
 
Avaluació del treball de recerca 
A cada línia de la taula s’hi descriu un criteri de judici i quatre nivells d’assoliment. Per avaluar el treball marca el nivell 
d’assoliment de cada criteri amb una X i segueix les indicacions al peu. 

NOM de les persones del grup avaluat:   ____________________________________________________ 

 NIVELL D’ASSOLIMENT 
Assolit  
Sempre 

Força assolit 
A vegades 

Poc assolit 
Gairebé mai 

No assolit 
Mai 
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       CRITERIS GENERALS 
1 La portada informa de les dades bibliogràfiques bàsiques del 

document: títol, subtítol, autoria, centre educatiu  
    

2 El treball de recerca no conté faltes d’ortografia     

3 Els apartats estan numerats i citats a l’índex     

4 Les taules i les imatges tenen al peu una explicació     

       RESUM 

5 El resum no té més de 100 paraules     

6 En llegir-lo et fas una idea del contingut general de l’informe     

7 Està escrit en català i en anglès? Conté paraules clau?     

       INTRODUCCIÓ 

8 Conté la justificació del tema del treball?     

9 Conté l’origen de la recerca i el principal interès de recerca     

10 Conté una breu explicació dels altres apartats de l’informe?     

11 El que es diu està fonamentat o es cita la font     

       PROCÉS DE TREBALL 

12 S’ha redactat de forma clara i comprensible la qüestió de recerca     

13 S’han revisat les dades per depurar errades en la transcripció     

14 S’explica com s’ha dut a terme la recollida de dades     

15 S’identifica amb claredat la font i procedència de cada dada     

16 S’incorporen elements gràfics per comunicar la recerca (gràfics, 
fotografies, esquemes...) 

    

17 Conté una explicació de la representació gràfica?     

       RESULTATS 

18 S’expliquen les dades obtingudes?     

19 El que es diu està fonamentat (s’explica el per què)?     

20 Els resultats es sustenten en les dades analitzades     

21 S’inclouen recomanacions per a futures recerques     

22 S’han emprès accions de divulgació i/o transferència de la recerca a 
la societat 

    

23 Apareix el disseny i creació del pòster (roll-up)     

24 Apareix el disseny i creació del Tríptic     

25 S’explica com es realitzarà la recaptació solidaria     

        DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

26 S’identifiquen les oportunitats i els entrebancs trobats durant la 
recerca, així com les accions empreses 

    

27 Les conclusions responen coherentment a l’objectiu de recerca     

28 La bibliografia recull tots els documents consultats     

29 La bibliografia segueix un sistema d’ordenació alfabètic     

30 Un apartat d’agraïment reconeix totes les persones que han 
colꞏlaborat en la recerca 

    

Quantes X hi ha a cada nivell d’assoliment?     

Multiplica per 4, 3, 2 i 1 la casella superior i escriu el resultat (x4) (x3) (x2) (x1) 

Suma-ho tot, divideix entre 120 i multiplica per 100! 
Aquesta és la vostra puntuació sobre 100. 

Si vols millorar, revisa els criteris amb nivell d’assoliment baix 

PUNTUACIÓ TOTAL 


