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Resum: 
Un dels problemes amb el que ens trobem sovint a l’aula és que molts alumnes 
no entenen perquè reben una nota concreta en una tasca i no acaben de 
conèixer o entendre els criteris d’avaluació que el professor segueix per avaluar 
el seu treball.  

En aquest treball es proposa utilitzar les rúbriques com a eina d’avaluació en 
classes de ciències amb l’objectiu de que els alumnes participin en la tasca 
avaluadora, tant en el disseny de les rúbriques com en l’avaluació dels seus 
companys, coneguin i entenguin els criteris d’avaluació i rebin un major 
feedback. Tot amb l’objectiu final de que millorin els seus resultats i 
aprenentatge.  

Aquest estudi es va fer en alumnes de l’ESO i del batxillerat i les rúbriques es 
van utilitzar per avaluar en els dos casos una activitat escrita i una presentació 
oral.  

Els resultats ens mostren com la utilització de les rúbriques com a eina 
d’avaluació en les classes de ciències ajuda a que els alumnes coneguin millor 
els criteris d’avaluació i fa que el seu aprenentatge i resultats siguin millors. De 
la mateixa manera que, també ens indiquen com en general la percepció i 
resposta dels alumnes cap al disseny i utilització de la rúbrica ha estat molt 
positiva.  

Paraules claus:  aprenentatge, avaluació, batxillerat, ciències, coavaluació, 
criteris d’avaluació, disseny, ESO, feedback, notes, qüestionari de valoració i 
rúbrica. 
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Resumen: 
Uno de los problemas con el que nos encontramos a menudo en el aula es que 
muchos alumnos no entienden porque reciben una nota concreta en una tarea 
y no acaban de conocer o entender los criterios de evaluación que el profesor 
sigue para evaluar su trabajo.  

En este trabajo se propone utilizar las rúbricas como herramienta de evaluación 
en clases de ciencias con el objetivo de que los alumnos participen en la tarea 
evaluadora, tanto en el diseño de las rúbricas como en la evaluación de sus 
compañeros, conozcan y entiendan los criterios de evaluación y reciban un 
mayor feedback. Todo con el objetivo final de que mejoren sus resultados y 
aprendizaje.  

Este estudio se realizó en alumnos de la ESO y del bachillerato y las rúbricas 
se utilizaron para evaluar en ambos casos una actividad escrita y una 
presentación oral.  

Los resultados nos muestran como la utilización de las rúbricas como 
herramienta de evaluación en las clases de ciencias ayuda a que los alumnos 
conozcan mejor los criterios de evaluación y hace que su aprendizaje y 
resultados sean mejores. De la misma manera que también nos indican como 
en general la percepción y respuesta de los alumnos hacia el diseño y 
utilización de la rúbrica ha sido muy positiva. 

Palabras claves:  aprendizaje, bachillerato, ciencias, coevaluación, criterios de 
evaluación, notas, cuestionario de valoración, diseño, ESO, evaluación, 
feedback y rúbrica. 
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1. Presentació general del treball 
 

Un dels problemes amb el que ens trobem sovint a l’aula és que molts alumnes 
no entenen perquè reben una nota concreta en una tasca. Això porta a que els 
alumnes pensin que ells són bons o mals estudiants o que la percepció que té 
el professor d’ells és el perquè de la seva nota. A més, els alumnes tenen a 
vegades la percepció de que els professors tenen un currículum privat.  

Durant la fase d’observació vaig veure que moltes vegades els alumnes en les 
classes de ciències tenen dificultats per entendre el que s’espera d’ells quan 
fan una activitat. Ja que aquests no acaben d’entendre quins són els criteris 
d’avaluació de les activitats. Aquesta observació la vaig fer tant a les classes de 
l’ESO com a les de batxillerat. I crec que si utilitzéssim algun mètode que 
afavorís l’apropiació i la comprensió dels criteris d’avaluació dels alumnes els 
resultats i el seu aprenentatge serien molt millors. Un mètode que no només 
permeti als alumnes entendre els criteris, sinó amb el que aconseguim que els 
tinguin presents al fer l’activitat i també després al rebre la correcció d’aquesta.  

En aquest treball amb l’objectiu d’intentar solucionar aquest problema, es 
proposa utilitzar les rúbriques, un instrument avaluador que permet que els 
estudiants participin en la tasca avaluadora, entenguin el que se’ls demana (els 
criteris d’avaluació) en les diferents tasques i els ajudi a fer una autoreflexió de 
les seves habilitats o del seu treball, guiant així als alumnes cap a la millora de 
les seves tasques i cap a l’aprenentatge.  

La proposta d’aquest tema ha sorgit a partir de l’observació feta a l’aula durant 
la part pràctica del màster, però també gràcies a conceptes treballats al llarg 
del màster. Concretament, en l’assignatura d’aprenentatge i ensenyament de 
les ciències I, vam tractar el tema de l’avaluació. On se’ns va comentar la frase 
“digue’m com avalues i et diré com aprenen els teus alumnes”. També se’ns va 
indicar com en les últimes dècades hi ha hagut bastanta recerca sobre la funció 
de l’avaluació. I com l’autoavaluació i la coavaluació poden ajudar a 
l’aprenentatge de l’alumne. Vam parlar de diferents eines d’avaluació, entre les 
que es trobaven les rúbriques. En aquesta mateixa assignatura també se’ns va 
parlar de l’autoregulació de l’aprenentatge i en aquest tema van tornar a sortir 
les rúbriques. Se’ns va comentar que són un bon sistema per ajudar a 
reflexionar sobre la qualitat que s’espera de les produccions dels alumnes. Que 
tenen efectes de millora dels productes finals dels alumnes i que contribueixen 
a un augment de l’aprenentatge.  

Altres conceptes que m’han portat a fer aquest treball han estat els vistos en 
l’assignatura de processos i contextos educatius. En aquesta assignatura vam 
veure com perquè hi hagi aprenentatge es necessari aconseguir un bon clima 
d’aula. I una forma d’aconseguir-ho seria implicant els alumnes en la seva 
avaluació i en el disseny de l’instrument d’avaluació, que en el cas de les 
rúbriques ens referiríem als criteris d’avaluació i als diferents nivells 
d’assoliment. El fet d’implicar els alumnes en l’avaluació amb la utilització de 
les rúbriques també fa que la realització de la tasca sigui més motivadora. El 
que em porta a relacionar-ho amb l’assignatura de desenvolupament, 
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aprenentatge i educació a l’aula en la que vam veure la importància de la 
motivació en l’aprenentatge.  

L’ institut del Forat del Vent , ha estat el lloc on he fet les meves pràctiques. 
Es tracta d’un centre públic situat a Cerdanyola del Vallès, municipi amb un 
nivell socioeconòmic lleugerament superior a la mitja del Vallès Occidental. 
Aquest centre ofereix educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat en 
diverses modalitats (humanitats, ciències socials, científic i tecnològic) i 
batxillerat nocturn. Pel que fa a l’ESO tenen 5 grups per curs i el nombre 
promig d’alumnes per classe és d’uns 25. Una característica a ressaltar és que 
en les classes de ciències naturals i de tecnologia disposen d’algunes hores 
desdoblades per fer pràctiques en grups més reduïts.  

Aquest Institut participa en el projecte educat 2.0. Aquest projecte, a més de 
noves dotacions a les aules (pissarres digitals interactives, més connectivitat 
wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per a cada alumne, comprèn el 
desplegament exploratori dels llibres de text en format digital. 

  

 

 

Com he comentat durant la meva estada d’observació en l’institut del Forat del 
Vent vaig observar que els alumnes de ciències tenen dificultats per entendre el 
que s’espera d’ells quan fan una activitat, fent que la majoria de vegades no 
entenguin el motiu d’una nota a una altra, ni rebin una retroalimentació eficaç, 
el que dificulta per tant l’aprenentatge dels alumnes.  

Pel que la meva pregunta de recerca  pel TFM és: El disseny i la utilització de 
la rúbrica com a eina d’avaluació en les classes de ciències ajudarà a que els 
alumnes coneguin millor els criteris d’avaluació i això farà que el seu 
aprenentatge i resultats siguin millors? 

Aquest objectiu general pot ser desglossat en les següents preguntes de 
recerca:  

• La utilització de les rúbriques com a eina d’avaluació fa que els alumnes 
tinguin més clars els criteris d’avaluació? 
 

• La utilització de les rúbriques com a eina d’avaluació fa que els alumnes 
percebin que l’avaluació és més objectiva? 
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• La utilització de les rúbriques com a eina d’avaluació farà que els 

alumnes obtinguin millors resultats? 
 

• Amb l’ús de rúbriques s’aconsegueix que els alumnes tinguin presents 
els criteris d’avaluació al fer l’activitat? 
 

• L’ús de les rúbriques fa que els alumnes abans de lliurar una activitat 
revisin si han seguit els criteris d’avaluació? 
 

• La coavaluació mitjançant rúbriques afavoreix el “feedback” que reben 
els alumnes de les activitats avaluades? 
 

• El disseny de les rúbriques per part dels alumnes fa que aquests es 
sentin més responsables de si el seu treball està bé o malament? 
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2. Marc teòric i legal  
 

2.1. Avaluació formadora 
 

En els últims anys s’ha fet bastanta recerca sobre l’avaluació i la implicació que 
té aquesta en l’aprenentatge dels alumnes. S’ha passat a tenir una visió de que 
l’avaluació no només serveix per mesurar els resultats dels alumnes sinó que 
pot jugar un paper important en l’aprenentatge d’aquest, tot se’n una peça clau 
tant de què s’ensenya com de com s’ensenya. En aquesta nova forma de 
percebre l’avaluació, coneguda com a avaluació formadora, es persegueix el 
desenvolupament de la capacitat de l’alumne per autoregular-se. Sent la tasca 
d’avaluar/regular útil per l’aprenentatge significatiu dels alumnes (Sanmartí, 
2007; Sanmartí, 2010). 

Aquest treball és centre en la utilització de la rúbrica com a eina d’avaluació 
que permet dur a terme una avaluació formadora, en la que els alumnes 
escullen els criteris d’avaluació i en la que es coavaluen, tot afavorint el 
feedback.  

2.2. Concepte de rúbrica i tipus de rúbriques 
 

Les rúbriques són guies de puntuació utilitzades en l’avaluació dels alumnes 
que descriuen les característiques específiques d’un producte, projecte o 
exercici en varis nivells de rendiment, amb la finalitat d’aclarir que s’espera del 
treball de l’alumne, de valorar la seva execució i de facilitar una 
retroalimentació de l’avaluació. Les rúbriques es poden utilitzar per avaluar un 
rang ampli de matèries i activitats. Es poden utilitzar per avaluar activitats o 
treballs individuals, però també per avaluar activitats en grup com projectes o 
presentacions orals. Són apropiades tant per les àrees tècniques, científiques o 
humanístiques (Blanco et al., 2008). 

Pel que fa a la seva aparença, les rúbriques habitualment tenen un format de 
graella, amb un eix vertical on s’especifiquen els criteris d’avaluació de 
realització de la tasca a avaluar i un eix horitzontal on es concreten els nivells 
de qualitat d’aquests criteris (Reddy et al., 2010).  

Convencionalment es diferencien dos tipus de rúbriques: les analítiques i les 
holístiques, tot i que en aquest treball quan es parli de rúbrica en general es 
farà referència a l’analítica. De forma breu cal comentar que les rúbriques 
holístiques són aquelles que permeten fer una valoració general del conjunt del 
treball de l’estudiant sense definir quins són els aspectes fonamentals. I que en 
canvi, les rúbriques analítiques identifiquen quins són els components d’un 
treball o tasca que seran avaluats i aquests són avaluats per separat (Blanco et 
al., 2008; Mertler, 2001; Pérez, 2013; Pozo, 2012). 

La selecció d’un tipus o un altre de rúbrica depèn fonamentalment de l’ús que 
se li vulgui donar als resultats concrets de l’avaluació. Escollirem una rúbrica 
analítica si:  
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• És important avaluar els diferents processos, fases, elements, 
components que constitueixen el procés/producte. 
 

• Es pretén un alt grau de retroalimentació: que els estudiants rebin 
feedback per cada un dels criteris individuals de puntuació.  
 

• Es vol establir perfils diagnòstic (punts forts i dèbils) a nivell individual i/o 
de grup. 
 

• Es desitja donar pesos diferents a diferents components del treball o 
tasca.  

(Blanco et al., 2008; Mertler, 2001)  

Podem veure un exemple de rúbrica analítica en la Taula 1. Aquesta rúbrica 
està dissenyada per avaluar un mural, en la columna de l’esquerra trobem la 
llista dels criteris i en la resta de columnes hi ha la descripció dels nivells de 
qualitats de cada un dels criteris, segons tres categories de qualitat (just, bé i 
excel·lent). Al final de la rúbrica s’ha afegit una altra columna en la que es 
posarà el valor numèric de cada criteri.  

