
Rúbrica d’avaluació. CONVERTIR TEXTOS EN IMATGES I MÚSICA (VÍDEOS CONTEXT HISTÒRIC)  

Institut Ramon Coll i Rodés, Lloret de Mar 

Departament de Música 

Nom i cognoms: __________________________________________________________________   Data: ________________________   

 

                                            

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

No sap extreure les idees 
principals del text. 

Li costa extreure les idees 
principals del text. 

Extreu les idees principals 
del text, amb alguna 

dificultat. 

Sap extreure les idees 
principals del text. 

 

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

aclariments...). 

Li costa 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. 

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

aclariments...) 

 

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

No és capaç de planificar 
com escriure els subtítols. 

Planifica els subtítols de 
forma no sintètica amb un 
registre poc adient i amb 

poca intenció 
comunicativa. 

Planifica els subtítols de 
forma bastant sintètica i 

clara i força adient al 
receptor/a i a la intenció 

comunicativa. 

Planifica els subtítols de 
forma sintètica i clara 

adient al receptor/a i a la  
intenció comunicativa. 

 



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

Les idees no estan 
suficientment 
organitzades. 

 

Les idees estan 
suficientment 
organitzades. 

Les idees estan ben 
organitzades. 

Les idees estan molt ben 
organitzades. 

 

No utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació per 
enllaçar les idees. 

Utilitza suficients 
connectors 

i signes de puntuació per 
enllaçar les idees. 

Utilitza connectors i signes 
de 

puntuació per enllaçar les 
idees. 

 
Utilitza connectors i signes 

de 
puntuació variats per 

enllaçar 
les idees. 

 

 

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

 
El lèxic està utilitzat de 

manera 
precisa i rica. 

 

 

Les oracions són massa 
bàsiques. 

Les oracions són 
majoritàriament 

simples o coordinades. 

Les oracions combinen les 
simples i coordinades amb 

les 
subordinades, fet que 

precisa 
l’expressió de les idees. 

 
Les oracions combinen les 

simples 
i coordinades amb les 

subordinades 
per matisar el contingut de 

manera 
rica. 

 

 

Escriu amb una ortografia 
molt bàsica. 

Escriu amb una ortografia 
bàsica. 

Escriu amb una ortografia 
força 

correcta. 

 
Escriu amb plena 

correcció 
Ortogràfica 

 

 



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

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

No rellegeix per veure si hi 
troba algun 

error i no procedeix a 
esmenar-lo. 

Rellegeix per veure si hi 
troba algun 

error i procedeix a 
esmenar-lo. 

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. 

La revisió és minuciosa i 
profunda. 

 

No torna a escriure els 
fragments que 

ha trobat incorrectes o 
foscos, 

tant en els aspectes 
formals com 

des del punt de vista 
conceptual. 

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 força 

clar després de la 
correcció. 

La versió última no conté 
errors. 

 

No presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

Presenta el text amb 
claredat i de 

manera senzilla. 

Presenta el treball amb 
claredat 

i afegeix alguns elements 
estètics. 

Aconsegueix obtenir un 
text clar, 

precís i concís, sense 
repeticions 

innecessàries ni 
redundàncies. 

 

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

Comet errors tant de 
pronuncia com de 

vocalització. 

Comet errors de 
pronunciació encara que 

la vocalització és correcta. 

Pronuncia correctament 
però la seva vocalització 

no és correcta 

Pronuncia les paraules 
correctament i vocalitza 

bé. 

 



El contingut de la gravació 
no és el correcte. 

El contingut de la gravació 
és deficient. 

El contingut de la gravació 
no és,  en algun moment, 

el que s’ha demanat a 
l’activitat. 

El contingut de la gravació 
és el que s’ha demanat a 

l’activitat. 

 

La gravació no té ordre i 
repeteix idees 
contínuament. 

Alguns errors i repeticions 
en l’ordre lògic de les 

idees. 

Exposició força ordenada. Bona estructura i 
seqüenciació en 

l’exposició. 

 

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

No és capaç d’editar. Edita de manera pautada. 
Edita de manera 

autònoma. 

Edita de manera 
autònoma, tot integrant 

arxius diversos. 

 

No integra fitxers 
multimèdia diversos. 

Integra, de manera 
pautada, fitxers 

multimèdia diversos. 

Integra alguns fitxers 
multimèdia de tipologia 

diversos. 

Integra qualsevol fitxer 
multimèdia 

independentment de la 
seva tipologia. 

 

No és capaç d’enregistrar 
oralment el text o bé ho fa 

amb una baixa qualitat 
sonora. 

