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2.1 RUBRICA PER A L’AVALUACIÓ D’UNA ESTRUCTURA APLICADA EN UNA ACTIVITAT 

La manera com 
apliquem aquesta 
estructura en una 
activitat facilita que 
hi hagi: Excepcional (4) Admirable (3) Acceptable (2) Amateur (1) Punt. 

Participació equitativa 
dins l’equip 

Tots els membres de l’equip 
participen activament i amb 
entusiasme. 

La major part dels membres 
de l’equip participen 
activament. 

Com a molt la meitat dels 
membres de l’equip 
participen activament. 

Només un membre de 
l’equip (o cap) 

participa activament. 

 

Responsabilitat 
individual i compartida 

Tots els membres de l’equip 
són responsables en la 
realització de l’activitat. 

La major part dels membres 
de l’equip són responsables 
en la realització de l’activitat. 

Com a molt la meitat dels 
membres de l’equip són 
responsables en la realització 
de l’activitat. 

Només un membre de 
l’equip (o cap) és 
responsable en la realització 
de l’activitat. 

 

Interacció simultània 
dins l’equip 

Durant l’activitat tots els 
membres de l’equip han 
expressat per ordre la seva 
opinió, han escoltat les 
opinions dels altres, han 
dialogat i s’han posat d’acord. 

Durant l’activitat la major part 
dels membres de l’equip han 
expressat per ordre la seva 
opinió, han escoltat les 
opinions dels altres, han 
dialogat i s’han posat d’acord. 

Durant l’activitat com a molt la 
meitat dels membres de 
l’equip han expressat per 
ordre la seva opinió, han 
escoltat les opinions dels 
altres, han dialogat i s’han 
posat d’acord. 

Durant l’activitat només un 
membre de l’equip ha 
expressat la seva opinió, no hi 
ha hagut diàleg i tots han 
acabat fent el que ha dit un. 

 

Exercici dels rols 
durant l’activitat 

Cada membre de l’equip ha 
exercit molt bé les funcions 
pròpies del seu càrrec. 

La major part dels  membres 
de l’equip ha exercit molt bé 
les funcions pròpies del seu 
càrrec. 

Només la meitat dels  
membres de l’equip ha 
exercit molt bé les funcions 
pròpies del seu càrrec. 

Només un (o cap) dels 
membres de l’equip ha 
exercit molt bé les funcions 
pròpies del seu càrrec. 

 

La resta dels membres de 
l’equip han contribuït a que 
cadascú pugui exercir 
correctament les funcions del 
seu càrrec. 

La major part de la resta 
dels membres de l’equip ha 
contribuït a que cadascú pugui 
exercir correctament les 
funcions del seu càrrec. 

Només un o dos de la resta 
dels membres de l’equip ha 
contribuït a que cadascú pugui 
exercir correctament les 
funcions del seu càrrec. 

Ningú de la resta dels 
membres de l’equip ha 
contribuït a que cadascú pugui 
exercir correctament les 
funcions del seu càrrec. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL DE LA RÚBRICA:  

PUNTUACIÓ OBTINGUDA (Sobre 10): (Total punts / 20) · 10 =  

 


