TREBALL DE RECERCA: RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL

EXPOSICIÓ

MITJANS DE SUPORT

ORDRE I ESTRUCTURA

L'explicació segueix un ordre
i una estructura. S'utilitzen
connectors d'ordre i
temporals per organitzar el
discurs que es percep com
una unitat.

RESUM FINAL

LL. VERBAL

LL. NO VERBAL

Acaba l'exposició fent un
breu resum i explicant les
conclusions a què s'ha
arribat. Argumenta possibles
millores i línies de
continuïtat. Utilitza una
fórmula de comiat.

Construeix les frases
adequadament. Utilitza
vocabulari específic.
Té
una molt bona locució, amb
volum i entonació adequats.

Té una bona postura i la
paraula s'adiu amb el gest.
Respon argumentant i amb
Estableix contacte visual amb
rigor les preguntes
els membres del tribunal i
formulades.
adapta el discurs a les
reaccions que observa.

Acaba l'exposició fent un
resum i explicant les
conclusions a què s'ha
arribat. Utilitza una fórmula
d'acomiadament.

El llenguatge és correcte i
adequat, però utilitza frases
massa llargues. Utilitza
vocabulari específic. Bona
locució.

Els moviments que fa no
sempre són naturals. En
ocasions perd el contacte
visual amb el tribunal o mira
solament una persona. En
alguna ocasió adapta el
discurs a les reaccions.

Respon les preguntes
formulades però de vegades li
falten arguments.

RESPOSTES A PREGUNTES

Ha fet una correcta i
ordenada presentació dels
objectius, continguts i
conclusions.

El material té una unitat
d'estil i és adequat i
necessari per millorar la
comprensió de l'exposició.

La presentació dels
continguts és correcta, però
les conclusions no estan
d'acord amb els objectius.

L'explicació no és del tot
ordenada i no se'n
Té una unitat d'estil, però no
diferencien bé les parts. Es
il·lustra els continguts més
fan servir connectors per
importants.
estructurar i cohesionar el
discurs.

La presentació dels
continguts no ha estat clara
ni ordenada tot i esmentarse objectus, continguts i
conclusions.

El material no és adequat,
tot i que és visualment
agradable. Presenta alguns
errors de forma o contingut.

L'explicació no és del tot
ordenada. Només en alguna
ocasió es fan servir
connectors per estructurar i
cohesonar el discurs.

Acaba l'exposició fent un
resum i explicant les
conclusions a què s'ha
arribat. No utilitza cap
fórmula d'acomiadament.

Comet errors en la
construcció de les frases.
Solament de vegades utilitza
vocabulari específic.
Ocasionalment utilitza mots
crossa o tics lingüístics.

La mirada o la gesticulació no
aconsegueixen copsar
l'interès del tribunal. Mostra
un discurs après que no
adapta a les reaccions dels
oients.

No respon totes les preguntes
formulades o dona respostes
que mostren poc coneixement
del tema.

No hi ha hagut una
presentació ordenada i clara
d'objectius, continguts i
conclusions.

L'explicació no segueix cap
És poc visual. Presenta
mena d'ordre ni estructura.
nombrosos errors de forma i
No s'utilitzen connectors per
contingut. La informació del
estructurar i cohesionar el
suport només és llegida.
discurs.

Acaba l'exposició fent un
resum però no explica les
conclusions a què s'ha
arribat. No utilitza cap
fórmula d'acomiadament.

Construeix frases
incompletes o massa
llargues. Utilitza mots crossa
i tics lingüístics. No s'entén
el què vol explicar.

Mostra una postura rígida o
una gesticulació excessiva.
No estableix contacte visual.
Mostra tics gestuals. No
adapta el discurs a
l'audiència.

No ha sabut respondre la
majoria de les preguntes
formulades o n'ha respost
algunes sense rigor o
contradient el discurs anterior.
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