Taula 1. Exemple de rúbrica analítica. Rúbrica d’avaluació d’un mural. 
http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/td109/modul_5/ practica_4.html  

RÚBRICA D’AVALUACIÓ D’UN MURAL 

 Just Bé Excel·lent Punts 

Títol  Títol incomplet Títol correcte Títol suggerent de mida 
gran i destacat 

 

Mides totals Massa petit o massa gros Mides força adequades 
amb pocs espais en 
blanc o massa plens 

La mida del mural és 
adequada a les 
necessitats del contingut 

 

Colors Monocolor o colors poc 
atractius 

Colors diversos La combinació de colors 
de fons i del text faciliten 
la lectura i son agradables 

 

Text en general  Lletra  massa petita o 
irregular 

Lletra correcte La mida de les lletres és 
llegible una distància d’un 
parell de metres 

 

Frases  Paraules sense relació 
entre elles 

Frases entenedores Frases ben construïdes, 
senzilles però completes 

 

Vocabulari  Pobre, escàs Normal correcte Adequat, ric , precís , 
concret 

 

Ortografia Hi ha diverses faltes Alguna falta Correcta no hi ha cap falta  

Imatges  Poques o massa imatges, 
algunes sense una clara 
relació amb el tema 

Imatges adequades Adequades al tema, de 
mida visible, ben 
retallades, ben repartides 
en l’espai del mural 

 

Equilibri estètic Àrees molt plenes, àrees 
en blanc, costa de trobar 
la relació entre el text i les 
imatges corresponents 

Elements força ben 
distribuits, es pot 
relacionar el text amb 
les imatges 

Entre el text i la imatge hi 
ha un equilibri (50% de 
cada). Queda ben clar 
quin text correspon a cada 
imatge i viceversa.  
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Podem trobar més exemples de rúbriques en diferents adreces web (Taula 2). 
On se’ns mostra com les rúbriques poden ser utilitzades per avaluar diferents 
tipus de tasques i competències.  

Taula 2. Recursos on podem trobar rúbriques dissenya des.  
 

Rubistar http://rubistar.4teachers.org/ 

Banc de rúbriques del XTEC http://www.xtec.cat/web/curriculum/bancderubriques 

Webquest XTEC: http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/td109/modul_5/practica_4.html 

Avaluació: rúbriques i 

portafolis 

https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-

avaluar/rubriques/rubriques-1 

Pinterest: https://www.pinterest.com/carmebarba/rubriques/ 

Banc de rúbriques: https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/home 

 
 

2.3. Usos de les rúbriques en el món educatiu 
 

Encara que avui dia en general associem les rúbriques amb l’ensenyament, les 
rúbriques van ser creades cap a l’any 1970 als Estats Units pels jutges, amb 
l’objectiu de que aquests tinguessin un mateix criteri. No va ser fins al 1990 en 
que les rúbriques van començar a ser utilitzades en el món de l’educació. Des 
de llavors les rúbriques en el món de l’ensenyament s’han utilitzat amb 
diferents finalitats: compartir criteris d’avaluació entre professors, compartir 
criteris d’avaluació amb els alumnes o pares, com a eina que permet fer auto i 
coavaluació i com a eina que promou l’aprenentatge al ser utilitzada pels 
alumnes com a part d’una avaluació formativa dels seus treballs o tasques 
(Panadero, 2012; Reddy et al., 2010).  
Les rúbriques són considerades per la comunitat educativa com una bona eina 
per l’avaluació i l’aprenentatge per diferents motius, entre els que trobem: 
 

Beneficis de caràcter general de l’ús de les rúbriques  

• Promou l’objectivitat de l’avaluació. 

• Les rúbriques són un instrument d’avaluació versàtil, poden ser utilitzades per valorar tasques de 

qualsevol tipus.  

• Són una bona eina perquè els alumnes l’autoavaluïn i es coavalïin. 

• Són fàcils d’utilitzar i d’explicar. 

• Ajuda a que l’aprenentatge es centri en aconseguir uns determinats assoliments. 

 
 

 
Beneficis pels professors de l’ús de les rúbriques  

• Permeten avaluar el treball dels alumnes de forma ràpida i eficient. 

• Ajuda als professors a determinar de forma específica els criteris amb els que avaluarà als 

alumnes.  

• Ajuda als professors a mostrar als alumnes de forma clara quines són les seves expectatives i 

com poden arribar a elles.  

• Permet al professor descriure qualitativament els diferents nivells d’assoliment als que els 

alumnes han d’arribar. 

• Donen informació al professor sobre l’efectivitat del procés d’aprenentatge que està utilitzant.  

• Permet als professors donar als alumnes una retroalimentació més precisa.  

• Ajuden als professors a justificar les qualificacions dels alumnes als pares.  
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Beneficis pels alumnes de l’ús de les rúbriques  

• Permet que els alumnes coneguin detalladament els criteris d’avaluació. 

• Instrument que guia l’aprenentatge dels alumnes, al facilitar l’autoreflexió i la implicació activa 

de l’aprenent.  

• Si els alumnes participen en el disseny de la rúbrica s’aconsegueix que aquests s’impliquin en 

l’avaluació, passant a ser aquesta una tasca més motivadora. Gràcies a la rúbrica s’inicia amb els 

alumnes un diàleg i negociació de l’avaluació. 

• Permet que l’alumne avaluï i faci una revisió final dels seus treballs abans d’entregar-los al 

professor. 

• Promou la responsabilitat dels alumnes, a l’implicar-los en l’avaluació del seu treball 

(autoavaluació). 

• Les rúbriques poden ser de gran ajuda quan els estudiants són novells fent una determinada 

tasca.  

• Proporcionen als estudiants retroalimentació sobre les seves fortaleses i debilitats, perquè 

puguin fer un millor treball la pròxima vegada. 

• Millora l’aprenentatge dels alumnes. 

• Promou les expectatives d’aprendre dels estudiants al clarificar quins són els objectius del 

professor i de quina manera poden ser aconseguits.  

• Indica amb claredat a l’alumne quines són les àrees en les que té deficiències, amb aquesta 

informació i amb l’ajuda del professor aquest pot planificar com superar-les. Poden tenir per tant 

un efecte motivador en els alumnes. 

• Quan són utilitzades per a l’autoavaluació dels alumnes, aquests milloren considerablement les 

seves capacitats per detectar els problemes dels seus propis treballs i per desenvolupar 

estratègies per resoldre les dificultats per si sols.  

• Disposen d’un escenari positiu per fomentar l’autoregulació de l’aprenentatge dels estudiants. 

L’ús de les rúbriques per part dels alumnes permet el desenvolupament d’hàbits i estratègies de 

revisió, seguiment i avaluació del propi treball sobre la base de criteris compartits. Des de que la 

rúbrica es converteix en referent comú a l’inici del treball, els estudiants poden utilitzar-la com a 

norma per valorar els seus progressos i èxits, per regular els seus esforços i per modificar 

estratègies.  

 
 

 
(Blanco et al., 2008; Goodrich, 2000; Navarro et al., 2009; Panadero, 2012; 
Pozo, 2012). 

2.4. Percepció que tenen els alumnes de les rúbriqu es 
 

Pel que fa a la percepció dels alumnes sobre les rúbriques podem dir que en 
general els alumnes tenen una bona percepció de les rúbriques. Destaquen 
que les rúbriques els ajuden a tenir clars els objectius de la tasca i a saber com 
el professor els avaluarà. Hi ha estudis que mostren, al contrari del que 
podríem pensar, que amb l’ús de les rúbriques els alumnes es preocupen més 
en fer bé la tasca enlloc de fer-ho en la nota que obtindran. A més, quan 
s’autoavaluen o coavaluen en general no es posen notes més altes de les que 
els posaria el professor. A l’utilitzar l’auto i coavaluació els alumnes es 
responsabilitzen també de la tasca avaluadora, aprenen a valorar els seus 
treballs i es motiven per treballar més, per no tindre que ser ells mateixos els 
que es posin mala nota.  

La participació dels alumnes en l’elaboració de la rúbrica és un factor molt 
important per aconseguir tant que els alumnes tinguin una bona percepció de la 
rúbrica, i per tant no la rebutgin, com que la rúbrica actuï realment millorant 
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l’aprenentatge dels alumnes de forma més eficient (Panadero, 2012; Reddy et 
al., 2010). 

2.5. Rúbriques i aprenentatge 
 

Un dels aspectes positius segons varies investigacions de la utilització de les 
rúbriques és que aquestes tenen un efecte positiu en l’aprenentatge dels 
alumnes i per tant també en la qualitat dels seus treballs o tasques. Efecte que 
segurament es deu a un conjunt de factors relacionats tant en l’ús de la rúbrica 
per se com en la forma en que aquesta es utilitzada com a eina d’avaluació. Pel 
que podríem dir que les rúbriques promouen l’aprenentatge al: 

• Tractar-se d’una eina d’avaluació que ajuda a entendre als alumnes els 
criteris d’avaluació (qualitats d’un bon treball) per a una determinada 
tasca o treball. Fet que permet que els alumes puguin regular i orientar 
el seu aprenentatge.  
 

• Permet als alumnes participar en la negociació de quins criteris 
d’avaluació és consideren importants per una determinada tasca i això fa 
que adquireixin com a propis els criteris i tinguin una actitud més 
responsable en el seu aprenentatge.  
 

• Els alumnes poden utilitzar les rúbriques per mirar de forma crítica el seu 
treball abans d’entregar-lo, tot fixant-se si realment compleix tots els 
criteris que es valoraran.  
 

• Promou l’autoreflexió, l’avaluació crítica per part dels alumnes del seu 
propi treball i els ajuda a adquirir autonomia.  
 

• La retroalimentació que donen les rúbriques als alumnes facilita que 
aquests detectin quins elements han de millorar del seu treball, tot 
proporcionant informació als alumnes sobre el seu progrés. 
 

• La utilització de les rúbriques com a eina d’avaluació permet que els 
alumnes s’autoavaluïn i que facin les següents preguntes  a) On vaig? b) 
On estic ara? i c) Com puc aconseguir arribar fins allà? 
 

• La utilització de les rúbriques també permet que els alumnes es 
coavaluïn, promovent el seu aprenentatge per fer una anàlisi crítica i 
constructiva del treball dels seus companys. 
 

(Blanco et al., 2008; Chica, 2011, Goodrich, 2000; Hack, 2013; Navarro et al., 
2009; Pozo, 2012; Raposo et al., 2011).  
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2.6. Aspectes que s’han de tenir en compte per un b on ús de 
la rúbrica 

 

Tot i que hi ha varis estudis que donen suport als avantatges de les rúbriques, 
n’hi ha d’altres que mostren com l’ús d’aquestes no té efectes positius en 
l’aprenentatge ni en els resultats dels alumnes. Tot i això, els estudis en els que 
s’han vist efectes positius de l’ús de les rúbriques comenten que els resultats 
desfavorables podrien ser deguts a un mal disseny o utilització de les 
rúbriques. Senyalant a més que la majoria d’estudis s’han fet a Estats Units, pel 
que per valorar millor l’ús de les rúbriques haurien d’haver estudis en altres 
llocs geogràfics i també en llocs culturalment diferents (Panadero, 2012; Reddy 
et al., 2010).  

Amb l’objectiu de fer en aquest treball un bon disseny i utilització de la rúbrica, 
passarem a comentar tota una sèrie d’aspectes que s’han de tenir en compte: 

• La claredat del llenguatge en una rúbrica és una qüestió important, ja 
que una rúbrica ambigua no pot ser ben interpretada pels estudiants.  
 

• L’alumne ha de tenir clars els criteris d’avaluació. Pel que si la rúbrica no 
es dissenya a classe amb els alumnes, aquesta ha de ser explicada pel 
professor. 
 

• Els alumnes han de disposar de la rúbrica abans de començar la tasca, 
per tal que puguin fer la tasca sabent els criteris d’avaluació i tinguin 
l’oportunitat de revisar el seu treball amb la rúbrica abans de lliurar-lo.  
 

• Els criteris seleccionats han de ser els idonis, no han de ser ni massa 
específics ni massa generals. Han de reflectir el que el professor espera 
que aprenguin els alumnes. Els criteris d’avaluació han de guiar el 
disseny de la unitat didàctica del professor. 
 

• Les rúbriques no han de ser excessivament llargues, perquè sinó 
l’avaluació amb aquestes es torna molt feixuga. 
 

• Alhora de desenvolupar el model de puntuació s’ha de ser coherent amb 
els objectius plantejats. Fixar una forma de puntuar ajudarà a que la 
rúbrica sigui més fiable (un mateix treball sempre serà valorat igual). 
 

• Tots els criteris d’avaluació que tingui en compte el professor han de 
figurar en la rúbrica.  
 

• Les rúbriques no han de tenir masses criteris i aquests han de poder ser 
ensenyables.  
 

• Els criteris que s’avaluen han de ser observables. 

