2.2 RÚBRICA PER A LA COAVALUACIÓ DE COM HEM TREBALLAT EN EQUIP1
(Aquesta rúbrica l’han d’omplir conjuntament els components d’un equip cooperatiu, al final del projecte. S’han de puntuar
totes les caselles)
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Com creus que
ha funcionat
l’equip?

L’equip s’organitza i
col·labora.
El treball presentat indica
bona planificació i un alt
compromís de tots els
membres de l’equip per
realitzar-lo.

L’equip s’organitza amb una
mínima intervenció del
professorat.
Es nota amb el treball
presentat que l’equip ha
col·laborat.

L’equip s’organitza però
necessita alguna intervenció
del professorat per resoldre
conflictes.
El treball està mínimament
planificat.

L’equip té conflictes
constants i requereix
intervenció contínua del
professorat per resoldre’ls.
El treball és massa
individualista.

Implicació de
l’equip

Tot l’equip s’ha implicat molt
en el treball.

Tothom ha col·laborat en
l’equip, però a diferents
nivells.

Quasi tothom s’ha implicat i
ha completat les seves
tasques.

Només alguna part de l’equip
s’ha implicat en algunes
tasques.

Discussions per a
prendre acords i
planificar

Les discussions han servit
per arribar a acords conjunts
i planificar bé el treball.
Tothom ha expressat la seva
opinió i s’ha sentit escoltat.

Les discussions han servit
per avançar la feina però
amb pocs acords.

No hi ha hagut conflictes
però alguns no han participat
en les tasques de discussió i
planificació.

Hi ha hagut conflictes en les
tasques de discussió.

Autonomia de
l’equip

Els problemes han estat
solucionats dins l’equip i les
solucions s’han trobat entre
tots.

Gairebé sempre hem trobat
solucions nosaltres mateixos.

S’ha necessitat ajuda del
professorat només algunes
vegades.

S’ha necessitat ajuda del
professorat contínuament.

Coavaluació

Es realitza de manera crítica i Es realitza de manera prou
responsable.
crítica i prou responsable.

Es realitza de manera poc
crítica i/o poc responsable.

No es realitza de manera
crítica ni responsable.
Puntuació total de la rúbrica:

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

1
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