clares 

* No hem elaborat hipòtesis 
* Hem començat a treballar sense 
un guió previ, sense plantejar-nos 
què volíem treballar. 
* No es mostra cap  conclusió  
 

 

TREBALL 
COOPERATIU 

* Hem treballat molt bé junts.  
* Ens hem repartit les 
responsabilitats i hem arribat a 
acords.  
* Tothom ha fet la seva part de la 
feina  

* Hem treballat bé junts.  
*Ens hem repartit les 
responsabilitats i hem arribat a 
acords fàcilment.  
* No tots hem aportat la part de 
feina a la qual ens havíem 
compromès.  

* Ens ha costat una mica treballar 
junts. 
* Ens ha costat una mica posar-
nos  d’acord a l’hora d’organitzar 
la feina i les responsabilitats.   
* Però finalment ho hem 
solucionat nosaltres sols.  

* Ens ha costat molt treball en 
grup. 
* No ens hem posat d’acord a 
l’hora d’organitzar la feina i les 
responsabilitats.  
* El mestre ha hagut d’ajudar-nos. 

 

RECERCA 
D’INFORMACIÓ 

* Hem trobat molta informació.  
* Hem comparat la informació 
trobada amb diferents fonts. 
* Hem pogut seleccionar la que 
era més important de manera 
ràpida i molt fàcil.  

* No ens ha costat trobar la 
informació que necessitàvem. 
*L’hem contrastat amb diverses 
fonts.  
* L’hem seleccionat de forma fàcil. 

* Ens ha costat una mica trobar la 
informació necessària.  
* Hem contrastat la informació 
trobada només amb dues fonts 
d’informació. 
* Ens ha costat seleccionar la 
informació.  

* Ens ha costat molt trobar 
informació. 
* Només hem consultat una font.  
No hem contrastat la informació 
trobada. 
* Hem seleccionat la informació 
sense fixar-nos. 

 

ELABORACIÓ 
INFORME  

* El nostre informe conté 
l’estructura necessària (la que diu 
el guió).  
* La nostra explicació és coherent i 
està ben desenvolupada. Hem 
incorporat dibuixos, , esquemes, 
bibliografía, mapes conceptuals, 
etc… per fer-lo més entenedor. 
* La presentació és impecable. 
 

* El nostre informe conté 
l’estructura necessària (la que diu 
el guió).  
* Hi ha alguns aspectes 
millorables. Abans d’entregar-lo 
l’hem revisat i hem fet correccions. 
* La presentación podría millorar-
se. 

* L’informe s’ha de millorar, no és 
prou clar, falten parts importants.  
* Hem fet l’informe sense 
reelaborar la informació que hem 
trobat. 
* S’ha de millorar bastant la 
presentació de l’informe. 

* L’informe s’ha de tornar a fer 
després que el mestre l’hagi 
revisat.  No hi ha cap relació amb 
el guió. 
* Li falten moltes dades i no 
s’entèn el que hem anat  treballant 
al llarg d’aquests dies. 
* La presentació no és gens bona. 

 

ACTITUD I ESFORÇ * Ens hem esforçat molt i hem fet 
la feina amb dedicació i molt 
d’interès.   
Hem aprofitat molt el temps. 

* Ens hem esforçat, tot i que li 
podríem haver dedicat més interès 
a la nostra feina. Hem aprofitat el 
temps 

* Hem realitzat la feina que se’ns 
demanava però sense posar-li 
gaire interès. Podríem haver 
aprofitat més el temps. 

* Ens hem esforçat molt poc. Ens 
hem despistat més del compte. No 
hem aprofitat el temps. 

 

 