(Carrizosa et al., 2011; Moskal et al., 2000; Panadero, 2012; Popham, 1997; 
Reddy et al., 2010). 
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2.7. Context del sistema català 
 

En el sistema català d’educació les competències bàsiques són l’eix del procés 
educatiu. El currículum de l’ESO va orientat a l’adquisició de competències per 
part dels alumnes amb la finalitat de que amb l’educació obligatòria 
s’aconsegueixin adquirir les eines necessàries per entendre el món i 
esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament en la 
societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Entre les 8 
competències bàsiques que es treballen al llarg de l’ESO hi ha la competència 
d’autonomia i iniciativa personal i la d’aprendre a aprendre, competències que 
es treballen amb la utilització de les rúbriques com a eina d’avaluació. 
Concretament la utilització de les rúbriques ajuda adquirir responsabilitat sobre 
les pròpies accions, contribueixen al coneixement d’un mateix, a l’autocrítica i a 
aprendre de les errades. A la vegada que els ajuda a adquirir habilitats per 
conduir el seu propi aprenentatge i a ser més autònoms.  

En el context del sistema català també es considera que pel que fa a 
l’avaluació cal abandonar la visió de l’avaluació exclusivament sancionadora 
dels resultats de l’alumnat i passar a concebre-la com una activitat 
comunicativa que regula el procés d’aprenentatge a fi de potenciar els 
processos d’aprenentatge. Activitat en la que han de participar els alumnes de 
forma activa. I en la que l’ús dels diferents tipus d’avaluació, com 
l’autoavaluació i la coavaluació, i instruments, com els portafolis, dossiers, 
rúbriques, asseguren l’eficàcia educativa. En aquest treball és proposa que els 
alumnes a través de la utilització de rúbriques com a eina d’avaluació participin 
de forma activa en el procés d’avaluació tot participant tant en la seva pròpia 
avaluació com en la dels seus companys. Eina amb la que es vol aconseguir un 
major nivell de retroalimentació als alumnes sobre la seva avaluació amb la 
finalitat de que l’avaluació sigui una activitat en la que es potenciï el procés 
d’aprenentatge (Departament d’ensenyament).  
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3. Metodologia 

3.1. Problemàtica 
 
Com ja s’ha comentat a l’inici del treball un dels problemes amb els que em 
vaig trobar va ser que molts estudiants no entenien perquè rebien una nota 
concreta en una tasca, és a dir, no acabaven de tenir clars quins eren els 
criteris d’avaluació. Això porta a que els estudiants pensin que ells són bons o 
mals estudiants o que la percepció que té el professor d’ells és el perquè de la 
seva nota. A més, també vaig observar com els estudiants tenen a vegades la 
percepció de que els professors tenen un currículum privat.  
 
Amb l’objectiu d’intentar solucionar aquest problema, en aquest treball es 
proposa que els estudiants participin en la tasca avaluadora, ja que d’aquesta 
manera aquests entendran el que se’ls demana (els criteris d’avaluació) en les 
diferents tasques i els ajudarà a fer una autoreflexió de les seves habilitats o 
del seu treball. Una forma d’aconseguir-ho és mitjançant el disseny i l’ús de 
rúbriques, eina d’avaluació que permetrà als alumnes participar en el procés 
d’avaluació, conèixer millor els criteris d’avaluació i a més els guiarà en la 
millora de les seves tasques. 

3.2. Hipòtesi fonamentada 
 
La hipòtesi d’aquest treball és que amb la utilització de la rúbrica els alumnes 
coneixeran millor i seran més conscients dels criteris d’avaluació i això farà que 
el seu aprenentatge i resultats siguin millors.  

3.3. Metodologia 
 
Com a part del pràcticum del màster de formació de professorat de secundària i 
batxillerat he dissenyat una unitat didàctica per l’ESO i una altra pel batxillerat. 
Les dues unitats didàctiques consten de dues activitats en les que es pot 
utilitzar la rúbrica com a eina d’avaluació. Tenia dos grups de l’ESO (grup A i B) 
i dos grups de batxillerat (grup A i B), pel que un dels grups ha utilitzat la 
rúbrica per l’activitat 1 i l’altre per l’activitat 2. D’aquesta forma els dos grups 
s’han pogut beneficiar de la millora de resultats com a conseqüència de la 
introducció de la rúbrica. A la vegada que m’ha permès comparar els resultats 
en una mateixa activitat entre alumnes que han utilitzat la rúbrica i els que no.  

Unitat didàctica de batxillerat 

Aquesta unitat didàctica s’ha dut a terme en dos grups d’alumnes de primer de 
batxillerat que estan cursant l’assignatura de ciència en el món contemporani. I 
concretament la unitat didàctica tracta sobre el tema de reproducció assistida.  

La unitat didàctica ha estat avaluada a partir de l’entrega de la resolució d’un 
cas sobre la reproducció assistida i amb la realització d’una presentació sobre 
el cas. El grup A ha utilitzat la rúbrica per avaluar l’entrega de la resolució del 
cas i el grup B per avaluar la presentació oral del cas. Les rúbriques, tant la del 
grup A com la del B, han estat dissenyades a l’aula i els alumnes les han 
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utilitzat per coavaluar-se. En l’activitat en la que els alumnes no han dissenyat 
ni utilitzat la rúbrica, se’ls han comentat els criteris d’avaluació i les activitats 
han estat corregides per la professora seguint la rúbrica dissenyada per l’altre 
grup. Fent que els criteris d’avaluació siguin els mateixos pels dos grups i que 
l’única diferència sigui el disseny i utilització de les rúbriques per part dels 
alumnes. 

Unitat didàctica de l’ESO 

Aquesta unitat didàctica s’ha dut a terme en dos grups d’alumnes de segon de 
l’ESO que estan cursant l’assignatura optativa de petites investigacions. I 
concretament la unitat didàctica tracta sobre el mètode científic i les variables. 

La unitat didàctica ha estat avaluada a partir de l’entrega d’un dossier de 
pràctiques i de la realització d’una presentació oral en la que cada grup explica 
a la resta en que consistia la seva pràctica. El grup A ha utilitzat la rúbrica per 
avaluar el dossier de pràctiques i el grup B la ha utilitzat per avaluar l’exposició 
oral. A l’igual que en el cas dels alumnes de batxillerat les rúbriques, tant la del 
grup A com la del B, han estat dissenyades a l’aula i els alumnes les han 
utilitzat per coavaluar-se. En l’activitat en la que els alumnes no han dissenyat 
ni utilitzat la rúbrica, se’ls han comentat els criteris d’avaluació i les activitats 
han estat corregides per la professora seguint la rúbrica dissenyada per l’altre 
grup. Fent que els criteris d’avaluació siguin els mateixos pels dos grups i que 
l’única diferència sigui el disseny i utilització de les rúbriques per part dels 
alumnes. 

Disseny de les rúbriques 

Per dur a terme el disseny de les rúbriques a classe s’ha mostrat una 
presentació en la que s’explica que és una rúbrica i s’ensenyen tot d’exemples 
de bons i mals treballs o presentacions. A continuació els alumnes han escrit 
en ”post-its” un parell de criteris d’avaluació que consideren importants. Tot 
seguit s’han posat en comú els criteris i s’han triat els més rellevants. Un cop 
triats els criteris d’avaluació, els alumnes han fet grups per escriure els 
diferents nivells d’assoliment dels criteris. Tot seguit, un representat de cada 
grup ha llegit els diferents nivells d’assoliment i aquests han estat comentats 
fins arribar a un consens. Finalment, la professora ha dissenyat la rúbrica amb 
totes les contribucions dels alumnes i aquesta ha estat comentada amb els 
alumnes per assegurar que tothom està d’acord i l’entén.  

3.4. Instruments 
 
En aquest treball els alumnes han dissenyat quatre rúbriques. Els alumnes de 
batxillerat han dissenyat una per avaluar els casos i una altra per avaluar les 
presentacions i els alumnes de l’ESO han dissenyat també dues rúbriques, una 
per avaluar els dossiers de pràctiques i l’altra per avaluar la presentació dels 
murals (apartat 7.5).  

Per portar a terme el disseny de les rúbriques amb els alumnes vaig dissenyar 
quatre rúbriques per utilitzar-les com a pauta per guiar el disseny de les 
rúbriques dels alumnes (apartat 7.4). Junt amb una presentació en cada cas de 
que són les rúbriques i tot d’exemples sobre bons i mals treballs per cada tipus 
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de rúbrica (apartat 7.3). Exemples que tenen la finalitat d’ajudar als alumnes a 
extreure diferents criteris d’avaluació.  

Un altre instrument que s’ha utilitzat amb la finalitat de recollir evidències sobre 
la utilització de la rúbrica ha estat una enquesta de valoració (apartat 7.6). 
Enquesta que han respòs tots els alumnes de forma anònima l’últim dia de 
classe de la unitat didàctica.  

3.5. Recollida de dades i evidències 
 

La hipòtesi plantejada en aquest treball s’ha dividit en preguntes de recerca, 
que es troben detallades en l’apartat de presentació general del treball.  

Per respondre totes aquestes preguntes de recerca i així poder comprovar la 
hipòtesi d’aquest treball s’han recollit tota una sèrie de dades i evidències. 
Aquestes dades o evidències s’han recollit principalment de tres formes: 

1. Recollida de les puntuacions obtingudes dels alumnes en les diferents 
tasques.  

2. Qüestionari de valoració de l’ús de les rúbriques. 
3. Observació de l’actitud dels alumnes quan se’ls demana dissenyar i 

utilitzar les rúbriques.  

3.6. Anàlisi de les dades 
 

Les dades han estat analitzades utilitzant el test T-student.  
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4. Desenvolupament dels recursos 

4.1. Pla d’acció 
 

El pla d’acció s’ha dut a terme en dos grups de l’ESO i en dos grups del 
batxillerat. En els annexos es troba tant la programació de la unitat didàctica de 
l’ESO com la del batxillerat. En els dos casos la programació de les unitats 
didàctiques s’ha fet tenint en compte el currículum i de forma coherent amb la 
programació del centre. Alguns dels aspectes que podem trobar en la 
programació de les unitats didàctiques són: breu resum de la unitat didàctica, 
context en el que es desenvolupa la unitat didàctica, objectius d’aprenentatge, 
les competències que s’han treballat (tant les competències bàsiques com les 
específiques), el contingut de la unitat didàctica, seqüència de les activitats, 
criteris generals d’atenció a la diversitat, criteris generals d’avaluació i la 
connexió amb altres matèries.  

En la seqüència de les activitats es té en compte la temporització, la gestió a 
l’aula i l’atenció a la diversitat. Pel que fa a l’avaluació, a l’utilitzar-se en aquest 
treball la rúbrica com a eina d’avaluació s’ha tingut especialment interès en que 
l’avaluació sigui una avaluació formativa, que formi part del procés 
d’aprenentatge. La utilització de rúbriques també ha afavorit el tractament a la 
diversitat, ja que ha ajudat a tots els alumnes a saber què els demana el 
professor, i reduir així la diferència entre els alumnes que tenen més o menys 
facilitat per entendre que espera el professor del seu treball. En general, la 
gestió a l’aula de les unitats didàctiques (també la gestió a l’aula de les 
sessions en les que s’ha treballat amb les rúbriques) s’ha fet amb la intenció 
d’afavorir un bon clima a l’aula per l’aprenentatge, tot estimulant la participació i 
implicació de tots els alumnes i promovent la convivència i participant en la 
resolució de conflictes de les parelles i grups heterogenis que anaven sorgint.  

Tant la programació de la unitat didàctica de l’ESO com la del batxillerat consta 
de 10 sessions. El pla d’acció d’aquest treball s’ha introduït en les dues unitats 
didàctiques de la mateixa manera. En les dues unitats didàctiques es fan dues 
activitats que poden ser avaluades amb rúbriques i les dues es fan en dos 
grups d’alumnes. Pel que a l’objectiu de poder comparar els resultats obtinguts 
en les tasques dels alumnes amb la utilització o sense la utilització de la rúbrica 
i de que tots els alumnes tinguessin l'oportunitat de treballar amb les rúbriques, 
s’ha fet que un dels grups utilitzi la rúbrica en la primera activitat i l’altre la utilitzi 
en la segona activitat. 

Dins de les dues unitats didàctiques hi ha una sessió dedicada al disseny de la 
rúbrica per part dels alumnes i una altra a la coavaluació de la tasca amb la 
utilització d’aquesta.  

4.2. Descripció dels grups d’alumnes 
 

En l’ESO teníem dos grups l’A i el B, es tracta de grups amb pocs alumnes. En 
aquesta hora les classes habituals es desdoblen en dos grups, un que fa 
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francès i l’altre la nostra assignatura, petites investigacions. En el grup A hi ha 9 
alumnes, un 55% de noies i un 45% de nois. En el grup B hi ha 12 alumnes, un 
67% de noies i un 33% de nois. Com feia molt poc que havien començat 
aquesta assignatura no disposo de notes prèvies a les obtingudes en un 
examen que la professora ens va demanar que féssim sobre el mètode 
científic. La nota promig de l’examen del grup A és de 6,56 i la del B de 6,62 
(Figura 1).  
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Figura 1 Notes promig, desviació estàndard i nota m àxima i 
mínima del grup A i B de l’examen de l’ESO sobre el 
mètode científic.  La nota promig del grup A és de 6,56 i la del 
grup B de 6,62, la desviació estàndard de 3,01 i de 1,21, el 
valor màxim és de 10 i de 8,5 i el valor mínim de 0 i de 5,5, 
respectivament.  

