QUADERN DE SEGUIMENT DEL
PROJECTE - ROMA
GRUP:
QUÈ TREBALLEM

Nom i cognoms

TASCA:

MEMBRES DEL GRUP
Principals habilitats i interessos

NORMES (i possibles sancions) DEL TREBALL PER PROJECTES
1.
2.
3.
4.

5.

DISTRIBUCIÓ DE CÀRRECS I FUNCIONS
CÀRRECS

FUNCIONS

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

OBJECTIUS SETMANALS DEL GRUP
1.
2.
3.

COMPROMISOS PERSONALS
Nom

Compromís

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

DIARI DE SESSIONS
Dia: ...../.....
Hora: ...............
COM ENS ORGANITZEM?

QUÈ HEM FET?

VALORACIÓ:
(heu de reflexionar sobre els problemes, les solucions i les propostes de millora)

VALORACIÓ GLOBAL:
(heu de valorar el conjunt de la sessió marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt positiva

PUNTUACIÓ PER CADA MEMBRE DE L’EQUIP:
(teniu 50 punts a repartir entre els membres del grup decidint conjuntament)

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Puntuació:

Firma del secretari/a:

Observacions:
(del professorat)

Firma del professor/a:

REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP
Dia: ...../.....

Hora: ...............

Professor/a:................................

Com està funcionant el nostre grup?

Ha de millorar

Bé

1. Cadascú compleix amb les funcions del seu càrrec
2. Tots estem aprenent
3. Fem servir el temps adequadament
4. Acabem les tasques dins del temps previst
5. Ens ajudem els uns als altres
6. Estem complint els objectius
7. Estem complint els compromisos personals

Què és el que fem especialment bé?

Què hem de millorar?

Objectius addicionals per millorar

Valoració global

Signatura professorat:

(heu de valorar el conjunt de les sessions marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt
positiva

Molt bé

AVALUACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP
NOM

Ha de
millorar

Bé

Molt bé

Ha complert els compromisos
personals
Ha de
millorar
Bé
Molt bé

Ha de
millorar

Bé

Molt bé

Ha de
millorar

Bé

Molt bé

Bé

Molt bé

Bé

Molt bé

Avaluació del CÀRREC

Ha de
millorar

Bé

Molt bé

Ha de
millorar

Ha de
millorar

Bé

Molt bé

Ha de
millorar

Valoració global

Signatura professorat:

(heu de valorar el conjunt de les sessions marcant amb una X)

Negativa

Regular

Positiva

Molt
positiva

REPARTIMENT DE PUNTS DEL GRUP:_______
PUNTUACIÓ DE 0 a
4:
4 = Sempre
3 = Sovint
2 = Bastant
1 = Poc
0 = Quasi mai o mai
ESFORÇ
S'esforça per a que les
tasques cooperatives
puguin realitzar-se a temps
i de manera correcta.
INICIATIVA
Proposa idees i solucions
davant de les tasques i les
dificultats. No necessita
que li diguin el que ha de
fer.
RESPONSABILITAT
Realitza de manera
complerta, puntual i
correcta les tasques que el
grup li ha assignat (feines,
portar material,...). Realitza
adequadament les
responsabilitats del seu rol
(secretari, portaveu,...).
COOPERACIÓ
Escolta amb atenció el que
diuen els companys/es i
ajuda a prendre decisions.
S'interessa per col·laborar
fent alguna part de la tasca
cooperativa.

RESULTAT

NOMS DELS MEMBRES DEL GRUP

Els membres del grup cooperatiu ________, a data _______ de ____________ de
______ signem aquest acord de repartiment de punts.
Nom:

Nom:

Signatura:

Signatura:

Nom:

Nom:

Signatura:

Signatura:

Professor del grup:
Signatura:

COM UTILITZAR AQUEST QUADERN DE GRUP
Aquest quadern és per organitzar-vos i fer seguiment del vostre treball.
És 
important que:
-

En tingueu cura i el guardeu a la vostra taquilla (del secretari).
No el porteu a casa.
El mantingueu net, sense trencaments ni guixots.
S’ha de complimentar cada dia el diari de sessions: el secretari ha d’escriure els
acords previs i posteriors a les tasques realitzades i la valoració conjunta
. El
secretari i el professor d’aula han de signar cada sessió.
Per 
complimentarel quadern:
Dia 1 i 2
Dedicar una bona estona a parlar entre vosaltres per:
-

-

Decidir quines són les vostres 
habilitats iinteressosrelacionats amb el projecte.
Decidir quines seran les normes del treball en grup cooperatiu; amb la resta de
la classe llegireu les actituds que es valoren en els criteris d’avaluació que hi ha al
fòrum d’inici de projecte i a partir d’aquí, pactareu, conjuntament i amb ajuda del
professorat, les normes.
Decidir quin càrrec desenvoluparà cadascú.
Decidir els objectius que teniu com a grup aquesta setmana.
Exemples:
- Trobar la manera de posar-nos d’acord.