Enregistra oralment el text 
amb audició comprensible 
sense soroll de fons, tot 

fent servir algun dispositiu 
específic (gravadora, 

mòbil...) 

Enregistra oralment el text 
amb un mínim de qualitat 

tot fent servir algun 
programari o aplicació 

específic i ajusta l’arxiu a 
les característiques del 

producte final (mida, 
format, sincronització amb 

imatges). 

Enregistra oralment el text 
tot fent servir algun 

programari o aplicació 
específic, ajusta l’arxiu a 
les característiques del 
producte final i afegeix 

algun efecte sonor (fade-
in, fadeout...) 

 

Selecciona música i no la 
incorpora a la narració. 

Selecciona música tot 
respectant-ne els drets 

d’autor i la incorpora a la 
narració. 

Selecciona una música tot 
respectant-ne els drets 

d’autor, la incorpora a la 
producció i n’edita algunes 

característiques amb 
programari específic 

(format i volum) 

Selecciona una música tot 
respectant-ne els drets 
d’autor, la incorpora a la 

producció i n’edita algunes 
característiques amb 

programari específic i hi 
incorpora algun efecte sonor. 

 



 Utilitza diverses imatges 
per il·lustrar els moments 
explicats, tot respectant-

ne els drets d’autoria. 

Utilitza diverses imatges 
per il·lustrar els moments 
explicats, tot respectant-

ne els drets d’autoria, i en 
regularitza les seves 

característiques (mida, 
resolució, format, to i 

brillantor) 

Utilitza diverses imatges 
per il·lustrar els moments 
explicats, tot respectant-

ne els drets d’autoria, i en 
regularitza les seves 

característiques i les edita 
amb algun efecte (ulls 

vermells, saturació, retocs 
parcials...) 

 

 

No crea una producció 
multimèdia complerta en 

format vídeo. 

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 

partir dels arxius de so 
i d’imatge, hi incorpora 

títols de crèdit i la 
publica, de manera 

pautada. 
 

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 

partir dels arxius de so 
i d’imatge, hi incorpora 

títols de crèdits i la 
publica. 

 

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 

partir dels arxius de so 
i d’imatge, hi incorpora 

títols de crèdits, hi 
afegeix alguns efectes 
d’edició (transicions) i 

la publica. 
 

 

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

No és capaç de fer 

cerques bàsiques. 
Fa cerques bàsiques amb 

ajuda de la professora. 
Fa cerques bàsiques 

individualment. 
Fa cerques bàsiques i 

avançades individualment. 

 

No és capaç de identificar, 
contrastar i seleccionar, 
fonts d’informació fiables 
amb cerques bàsiques. 

 

Identifica, contrasta i 
selecciona, 

amb ajut de la professora, 
fonts d’informació fiables 
amb cerques bàsiques. 

 

Identifica, contrasta i 
selecciona, 

individualment fonts 
d’informació fiables 

amb cerques bàsiques. 
 

Identifica, contrasta i 
selecciona, 

individualment fonts 
d’informació fiables 

amb cerques bàsiques i 
avançades. 

 

 



No referencia les fonts del 
seu producte. 

 
Elabora un producte 

concret tot 
referenciant-ne les fonts, 

amb ajut. 
 

Elabora un producte 
concret tot 

referenciant-ne les fonts, 
inicialment amb ajut. 

 

Elabora un producte 
concret tot 

referenciant-ne les fonts, 
autònomament 

 

 

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.  
(CREACIÓ DEL VÍDEO) 

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

 
De la seva producció 
multimèdia no se’n 

desprèn la comprensió del 
text inicialment proposat. 

 
De la seva producció 

multimèdia se’n desprèn 
força la comprensió del 

text inicialment proposat. 

 
De la seva producció 

multimèdia se’n desprèn 
bastant la comprensió del 
text inicialment proposat. 

De la seva producció 
multimèdia se’n desprèn 
la comprensió del text 
inicialment proposat. 

 

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

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

No ha compartit la tasca 
via correu electrònic 

Ha necessitat ajuda per 
enviar la tasca via correu 

electrònic. 

Ha enviat autònomament 
la tasca via correu 

electrònic, amb dificultats. 
 

Ha compartit correctament 
la tasca via correu 

electrònic. 

 

No ha publicat la tasca al 
seu web personal. 

Ha necessitat ajuda per 
publicar la tasca al seu 

web personal. 

Ha publicat 
autònomament la tasca al 
seu web personal, amb 

dificultats. 

Ha publicat la tasca 
correctament al seu web 

personal. 
 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     PUNTUACIÓ TOTAL: 

 

 


