
Pla de
treball
individual

 
Comunitat de Grans 

"Rúbrica"

C O M U N I T A T  D E  G R A N S

E S C O L A  S I M E Ó  R A B A S A



TÍTOL DEL BLOC: COM SÓC

OBJECTIU NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

AUTONOMIA

EM CONEC 

(AUTOCONEIXEMENT i 

GESTIÓ

DE LES EMOCIONS)

No sé gestionar les meves 

limitacions i emocions, ni sóc

capaç d'acceptar la frustració.

Em manca conèixer i acceptar 

les pròpies limitacions i 

emocions. No  sóc capaç 

d’acceptar la frustració.

Conec i accepto les pròpies 

limitacions i emocions però em

costa acceptar la frustració.

Conec i accepto les pròpies

limitacions i emocions i sóc

capaç d'acceptar la frustració.

M'AGRADA COM SÓC

(AUTOESTIMA)

No confio en mi mateix ni tinc 

esperit crític davant les possibles 

situacions.

Confio en mi mateix però no tinc

esperit crític davant les 

possibles situacions.

Confio en mi mateix i tinc

esperit crític davant d'algunes

situacions.

Confio en mi mateix, tinc esperit

crític davant les possibles

situacions.

EM PUC CONTROLAR DAVANT

DIFERENTS SITUACIONS

(AUTOREGULACIÓ)

No resolc els conflictes ni amb

l'ajuda dels mestres.

Resolc els conflictes amb

l’ajuda del mestre.

Intento resoldre els conflictes 

per mi mateix.

Sé resoldre els conflictes per

mi mateix.

SÓC RESPONSABLE No sóc responsable i no tracto

correctament el material.

A vegades sóc constant i 

responsable del material propi i

escolar.

Només sóc responsable i 

constant quan m'ho recorden.

Tinc iniciativa, constància i 

responsabilitat en la cura del

material propi i escolar.

AMB ELS ALTRES SÓC... No em relaciono correctament

amb els companys/es i/o jugo 

sol/a.

Em costa  relacionar-me i

cooperar amb els altres.

Em relaciono només amb

alguns companys/es i amb els

adults.

Em relaciono correctament, tant 

amb els companys/es com amb

els adults.

INICIATIVA/EMPRENEDORIA

A l'HORA DE DECIDIR... No prenc decisions i em bloquejo. De vegades prenc decisions

però em deixo portar pels altres.

Normalment sóc capaç de 

prendre decisions personals.

Sóc capaç de prendre decisions

a nivell personal i col·lectiu.

DAVANT D'UNA ACTIVITAT 

M'ORGANITZO ...

No sé planificar la feina a realitzar. Mostro interès davant de les 

tasques depenent de la meva

motivació.

Tinc una visió global i concreta

del que he de fer davant d'un

projecte.

Tinc una visió global i concreta 

de les tasques que he de fer

i sé organitzar la feina tant a

nivell individual com de grup.

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL



TÍTOL DEL BLOC: COM EM RELACIONO

OBJECTIU NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

DAVANT D'UN CONFLICTE... Em costa trobar una solució

pacífica en els conflictes.

Necessito ajuda per resoldre els

conflictes.

Resolc els conflictes parlant. Resolc els conflictes parlant i

aprenc dels meus errors.

QUAN TREBALLO EN GRUP... Em costa treballar en grup i

sovint em desentenc dels 

acords presos.

Treballo en grup però aporto 

poques idees i, a vegades, no 

accepto les opinions dels altres.

Escolto, respecto les opinions i 

aporto idees.

Escolto i respecto les opinions

dels meus companys/es. 

Aporto bones idees i organitzo el 

grup.

RESPECTO LES NORMES DE

CONVIVÈNCIA

Em salto les normes de

convivència.

Em costa respectar les normes

de convivència.

Conec les normes de

convivència i les respecto.

Respecto i compleixo les

normes de convivència.

Ajudo a complir-les als altres.

RESPECTO LES NORMES DE

JOC

No compleixo les normes de joc. Em costa respectar les normes

de joc.

Conec les normes de joc i les

les respecto.

Respecto i compleixo les 

normes de joc. Ajudo a complir-

les als altres.

AMB ELS MATERIALS... No tinc cura dels materials. Em costa mantenir el material

en bon estat.

Sempre tinc cura dels 

materials, encara que sóc força

desendreçat. 

Sempre tinc cura dels materials 

i mantinc l'ordre.

AMB ELS ESPAIS DE

L'ESCOLA...

Deterioro els espais. Tinc poca cura dels espais. Tinc cura dels espais de l'escola. Tinc cura dels espais de 

l'escola i vetllo pel seu bon estat.

EDUCACIÓ EN VALORS



TÍTOL DEL BLOC: COM APRENC

OBJECTIU NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

EL MEU INTERÊS ÉS... No mostro interès pels aprenen-

tatges.Tinc una actitud passiva.

Mostro poc interès, depenent 

dels temes que es tractin.

Mostro interès pels aprenentatges. Mostro molt interès pels 

aprenentatges.

M’entusiasmo, em motivo fàcilment 

i l’encomano.

LA MEVA PARTICIPACiÓ ÉS... No participo gens de forma de

voluntària.

M’esforço per participar tot i que

em costa.

Participo poc.

A vegades faig aportacions poc 

oportunes.

Participo i expresso amb 

coherència el què penso i el 

què sé.

M'agrada participar i expressar 

amb coherència el què penso i el 

què sé. Les meves aportacions són 

molt positives i enriqueixen 

al grup.

EM CONCENTRO... No em concentro.

Em distrec amb facilitat.

Em distrec, però sóc capaç 

d’arribar a concentrar-me.

Em concentro amb facilitat.

Estic atent.

Sempre em concentro a la feina.

Estic sempre molt atent.

SÓC CONSTANT Sóc molt irregular en el meu tre-

ball diari. 

Sóc poc constant.

Tinc ritmes de treball molt 

variables.

Sóc constant i responsable. Sóc molt constant i responsable en 

tots els aprenentatges.

Tinc un gran nivell d’exigència.

QUAN TREBALLO EN GRUP... No faig aportacions. Deixo que

la resta del grup decideixi 

l’organització. De vegades

protesto.

Tinc dificultats per a organitzar

però assumeixo el meu rol.

Organitzo i distribueixo les 

feines amb bon criteri.

Organitzo i distribueixo les 

feines amb bon criteri.

Assumeixo un paper de lideratge 

positiu.

APLICO EL QUE APRENC A 

LA VIDA

No relaciono aprenentatges i 

situacions de la vida quotidiana.

Relaciono l’aprenentatge però 

no sempre l’aplico.

Aplico els aprenentatges a les 

situacions reals.

Utilitzo els meus aprenentatges

per a resoldre situacions de la vida 

i sé justificar-ho.

APRENDRE A APRENDRE



TÍTOL DEL BLOC: DIGITAL

OBJECTIU NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT

QUAN UTILITZO LA 

TECNOLOGIA...

Em costa entrar i tancar les

aplicacions i maquinari.

Em costa entrar i tancar les

aplicacions i maqunari; sovint

necessito  ajuda.

Entro i tanco les aplicacions i 

maquinari correctament. 

Entro i tanco les aplicacions i

maquinari correctament. Tanco

els aparells correctament.

Sé explicar el que faig amb la 

tecnologia.

DIGITAL


