
Rúbrica d’avaluació. Es busquen compositors/es, valor? Incalculable!!!                                   Institut Ramon Coll i Rodés, 
Lloret de Mar 

Departament de Música 
Nom i cognoms: __________________________________________________________________   Data: 
________________________   
Com fer una cerca? (curs)                  
                           

Àmbit lingüístic. Dimensió comprensió lectora. COMPETÈNCIA 1 
Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics per comprendre’ls. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Sap extreure les idees 
principals del text. 

 
Extreu les idees 

principals  
del text, amb alguna 

dificultat. 

Li costa extreure les 
idees principals del text. 

No sap extreure les 
idees principals del text. 

 

Sap extreure les idees 
secundàries que donen 
suport a la idea principal 
(exemples, comentaris, 

aclariments...) 

 
Extreu les idees 

secundàries que donen 
suport a la idea principal 
(exemples, comentaris, 

aclariments...), amb 
alguna dificultat. 

Li costa extreure les 
idees secundàries que 
donen suport a la idea 
principal (exemples, 

comentaris, 
aclariments...). 

No sap extreure les 
idees secundàries que 
donen suport a la idea 
principal (exemples, 

comentaris, 
aclariments...). 

 

Àmbit lingüístic. Dimensió comprensió lectora. COMPETÈNCIA 3 

Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 
NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

 
Sap fer una cerca 

avançada. 
 

Sap fer una cerca 
bàsica autònomament. 

Sap fer una cerca 
bàsica amb ajuda. 

No sap fer una cerca 
bàsica. 

 

http://miniops.ioc.cat/2/index.html


Àmbit lingüístic. Dimensió expressió escrita. COMPETÈNCIA 4 
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva 
organització. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 
Identifica el tipus de text que 

ha 
de desenvolupar i les seves 

característiques (per 
exemple: 

introducció, 
desenvolupament en 

parts, conclusió). 

Identifica la situació 
comunicativa 

i el tipus de text que ha 
de 

desenvolupar. 

Identifica la intenció i el 
receptor. 

No identifica la intenció 
ni el receptor, tampoc el 

tipus de text ni les 
seves característiques. 

 

Fa una llista completa 
de les idees principals i 

secundàries. 

Fa una llista de força 
idees principals. 

Fa una llista mínima de 
les idees principals. 

No fa una llista de les 
idees principals. 

 

Organitza i jerarquitza 
les idees principals i 

secundàries en 
esquemes, guió o mapa 

conceptual. 
 

Organitza i jerarquitza 
les idees en esquemes, 

guió o mapa 
conceptual. 

Fa un esquema o guió 
senzill del text que 

elaborarà. 

No fa un esquema o 
guió de les seves idees. 

 

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 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 
 

Empra el registre adequat 
amb molta precisió d’acord 

amb 
la situació comunicativa i el 

receptor. 
 

Empra el registre adequat 
amb 

precisió d’acord amb la 
situació 

comunicativa i el receptor. 
 

Empra el registre 
adequat d’acord 
amb la situació 
comunicativa. 

 

No empra el registre 
adequat d’acord 
amb la situació 
comunicativa. 

 

 



 
Les idees estan molt 

ben 
organitzades. 

 

Les idees estan ben 
organitzades. 

Les idees estan 
suficientment 
organitzades. 

Les idees no estan 
suficientment 
organitzades. 

 

 
Utilitza connectors i 

signes de 
puntuació variats per 

enllaçar 
les idees. 

 

Utilitza connectors i 
signes de 

puntuació per enllaçar 
les idees. 

Utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació 
per 

enllaçar les idees. 

No utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació 
per 

enllaçar les idees. 

 

 
El lèxic està utilitzat de 

manera 
precisa i rica. 

 

Usa un lèxic adequat. Usa lèxic bàsic. Usa lèxic molt bàsic.  

 
Les oracions combinen 

les simples 
i coordinades amb les 

subordinades 
per matisar el contingut 

de manera 
rica. 

Les oracions combinen 
les 

simples i coordinades 
amb les 

subordinades, fet que 
precisa 

l’expressió de les idees. 

Les oracions són 
majoritàriament 

simples o coordinades. 

Les oracions són massa 
bàsiques. 

 

 
Escriu amb plena 

correcció 
Ortogràfica 

 

Escriu amb una 
ortografia força 

correcta. 

Escriu amb una 
ortografia bàsica. 

Escriu amb una 
ortografia molt bàsica. 

 



Àmbit lingüístic. Dimensió  expressió escrita. COMPETÈNCIA 6 
Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

La revisió és minuciosa 
i profunda. 

