
Rúbrica d’avaluació.  CREACIÓ D’UNA WEB AMB WIX  

Institut Ramon Coll i Rodés, Lloret de Mar 

Departament de Música 

Nom i cognoms: __________________________________________________________________   Data: ________________________  

 

VALORACIÓ DELS CONTINGUTS 

Hi són tots els continguts previstos? Dibuixa una X a les opcions Si/No, segons l’activitat aparegui recollida al web, o no. 

Cada alumne parteix d’una puntuació inicial de 10 punts. En aquest apartat es restaran 0.25 punts per cada activitat no penjada al web. 

 

ACTIVITAT SI NO 

Presentació personal amb Thinglink.   

Avatar amb Voki.   

Es busquen compositors/es.   

Vídeo context històric Edat Mitjana.   

Vídeo context històric Renaixement.   

Vídeo context històric Barroc.   

Vídeo context històric Classicisme.   

Pel·lícula El nom de la rosa.   

Entrevistes medievals.   

Popurri de cançons i danses renaixentistes.   

3 paraules, 2 imatges i 1 audició.   

Els castrati.   

Pel·lícula Amadeus   

Jclic l’òpera i activitats complementàries.   

                PUNTUACIÓ TOTAL: 

  

 



ALTRES VALORACIONS: A la puntuació total de l’apartat anterior, se li aniran restant 1, 0.5, 0.25 o 0, segons el nivell d’assoliment de 

cada competència. 

Àmbit lingüístic. Dimensió expressió escrita. COMPETÈNCIA 5 
Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

NIVELL 3 (NO RESTA) NIVELL 2 (- 0.25 PUNTS) NIVELL  1 (- 0.5 PUNTS) NIVELL 0 (-1 PUNTS) 

No hi ha faltes d’ortografia. Hi ha màxim 5 faltes d’ortografia. Hi ha màxim 10 faltes d’ortografia. Hi ha més de 10 faltes 
d’ortografia. 

Claredat, puntuació, lèxic i expressió 
excel·lents. 

Claredat , puntuació, lèxic i expressió 
notables. 

Claredat, puntuació, lèxic i expressió 
suficients. 

No hi ha claredat en 
l’expressió, puntuació i lèxic 

deficients. 

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. 
Àmbit digital. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge. COMPETÈNCIA 5 
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals 
Àmbit digital. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge. COMPETÈNCIA 6 
Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del 
coneixement 

NIVELL 3 (NO RESTA) NIVELL 2 (- 0.25 PUNTS) NIVELL  1 (- 0.5 PUNTS) NIVELL 0 (-1 PUNTS) 

Domina les eines de disseny i sap 
treure profit a les diverses funcions 

d’edició. No necessita ajuda del 
professor. Pot ajudar els/les 

companys/es. 

Controla la majoria de les eines de 
disseny i les funcions d’edició. 

Alguna vegada demana ajuda al/la 
professor/a. 

A nivell bàsic sap editar i sovint 
necessita ajuda per utilitzar les 

diverses funcions de l’eina. 

No domina les eines de 
disseny i no sap treure profit 

a les diverses funcions 
d’edició. Sempre necessita 

ajuda. 

Aparença de la web (pàgines, 
pestanyes, enllaços i embed) sense 
errors,  mancances ni problemes de 
funcionament. Treballa sense ajuda. 

Aparença de la web (pàgines, 
pestanyes, enllaços i embed) amb 

pocs errors i mancances i pocs errors 
de funcionament. Treballa amb 

alguna ajuda. 

Aparença de la web (pàgines, 
pestanyes, enllaços i embed) amb 
alguns errors i mancances i algun 

problema de funcionament. Treballa 
sovint amb ajuda. 

Aparença de la web (pàgines, 
pestanyes, enllaços i 

funcionament) amb errors i 
mancances. Sempre 

necessita ajuda. 

Ha aprofitat al màxim els recursos 
que li ofereix l’eina i el resultat 

general és excel·lent. 

Ha aprofitat correctament els 
recursos que li ofereix l’eina i el 

resultat general és notable. 

Ha aprofitat mínimament els 
recursos que li ofereix l’eina i el 

resultat general és suficient. 

No ha sabut treure profit dels 
recursos de l’eina i el resultat 

general és bàsic i pobre. 

                                                                                                                        PUNTUACIÓ TOTAL: 

 
                     PUNTUACIÓ GLOBAL (VALORACIÓ CONTINGUTS + ALTRES VALORACIONS): 



 


