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El tema tractat... 
 

Hi apareixen barrejats els    
diferents temes proposats. 

Hi apareix esmentat algun altre     
tema, però el seleccionat hi és      
més present. 

 

El tema seleccionat es manté al      
llarg de tot el text, tot i que pot         
haver-hi alguna petita   
interferència.  

No hi ha cap interferència amb      
els altres temes proposats. 

Resol dubtes sobre  
 

No té res a veure amb allò que        
es demana. 

Pot haver-hi alguna imprecisió. El text respon al propòsit del 
que es demana. 

S’adequa exactament al   
propòsit de la tipologia textual. 
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Reconeix el gènere   
textual, l’estructura i el    
seu format 

La informació es presenta    
problemes d’ordre. No utilitza    
recursos gràfics i/o visuals. 

La informació es presenta de     
manera ordenada encara que hi     
ha algun problema. Utilitza    
alguna imatge per a facilitar-ne     
la comprensió. 

La informació es presenta de     
manera ordenada i lògica.    
Utilitza algun recurs gràfic i/o     
alguna  
imatge per a facilitar-ne la com-      
prensió. 

La informació es presenta de     
manera ordenada i lògica.    
Utilitza els recursos gràfics i les 
imatges per a facilitar-ne la  
comprensió. 

 
Utilitza els trets lèxics i     
morfosintàctics propis  
de la tipologia textual. 

Només fa ús d’un recurs verbal.      
Hi ha algun adjectiu de     
recomanació. El lèxic conté    
errades. 

Fa ús de l’imperatiu i d’alguna  

perífrasi, tot i que no és      
correcta. Hi ha algun adjectiu     
de recomanació i el lèxic és      
adequat, encara que hi ha     
imprecisions. 

Fa ús dels recursos verbals i,      
és capaç de corregir-lo si s’equi 
voca; hi ha adjectius de     
recomanació i el lèxic és     
adequat, tot i que pot haver-hi      
alguna im-precisió. 

Fa un ús correcte dels recursos      
verbals; hi ha presència    
d'adjectius de recomanació i el     
lèxic és adequat i precís segons      
el tema. 

Presenta un esborrany,   
es revisa i corregeix.  

 
No presenta cap esborrany. Hi ha un esborrany, però no hi       

ha cap correcció. 
Presenta l’esborrany, però no    
apareixen totes les correccions. 

Presenta l’esborrany i després    
de la revisió, fa constar les      
correccions. 



 

 

   

 

 
           RÚBRICA D’AVALUACIÓ Investigadors periodístics. 

ci
ó 

 
Presentació formal 

El text no és presentat amb      
ne-tedat, no s’entén la lletra i/o      
no s’ha respectat el material on      
es presenta el treball. 

El text té alguna marca poc      
apropiada per a la presentació. 

El text és correcte pel que fa a        
la presentació. 

El text destaca per tenir una      
presentació acurada i creativa. 
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Tractament de la   
informació: recerca a   
internet, recursos... 

No són capaços de fer una      
cerca a internet, ni utilitzar cap      
altre dels recursos   
proporcionats. 

Comencen a utilitzar recursos    
de recerca, tot i que els cal       
ajuda. Manca d’autosuficiència. 

Duen a terme la recerca     
d'informació demanada amb   
una mica d’ajuda i guia. 

Duen a terme una bona recerca      
de la informació, utilitzant tots     
els recursos possibles i sense     
cap ajuda. 


