
 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ INFOGRAFIA  –  PROJECTE ECA 2ª AVAL. DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES  -  1er ESO “A” 

ÍTEM EXCEL·LENT (4 PUNTS) BÉ (3 PUNTS) REGULAR (2 PUNTS) MALAMENT 
(1 PUNT) 

 
1.QUALITAT DE 

LES 
CONCLUSIONS I 

CONTINGUT 

S’han arribat a contestar totes les 
qüestions plantejades a l’inici, de 
forma clara i bona de interpretar, 

arribant a una conclusió.  

S’han contestat gairebé totes 
les qüestions plantejades a 

l’inici, de forma clara però no 
s’ha arribat a cap conclusió 

Manquen algunes qüestions per 
contestar, o no s’han contestat 

correctament.  
No s’ha arribat a cap conclusió. 

No es contesten quasi cap de les 
qüestions plantejades a l’inici.  

2. INVESTIGACIÓ 
I RECERCA 

La infografía és una mostra o 
evidencia de que s’ha fet una 

bona recerca per internet.  

La infografía és una mostra o 
evidencia de que s’ha fet una 

bona recerca per internet. 
Falten ALGUNS apartats. 

La infografia és una mostra o 
evidencia de que FALTA recerca 

per Internet. 
Falten BASTANTS apartats. 

La infografia és una mostra de que 
NO s’ha fet una bona recerca per 

Internet. 
Falten MOLTS apartats. 

 
3. ORIGINALITAT 
I PRESENTACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 

D’IDEES  

Utilitza com estímul visual 
IMATGES, GRÀFICS, EMOTICONS 

O ALTRES per a representar tar els 
conceptes. L'ús de colors 

contribueix a associaria i posar 
èmfasi en els conceptes. 

 

Utilitza com estímul visual 
IMATGES, GRÀFICS, 

EMOTICONS O ALTRES, 
encara que hi ha massa text. 
L'ús de colors NO contribueix 
a associaria i posar èmfasi en 

els conceptes. 

Utilitza POQUES IMATGES, 
GRÀFICS, EMOTICONS O ALTRES 

per a representar tar els 
conceptes.  

Predomina el text i no la fa 
fàcilment entenedora i intuïtiva. 

 

 
 

No consta gairebé de imatges ni 
gràfics, només alguna foto 
d’internet i molt de text. 

4.QUALITAT DE 
REDACCIÓ 

 
No hi ha faltes d'ortografia ni 

errors de puntuació, tipus  gràfics 
o gramaticals -les . - 

Tres o menys faltes 
d'ortografia , errors de 

puntuació, tipus - gràfics o 
gramaticals 

Quatre faltes d'ortografia , 
errors de puntuació, tipus - 

gràfics o gramaticals 

Quatre o més  faltes d'ortografia , 
errors de puntuació, tipus - gràfics 

o gramaticals 

5.CÀLCULS DE 
L’ESTUDI 

PROPORCIONALI
TAT, REGLES DE 3  

Els càlculs que es varen entregar 
amb les ACTES són correctes i 

lògics. No hi ha incongruències ni 
errades.  

En els càlculs que es varen 
entregar amb les ACTESHI HA 
ALGUNES incongruències ni 

errades. 

MANQUEN BASTANTS de càlculs 
que es varen entregar amb les 
ACTES són correctes i lògics. Hi 
ha incongruències ni errades. 

MANQUEN MOLTS de càlculs de 
l’estudi. 

 


