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Àmbit lingüístic. Dimensió comunicació oral. COMPETÈNCIA 8 
Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no 
verbals pertinents. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Pronuncia les paraules 
correctament i vocalitza 

bé. 

Pronuncia correctament 
però la seva vocalització 

no és correcta 

Comet errors de 
pronunciació encara que 

la vocalització és correcta. 

Comet errors tant de 
pronuncia com de 

vocalització. 

 

El volum és adequat a la 
situació. 

Parla massa fort durant 
l’exposició. 

Parla massa fluix al 
exposar. 

Exposa molt fluix, quasi 
no s’escolta. 

 

 

La postura és natural 
mirant al públic 
contínuament. 

 

Mira al públic però es 
recolza en algun lloc. 

En ocasions dóna 
l’espatlla al públic. 

No es dirigeix al públic al 
exposar.  

 

Exposa el contingut 
concret, sense perdre’s. 

Exposa el contingut i en 
ocasions es perd. 

 

Exposa el contingut 
encara que li falten 

algunes dades. 

L’exposició no té contingut 
concret. 

 

Utilitza el material de 
suport extra per fer-se 

entendre millor. 

Durant l’exposició utilitza 
adequadament els 
materials de suport. 

Escassa referència a 
imatges, vídeos... 

No utilitza material de 
suport a l’exposició oral. 

 

Bona estructura i 
seqüenciació en 

l’exposició. 

Exposició força ordenada. Alguns errors i repeticions 
en l’ordre lògic de les 

idees. 

L’exposició no té ordre i 
repeteix idees 
contínuament. 

 



Àmbit digital. Dimensió instruments i aplicacions. COMPETÈNCIA 3 
Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

No hi ha errors en l’ús de 
l’eina. 

Hi ha pocs errors en l’ús 
de l’eina. 

Hi ha alguns errors en l’ús 
de l’eina. 

No coneix l’ús correcte de 
l’eina. 

 

Àmbit digital. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge. COMPETÈNCIA 4 
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Hi són presents tots els 
elements demanats a 
l’activitat, més extres. 

Hi són presents tots els 
elements demanats a 

l’activitat, menys extres. 

Manquen alguns dels 
elements demanats en 

l’activitat. 

No hi són presents els 
elements demanats en 

l’activitat. 

 

Àmbit digital. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. COMPETÈNCIA 7 VALORACIÓ DOCENT 
Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL 1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Ha publicat la tasca 
correctament al seu web 

personal. 

Ha publicat 
autònomament la tasca al 
seu web personal, amb 

dificultats. 

Ha necessitat ajuda per 
publicar la tasca al seu 

web personal. 

No ha publicat la tasca al 
seu web personal. 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     PUNTUACIÓ TOTAL: 

 

 

 


