
 

ÍTEMS Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 

Cooperació i autonomia No coopera amb els 
membres del grup, no fa 
aportacions, no fa les 
tasques assignades i 
dificulta el 
desenvolupament de 
l’activitat.  

Li costa fer aportacions i 
cooperar amb el grup, però 
amb el suport de la mestra 
i els companys tira 
endavant.  

És participatiu, mostra 
iniciativa i coopera amb el 
grup tot i que a vegades 
cal cridar-li l’atenció. 

Participa de forma activa i 
correcta fent aportacions 
i cooperant amb el grup. 

Participa de forma molt 
activa fent aportacions i 
cooperant amb el grup en 
totes les tasques 
proposades.  

Tractament de la 
informació:  les fonts, 
recursos... 

No és capaç de cercar ni 
extreure informació de 
cap font.  

Li costa extreure 
informació tot sol/a i 
tampoc no és capaç de 
proposar cap font per si 
mateix. Amb ajut pot 
arribar a trobar allò que 
necessita.  

Comença a recórrer a 
alguna font per cercar 
informació, però 
necessita ajuda per 
trobar allò concret que es 
demana. 

Ja és capaç de buscar 
informació a qualsevol 
font i trobar la informació 
que es demana, però amb 
una mica d’ajut.  

Ja domina la cerca 
d’informació per si sol en 
qualsevol dels formats.  

Text escrit Té molts errors 
d’ortografia natural i no 
s’entén per falta de 
coherència.  

Es comença a entendre 
l’escrit però hi ha errors de 
coherència. 

Utilitza un llenguatge clar, 
escriu totes les lletres, tot 
i que comet algun error, i 
comencen a concordar 
les frases. 

Tot l’escrit té coherència i 
utilitza signes de 
puntuació adequats.  

Domina perfectament 
l’ortografia i els signes de 
puntuació, té un vocabulari 
ric i coherència en els 
escrits.  

Presentació:  murals, 
PowerPoint, word, 
llibreta de 
l’explorador/a 

El dossier està inacabat i 
desordenat, manca molt 
material. A més la 
presentació no està 
acurada: no hi ha títols 
destacats, està brut i mal 
apaïsat.  

El dossier està una mica 
desordenat. Hi ha aspectes 
a millorar (marges, grafia, 
títols, netedat, etc.) 

Manca alguna cosa en el 
dossier. Es veu un esforç 
en la presentació, però es 
pot millorar en algun 
aspecte (marges, grafia, 
títols, netedat, etc.)  

Tot i tenint cura en la 
presentació, hi ha algun 
detall a millorar (marges, 
grafia, títols, netedat)  

El material presentat està 
complert. Ha seguit totes 
les pautes de presentació 
pactades: netedat, marges, 
pautes, bona grafia, títols 
destacats...  

Domini del contingut No coneix les 
característiques de les 
hortes, mapes, tipus de 
conreu, continents, 
sectors econòmics.  

Sap alguna característica 
de les hortes, mapes, tipus 
de conreu, continents, 
sectors econòmics.  

Mostra que coneix les 
característiques 
treballades, però hi ha 
conceptes que no té clars. 

Domina el contingut i el 
coneix. Però li costa 
parlar més enllà del que 
ha treballat.  

Domina a la perfecció el 
contingut treballat.  A més 
és capaç de formular 
dubtes nous i hipòtesis.  

Actitud, interès, 
iniciativa.  

No mostra interès en el 
treball. La seva actitud és 
passiva o de crear 
conflictes amb els 
companys. 

La seva motivació varia 
segons la tasca a realitzar o 
segons els ànims en què es 
troba. 

Es mostra bastant 
motivat però li manquen 
estratègies per iniciar una 
tasca. 

Mostra molt interès 
davant la feina i té una 
actitud positiva davant el 
treball. 

La seva actitud és positiva 
vers el treball individual i 
col·lectiu. Es mostra molt 
interessant i motivat 
davant la feina. 
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