RÚBRICA D’AVALUACIÓ 1r CICLE: PRESENTACIÓ ORAL

INDICADORS

PROCÉS

PARTICIPACIÓ
ORAL

CONTINGUT

EXPOSICIÓ ORAL –
DISCURS

ADEQUACIÓ AL
GUIÓ

NIVELL 1
5 punts

NIVELL 2
3 punts

NIVELL 3
1 punt

Hem planificat amb
temps el treball i hem
fet la feina de manera
coordinada, posant en
comú totes les parts i
practicant, com a
mínim un cop,
l’exposició oral del
contingut.
Tots els components
del grup han participat
en l’exposició el mateix
temps (més o menys), i
de manera interactiva
(no un rere l’altre, amb
un ordre estanc).
El grup ha seleccionat
la informació adequada
i l’ha transformada
perquè sigui fácil
d’entendre. Ha posat
exemples i ens ha
quedat clara la seva
part.

Ens hem posat tard a
treballar, però ho hem
fet de manera
coordinada. Hem
repartit les parts de
l’exposició perquè sigui
coherent i resulti un
discurs ordenat.

Ens hem posat a
treballar a última hora,
i no ens hem coordinat
suficientment perquè
resultés un bon treball
coherent.

Tots els components
del grup han participat
en l’exposició el mateix
temps, però s’han anat
succeint un darrera
l’altre.

No han participat
tot/es, i si ho han fet
no amb un temps
equitatiu.

El grup ha seleccionat
la informació adecuada
o bé l’ha seleccionada
a mitges. Exposa els
continguts sense
mostrar coneixements
sobre la matèria.

Els components del
grup, en general,
resumeixen el que
posa la diapositiva,
sense llegir i dirigint la
mirada a l’audiència.

El grup ha seleccionat
la informació adequada
però no l’ha
transformada, sinó que
llegeix la informació
trobada a la xarxa.
Exposa els continguts
sense mostrar prou
coneixements sobre la
matèria.
Els components del
grup utilitzen les seves
notes i de vegades
llegeixen la diapositiva,
el que fa que no mirin
sempre l’audiència.

El producte final
s’ajusta a tots els
punts del guió de la
presentació oral (fases
i continguts mínims). A
més s’han introduít
continguts a la
presentació molt útils.

El producte final
s’ajusta a tots els
punts del guió de la
presentació oral (fases
i continguts mínims).
No s’han introduït
altres continguts a la
presentació.

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 25

Els components del
grup llegeixen
excessivament les
diapositivas o notes de
mà i no dirigiesen
gairebé la mirada a
l’audiència.
El producte final no
s’ajusta a tots els
punts del guió de la
presentació oral (fases
i continguts mínims).