Fa una revisió i 
reescriptura que 

afecta de manera 
significativa el 

text, amb canvis 
importants que en 
milloren la forma, 

l’estructura 
i el contingut. 

Rellegeix per veure si hi 
troba algun 

error i procedeix a 
esmenar-lo. 

No rellegeix per veure si 
hi troba algun 

error i procedeix a 
esmenar-lo. 

 

La versió última no 
conté errors. 

Aconsegueix obtenir un 
text força 

clar després de la 
correcció. 

Torna a escriure els 
fragments que 

ha trobat incorrectes o 
foscos, 

tant en els aspectes 
formals com 

des del punt de vista 
conceptual. 

No torna a escriure els 
fragments que 

ha trobat incorrectes o 
foscos, 

tant en els aspectes 
formals com 

des del punt de vista 
conceptual. 

 

 
Aconsegueix obtenir un 

text clar, 
precís i concís, sense 

repeticions 
innecessàries ni 
redundàncies. 

 
 
 

Presenta el treball amb 
claredat 

i afegeix alguns 
elements estètics. 

Presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

No presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

 



Àmbit digital. Dimensió instruments i aplicacions. COMPETÈNCIA 2 
Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 
producció de documents digitals. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Elabora un document 
amb les 

funcions estàndards. 

Elabora un document 
amb algunes 

funcions estàndards. 
 

Elabora el document ( 
textos del mur) fent ús 

de les funcions 
bàsiques. 

 

No elabora el document 
o el fa deficientment. 

 

 
Dissenya el document 

amb 
coherència, tot 
estructurant de 

forma equilibrada els 
apartats 

i els continguts. 

Dissenya el document 
amb una estructura que 

en facilita la lectura. 

Dissenya el document 
amb una estructura 

senzilla. 

No hi ha coherència en 
el document. 

 

 
No hi ha errors ni 

mancances en l’ús de 
l’eina. (PADLET) 

 
Hi ha pocs errors o 

mancances en l’ús de 
l’eina. (PADLET) 

 
Hi ha alguns errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. (PADLET) 

 
No coneix l’ús correcte 

de l’eina. (PADLET) 
 

 

No hi ha errors ni 
mancances en l’ús de 

l’eina. (QR) 
 

Hi ha pocs errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. (QR) 

Hi ha alguns errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. (QR) 

No coneix l’ús correcte 
de l’eina. (QR) 

 

 

No hi ha errors ni 
mancances en l’ús de 

l’eina. (TIMELINE) 

Hi ha pocs errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. (TIMELINE) 

Hi ha alguns errors o 
mancances en l’ús de 

l’eina. (TIMELINE) 

No coneix l’ús correcte 
de l’eina. (TIMELINE) 

 

 



Àmbit digital. 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) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Identifica conceptes o 
paraules clau 

a partir de la reflexió 
individual. 

Identifica conceptes o 
paraules clau a partir de 
la reflexió compartida. 

Identifica conceptes o 
paraules clau amb 

ajuda de la professora. 

No identifica conceptes 
o paraules clau. 

 

Fa cerques bàsiques i 
avançades 

individualment. 

Fa cerques bàsiques 
individualment. 

Fa cerques bàsiques 
amb ajuda de la 

professora. 

No és capaç de fer 
cerques bàsiques. 

 

 
Identifica, contrasta i 

selecciona, 
individualment fonts 
d’informació fiables 

amb cerques bàsiques i 
avançades. 

Identifica, contrasta i 
selecciona, 

individualment fonts 
d’informació fiables 

amb cerques bàsiques. 
 

Identifica, contrasta i 
selecciona, 

amb ajut de la 
professora, fonts 

d’informació fiables 
amb cerques bàsiques. 

No és capaç de 
identificar, contrastar i 

seleccionar, fonts 
d’informació fiables 

amb cerques bàsiques. 

 

Reconeix  
individualment 

l’objectivitat i autenticitat 
de la informació que 

localitza en 
cerques bàsiques i 

avançades. 

Reconeix individualment 
l’objectivitat i autenticitat 

de la informació que 
localitza en 

cerques bàsiques. 

Reconeix, amb ajut, 
l’objectivitat 

i autenticitat de la 
informació que 

localitza en cerques 
bàsiques. 

 
No reconeix, amb ajut, 

l’objectivitat 
i autenticitat de la 

informació que 
localitza en cerques 

bàsiques. 

 

Elabora un producte 
concret tot 

referenciant-ne les 
fonts, autònomament 

Elabora un producte 
concret tot 

referenciant-ne les 
fonts, inicialment amb 

ajut. 

 
Elabora un producte 

concret tot 
referenciant-ne les 

fonts, amb ajut. 

No referencia les fonts 
del seu producte. 

