TREBALL DE RECERCA: RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE LA INTRODUCCIÓ I LES CONCLUSIONS
INTRODUCCIÓ
ESTRUCTURA

CONCLUSIONS
CONTINGUTS

FORMA

ESTRUCTURA

CONTINGUTS

Està organitzada en diferents
paràgrafs on s'informa de:
tema, motivació, objectius o
hipòtesis, fonts, metodologia,
estructura i tancament.

Presenta el tema, argumenta
la motivació, formula amb
claretat els objectius o
hipòtesis, esmenta les fonts,
justifica la metodologia i
explica l'estructura.

La redacció convida al lector a
continuar llegint el treball. No
hi ha repeticions. Es fa un bon
ús dels signes de puntuació.

Estan ben distribuïdes i
ordenades en paràgrafs que
tracten els diferents aspectes
del treball.

Està organitzada en diferents
paràgrafs però hi falta alguna
informació o està fora de lloc.

Presenta el tema però no
argumenta o justifica alguna
de les informacions.

La redacció es podria millorar.
No és prou fluida. No hi ha
repeticions però presenta
alguna errada de puntuació.

Els continguts estan
Estan ordenades en
relacionats amb els objectius
paràgrafs, però hi falta
formulats a la introducció.
informació, està mal ordenada
No s'argumenten possibles
o fora de lloc.
millores i línies de continuïtat.

Està organitzada, però s'indica
solament alguna informació
Presenta el tema però
com ara: el tema i la
solament argumenta o justifica
motivació, o el tema i l'objectiu una part de la informació.
o la hipòtesi…

No està organitzada en
paràgrafs. La informació està
barrejada sense seguir cap
estructura.

La redacció hauria de millorar.
Hi ha algunes repeticions
Estan ordenades en paràgrafs
innecessàries. Presenta
però hi falta la major part de la
algunes errades ortogràfiques informació.
i de puntuació.

La redacció no convida gens a
La introducció no és completa continuar llegint el treball. Hi
No estan organitzades en
ja que hi manquen contiguts
ha nombroses repeticions i els paràgrafs. Es confonen
importants.
errors de puntuació i
resultats amb conclusions.
ortogràfics dificulten la lectura.

1p - 3p - 1p
0,75p - 2,25p - 0,75p
0,5p - 1,5p - 0,5p
0,25p - 0,5p - 0,25p

Els continguts estan
perfectament relacionats amb
els objectius formulats a la
introducció. Argumenten
possibles millores i línies de
continuïtat.

FORMA
S'exposen de forma clara,
rigorosa i precisa. No hi ha
repeticions. S'utilitzen
adequadament els signes de
puntuació.

L'exposició de les conclusions
podria millorar. No hi ha
repeticions. No sempre
s'utilitzen adequadament els
signes de puntuació.

Els continguts no sempre
estan relacionats amb els
objectius formulats a la
introducció.

L'exposició de les conclusions
hauria de millorar. Hi ha
algunes repeticions
innecessàries. Presenta
algunes errades ortogràfiques
i de puntuació.

Els continguts sembla que no
tenen res a veure amb els
objectius formulats a la
introducció. Es fan suposicions
sense fonament.

Les conclusions son
superficials o inexistents. Es
confonen amb l'opinió
personal o expressen
valoracions del tot subjectives.

