
Rúbrica d’avaluació

En aquesta rúbrica d'avaluació trobareu els criteris d'avaluació que fareu servir per
valorar la tasca que fareu en aquesta WQ.

Correcte Bo Excel·lent
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Ara coneixem
una mica més
que abans el
tema del
maltractament
entre alumnes
(bullying).

Ara coneixem força
millor que abans aquest
tema del maltractament
entre alumnes (bullying).
Sabrem identificar
fàcilment les conductes
quan es produeixin.

Ara coneixem força millor que abans
aquest tema del maltractament entre
alumnes (bullying). Sabrem
identificar fàcilment les conductes
quan es produeixin i tindrem eines
per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem
a qui demanar ajuda, si cal.
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ec

er
ca

d’
in

fo
rm

ac
ió Ens ha costat

una mica però
hem trobat la
informació
demanada.

Hem trobat la informació
demanada, però ens ha
costat una mica
descobrir el més
rellevant dintre del text.

Hem trobat fàcilment la informació
demanada i hem sigut hàbils en
descobrir ràpidament el més
rellevant o allò que ens interessava
més dintre del text.

C
o
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p

e
ra
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ó

Hem participat
aportant
algunes idees i
suggeriments.

Hem participat aportant
idees i hem fet
observacions i
suggeriments oportunes.

Hem participat activament aportant
idees, fent observacions i
suggeriments molt interessants i
rellevants per al tema.
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Hem fet la
nostra part de
treball
individual, l'hem
explicat als
companys.

Hem fet la nostra part de
treball individual, l'hem
explicat als companys i
hem acceptat els
suggeriments i les
crítiques que ens han
fet.

Hem fet la nostra part de treball
individual, l'hem explicat als
companys i hem defensat els nostres
punts de vista. Hem acceptat les
crítiques i els seus suggeriments.
Hem adequat el treball individual
incorporant les bones aportacions
dels companys i  destriant les
innecessàries o errònies.
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Hem
aconseguit
agrupar-nos en
cada moment
segons es
demanava.

Ens hem agrupat segons
les necessitats de cada
moment i hem acceptat
els canvis de situacions.

Ens hem agrupat segons es
demanava en les diferents activitats i
hem sabut adequar la nostra
actuació a cada nova situació i als
companys del grup.

R
es
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 d

e
co

nf
lic

te
s En els punts de

desacord hem
escoltat les
opinions dels
companys.

En els punts de
desacord hem escoltat
les opinions i hem
aportat les nostres
opinions argumentades.

En els moments de desacord, hem
argumentat les nostres opinions,
hem escoltat i valorat les dels altres i
hem arribat a un consens satisfactori
per tots.


