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AUTOAVALUACIÓ

AVALUA'T

Suma els punts derivats de cada resposta teva. Clica el botó "MOSTRA TOTES LES PREGUNTES".
Al final de l'avaluació sortirà un % equivalent al resultat de la teva autoavaluació. També la teva
resposta et quedarà marcada amb un nº: 1 o 2 (1= POC; 2 = BASTANT, però hi ha respostes "2" que
valen 100% i altres 50%). Després, quan la mestra ho digui, es pot imprimir la teva autoavaluació o
desar-la a l'ordinador.

MOSTRA TOTES LES PREGUNTES

<=   =>

Recerca d'informació

  ?    No he estat capaç de fer res autònomament1.  

  ?    He estat capaç de trobar informació amb ajuda2.  

  ?    Tinc autonomia per cercar la informació, seleccionar-la i fer-la servir.3.  

1.  

Contingut

  ?    Tinc poc coneixement dels aspectes treballats.1.  

  ?    He assimilat una mica els aspectes treballats.2.  

  ?    Tinc bon coneixement dels aspectes treballats.3.  

2.  

Utilització del Mapa Conceptual

  ?    No sé que vol dir fer un mapa conceptual1.  

  ?    Puc fer un mapa conceptual amb ajuda2.  

  ?    Puc fer un mapa conceptual sense cap ajuda3.  

3.  

Continguts de la presentació: web

  ?    He fet errades ortogràfiques i els continguts han estat desordenats1.  

  ?    Els continguts de la web han estat ben organitzats i ordenats però he fet alguna
errada ortogràfica

2.  

  ?    La presentació inclou tota la informació. Ortografia correcte.3.  

4.  

Comprensió

  ?    Em costa entendre un text1.  

  ?    Puc entendre un text amb ajuda2.  

  ?    Sóc capaç d'entendre un text sense ajuda3.  

5.  

Exposició oral

  ?    Em costa molt expressar-me en català1.  

  ?    Sóc capaç de parlar en català però de vegades faig errades2.  

  ?    M'expresso correctament en català3.  

6.  

Treball col.laboratiu

  ?    Només vull treballar amb els meus amics i amigues1.  

  ?    Puc treballar amb altres nens i nenes encara que no siguin els meus amics2.  

  ?    Ajudo sempre al grup a pendre decissions3.  

7.  

Actituds

  ?    No sóc responsable amb les tasques que em demanen1.  

  ?    Em costa ser responsable i em despisto amb molta facilitat2.  

  ?    Assumeixo la responsabilitat que em pertoca i les feines a desenvolupar.3.  

8.  

 OK 
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