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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 

0,5 p 

Et presentes, però no expliques 
allò que vas a fer. 0,3 p 

No et presentes i sols dius el 
treball.  0,2p 

Comences sense presentar-te  
0 p 

Actitud 
Se ho agafa molt 

seriosament. 0,5p 
Se ho agafa amb interés. 0,3p 

Es riu vàries vegades i li costa 
mantindre les formes. 0,2p 

Se ho pren sense donar-li 
importància.  0p 

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 i postura 

Volum de la veu adequat, 
postura del cos correcta, mira 

als companys i vocalització molt 
clara. 1,5 p  

Volum de la veu adequat, 
postura del cos quasi sempre 
correcta, de vegades no mira 

als companys i vocalització 
clara.  1 p 

Volum de la veu baix, postura 
del cos no massa correcta, mira 

poc als companys i la 
vocalització no sempre és clara   

0,5 p 

Volum de la veu inadequat, 
postura del cos incorrecta, no 
mira als companys i no s’entén 

massa bé.  0-0,2 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 
per a la seua comprensió. 

1,5 p 

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

apartat que no presenta alguna 
imatge quan hi faria falta. 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 

Text escrit 

El text del mural es pot llegir 
fàcilment, net i amb bona 

cal·ligrafia 1 p 

El text de la diapositiva es pot 
llegir sense dificultat, tot i que 

algunes no tenen massa 
claredat. 0,7 p 

Costa llegir el text. El cos i el 
color de la lletra i/o el fons no 

permeten llegir el text amb 
claredat. 0,4 p 

Gran part del mural no es pot 
veure amb claredat. Lletra 

il·legible, amb tatxons. 0,1 p 

Disseny  i 
originalitat 

La composició del mural és 
original i està correctament 

presentada.   1,5p 

La composició del mural és 
correcta, té una presentació 

senzilla.  0,7p 

La composició del mural és 
senzilla, visualment poc 

atractiva. 
0,4p 

La composició és molt simple, 
no està gens elaborada. 0,1p 

  


