
RÚBRICA 

 SATISFACTORI EXCEL·LÈNCIA 

ATREZZO 
Almenys hi ha la presència d’un element clarament visible 
que ens situa al moment de l’obra que s’està representant i 

que correspon al tema que s’està representant. 

Presència de més d’un element clarament visible que ens 
situa al moment de l’obra que s’està representant i que 

correspon al seu o tema o d’altres.  

VESTUARI El vestuari s’indentifica amb el tema que es representa. Presència d’espardenyes romanes (Calígula), joies, tiares, 
esclaves,... 

INTRODUCCIÓ 
MUSICAL -- S’ha introduït una peça musical apropiada a la representació 

teatral. 

COR -- Hi ha un cor que interpreta una peça musical i acompanya a 
la introducció musical. 

INTRODUCCIÓ 
NARRADOR La introducció contextualitza l’obra. A més a més insinua algun aspecte clau de la trama. 

PLANTEJAMENT 
DE LA SITUACIÓ El diàleg és entenedor i ajuda a entendre de què anirà l’obra.  

S’introdueix un aspecte clau del seu tema que no tingui a 
veure amb la trama. 

(Per ex. el grup d’art introdueix una àmfora a la trama) 

CONFLICTE El conflicte és clar. Es crea un problema i tothom l’entén.  Hi apareixen les diferents classes socials. 

RESOLUCIÓ Es resol el conflicte. Pot acabar bé (comèdia) o malament 
(tragèdia). 

La resolució del conflicte es realitza gràcies a la intervenció 
d’una tercera persona, la màgia, fenòmens naturals, als 

Déus,... 

MORALINA La moralina es relaciona amb el tema que tracten i resumeix 
la trama. 

A més a més es relaciona amb l’actualitat. (I d’aquí a 2000 
anys….) 

GUIÓ 

Definir espai i temps. 
Definir personatges, anomenant-los amb noms romans. 

Definir diàleg que tingui relació amb tema treballat. 
Guió amb estructura definida (introducció narrador, 

plantejament de la situació, conflicte, resolució del conflicte i 
moralina) 

Presència d’un mite al guió  

POSADA EN 
ESCENA 

INTERPRETACIÓ 

Veu alta. 
Vocalitzar. 
Memoritzar. 

Utilitza el llenguatge corporal, el gest, l’expressió, la mirada,. 
Pretén ser artístic.. 

https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&biw=1280&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=9w_MXKfpE_qCjLsPmayiiAU&q=caligula+zapato&oq=caligula+zapato&gs_l=img.3...6807.9758..10069...0.0..0.96.582.7......1....1..gws-wiz-img.......0i8i30.bqC32YFhYaM


 
 
 
AVALUACIÓ 
 

COSES A MILLORAR INDICADOR ASPECTES ASSOLITS 

 ATREZZO  

 VESTUARI  

 INTRODUCCIÓ MUSICAL  

 COR  

 INTRODUCCIÓ NARRADOR  

 PLANTEJAMENT DE LA SITUACIÓ  

 CONFLICTE  

 RESOLUCIÓ  

 MORALINA  

 GUIÓ  

 POSADA EN ESCENA 
INTERPRETACIÓ  

 