 

Pel que fa al batxillerat teníem el grup A (batxillerat tecnològic) en el que hi ha 
23 alumnes, un 13% són noies i un 87% nois i el grup B (batxillerat humanístic) 
en el que hi ha 35 alumnes, dels que un 60% són noies i un 40% nois. Abans 
de començar la nostra unitat didàctica ja ens va ser informat que hi havia 6 
alumnes del grup B i 4 del grup A que havien abandonat el batxillerat. De les 
restants havia un total de 5 alumnes del grup A i 2 del grup B que havien 
suspès en l’última avaluació 6 o més assignatures. Segons la nostra mentora ni 
els alumnes del grup A ni els del B mostren especialment interès en aquesta 
assignatura i ens comenta que al ser una assignatura que no va a la selectivitat 
estan poc motivats. La nota promig de ciències del món contemporani del 
segon semestre del grup A és de 5,68 i la del grup B de 5,34 (Figura 2). Pel 
càlcul d’aquestes notes no s’han tingut en compte ni els alumnes que han 
abandonat el batxillerat ni els que tenen més de 6 assignatures suspeses, ja 
que aquests en general no van assistir a les classes ni van entregar els treballs.  
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PROMIG 5,68 5,34 

DESVIACIÓ 
ESTÀNDARD 

1,38 1,20 

MAX 8,6 8,0 

MIN 3,1 2,6 
 

 
Figura 2. Notes promig, desviació estàndard i nota màxima i 
mínima del grup A i B trimestrals de l’assignatura ciències 
del món contemporani de batxillerat.  La nota promig del grup 
A és de 5,68 i la del grup B de 5,34, la desviació estàndard de 
1,38 i de 1,20, el valor màxim és de 8,6 i de 8,0 i el valor mínim 
de 3,1 i de 2,6, respectivament.  

 

4.3. Consideracions per a l’anàlisi dels resultats 
 

Hi ha diferents factors limitants que s’han de tenir en compte a l’hora d’analitzar 
els resultats d’aquest treball. Un dels factors a tenir en compte és la curta 
durada de l’aplicació del pla d’acció, degut a que aquest s’ha fet dins d’una 
unitat didàctica i no al llarg d’un curs escolar. Un altre factor també lligat amb la 
curta durada de l’aplicació del pla d’acció és que els alumnes no havien utilitzat 
prèviament les rúbriques per avaluar-se i molt menys les havien dissenyat. 
Considero que per veure els resultats de la utilització de la rúbrica el més 
convenient hauria estat donar als alumnes un temps per habituar-se al seu ús i 
després comparar les notes de les tasques segons si han utilitzat o no la 
rúbrica. 

Un altre factor és que els grups que s’han comparat, l’A i el B, no eren del tot 
similars i el nombre d’alumnes per grup també era diferent. De totes formes cal 
dir que eren més comparables els grups de l’ESO que els de batxillerat, on els 
alumnes seguien diferents tipus de batxillerat i per tant tenien uns interessos 
per la matèria i dinàmica de treball bastant diferents.  

A pesar d’ aquests factors limitants, també cal mencionar que ha estat de gran 
ajuda poder treballar amb dos grups d’alumnes a la vegada i amb els alumnes 
de l’ESO i del batxillerat.  
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4.4. Resultats 

4.4.1. Els alumnes que utilitzen les rúbriques tene n una puntuació 
major que els alumnes que no les han utilitzat 

 

El grup A de l’ESO ha dissenyat i utilitzat la rúbrica per coavaluar-se el guió de 
pràctiques, en canvi el grup B la ha dissenyat i utilitzat per coavaluar-se la 
presentació del mural. La nota promig del guió de pràctiques del grup A és de 
7,54 i la del grup B de 6,24. En canvi, la nota promig de les presentacions del 
mural del grup A és de 6,69 i la del grup B de 7,89 (Figura 3 i Figura 4). 
Aquestes notes no han sigut modificades segons la nota promig de 
l’assignatura, perquè no es tenia, ni per les de l’examen fet sobre el mètode 
científic ja que com hem vist en l’apartat 4.2 són molt semblants.  
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PROMIG 7,54 6,24 

DESVIACIÓ 
ESTÀNDARD 

1,10 1,70 

MAX 9,0 8,2 

MIN 5,0 2,3 

T-student 0,041 
 

 
Figura 3 Notes promig, desviació estàndard i nota m àxima i 
mínima del grup A i B del guió de pràctiques de l’ESO  i la t-
student.  La nota promig del grup A és de 7,54 i la del grup B de 
6,24, la desviació estàndard de 1,10 i de 1,70, el valor màxim és 
de 9 i de 8,2 i el valor mínim de 5,0 i de 2,3, respectivament. La t-
student és de 0,041, pel que les diferencies de notes entre els 
dos grups són significatives.  

 

Aquests resultats ens mostren com els alumnes que han dissenyat i utilitzat la 
rúbrica per una determinada activitat tenen notes significativament superiors als 
que no l’han utilitzada. I aquest efecte el veiem tant en l’activitat de fer un guió 
de pràctiques com en la de fer una presentació d’un mural.  
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PROMIG 6,69 7,89 

DESVIACIÓ 
ESTÀNDARD 

1,58 1,06 

MAX 9,3 9,0 

MIN 4,0 5,0 

T-student 0,042 
 

 
Figura 4 Notes promig, desviació estàndard i nota m àxima i 
mínima del grup A i B de la presentació del mural d e l’ESO i 
la t-student.  La nota promig del grup A és de 6,69 i la del grup B 
de 7,89, la desviació estàndard de 1,58 i de 1,06, el valor màxim 
és de 9,3 i de 9,0 i el valor mínim de 4,0 i de 5,0, respectivament. 
La t-student és de 0,042, pel que les diferencies de notes entre 
els dos grups són significatives. 

 

Pel que fa al batxillerat els alumnes del grup A (batxillerat tecnològic) han 
dissenyat i utilitzat la rúbrica per coavaluar-se la resolució d’un cas problema 
sobre reproducció assistida. En canvi, el grup B (batxillerat humanístic) han 
dissenyat i utilitzat la rúbrica per coavaluar-se la presentació del cas que havien 
estat treballant. La nota promig de la resolució del cas del grup A és 7,35 i la 
del grup B és de 6,19. La nota promig de la presentació dels casos del grup A 
és de 8,58 i la del grup B és de 5,42 (Figura 5 i Figura 6). A l’igual que en els 
resultats de l’ESO si ens fixem en la nota promig de l’assignatura d’aquests dos 
grups, que es troba en l’apartat 4.2, veiem que hi ha només una petita 
diferència, que no altera significativament ni les notes de la resolució dels 
casos ni la de les presentació d’aquests, pel que les notes obtingudes no han 
estat modificades segons la nota promig de l’assignatura. 

Aquests resultats mostren com els alumnes que han dissenyat i utilitzat la 
rúbrica per coavaluar-se la resolució dels casos tenen una nota 
significativament superior als que no l’han utilitzat. Efecte que no s’observa en 
els alumnes que han dissenyat i utilitzat la rúbrica per coavaluar-se la 
presentació dels casos. Les notes baixes de les presentacions del grup B 
poden ser degudes a que alguns alumnes d’aquest grup just abans de fer la 
presentació van passar una setmana a França i no es van preparar 
degudament la presentació i a que els alumnes del grup A mostren una major 
habilitat a l’hora de fer presentacions orals, potser degut a una major pràctica 
que l’altre grup (els dos grups segueixen itineraris diferents de batxillerat). 
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PROMIG 7,35 6,19 

DESVIACIÓ 
ESTÀNDARD 

1,28 1,99 

MAX 9,5 9,15 

MIN 5,3 2,0 

T-student 0,0206 
 

 
Figura 5 Notes promig, desviació estàndard i nota m àxima i 
mínima del grup A i B de la resolució dels casos de  batxillerat 
i la t-student . La nota promig del grup A és de 7,35 i la del grup B 
de 6,19, la desviació estàndard de 1,28 i de 1,99, el valor màxim 
és de 9,5 i de 9,15 i el valor mínim de 5,3 i de 2,0, respectivament. 
La t-student és de 0,0206, pel que les diferencies de notes entre 
els dos grups són significatives. 
 

 

Si analitzem la coavaluació feta pels alumnes veiem com en la coavaluació dels 
guions de pràctiques per part dels alumnes del grup A de l’ESO un 83% han 
estat una mica més durs a l’hora d’avaluar als seus companys del que la 
professora hauria estat i un 17% ho han fet de forma molt semblant a la 
professora. En el cas de la coavaluació de la presentació dels murals feta pel 
grup B de l’ESO un 45% han estat una mica més durs a l’hora d’avaluar als 
seus companys del que la professora hauria estat i un 55% ho han fet de forma 
molt semblant a la professora. En la coavaluació feta pel grup A de batxillerat 
de la resolució dels casos un 10% han estat una mica més durs a l’hora 
d’avaluar als seus companys del que la professora hauria estat, un 58% ho han 
fet de forma molt semblant a la professora i un 32% han estat una mica menys 
durs. En canvi, en la coavaluació feta pel grup B de batxillerat de la presentació 
dels casos un 18% s’han avaluat de forma molt semblant a com ho hauria fet la 
professora i un 82% han estat menys durs, és a dir, han posat notes als seus 
companys per sobre de les que els corresponien segons la rúbrica. Els 
resultats de les coavaluacions ens mostren com els alumnes de l’ESO 
tendeixen a coavaluar de forma més dura de la que ho faria la professora i com 
els alumnes de batxillerat ho fan de forma molt semblant a la professora o 
inclús tendeixen a ser menys durs.  
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Figura 6 Notes promig, desviació estàndard i nota m àxima i 
mínima del grup A i B de la resolució dels casos de  batxillerat . 
La nota promig del grup A és de 8,58 i la del grup B de 5,52, la 
desviació estàndard de 0,51 i de 1,62, el valor màxim és de 9,5 i 
de 8,5 i el valor mínim de 8,0 i de 3,0, respectivament.  

 

4.4.2. El qüestionari de valoració de les rúbriques  ens mostra la 
percepció positiva de l’ús de les rúbriques per par t dels 
alumnes 

 

A l’acabar la unitat didàctica es va passar a tots els alumnes, grup A i B de 
l’ESO i del batxillerat, un qüestionari de valoració de les rúbriques (apartat 7.6). 
Aquest qüestionari constava de 11 preguntes tancades en les que els alumnes 
havien de respondre segons una escala del 0 al 10, sent el 0 la puntuació 
mínima i el 10 la màxima, i de 3 preguntes obertes. Les preguntes de resposta 
tancada d’aquest qüestionari són: 

1. A l’utilitzar les rúbriques creus que l’avaluació ha estat més objectiva?

2. La utilització de les rúbriques t’ha permès conèixer millor els criteris d’avaluació?

3. Has utilitzat la rúbrica per tenir presents els criteris d’avaluació mentre feies l’activitat?

4. Has utilitzat la rúbrica per revisar el teu treball abans d’entregar-lo?

5. T’has sentit més responsable de si el teu treball estava bé o malament a l’haver participat en el disseny de la

rúbrica?

6. Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge quan les has utilitzat de forma

autònomament per revisar el teu treball?

7. Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge quan un/a company/a les ha utilitzat per

revisar el teu treball?

8. Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge quan les has utilitzat per revisar el treball

d’un/a company/a?

9. A l’acabar l’avaluació, la utilització de les rúbriques t’ha permès identificar què has fet bé i què has fet malament?

10. Saps que has de millorar per elaborar un millor treball?

11. Ara que saps que has de millorar, et veus capaç de fer-ho millor a la pròxima unitat?  
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I les de resposta oberta són: 

12. Què en penses de l’ús de les rúbriques?

13. Quins suggeriments faries per utilitzar les rúbriques de forma més eficient?

14. Com t’has sentit al participar en l’elaboració dels criteris d’avaluació?  

Les respostes a les preguntes tancades del qüestionari de valoració de les 
rúbriques dels diferents grups es mostren a continuació en la Figura 7 i en la 
Figura 8. Per la representació de les respostes a les preguntes s’han fet tres 
categories segons la puntuació que han donat els alumnes com a resposta: una 
categoria de 1 al 4, una altra del 5 al 7 i una del 8 al 10.  
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Figura 7 Resultats de les p reguntes tancades del qüestionari de valoració de l es 
rúbriques del grup A i B de l’ESO . Respostes a les 11 preguntes del qüestionari segons tres 
categories: categoria del 1 al 4, categoria del 5 al 7 i categoria del 8 al 10.  

