
IES MIQUEL MARTÍ I POL 

RÚBRICA SOBRE EL TREBALL DE LA CURSA D’ORIENTACIÓ 

 EXCEL·LENT/NOTABLE BÉ/SUFICIET INSUFICIENT 

Contingut Demostra entendre 
bé el tema. Tota la 
informació que es 
dóna està relacionada 
amb el tema. Hi ha 
totes les parts del ppt 
intro,objectius, lloc, 
mapa, normativa, 
organització, 
conclusions i 
bibliografia.  2 p 

Demostra entendre 
bé el tema. De tota la 
informació que es 
demana en el ppt, hi 
ha alguna manca 
però no molt 
important. 1p 

No demostra 
entendre el tema. En 
el ppt final falta més 
d’algun apartat. 0,5p 

Logo i lema El logo és atractiu i el 
lema enganxa. 1p 

El logo i el lema són 
bons. 0,5p 

Falta d’originalitat en 
el logo i lema. 0,25p 

Teoria Les explicacions són 
clares i donen la 
informació necessària. 
On es fa? Lloc? Dia? 
Hora?(...) 0,5p 

La informació bàsica 
no hi és tota i falta 
concretar-la. 0,25p 

Manca d’informació 
bàsica. 0,1p 

Objectius  

ben formulats 

Els objectius de la 
cursa són clars. 0,5p 

Els objectius són clars 
però mal formulats. 
0,25p 

Els objectius no 
tenen a veure amb la 
cursa. 0,1p 

Mapa El mapa i la llegenda 
són clars. 2p 

El mapa és clar, però 
falta concretar la 
llegenda o a l’inversa. 
1p 

El mapa i la llegenda 
no són del tot clars. 
0,5p 

Normativa Hi ha una normativa, 
clara i concisa. 1p 

La normativa és 
massa llarga, o curta i 
no queda clara.  0,5p 

La normativa no 
explica els punts 
bàsics de la cursa. 
0,25p 

Organització Està clar com 
s’organitzaran els 
alumnes i les seves 
tasques. 2p 

L’organització és 
correcte però no del 
tot clara. 1p 

Organització poc 
clara, falten molts 
detalls i concretar les 
tasques. 0,5p 

Conclusions Els alumnes exposen 
unes conclusions 
òptimes del treball. 
1p 

Les conclusions són 
poc fluïdes. 0,5p 

Conclusions poc 
interessants respecte 
al treballat. 0,25p 

 

- Grups de 5-6 alumnes 

- Presentació powerpoint 8-10 diapositives 

- Entrega via moodle 

- Només cal enviar un document per grup, indicar-ho de la manera següent en el nom 

de l’arxiu: 

- Nom1Cognom1,Nom2Cognom2... 

- Exemple: MarcPérez,ArnauSolà,MartaMompart,NúriaSerra 


