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EL DELTA EN VÍDEO 

NOM DEL GRUP:  

RÚBRICA VÍDEO DELTA: Aquest vídeo ha de mostrar una visió general del Delta des de dues vessants: la 

històrica i la mediambiental. 

CRITERIS EXCEL·LENT 
3 punts 

ACEPTABLE 
2 punts 

INSUFICIENT 
1 punt 

Duració  El vídeo dura entre 3 
 minuts i 5 minuts. 

No arriba al temps mínim o supera en 
2 minuts el límit de temps establert 

No arriba al temps límit o supera en 
5 minuts el límit de temps establert 

Contingut en 
llengües 

Apareixen les tres llengües: en la veu 
en off, crèdits, subtítols. 

 La veu és clara, els crèdits i subtítols 
són correctes i sense errors. 

Apareixen dues de les tres llengües 
sense errors lingüístics, o bé 

apareixen les tres llengües però hi ha 
alguns errors, encara que no són 

greus. 

Apareix només una de les tres 
llengües o bé hi ha dues o tres 

llengües però conté alguns errors 
significatius o un nombre elevat 

d’errors. 

Contingut en 
ciències socials 

El vídeo mostra els tres enclavaments 
històrics de l’Època Moderna: torre de 

St.Joan, canal de Carles III i el Port 
Fangós. Descriu la importància 

històrica que van tenir per al territori del 
Delta. 

Descriu els tres enclavaments 
històrics (torre de St. Joan, canal de 

Carles III i el Port Fangós) i es mostra 
com a mínim un lloc històric 

representatiu de l’època moderna. 

Descriu alguns dels enclavaments 
històrics (torre de St. Joan, canal 

de Carles III i el Port Fangós), i els 
situa dins del territori del Delta. 

Contingut en 
ciències naturals 

El vídeo mostra  d’una manera explícita 
la importància mediambiental del Delta. 

Descriu els tres ambients com a 
ecosistemes deltaics (litoral, llacuna i 

arrossar) i es mostra com a mínim una 

Descriu els tres ambients com a 
ecosistemes deltaics (litoral, llacuna i 

arrossar) i es mostra com a mínim una 
espècie d’ocell representativa de 

cadascun d’ells. No queda clara la 

La descripció d’alguns d’aquests 
ambients (litoral, llacuna i arrossar) 
no és prou acurada o apareixen el 

mínim d’espècies demanades. 
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espècie d’ocell representativa de 
cadascun d’ells. 

idea d’ecosistema o de la seva 
rellevància a nivell mediambiental. 

 
 

Àudio Qualitat clara, volum adequat i no hi ha 
interrupcions auditives 

Parcialment clar, el volum varia i hi pot 
haver alguna interrupció. 

De molt poca qualitat o el volum no 
és adequat i hi ha interrupcions 

auditives 

Qualitat de la 
imatge 

Clara, nítida amb suficient llum i amb 
una edició apropiada 

Clara, nítida amb suficient llum però 
amb una edició molt simple o a 

l’inrevés. 

Poc clara, sense suficient llum i 
amb una edició molt pobra 

Altres aspectes ... Títols, crèdits, animacions tot molt 
cuidat i treballat  

Títols, crèdits, animacions correctes Títols, crèdits, animacions poc 
cuidat i treballat  

 

 