 

Si ens fixem en les respostes donades pels alumnes de l’ESO veiem com en 
general la puntuació és major en el grup A, grup que ha utilitzat la rúbrica per 
avaluar el guió de pràctiques. La pregunta menys valorada pel grup A han estat 
la 4, que ens indiquen com un punt a reforçar de l’ús de les rúbriques seria la 
seva utilització abans d’entregar el treball. Aquest efecte també és veu en el 
grup B, que han utilitzat les rúbriques per avaluar la presentació del mural. Amb 
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els resultats obtinguts en la valoració de les rúbriques per part dels alumnes de 
l’ESO podem dir que aquests creuen que són una eina d’avaluació objectiva, 
que els han permès conèixer millor els criteris d’avaluació, s’han sentit 
responsables de la qualitat del seu treball (especialment el grup A), han tingut 
un efecte positiu en la millora del seu aprenentatge tant quan les han utilitzat 
per revisar el seu treball com el d’un company (especialment el grup A), els han 
permès identificar que han fet bé i malament del seu treball després de 
l’avaluació, gràcies al seu ús saben que han de millorar del seu treball i es 
veuen capaços de fer-ho en el proper treball.  
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Figura 8 Resultats de les preguntes tancades del qüestionari  de valoració de les 
rúbriques del grup A i B de batxillerat. Respostes  a les 11 preguntes del qüestionari 
segons tres categories: categoria del 1 al 4, categoria del 5 al 7 i categoria del 8 al 10. 

 

Si ens fixem en les respostes donades pels alumnes de batxillerat veiem com 
en general la puntuació és major en el grup A, grup que ha utilitzat la rúbrica 
per avaluar la resolució dels casos. Efecte que també s’observa en els alumnes 
de l’ESO, pel que sembla que valoren més positivament la utilització de les 
rúbriques en treballs escrits que no pas per avaluar presentacions orals. A més 
a més, s’observa que les respostes de l’ESO en general tenen una major 
puntuació que la dels de batxillerat. En l’ESO la pregunta amb menys puntuació 
ha estat la 4, en canvi en el batxillerat ho són la 4 i la 5. Pel que part dels 
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alumnes de batxillerat no han o han utilitzat poc les rúbriques per revisar el seu 
treball abans d’entregar-lo. I en general, els alumnes de batxillerat s’han sentit 
menys responsables de la qualitat del seu treball que els de l’ESO.  

Amb els resultats obtinguts en la valoració de les rúbriques per part dels 
alumnes de batxillerat podem dir que dins principalment de la categoria del 5 al 
7, aquests creuen que les rúbriques són una eina d’avaluació objectiva 
(especialment el grup A), que els han permès conèixer millor els criteris 
d’avaluació, les han utilitzat per tenir presents els criteris d’avaluació mentre 
feien l’activitat, han tingut un efecte positiu en la millora del seu aprenentatge 
tant quan les han utilitzat per revisar el seu treball com el d’un company, els 
han permès identificar que han fet bé i malament del seu treball després de 
l’avaluació, gràcies al seu ús saben que han de millorar del seu treball i es 
veuen capaços de fer-ho en el proper treball.  

Les respostes a les tres preguntes obertes del qüestionari de valoració de les 
rúbriques dels diferents grups es mostren a continuació en la Figura 9, la Figura 
10 i la Figura 11. Per la representació de les respostes a les preguntes s’han fet 
tres o quatre categories segons el tipus de resposta donada pels alumnes.  

 

a) 
Grup A ESO: Què en penses de l'ús de les rúbriques? 

Opinió favorable 

Opinió desfavorable 

No contestat

 

b) 

70%
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Grup B ESO: Què en penses de l'ús de les rúbriques? 

Opinió favorable 

Opinió desfavorable 
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Figura 9 Resposta al qüestionari de valoració de la  rúbrica a la pregunta “Què en penses de l’ús 
de les rúbriques?”.  Per la representació de les respostes ha aquesta pregunta s’han fet tres categories: 
opinió favorable, opinió desfavorable i pregunta no contestada. a) Respostes a la pregunta del grup A de 
l’ESO, que va utilitzar la rúbrica per avaluar el guió de pràctiques. b) Respostes a la pregunta del grup B 
de l’ESO, que va utilitzar la rúbrica per avaluar la presentació del mural. c) Respostes a la pregunta del 
grup A de batxillerat, que va utilitzar la rúbrica per avaluar la resolució dels casos. d) Respostes a la 
pregunta del grup B de batxillerat, que va utilitzar la rúbrica per avaluar la presentació dels casos. 
 

Els resultats a la pregunta “Què en penses de l’ús de les rúbriques?” són en 
tots els casos; grup A i B de l’ESO i grup A i B de batxillerat, bastant favorables 
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(Figura 9). Algunes de les respostes favorables han estat: “són una forma molt 
eficaç i innovadora per avaluar de forma correcta i objectiva”, “m’ha ajudat a fer 
un millor treball”, “penso que és bo tenir la rúbrica al costat a l’hora de fer un 
treball” i “està bé que les utilitzem, perquè així anirem millorant els nostres 
treballs”. I algunes de les respostes desfavorables han estat: “molt esquemàtic, 
limita la llibertat d’opinió” i “no m’ha agradat, no les he fet servir”.  
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Figura 10 Resposta al qüestionari de valoració de la rúbrica a la pregunta “Quins suggeriments 
faries per utilitzar les rúbriques de forma més efi cient?”.  Per la representació de les respostes ha 
aquesta pregunta s’han fet tres categories: ja s’utilitzen de forma eficient, els alumnes proposen canvis i 
pregunta no contestada. a) Respostes a la pregunta del grup A de l’ESO, que va utilitzar la rúbrica per 
avaluar el guió de pràctiques. B) Respostes a la pregunta del grup B de l’ESO, que va utilitzar la rúbrica 
per avaluar la presentació del mural. C) Respostes a la pregunta del grup A de batxillerat, que va utilitzar 
la rúbrica per avaluar la resolució dels casos. D) Respostes a la pregunta del grup B de batxillerat, que va 
utilitzar la rúbrica per avaluar la presentació dels casos. 
 

Pel que fa a la pregunta “Quins suggeriments faries per utilitzar les rúbriques de 
forma més eficient” una gran part dels alumnes (aproximadament el 50%) no 
l’han contestat. Dels que l’han contestat al voltant d’un 25-30% dels alumnes de 
l’ESO i un 15% dels de batxillerat pensen que el seu ús ja ha estat eficient i al 
voltant del 7-12% dels alumnes de l’ESO i un 35% dels de batxillerat han 
proposat alguns canvis (Figura 10). Alguns dels canvis proposats són: “fer la 
coavaluació de forma anònima”, “concretar més alguns dels criteris, que eren 
una mica ambigus” i “que hi hagin més factors que influeixin en la nota”.  

Els resultats a la pregunta “Com t’has sentit al participar en l’elaboració dels 
criteris d’avaluació?” mostren com la resposta a aquesta pregunta ha estat 
bastant variada. Podem observar com en els grups de batxillerat hi ha un major 
nombre d’alumnes que s’han sentit indiferents respecte als grups de l’ESO i 
com en general la majoria dels alumnes s’han sentit bé o diferents (Figura 11). 

14%

34%

52%

Grup A Batxillerat: Quins suggeriments faries per 

utilitzar les rúbriques de forma més eficient?

Ja s'utilitzen de forma 

eficient

Proposen alguns canvis

No contestat
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Algunes de les opinions dels alumnes que s’han sentit bé són: “bé, perquè així 
sabíem el que s’avaluaria”, “com un professor”, “molt contenta, ja que he pogut 
veure com et sents i que es fa quan has d’avaluar”, “m’he sentit bé perquè 
compteu amb nosaltres per fer els criteris”, “m’he sentit bé, perquè hem decidit 
entre tots com ha de ser avaluat el nostre treball”, “bé, perquè s’han tingut en 
compte els criteris que tenen els alumnes”, “he sentit una gran satisfacció de 
poder avaluar i ajudar a millorar els meus companys i companyes”, “que sabia 
més del que pensava” i “responsable”. Algunes de les opinions dels alumnes 
que es sentien diferents són: “amb alguns dubtes”, “en alguns casos no sabia 
que respondre, nerviosa”, “estrany” i “bé, però com que sempre són els 
mateixos criteris no cal fer-los a classe, els pot fer el professor”.  

a) 

88%

0%
0%

12%

Grup A ESO: Com t'has sentit al participar en 

l'elaboració dels criteris d'avaluació?

Bé

Diferent

Indiferent

No contestat

 

b) 

31%

31%

8%

30%

Grup B ESO: Com t'has sentit al participar en 

l'elaboració dels criteris d'avaluació?

Bé

Diferent

Indiferent

No contestat

 
c) 

62%
14%

24%

0%

Grup A batxillerat: Com t'has sentit al participar en 

l'elaboració dels criteris d'avaluació?

Bé
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d) 

57%

8%

22%

13%

Grup B batxillerat: Com t'has sentit al participar en 

l'elaboració dels criteris d'avaluació?

Bé

Diferent

Indiferent

No contestat

 
Figura 11 Resposta al qüestionari de valoració de la rúbrica a la pregunta “Com t’has sentit al 
participar en l’elaboració dels criteris d’avaluaci ó? ”.  Per la representació de les respostes ha 
aquesta pregunta s’han fet quatre categories: bé, diferent, indiferent i pregunta no contestada. a) 
Respostes a la pregunta del grup A de l’ESO, que va utilitzar la rúbrica per avaluar el guió de pràctiques. 
b) Respostes a la pregunta del grup B de l’ESO, que va utilitzar la rúbrica per avaluar la presentació del 
mural. c) Respostes a la pregunta del grup A de batxillerat, que va utilitzar la rúbrica per avaluar la 
resolució dels casos. d) Respostes a la pregunta del grup B de batxillerat, que va utilitzar la rúbrica per 
avaluar la presentació dels casos. 

 

4.4.3. Les observacions dutes a l’aula són una altr a evidència de la 
bona percepció dels alumnes de l’ús de les rúbrique s.  

 

En general quan s’ha comunicat als alumnes que ells dissenyarien les 
rúbriques i que fixarien els criteris d’avaluació s’han mostrat sorpresos i 
motivats per passar a ser ells els responsables de la seva avaluació. A l’hora 
de dissenyar les rúbriques amb ells he vist que la diferència de criteris no era 
molt gran entre la rúbrica que havia dissenyat inicialment i la que ells han 
dissenyat (apartat 7.4 i 7.5), segurament pel fet que inicialment els havia donat 
algunes pistes de quins podien ser els criteris d’avaluació al mostrar exemples 
de bons i mals treballs o presentacions orals.  
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A l’utilitzar les rúbriques que ells havien dissenyat per coavaluar el treball dels 
seus companys alguns dels comentaris dels alumnes van ser: “això d’avaluar 
és molt difícil” i “em costa posar-li mala nota a un company”. 
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5. Conclusions i altres propostes  
 

5.1. Conclusions: 
 

Els alumnes en aquest treball han dissenyat i utilitzat les rúbriques per 
coavaluar-se l’entrega d’un treball escrit i una presentació oral. Cal recordar 
que el grup A de l’ESO ho ha fet per un guió de pràctiques i el grup B de l’ESO 
per avaluar una presentació d’un mural. Els alumnes del grup A de batxillerat 
ho han fet per avaluar la resolució d’un cas i el grup B per la presentació d’un 
cas.  

Si només ens fixem en els resultats de les qualificacions de les tasques dels 
alumnes veiem com els alumnes del grup A de l’ESO han obtingut una major 
qualificació del seu guió de pràctiques que els alumnes del grup B, alumnes 
que no han dissenyat ni utilitzat la rúbrica per aquesta tasca. De la mateixa 
manera, si ens fixem en les qualificacions de les presentacions dels murals 
veiem com aquestes són superiors en el grup B que en el grup A. Aquest 
mateix efecte el veiem en les qualificacions de la resolució dels casos de 
batxillerat, on les qualificacions del grup A són més altes que les del grup B. 
Però a diferència de l’observat fins ara no es veu aquest efecte en les 
qualificacions de la presentació oral dels casos en el grup B respecte al grup A. 
Tot i que segurament la baixa qualificació del grup B en les seves 
presentacions orals es deu a altres factors diferents a la utilització o no de les 
rúbriques. El principal factor que va fer que les qualificacions del grup B fossin 
més baixes segurament és el fet que part dels alumnes d’aquest grup just dos 
dies abans de les presentacions van estar d’estada a França durant una 
setmana, i això podria haver fet que es preparessin molt menys la presentació 
que l’altre grup. Per una altra banda, tant el grup A com el B són de primer de 
batxillerat, però aquests segueixen itineraris diferents, ja que un pertany al 
batxillerat tecnològic i l’altre a l’humanístic. Pel que podria ser que el grup A, el 
tecnològic, tingués més experiència que el grup B a l’hora de fer presentacions 
orals.  