-

-

Ajudar-nos a treure el millor de cadascú.
Acordar una estratègia per fer silenci.
Acordar una estratègia per respectar el torn de paraula i que no parli tothom alhora.

Decidir un o dos compromisos personals. Penseu en alguna cosa que voleu
millorar de vosaltres mateixos.
Exemples:
Organitzar millor els meus apunts.

-

Pensar abans de parlar i/o cridar.
Escoltar l’opinió dels companys del grup.
Trobar una manera de concentrar-me.
Parlar més fluixet.

Día 3
- A l’
INICI de cada classe: agafar el Quadern, pactar i complimentar la primera
pregunta “Com ens organitzem?”
- 10 minuts abans del FINAL de la classe: parlar entre vosaltres i pactar per
complimentar la segona pregunta “Què hem fet?”, la Valoració, la Valoració Global i la
puntuació per cada membre del grup.
- Un cop complimentat el quadern, el secretari l’ha de signar i l’heu de donar al
professorque també l’ha de signar.
- Dia 4
Amb el professor omplir el full de “Revisió del grup cooperatiu”:
- Pactar i 
complimentar les diferents preguntes sobre com ha funcionat el grup durant
aquestes setmanes i fer propostesper millorar.
- Pactar 
i complimentar la valoració global tenint en compte el conjunt de les sessions
durant aquestes setmanes.
- Dia 5 i final
Amb el mentor de grup omplir el full d’ “Avaluació trimestral del grup cooperatiu”:
- Pactar i 
complimentar les diferents preguntes sobre com ha funcionat el grup durant
aquestes setmanes.
- Pactaricomplimentar l’avaluació dels diferents membres del grup.
- Pactaricomplimentar les dues últimes preguntes, fent propostes de millora.
- Pactar 
i complimentar la Valoració global tenint en compte el conjunt de les sessions
i intentant ser el més equitatiu possible.
- Pactaricomplimentar la“Rúbrica per avaluar el Quadern de grup”.

4

3

2

1

0

El QG està net i
polit, ni hi ha
guixots, pàgines
trencades o
pàgines que
falten. La
cal·ligrafia s’entén.

El QG està net i
polit,però hi ha
alguns guixots, o
pàgines trencades
o pàgines que
falten. La
cal·ligrafia s’entén
amb algunes
dificultats.

El QG està poc
net i polit: hi ha
força guixots, o
pàgines trencades
o pàgines que
falten. La
cal·ligrafia sovint
no s’entén.

El QG no està net
ni polit: hi ha molts
guixots, o pàgines
trencades o
pàgines que
falten. La
cal·ligrafia no
s’entén.

No fet

S’ha completat tot
de manera
correcta.

S’ha completat tot
però no del tot
correctament, ja
que hi falten coses
o no s’entén el
que hi diu.

S’ha completat tot
però força
incorrectament, ja
que hi falten
moltes coses i
moltes no
s’entenen..

Pràcticament no
s’ha escrit res
d’objectius,
compromisos ni
càrrecs o no
s’entén el que hi
diu.

No fet

3. S’han
completat tots els
fulls de reflexió de
les sessions

S’ha completat tot
de manera
correcta.

S’ha completat tot
però no del tot
correctament ja
que hi falten
sessions o no
s’entén el que hi
diu.

S’ha completat tot
però força
incorrectament, ja
que hi falten
moltes sessions i
moltes no
s’entenen.

Pràcticament no
s’ha contestat cap
pregunta o no
s’entén el que hi
ha fet.

No fet

4. Organització
del grup per fer el
QG

El QG l’ha escrit
el/la secretàri/a
però tots/es hem
parlat i hem arribat
a acords sobre
què posar-hi.

El QG l’ha escrit
el/la secretàri/a
però alguns no
han parlat i a
vegades no s’ha
arribat a acords
sobre què
posar-hi.

El QG l’ha escrit
el/la secretàri/a
però només ho ha
fet ell amb algú
altre i, per tant, no
s’ha arribat a
acords sobre què
posar-hi.

El QG l’ha escrit
el/la secretàri/a
sol/a.

No fet

5. Heu estat
capaços de
proposar
solucions i
resoldre els
problemes de
grup

Sí

Bastant

Poc

Gens

No

1.Ordre, netedat,
polidesa i
cal·ligrafia

2. S’han
completat tots els
càrrecs, objectius
i compromisos
personals

NOTA FINAL

OBSERVACIONS
dels membres del
grup o del
professorat
Per avaluar el QUADERN de GRUP, primer, llegim atentament tots els enunciats, parlem entre nosaltres, comprovem que hem entès el
mateix i, finalment, ens posem una nota pactada entre tots (de 1 a 10), corresponent a l’enunciat que pensem que descriu millor el
nostre Quadern. RECORDEU! És un 10% de la vostra nota!