 



Àmbit digital. 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. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 
Utilitza el programari 

específic 
per realitzar tasques 

relacionades 
amb l’estructuració, 

interpretació, 
valoració i creació de 

coneixement 
fent ús de les funcions 

bàsiques. 

Utilitza un programari 
específic 

per realitzar tasques 
relacionades 

amb l’estructuració, 
interpretació, 

valoració i creació de 
coneixement 

fent ús de les funcions 
elementals. 

Utilitza un programari genèric 
per realitzar tasques 

relacionades 
amb l’estructuració, 

interpretació, 
valoració i creació de 

coneixement. 

No utilitza programari per 
realitzar tasques 

relacionades 
amb l’estructuració, 

interpretació, 
valoració i creació de 

coneixement. 
 

 

Integra i manipula, de 
manera 

autònoma, arxius 
diversos 

a una producció pròpia. 

Integra, de manera 
autònoma, 

arxius diversos a una 
producció 

pròpia. 

Integra, de manera 
pautada, arxius 
diversos a una 

producció pròpia 
de manera lineal. 

No integra, ni de 
manera pautada, arxius 

diversos a una 
producció pròpia 
de manera lineal. 

 

Àmbit digital. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. COMPETÈNCIA 7 i 8 
Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 
Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Ha participat 
autònomament en el 

drive del seu grup i l’ha 
gestionat. 

Ha participat 
autònomament en el 
drive del seu grup. 

Ha necessitat ajuda per 
participar en el drive del 

seu grup. 

No ha participat en el 
drive del seu grup. 

 

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. 

 



Àmbit digital. Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. COMPETÈNCIA 11 
Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de 
sostenibilitat i d’identitat digital. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Cita sempre l’autoria de 
les fonts consultades. 

Sovint cita l’autoria de 
les fonts consultades. 

De vegades cita 
l’autoria de les fonts 

consultades. 

Mai cita l’autoria de les  
fonts consultades. 

 

Àmbit musical. Dimensió expressió, interpretació i creació. COMPETÈNCIA 7 
Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius. 

NIVELL 3 (1 PUNTS) NIVELL 2 (0,75 PUNTS) NIVELL1 (0,5 PUNTS) NIVELL 0 (0 PUNT) PUNTUACIÓ 

Organitza i desenvolupa 
autònomament un pla 

de treball, aporta noves 
idees i involucra la resta 

del grup. 

Organitza i desenvolupa 
un pla de 

treball prèviament 
establert i aporta 
algunes idees. 

Organitza i desenvolupa 
un pla 

de treball prèviament 
establert. 

No organitza i 
desenvolupa un pla 

de treball prèviament 
establert. 

 

 
Mostra un alt grau de 

maduresa 
en la seva implicació, 

compromís 
personal i habilitats 

interpersonals 
en les interaccions amb 

els altres 
en les diferents fases 

del projecte, 
oferint suport i mostrant 

lideratge. 
 
 

Mostra un alt grau 
d’implicació, 

compromís personal i 
habilitats 

interpersonals en les 
interaccions 

amb els altres en les 
diferents fases 
del projecte. 

 

Mostra un grau suficient 
d’implicació, compromís 

personal 
i habilitats 

interpersonals en les 
interaccions amb els 

altres en les 
diferents fases del 

projecte. 
 

No Mostra un grau 
suficient 

d’implicació, compromís 
personal 

i habilitats 
interpersonals en les 
interaccions amb els 

altres en les 
diferents fases del 

projecte. 

 



 
Explicita oralment o per 

escrit 
el procés seguit, les 

seves 
experiències al llarg del 

projecte, 
els aprenentatges 

assolits d’una 
forma crítica, reflexiva i 

autònoma, 
tot integrant en un 

discurs 
coherent i global els 

elements en joc 
i l’activitat realitzada. 

Explicita oralment o per 
escrit 

el procés seguit, les 
seves 

experiències al llarg del 
projecte, 

els aprenentatges 
assolits i els 

resultats obtinguts d’una 
forma 

crítica i reflexiva. 
 

Explicita oralment o per 
escrit el 

procés seguit, les seves 
experiències 

al llarg del projecte i els 
aprenentatges assolits 

de forma 
descriptiva. 

 

No és capaç d’explicitar 
oralment o per escrit el 
procés seguit, les seves 

experiències 
al llarg del projecte i els 
aprenentatges assolits 

de forma 
descriptiva. 

 

 

Àmbit personal i social. Dimensió aprendre a aprendre. COMPENTÈNCIA 2 
Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge (RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ) 

 PUNTUACIÓ 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     PUNTUACIÓ TOTAL: 
                                                                                     (Rúbrica d’avaluació + Rúbrica d’autoavaluació) 

 