Per tal de poder respondre a les diferents preguntes de recerca d’aquest treball 
de forma més específica es va demanar als alumnes que responguessin a un 
qüestionari de valoració de la rúbrica. I els resultats d’aquest qüestionari 
mostren com en generals els alumnes consideren que l’avaluació amb les 
rúbriques ha estat més objectiva i com aquesta els ha permès conèixer millor 
els criteris d’avaluació. Pel que fa a l’objectivitat o no de les rúbriques alguns 
dels alumnes del grup B de batxillerat han respòs que creien que no és 
objectiva en la pregunta tancada de l’enquesta sobre l’objectivitat i en una de 
les preguntes obertes alguns alumnes comentaven que les rúbriques eren molt 
objectives i altres gens i potser això ha estat degut a una confusió en el 
significat de la paraula en aquest grup. Els resultats de l’enquesta també ens 
indiquen com no tots els alumnes han utilitzat la rúbrica per revisar el seu 
treball abans d’entregar-lo. Pel que fa a la responsabilitat que han sentit sobre 
la qualitat del seu treball a l’haver dissenyat ells la rúbrica, cal dir que tot i que 
alguns si que s’han sentit més responsables hi ha una part d’alumnes que no 
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s’hi han sentit. Sobre l’efecte que han tingut les rúbriques en l’aprenentatge en 
general, opinen que ha tingut un bon efecte. I els resultats de l’enquesta també 
ens indiquen que els alumnes tenen la percepció que han rebut un bon 
feedback a l’utilitzar les rúbriques, ja que opinen que el seu ús els ha permès 
identificar que han fet bé i malament i que per tant saben que han de millorar i 
que es veuen capaços de millorar-ho en el proper treball.  

Si ens fixem amb els resultats de la pregunta “com t’has sentit al participar en 
l’elaboració dels criteris d’avaluació?” de l’enquesta de valoració de la rúbrica i 
en les observacions fetes a l’aula podem dir que a la gran majoria dels alumnes 
els ha agradat participar en el disseny de les rúbriques, moment en que es van 
mostrar molt participatius i atents. També els va agradar coavaluar els seus 
companys utilitzant les rúbriques, tot i que en aquest moment van haver altres 
sentiments, alguns comentaven que es sentien nerviosos o que no es veien en 
cor de puntuar malament als seus amics. Tot i que al final van fer en general un 
excel·lent treball de coavaluació, segurament impulsats en part pel mig punt 
extra que representava fer una bona coavaluació.  

Un cop vistos i comentats els resultats d’aquest treball podem respondre a la 
pregunta de recerca d’aquest treball i la resposta és que la utilització de les 
rúbriques com a eina d’avaluació en les classes de ciències ajuda a que els 
alumnes coneguin millor els criteris d’avaluació i fa que el seu aprenentatge i 
resultats siguin millors.  

 

5.2. Propostes de millora i implicació educativa: 
 

Tot i que els resultats ens mostren com el disseny i la utilització de les 
rúbriques ha ajudat als alumnes a conèixer millor els criteris d’avaluació i ha 
afavorit als seus resultats i aprenentatge, hi ha tota una sèrie de propostes de 
millora, consells o propostes de continuïtat que m’agradaria comentar:  

• Hem de tenir en compte que un bon disseny de les rúbriques per part dels 
alumnes representa com a mínim la dedicació d’una sessió complerta, però 
si a més vols comentar la rúbrica dissenyada amb els alumnes perquè 
aquesta quedi ben clara necessites com a mínim mitja sessió més. Pel que 
recomano que quan es dissenyi una rúbrica es faci ben fet i dedicant el 
temps necessari, com s’ha fet en aquest treball, però que després aquesta 
s’utilitzi al llarg dels curs i no només en una activitat com s’ha tingut que fer 
per qüestió de temps en aquest treball. 
 

• Una cosa que aconsellaria de la metodologia que he seguit és que no 
utilitzem un grup control que no fa mai rúbriques i un altre que les fa totes, ja 
que això pot comportar principalment dos inconvenients: 1) un dels grups 
anirà més endarrerit, necessita dedicar sessions al disseny de les rúbriques 
i a la coavaluació dels companys, 2) i l’altre grup no tindrà l’oportunitat 
d’utilitzar les rúbriques. Una bona solució metodològica és l’aplicada en 
aquest treball on un dels grups utilitza la rúbrica per un tipus d’activitat i 
l’altre per una altra.  

 



L’ús de les rúbriques en la millora de l’aprenentatge en classes de ciències 

35 
 

• Em vaig trobar amb que els alumnes no havien utilitzat prèviament les 
rúbriques, cosa que ja m’esperava, pel que en el meu pre-disseny del treball 
havia inclòs una activitat al principi en la que els alumnes utilitzaven una 
rúbrica ja dissenyada per autoavaluar-se amb la finalitat d’introduir la rúbrica 
de forma progressiva i no començar pel seu disseny directament. Però per 
falta de temps vaig tenir que suprimir aquesta activitat de la unitat didàctica, 
tot i que trobo que hagués estat interessant fer-la.  

 
• En aquest treball els alumnes han utilitzat les rúbriques per coavaluar-se tot 

i que m’hagués agradat que també la utilitzessin per autoavaluar-se, però 
per falta de temps no va ser possible.  

 
• La coavaluació que van fer els alumnes del treball dels seus companys amb 

la utilització de les rúbriques es va fer a classe i va durar una sessió. 
Considero que deixar temps a classe perquè es coavaluïn és molt important 
i necessari quan comencen a utilitzar les rúbriques, ja que els sorgeixen 
molts dubtes.  

 
• Un inconvenient que em vaig trobar al demanar als alumnes que 

coavaluessin els seus companys mentre feien la presentació oral és que 
aquest havien d’avaluar el grup sencer, no de forma individual. I tant ells 
com jo vam notar que hagués estat interessant a part d’avaluar alguns 
aspectes del treball en conjunt haver avaluat de forma individual altres 
aspectes, com per exemple la preparació de la presentació o la postura i 
entusiasme que transmetien.  

 
• L’activitat de presentacions dels casos de batxillerat del grup B, grup que en 

general té notes molt baixes d’aquesta activitat, va ser just al final de la 
nostra estada al centre i tampoc va sobrar cap minut en la sessió per poder 
comentar el seu treball. Tot i que m’hagués agradat i trobo que hagués estat 
positiu per l’aprenentatge dels alumnes haver dedicat una estona a 
comentar els principals errors de les seves exposicions orals tot tenint en 
compte els criteris que ells mateixos havien descrit com a importants. Penso 
que això hagués estat una tasca molt significativa de feedback.  

 

Com ja es comentava en l’apartat de 2.5 del marc teòric, en el camp de la 
utilització de les rúbriques hi ha diferents estudis que donen suport als diferents 
avantatges d’aquestes, però altres mostren com la seva utilització no té efectes 
positius en els resultats dels alumnes. Els estudis en els que s’han vist efectes 
positius de l’ús de les rúbriques comenten que els resultats desfavorables 
podrien ser deguts a un mal disseny o utilització de les rúbriques i donen tota 
una sèrie de consells per dissenyar i utilitzar de forma correcta les rúbriques 
(consells que es troben en l’apartat 2.5). Pel que en aquest treball s’ha intentat 
cuidar molt el disseny i la utilització de les rúbriques amb la finalitat de que els 
resultats obtinguts siguin el més fiables possibles. I els resultats obtinguts en 
aquest estudi van en la línea de tots aquells en que es mostra com el disseny i 
la utilització de les rúbriques té efectes positius en l’aprenentatge i resultats 
dels alumnes.  
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Per una altra banda, la majoria dels estudis fets fins ara són fets a Estats Units, 
pel que fan falta estudis fets en altres parts del món, sent aquest estudi una 
petita contribució a la falta de recerca en el camp de la rúbrica fora dels Estats 
Units. 
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7. Annexos 

7.1. Material per guiar el disseny de les rúbriques  
 

7.1.1. Disseny de rúbriques de l’ESO 
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7.1.2. Disseny de rúbriques de batxillerat 
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7.2. Pre-disseny de les rúbriques 
 
Rúbrica per avaluar el dossier de pràctiques de l’ESO 
 
Criteris  Excel·lent  Satisfactori  Satisfactori amb recomanacions  Necessita millorar  Puntuació  
Expressar-se 
per escrit 

Redacta correctament, sense 
faltes d’ortografia i emprant el 
vocabulari científic propi de la 
matèria  

Redacta correctament, però 
amb algunes faltes d’ortografia 
o no acaba d’utilitzar el 
vocabulari científic propi de la 
matèria.  

Redacta de forma no adequada. Fa 
algunes faltes d’ortografia i no acaba 
d’utilitzar adequadament el vocabulari 
científic propi de la matèria tot i que ho 
intenta. 

Redacta de forma no 
adequada, fa forces faltes 
d’ortografia i no utilitza el 
vocabulari científic propi de la 
matèria. 

2 

Presentació Presentació molt acurada, 
amb netedat, marges, nom i 
lletra llegible. 

Presentació correcta, s’ha 
oblidat un dels aspectes 
(netedat, marges, nom o lletra 
llegible). 

Presentació poc acurada, s’ha oblidat 
de més d’un dels aspecte (netedat, 
marges, nom o lletra llegible). 

Presentació poc neta i 
illegible.  

2 

Detecció del 
problema, 
formulació 
hipòtesis i 
deducció. 

Detecta el problema plantejat. 
Formula una o vàries 
hipòtesis coherents. Formula 
la deducció de forma 
coherent.  

Detecta el problema plantejat. 
Formula una o vàries hipòtesis 
coherents. No acaba de 
redactar bé la deducció. 

Detectar el problema plantejat, però no 
formula les hipòtesis ni la deducció de 
forma coherent. 

No detecta el problema 
plantejat, no formula hipòtesis 
coherents ni la deducció. 

1,5 

Disseny d’un 
experiment 

Defineix les variables 
dependents i independents. 
Explica correctament el per 
què del disseny de 
l’experiment i aplica el 
protocol correctament. 

Defineix les variable 
dependents i independents. 
No acaba d’entendre el per 
què del disseny de 
l’experiment. Aplica el protocol 
correctament. 

No defineix correctament les variables 
dependents i independents o no aplica 
correctament el protocol. 

No defineix correctament les 
variables dependents i 
independents i no aplica 
correctament el protocol. 

1,5 

Recollida de 
resultats 

Recull correctament els 
resultats i els interpreta 
correctament. 

Recull correctament els 
resultats, presenta una mica 
de dificultats en la 
interpretació d’aquests. 

No recull correctament els resultats o 
no els interpreta correctament. 

No recull correctament els 
resultats ni els interpreta 
correctament. 

1,5 

Conclusions i 
acceptació o 
no de les 
hipòtesis fetes 
prèviament. 

Extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Argumenta de forma clara per 
què s’accepten o es rebutgen 
les hipòtesis. 

Extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Tot i que no acaba 
d’argumentar de forma clara 
per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

Extreu correctament les conclusions de 
l’experiment. Però no argumenta de 
forma clara per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

No extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Ni argumenta de forma clara 
per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

1,5 
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Rúbrica per avaluar una exposició oral amb un mural de l’ESO 

 
Criteris  Excel·lent  Satisfactori  Satisfactori amb recomanacions  Necessita millorar  Puntuació  
Parla 
clarament i el 
volum és 
correcte. 

Parla clarament tot el temps 
(100-95%). El volum és 
suficientment alt per ser 
escoltat per tots. 

Parla clarament tot el temps 
(100-95%). El volum és 
suficientment alt per ser 
escoltat per tots, com a mínim 
el 80% de la presentació. 

Parla clarament la major part del temps 
(94-75%) i/o el volum és lo 
suficientment alt per ser escoltat per 
tots, com a mínim el 70% de la 
presentació. 

Sovint parla entre dents i la 
seva vocalització no és bona 
i/o el volum és molt dèbil per 
ser escoltat per tots. 

1 

Postura del cos 
i contacte 
visual 

Té bona postura, se’l veu 
relaxat i segur. Estableix 
contacte visual durant la 
presentació. 

Té bona postura i estableix 
contacte visual durant la 
presentació 

Algunes vegades té bona postura i 
estableix contacte visual. 

Té mala postura i/o no té 
contacte visual. 

1 

Entusiasme i 
pauses 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen 
gran interès i entusiasme 
sobre el tema a l’audiència. 
Utilitza pauses que faciliten el 
significat. 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen 
algunes vegades interès i 
entusiasme sobre el tema a 
l’audiència. Utilitza pauses que 
faciliten el significat. 

Les expressions facials i el llenguatge 
corporal són utilitzats per generen 
interès i entusiasme, però semblen 
fingits i/o utilitza pauses, però no de 
forma efectiva. 

Molt poca utilització 
d’expressions facials o de 
llenguatge corporal. Pel que la 
forma de presentar no genera 
interès i/o no utilitza pauses. 

1 

Duració La duració de la presentació 
compleix amb el temps 
establert. 

El temps establert no es 
compleix per 1 minut.  

El temps establert no es compleix per 
més de 2 minuts. 

El temps establert no es 
compleix per més de 5 minuts. 

1 

Preparació de 
l’exposició oral 

Coneix el tema del que parla, 
fa la presentació sense 
recórrer a cap guió i no 
llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, 
però li fa falta recórrer al guió 
de forma puntual, però no 
llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, però 
sovint li fa falta recórrer al guió i/o 
llegeix de forma puntual el que posa a 
les transparències. 

No coneix el tema del que 
parla i/o recórrer tota l’estona 
al que al guió o llegeix sovint 
el que posa a les 
transparències. 

1 

Qualitat del 
mural 

La lletra és llegible a un parell 
de metres. La combinació de 
colors faciliten la lectura i són 
agradables. Imatges/dibuixos 
adequades al tema, de mida 
visible i ben retallades. La 
lletra i les imatges/dibuixos 
estan ben repartides en 
l’espai del mural.  

