
Rúbrica EXPOSICIÓ de  Valencià  2n  ESO   NOTA:……….......…   NOM  i  COGNOM: ...............…................………………… 

 
 

C R I T E R I S Nivell 4   (excel·lent) Nivell 3   (bé) Nivell 2   (acceptable) Nivell 1   (deficient) 

Presentació 

Comences presentant-te: nom, 
treball del llibre i assignatura 

0,75 p 

Et presentes, però no expliques 
allò que vas a fer. 0,5 p 

No et presentes i sols dius el 
treball.  0,3p 

Comences sense presentar-te  
0 p 

Conclusió 
Acaba la intervenció agraint i 
amb un breu resum  0,75 p 

Els agraïments i la conclusió són 
massa breus  0,5 p 

Agraix i fa un resum poc 
aclaridor  0,3 p 

No agraix, ni resumeix 
l’exposició  0 p 

Temps 
Compleix el temps establert 

amb exactitud   0,75 p 

Compleix el temps, però acaba 
un poc abans o un poc després  

0,5 p  

No aplega al temps establert 
0,3 p 

No compleix el temps establert, 
és massa breu   0,1 p 

Actitud 
Se ho agafa molt 

seriosament. 0,75p 
Se ho agafa amb interés. 0,5p 

Es riu vàries vegades i li costa 
mantindre les formes. 0,3p 

Se ho pren sense donar-li 
importància.  0,1p 

Explicació 

Utilitza una expressió 
adequada, parla amb fluïdesa, es 
nota que ho ha preparat. 2,5 p 

Utilitza una expressió correcta, 
parla amb xicotetes pauses. 1,2p 

Es para molt quan ho explica i 
es nota que li falta preparació. 

 0,7 p 

Allò que explica no té massa 
sentit, per moments no sap que 

dir.    0,1 p 

Dicció  
Volum de la veu adequat i 
vocalització molt clara. 1 p  

Volum de la veu adequat, i 
vocalització clara.  0,7 p 

Volum de la veu baix, i la 
vocalització no sempre és clara   

0,4 p 

Volum de la veu inadequat, i no 
s’entén massa bé.  0,1 p 

Postura 

Postura del cos correcta, mira 
als companys en tot moment 

1 p 

Postura del cos quasi sempre 
correcta, de vegades no mira 

als companys. 0,7 p 

Postura del cos no massa 
correcta, mira poc als 

companys  0,4 p 

Postura del cos incorrecta, no 
mira als companys   0,1 p 

 

    

Ortografia 
El text no presenta quasi 

ninguna falta d’ortografia. 1 p 
El text presenta alguna falta 

lleu  d’ortografia. 0’7 p 
Hi ha algunes faltes d’ortografia 

importants. 0’4 p 
El text presenta moltes faltes 
d’ortografia importants. 0 p 

Imatges: fotos, 
dibuixos, 
vídeos... 

El seu ús està justificat i és 
adequat. Aporta informació 

important. 1,5 p 

El seu ús està justificat i és 
adequat. Tot i que hi ha algun 

apartat que no presenta alguna 
imatge     1 p 

Les imatges no sempre tenen 
una relació amb el text. 

Apareixen poques i no de 
massa qualitat.  0,5 p 

Hi ha molt poques imatges i no 
aporten cap informació al 

mural. 0-0,2 p 
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