TREBALL DE RECERCA: RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL TREBALL

MEMÒRIA ESCRITA

LLENGUA I ESTIL

CORRECCIÓ

COHERÈNCIA

S'enumeren, s'expliquen
i es documenten les
diferents accions que
s'han realitzat. S'ha
dissenyat un treball
experimental òptim que
permet analitzar i
interpretar els resultats.

El treball mostra un fil
conductor clar que
permet arribar a
conclusions concretes.
La investigació
realitzada dona resposta
als objectius plantejats.

Utilitza un registre
estàndard, però no
sempre el llenguatge és
prou correcte tant a
nivell ortogràfic, com
lèxic i semàntic.

Portada amb titol adient.
Correcta compaginació,
disseny i presentació formal
de les pàgines. Ús adequat
de convencions gràfiques.
Algunes mancances al citar
la bibliografia, annexos,
il·lustracions o gràfics.

Ha seleccionat la
informació recollida d'una
forma més o menys
adequada. Ha sotmés els
objectius o les hipòtesis a
un procés de comprovació
fins arribar a unes
conclusions coherents.

S'indiquen les diferents
accions que s'han
realitzat. La part
experimental d'adequa
als resultats obtinguts i
en permet una anàlisi.

El treball mostra un fil
conductor. La
investigació realitzada
no sempre dona una
resposta clara als
objectius plantejats.

Sovint no utilitza un
llenguatge correcte tant
a nivell ortogràfic, com
lèxic i semàntic.

Falten alguns elements de
la portada. El disseny i la
compaginació podrien
millorar. No es presenten
de forma adequada algun
dels elements següents:
bibliografia, annexos,
il·lustracions o gràfics.

La informació recollida no
sempre ha estat la més
adequada o ha estat mal
seleccionada. El procés
experimental aplicat no
condueix necessariament a
les conclusions indicades.

S'indiquen breument les
accions realizades. El
treball experimental no
sempre ha estat ben
dissenyat per permetre
discutir els resultats que
sovint, són poc
concluents.

El fil conductor del
treball queda tallat
diverses vegades. La
investigació realitzada
no és la més encertada
per donar resposta als
objectius plantejats.

A la portada hi falten la
majoria dels elements. Les
pàgines presenten
interlineats o marges
diferents. La numeració és
incorrecta o inexistent. Es
cita malament la
bibliografia, les
il·lustracions o els gràfics.

La informació exposada és
insuficient o irrellevant. No
ha seguit un mètode
d'investigació o aquest és
insuficient o inadequat per
arribar a conclusions.

No s'exposa clarament el
mètode utilitzat. El
disseny de la part
experimental és erroni o
insuficient. L'anàlisi i la
interpretació dels
resultats no corresponen
a la part experimental.

Manca un fil conductor.
La investigació
realitzada ha estat
insuficient, innecessària
o anecdòtica. Condueix
a opinions
preestablertes i no a
conclusions.

L'estructura no és clara. Les
diferents parts sovint no
estan ben enllaçades.
Alguna és molt més extensa
que les altres.
Gramaticalment presenten
diferències notables.

Presenta repeticions
innecessàries. Sovint
utilitza malament els
connectors i organitzadors
textuals. Problemes de
puntuació. No sempre
utilitza un vocabulari
específic.

Li manca estructura. Les
diferents parts no estan
encadenades ni són
equilibrades. Presenta
moltes incorreccions
gramaticals.

Frases mal construïdes,
massa llargues o
repetitives. Utilitza
Conté moltes faltes
malament els connectors i
d'ortografia i mancances
els signes de puntuació.
gramaticals greus.
Paràgrafs desestructurats o
excessivament llargs. No
utilitza vocabulari específic.

2 punts

METODOLOGIA

Utilitza un registre
estàndard i un
llenguatge correcte tant
a nivell ortogràfic, com
lèxic i semàntic.

Presenta un estil formal
neutre. No sempre utilitza
els connectors i
organitzadors textuals
adients. Algun problema de
puntuació. Algunes frases o
paràgrafs son massa llargs.
Utilitza vocabulari específic.

5 punts

RECERCA
Entre la informació
recollida, ha seleccionat la
que més s'adequa a les
necessitats del treball. Ha
sotmés els objectius o les
hipòtesis a un procés
rigorós de comprovació fins
arribar a unes conclusions
coherents.

Està estructurada però li
falta concreció. Les diferents
parts no sempre estan ben
enllaçades. Equilibrada,
però amb algun problema
gramatical.

7,5 punts

PRESENTACIÓ
Portada amb titol
persuasiu. Bona
compaginació, disseny i
presentació formal de les
pàgines. Ús adequat de
convencions gràfiques.
Presentació correcta de
bibliografia, annexos,
il·lustracions i gràfics.

Presenta un estil formal
neutre. Utilitza connectors i
Està estructurada, és clara,
organitzadors textuals
precisa i concreta. Està ben
adients. La puntuació és
encadenada, és equilibrada,
clara i precisa. Les frases i
formal i correcta
els paràgrafs faciliten la
gramaticalment.
lectura. Utilitza vocabulari
específic.

10 punts

INTRODUCCIÓ I CONCLUSIONS