La lletra és llegible a un parell 
de metres. Colors diversos. 
Imatges adequades, però no 
de mida visible o ben 
retallades. La lletra i les 
imatges/dibuixos no acaben 
d’estar del tot ben repartides 
en l’espai del mural. 

La lletra és llegible, però no a un parell 
de metres. Colors diversos, però que 
dificulten la lectura. Imatges 
adequades, però no de mida visible o 
ben retallades. La lletra i les 
imatges/dibuixos no acaben d’estar del 
tot ben repartides en l’espai del mural. 

La lletra és massa petita o 
massa gran. Monocolor. 
Poques o masses 
imatges/dibuixos algunes 
sense una clara relació amb el 
tema. La lletra i les 
imatges/dibuixos no acaben 
d’estar del tot ben repartides 
en l’espai del mural. 

2 

Contingut Es parlen sobre tots els 
aspectes de la pràctica. I tots 
queden clars. 

Es parlen sobre tots els 
aspectes de la pràctica, però 
alguns no queden clars. 

Es parlen de gairebé tots els aspectes 
de la pràctica i tots queden clars. 

No es parla de tots els 
aspectes de la pràctica i/o hi 
ha varis aspectes que no 
queden clars. 

2 
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Rúbrica per avaluar la resolució del cas del batxillerat 

 
Criteris  Excel·lent  Satisfactori  Satisfac tori amb recomanacions  Necessita millorar  Puntuació  
Estructura de 
les oracions. 
Gramàtica i 
ortografia.  

Totes les oracions estan ben 
construïdes. No hi ha errors 
de gramàtica, d’ortografia o 
de puntuació. 

La majoria de les oracions 
estan ben construïdes i/o 
gairebé no hi ha errors de 
gramàtica, d’ortografia o de 
puntuació. 

Algunes de les oracions no estan ben 
construïdes i/o hi ha pocs errors de 
gramàtica, d’ortografia o de puntuació. 

Moltes de les oracions estan 
mal construïdes i/o hi ha molts 
errors de gramàtica, 
d’ortografia o de puntuació. 

1 

Presentació Presentació molt acurada, 
amb netedat, marges, nom i 
lletra llegible. 

Presentació correcta, s’ha 
oblidat un dels aspectes 
(netedat, marges, nom o lletra 
llegible). 

Presentació poc acurada, s’ha oblidat 
de més d’un dels aspecte (netedat, 
marges, nom o lletra llegible). 

Presentació poc neta i 
illegible.  

1 

Redacció del 
text utilitzant 
vocabulari 
específic. 

Una molt bona utilització del 
vocabulari específic del propi 
tema (100%).  

Fa un bon ús del vocabulari 
del tema (>70%). 

Utilitza poc vocabulari del tema (<70%). No utilitza vocabulari propi del 
tema. 

1 

Forma de 
respondre les 
preguntes 

Les preguntes s’han respòs 
de forma argumentada i amb 
les idees ordenades.  

La majoria de les preguntes 
(>70%) s’han respòs de forma 
argumentada i amb les idees 
ordenades.  

Algunes preguntes (>60%) s’han 
respòs de forma argumentada i amb les 
idees ordenades. 

La majoria de les preguntes 
(>50%) no s’han respòs de 
forma argumentada i les idees 
no estan ordenades.  

1 

Descripció i 
interpretació 
dels esquemes 

Tots els esquemes s’han 
descrit de forma entenedora i 
detallada. 

La majoria dels esquemes 
(>70%) s’han descrit de forma 
entenedora i detallada. 

Alguns dels esquemes (>50%) s’han 
descrit de forma entenedora i detallada. 

La majoria dels esquemes 
(>50%) s’han descrit de forma 
no entenedora ni detallada.  

2 

Respostes 
correctes 

Totes les preguntes (>90%) 
s’han respòs correctament. 

La majoria de preguntes 
(>80%) s’han respòs 
correctament. 

Algunes preguntes (>60%) s’han 
respòs correctament. 

Hi ha varies preguntes 
respostes erròniament (>60%). 

4 
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Rúbrica per avaluar una exposició oral de batxillerat 

 
Criteris  Excel·lent  Satisfactori  Satisfactori amb recomanacions  Necessita millorar  Puntuació  
Parla 
clarament i el 
volum és 
correcte. 

Parla clarament tot el temps 
(100-95%). El volum és 
suficientment alt per ser 
escoltat per tots. 

Parla clarament tot el temps 
(100-95%). El volum és 
suficientment alt per ser 
escoltat per tots, com a mínim 
el 80% de la presentació. 

Parla clarament la major part del temps 
(94-75%) i/o el volum és lo 
suficientment alt per ser escoltat per 
tots, com a mínim el 70% de la 
presentació. 

Sovint parla entre dents i la 
seva vocalització no és bona 
i/o el volum és molt dèbil per 
ser escoltat per tots. 

1 

Postura del cos 
i contacte 
visual 

Té bona postura, se’l veu 
relaxat i segur. Estableix 
contacte visual durant la 
presentació. 

Té bona postura i estableix 
contacte visual durant la 
presentació 

Algunes vegades té bona postura i 
estableix contacte visual. 

Té mala postura i/o no té 
contacte visual. 

1 

Entusiasme i 
pauses 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen 
gran interès i entusiasme 
sobre el tema a l’audiència. 
Utilitza pauses que faciliten el 
significat. 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen 
algunes vegades interès i 
entusiasme sobre el tema a 
l’audiència. Utilitza pauses que 
faciliten el significat. 

Les expressions facials i el llenguatge 
corporal són utilitzats per generen 
interès i entusiasme, però semblen 
fingits i/o utilitza pauses, però no de 
forma efectiva. 

Molt poca utilització 
d’expressions facials o de 
llenguatge corporal. Pel que la 
forma de presentar no genera 
interès i/o no utilitza pauses. 

1 

Duració La duració de la presentació 
compleix amb el temps 
establert. 

El temps establert no es 
compleix per 1 minut.  

El temps establert no es compleix per 
més de 2 minuts. 

El temps establert no es 
compleix per més de 5 minuts. 

1 

Preparació de 
l’exposició oral 

Coneix el tema del que parla, 
fa la presentació sense 
recórrer a cap guió i no 
llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, 
però li fa falta recórrer al guió 
de forma puntual, però no 
llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, però 
sovint li fa falta recórrer al guió i/o 
llegeix de forma puntual el que posa a 
les transparències. 

No coneix el tema del que 
parla i/o recórrer tota l’estona 
al que al guió o llegeix sovint 
el que posa a les 
transparències. 

1 

Qualitat de la 
presentació 
power-point 

Està ben estructurada. La 
quantitat d’informació (lletra) 
per dispositiva és l’adequada. 
Conté esquemes, imatges o 
dibuixos que ajuden a 
entendre els conceptes més 
difícils. 

Està ben estructurada. Hi ha 
alguna transparència que 
conté massa informació 
(lletra). Conté esquemes, 
imatges o dibuixos que ajuden 
a entendre els conceptes més 
difícils. 

La seva estructuració es podria millorar 
i hi ha transparències amb massa 
informació (lletra) i/o no conté 
esquemes, ni imatges, ni dibuixos que 
ajudin a entendre els conceptes més 
difícils. 

No està ben estructurada i/o hi 
ha moltes diapositives amb 
massa informació (lletra) i/o no 
conté esquemes, ni imatges,  
ni dibuixos que ajudin a 
entendre els conceptes més 
difícils.  

2 

Contingut Es parlen sobre tots els 
aspectes del cas. I tots 
queden clars. 

Es parlen sobre tots els 
aspectes del cas, però alguns 
no queden clars. 

Es parlen de gairebé tots els aspectes 
del cas i tots queden clars. 

No es parla de tots els 
aspectes del cas i/o hi ha varis 
aspectes que no queden clars. 

2 
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7.3. Rúbriques dissenyades pels alumnes 
 
Rúbrica per avaluar els dossiers de pràctiques de l’ESO (grup A) 
 
Criteris  Excel·lent  Notable  Bé Malament  Puntuació  
Expressar-
se per escrit 

Redacta correctament (s’entén 
bé), sense faltes d’ortografia 
(màxim 3 faltes) i emprant 
vocabulari variat. Utilitza el 
vocabulari científic propi de la 
matèria. L’extensió de les 
respostes és l’adequada. 

Redacta en general 
correctament (>80%), però 
amb algunes faltes d’ortografia 
(més de 3 faltes, però menys 
de 6) i emprant vocabulari 
variat. Utilitza el vocabulari 
científic propi de la matèria. 
L’extensió de les respostes en 
general és l’adequada (>80%). 

Algunes vegades no redacta 
correctament (>40%), té varies faltes 
d’ortografia (més de 10 faltes) i no 
sempre utilitza vocabulari variat. No 
utilitza el vocabulari científic propi de la 
matèria, tot i que ho intenta. L’extensió 
de les respostes en alguns casos no és 
l’adequada (>40%). 

Redacta de forma no 
adequada, fa forces faltes 
d’ortografia (més de 15). En 
general no utilitza vocabulari 
variat ni propi de la matèria. O 
l’extensió de la majoria de 
respostes no és l’adequada. 
 
 

2 

Presentació Presentació molt acurada, amb 
netedat, marges, nom, text 
justificat, amb diferencies entre 
preguntes i respostes. 

Presentació correcta, s’ha 
oblidat un dels aspectes 
(netedat, marges, nom, text 
justificat, amb diferencies 
entre preguntes i respostes). 

Presentació no gaire acurada, s’ha 
oblidat de més d’un dels aspecte 
(netedat, marges, nom, text justificat, 
amb diferencies entre preguntes i 
respostes). 

Presentació poc acurada, s’ha 
oblidat de més de tres dels 
aspectes (netedat, marges, 
nom, text justificat, amb 
diferencies entre preguntes i 
respostes).  

2 

Detecció del 
problema, 
formulació 
hipòtesis i 
deducció. 

Detecta el problema plantejat. 
Formula una o vàries hipòtesis 
coherents. Formula la deducció 
de forma coherent.  

Detecta el problema plantejat. 
Formula una o vàries hipòtesis 
coherents. No acaba de 
redactar bé la deducció. 

Detecta el problema plantejat, però no 
formula les hipòtesis ni la deducció de 
forma coherent. 

No detecta el problema 
plantejat, no formula hipòtesis 
coherents ni la deducció. 

1,5 

Disseny 
d’un 
experiment 

Defineix les variables 
dependents i independents. 
Explica correctament el per què 
del disseny de l’experiment. 

Hi ha algun error en la 
definició de les variables o no 
acaba d’explicar correctament 
el per què del disseny de 
l’experiment.  

Hi ha algun error en la definició de les 
variables i no acaba d’explicar 
correctament el per què del disseny de 
l’experiment.  

No defineix correctament les 
variables dependents i 
independents o el disseny de 
l’experiment és incorrecte. 

1,5 

Recollida de 
resultats 

Recull tots els resultats i ho fa 
de forma ordenada i clara. 

Recull en general tots els 
resultats i ho fa de forma 
ordenada i clara (>80%).  

No recull tots els resultats (>40%) o no 
ho fa en general de forma ordenada i 
clara (>40%). 

No recull tots els resultats i no 
ho fa en general de forma 
ordenada i clara. 

1,5 

Conclusions 
i acceptació 
o no de les 
hipòtesis 
fetes 
prèviament. 

Extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Argumenta de forma clara per 
què s’accepten o es rebutgen 
les hipòtesis. 

Extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Tot i que no acaba 
d’argumentar de forma clara 
per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

Extreu correctament les conclusions de 
l’experiment. Però no argumenta de 
forma clara per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

No extreu correctament les 
conclusions de l’experiment. 
Ni argumenta de forma clara 
per què s’accepten o es 
rebutgen les hipòtesis. 

1,5 
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Rúbrica per avaluar les exposició orals amb un mural de l’ESO (grup B) 
 
Criteris  Excel·lent  Notable  Bé Malament  Puntuació  
Parla 
clarament i el 
volum és 
correcte. 

Parla clarament tot el temps i/o el 
volum és suficientment alt per ser 
escoltat per tots (>90% del temps). 

Parla clarament tot el temps i/o el 
volum és suficientment alt per ser 
escoltat per tots (>70% del 
temps). 

Parla clarament tot el temps i/o el 
volum és suficientment alt per ser 
escoltat per tots (<60% del 
temps). 

Parla clarament tot el temps i/o el 
volum és suficientment alt per ser 
escoltat per tots (<60% del 
temps). 

1 

Postura del cos 
i contacte 
visual 

Té bona postura, se’l veu relaxat i 
segur. Estableix contacte visual 
durant la presentació. 

Té bona postura i estableix 
contacte visual durant la 
presentació. 

Algunes vegades té bona postura 
i estableix contacte visual. 

Té mala postura i/o no té contacte 
visual. 

0.5 

Entusiasme i 
pauses 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen gran 
interès i entusiasme sobre el tema a 
l’audiència. Utilitza pauses que 
faciliten el significat. 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal generen 
algunes vegades interès i 
entusiasme sobre el tema a 
l’audiència. Utilitza pauses que 
faciliten el significat. 

