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CRITERIS AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

1. SEGUIMENT DEL TREBALL: 3 punts.

  a) Nota 1a entrega:

  b) Nota 2a entrega:

  c) Nota 3a entrega:

2. PRESENTACIÓ DEL TREBALL ESCRIT: 5 punts (en paper i format digital).

3. PRESENTACIÓ ORAL: 2 punts.

RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓ ORAL DEL PROJECTE DE RECERCA

Assoliment 
excel·lent

Assoliment 
notable

Assoliment 
satisfactori

No assoliment

Presentació de diapositives
(1 punt)

Informació Cada diapositiva 
expressa un concepte.

La majoria de 
diapositives expressen 
un concepte.

En la majoria de 
diapositives hi ha un 
excés de conceptes.

No queden gaire clars 
els conceptes amb les 
diapositives.

Imatges Les imatges estan 
molt ben 
seleccionades i són 
representatives.

La majoria estan ben 
seleccionades d’acord 
amb el tema de la 
diapositiva.

Algunes estan ben 
seleccionades d’acord 
amb el tema.

Les imatges no estan 
ben seleccionades 
d’acord amb el tema.

Format i correcció 
ortogràfica

No hi ha errades 
ortogràfiques i el 
format és homogeni i 
coherent.

El format és correcte, 
amb una falta 
ortogràfica.

Hi ha dues errades 
ortogràfiques i 
incoherència en el 
format.

Hi ha més de tres 
errades ortogràfiques 
i/o el format és divers.

Exposició oral
(1 punt)

Llenguatge no 
verbal, entonació, 
corrreció i adequació 
lingüístiques

Miren al públic, usen 
un registre, estàndard, 
ric i variat i el to de 
veu és del tot adequat.

Miren al públic, usen 
un estàndard pobre i 
el to de veu és 
adequat.

No miren al públic, 
usen un registre 
estàndard pobre amb 
incorreccions i el to 
de veu no és gaire 
adequat.

Utilitzen un registre 
vulgar o massa 
col·loquial.
El to de veu no permet 
una correcta audició.

Ordre i temps Planifiquen 
correctament el temps 
i expliquen 
ordenadament el 
conjunt del treball.

La presentació és 
correcta en el temps, 
però sense un ordre 
lògic.

La presentació és 
massa breu o massa 
llarga.

La presentació és un 
caos sense fil 
conductor.

Coneixement de la 
matèria i preguntes

Coneixen el tema que 
presenten en profun-
ditat i són capaços o 
capaces de respondre 
preguntes.

Coneixen el tema que 
presenten en profun-
ditat, però no són 
capaços o capaces de 
respondre totes les 
preguntes.

Coneixen 
superficialment el 
tema.

No tenen suficients 
coneixements del 
tema que presenten.