Les expressions facials i el 
llenguatge corporal són utilitzats 
per generen interès i entusiasme, 
però semblen fingits i/o utilitza 
pauses, però no de forma 
efectiva. 

Molt poca utilització d’expressions 
facials o de llenguatge corporal. 
Pel que la forma de presentar no 
genera interès i/o no utilitza 
pauses. 

0.5 

Duració La duració de la presentació 
compleix amb el temps establert (+/- 
1 minut) i tots els participants han 
parlat el mateix temps. 

La duració de la presentació 
compleix en general amb el temps 
establert (+/- 2 minut) i tots els 
participants més o menys han 
parlat el mateix temps. 

La duració de la presentació no 
acaba de complir el temps 
establert (+/- 3 minut) i/o no tots 
els participants han parlat el 
mateix temps (clares diferències). 

El temps establert no es compleix 
per més de 4 minuts. 

1 

Preparació de 
l’exposició oral 

Coneix el tema del que parla, fa la 
presentació sense recórrer a cap 
guió i no llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, però 
li fa falta recórrer al guió de forma 
puntual, però no llegeix el que 
posa a les transparències. 

Coneix el tema del que parla, però 
sovint li fa falta recórrer al guió i/o 
llegeix de forma puntual el que 
posa a les transparències. 

No coneix el tema del que parla 
i/o recórrer tota l’estona al que al 
guió o llegeix sovint el que posa a 
les transparències. 

2 

Qualitat del 
mural 

La lletra és llegible (gran). La 
combinació de colors faciliten la 
lectura, els títols estan ressaltats i la 
lletra d’aquests és gran. 
Imatges/dibuixos adequades al 
tema, de mida visible i ben 
retallades. La lletra i les 
imatges/dibuixos estan ben 
repartides en l’espai del mural. El 
mural està net i no té arrugues. No hi 
ha més de dues faltes d’ortografia.  

Falta un dels criteris anteriors. Falten dos dels criteris anteriors. Falten tres dels criteris anteriors. 2 

Contingut Es parlen sobre tots els aspectes de 
la pràctica (problema, hipòtesi, 
deducció, disseny experimental, 
resultats i conclusió). I tots queden 
clars. 

Es parlen sobre tots els aspectes 
de la pràctica (problema, hipòtesi, 
deducció, disseny experimental, 
resultats i conclusió), però un no 
queda clar o han estat erroni. 

Falta un dels aspectes de la 
pràctica (problema, hipòtesi, 
deducció, disseny experimental, 
resultats i conclusió) o dos d’ells 
no queden clars o són erronis. 

No es parla de tots els aspectes 
de la pràctica (falten més de dos 
aspectes) i/o hi ha varis aspectes 
que no queden clars o són erronis 
(més de tres). 

3 
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Rúbrica per avaluar les resolucions dels casos de batxillerat (grup A) 
 
Criteris  Excel·lent  Notable  Bé Malament  Puntuaci

ó 
Estructura de les 
oracions. 
Gramàtica i 
ortografia.  

Totes les oracions estan ben 
construïdes. No hi ha errors 
de gramàtica, d’ortografia o 
de puntuació (màxim dos 
errors en total). 

La majoria de les oracions estan 
ben construïdes i/o gairebé no hi 
ha errors de gramàtica, 
d’ortografia o de puntuació 
(màxim quatre errors en total). 

Algunes de les oracions no 
estan ben construïdes i/o hi ha 
pocs errors de gramàtica, 
d’ortografia o de puntuació 
(màxim 6 errors en total). 

Moltes de les oracions estan 
mal construïdes i/o hi ha 
molts errors de gramàtica, 
d’ortografia o de puntuació 
(més de 10 errors en total). 

1 

Presentació Presentació molt acurada, 
amb netedat, marges, nom, 
text justificat, amb diferència 
entre preguntes i respostes i 
imatges amb peu i 
referència.  

Presentació correcta, s’ha 
oblidat d’un dels aspectes 
(netedat, marges, nom, text 
justificat, amb diferencies entre 
preguntes i respostes i imatges 
amb peu de figura i referència). 

Presentació poc acurada, s’ha 
oblidat de més d’un dels 
aspecte (netedat, marges, 
nom, text justificat, amb 
diferencies entre preguntes i 
respostes i imatges amb peu 
de figura i referència). 

Presentació gens acurada 
s’ha oblidat de més de tres 
dels aspectes (netedat, 
marges, nom, text justificat, 
amb diferencies entre 
preguntes i respostes i 
imatges amb peu de figura i 
referència). 

1 

Redacció del text 
utilitzant 
vocabulari 
específic/científic. 

Una molt bona utilització del 
vocabulari específic/científic 
(100%).  

Fa un bon ús del vocabulari 
específic/científic (>70%). 

Utilitza un vocabulari correcte, 
però escàs (<70%). 

No utilitza vocabulari propi 
del tema (<50%) o l’utilitza 
malament. 

1 

Forma de 
respondre les 
preguntes 

Les preguntes s’han respòs 
de forma argumentada i amb 
les idees ordenades. Les 
respostes tenen una bona 
extensió. 

La majoria de les preguntes 
(>70%) s’han respòs de forma 
argumentada i amb les idees 
ordenades. Les respostes tenen 
una bona extensió. 

Algunes preguntes (>60%) 
s’han respòs de forma 
argumentada i amb les idees 
ordenades o les respostes 
d’algunes preguntes (20%) 
són massa llargues o curtes. 

La majoria de les preguntes 
(>50%) no s’han respòs de 
forma argumentada i les 
idees no estan ordenades, o 
les respostes de varies 
preguntes (>30%) són 
massa llargues o curtes. 

1 

Descripció i 
interpretació dels 
esquemes o 
imatges 

Tots els esquemes o 
imatges  s’han interpretat i 
explicat de forma entenedora 
i detallada. 

La majoria dels esquemes  o 
imatges (>90%) s’han interpretat 
i explicat de forma entenedora i 
detallada. 

No interpreta tots els punts 
dels esquemes o imatges i 
l’explicació és breu. 

No interpreta tots els punts 
dels esquemes o imatges i 
l’explicació és incorrecte. 

2 

Respostes 
correctes 

Totes les preguntes (100%) 
s’han respòs correctament. 

La majoria de preguntes (>80%) 
s’han respòs correctament. 

Algunes preguntes (>60%) 
s’han respòs correctament. 

Hi ha varies preguntes 
respostes erròniament 
(>60%). 

4 
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Rúbrica per avaluar les exposicions oral de batxillerat (grup B) 
 
Criteris  Excel·lent  Notable  Bé Malament  Puntuació  
Parla 
clarament i el 
volum és 
correcte. 

Parla clarament tot el temps (100-
95%). El volum és suficientment alt 
per ser escoltat per tots. Utilitza un 
vocabulari ric i variat. 

Parla clarament i/o el volum és 
suficientment alt per ser escoltat 
per tots, com a mínim el 70% de 
la presentació. En general utilitza 
un vocabulari ric i variat. 

Parla clarament i/o el volum és lo 
suficientment alt per ser escoltat per 
tots, com a mínim el 60% de la 
presentació. I/o el vocabulari no és 
ric i variat tot i que ho intenta. 

Sovint parla entre dents i la seva 
vocalització no és bona i/o el 
volum és molt dèbil per ser 
escoltat per tots. I/o el seu 
vocabulari és molt pobre.  

1 

Postura del cos 
i contacte 
visual 

Té bona postura, se’l veu relaxat i 
segur. Estableix contacte visual 
durant la presentació. 

Té bona postura i estableix 
contacte visual durant la 
presentació (>70%). 

Algunes vegades té bona postura i 
estableix contacte visual (>60%). 

Té mala postura i/o no té 
contacte visual. 

1 

Entusiasme i 
pauses 

Les expressions facials, el 
llenguatge corporal i els canvis de to 
de veu generen gran interès i 
entusiasme sobre el tema a 
l’audiència. Utilitza pauses que 
faciliten el significat. 

Les expressions facials, el 
llenguatge corporal i els canvis de 
to de veu generen algunes 
vegades interès i entusiasme 
sobre el tema a l’audiència. 
Utilitza pauses que faciliten el 
significat. 

Les expressions facials, el 
llenguatge corporal i els canvis de 
veu són utilitzats per generar interès 
i entusiasme, però semblen fingits 
i/o utilitza pauses, però no de forma 
efectiva. 

Molt poca utilització 
d’expressions facials i/o del 
llenguatge corporal. Veu 
monòtona. Pel que la forma de 
presentar no genera interès i/o 
no utilitza pauses. 

1 

Duració Es compleix amb el temps establert.  Si hi ha 4 participants pot haver 
una diferència de 2 minuts 
respecte el temps establert o de 1 
minut si són 3 participants. 

Si hi ha 4 participants pot haver una 
diferència de 3 minuts respecte el 
temps establert o de 2 minut si són 
3 participants 

El temps establert no es 
compleix per més de 2 o 3 
minuts segons el nombre de 
participants. 

1 

Preparació de 
l’exposició oral 

Coneix el tema del que parla, fa la 
presentació sense recórrer a cap 
guió i no llegeix el que posa a les 
transparències. 

Coneix el tema del que parla, però 
li fa falta recórrer al guió de forma 
puntual, però no llegeix el que 
posa a les transparències. 

En general coneix el tema del que 
parla, però sovint li fa falta recórrer 
al guió i/o llegeix de forma puntual 
el que posa a les transparències. 

No coneix el tema del que parla 
i/o recórrer tota l’estona al guió 
o llegeix sovint el que posa a les 
transparències. 

2 

Qualitat de la 
presentació 
power-point 

La presentació té una portada, un 
índex i bibliografia. Està ben 
estructurada. La quantitat 
d’informació (lletra) per dispositiva 
és l’adequada i cada diapositiva té 
un títol. Conté esquemes, imatges o 
dibuixos que ajuden a entendre els 
conceptes més difícils. 

Falta la portada o l’índex o la 
bibliografia. Està ben 
estructurada. En general la 
quantitat d’informació (lletra) per 
dispositiva és l’adequada i cada 
diapositiva té un títol (>80%). 
Conté esquemes, imatges o 
dibuixos que ajuden a entendre 
els conceptes més difícils. 

Falta dos dels següents ítems: 
portada, índex i bibliografia. En La 
seva estructuració es podria millorar 
i hi ha transparències amb massa 
informació (lletra) o sense títol (>30-
40%) i/o no conté esquemes, ni 
imatges, ni dibuixos que ajudin a 
entendre els conceptes més difícils. 

La presentació no té ni portada, 
ni índex ni bibliografia i/o no 
està ben estructurada i/o hi ha 
moltes diapositives amb massa 
informació (lletra) i/o sense títol 
(>50%) i/o no conté esquemes, 
ni imatges, ni dibuixos que 
ajudin a entendre els conceptes 
més difícils.  

2 

Contingut Parlen sobre tots els aspectes del 
cas i es centren en els conceptes 
bàsics i més importants. I tots 
queden clars. 

Es parlen sobre tots els aspectes 
del cas. En general es centren en 
els conceptes bàsics i més 
importants clars (>70%) i/o alguns 
no queden o són erronis (<20-
30%). 

No parlen sobre tots els aspectes 
del cas (>60%). Hi ha una 
tendència en centren en els 
conceptes bàsics i més importants 
(>60%) i/o alguns no queden clars o 
són erronis (<40%). 

No es parla de tots els aspectes 
del cas (<50%) i/o hi ha varis 
aspectes que no queden clars o 
són erronis (<50%). 

2 
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7.4. Enquesta de valoració de l’ús de les rúbriques  
 

Qüestionari de valoració de l’ús de les rúbriques 

Valora de 0 a 10 

Nº Situació Valoració 

1 A l’utilitzar les rúbriques creus que l’avaluació ha estat més objectiva?  

2 La utilització de les rúbriques t’ha permès conèixer millor els criteris 

d’avaluació? 

 

3 Has utilitzat la rúbrica per tenir presents els criteris d’avaluació mentre 

feies l’activitat? 

 

4 Has utilitzat la rúbrica per revisar el teu treball abans d’entregar-lo?  

5 T’has sentit més responsable de si el teu treball estava bé o malament a 

l’haver participat en el disseny de la rúbrica? 

 

6 Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge 

quan les has utilitzat de forma autònomament per revisar el teu treball? 

 

7 Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge 

quan un/a company/a les ha utilitzat per revisar el teu treball? 

 

8 Quin efecte han tingut les rúbriques en la millora del teu aprenentatge 

quan les he utilitzat per revisar el treball d’un/a company/a? 

 

9 A l’acabar l’avaluació, la utilització de les rúbriques t’ha permès 

identificar què has fet bé i què has fet malament? 

 

10 Saps que has de millorar per elaborar un millor treball?  

11 Ara que saps que has de millorar, et veus capaç de fer-ho millor a la 

pròxima unitat? 

 

Contesta les següents preguntes 

Què en penses de l’ús de les rúbriques d’avaluació? 

 

 

Quins suggeriments faries per utilitzar-les de forma més eficient? 

 

 

Com t’has sentit al participar el l’elaboració dels criteris d’avaluació? 

 

 

 


