
Rúbrica entrevista

Aula d’Acollida

  

Rúbrica per avaluar una entrevista.

GRAU D’ASSOLIMENT

CRITERIS

4 
Assolimen

t
excel.lent

3 
Assolime
nt notable

2 
Assolime

nt
suficient

1 
No

assolimen
t

Criteri 1:
Presentació

entrevistador
entrevistat 

L’entrevistado
r saluda i

s’adreça amb
educación a
la persona

entrevistada. 

L’entrevistad
or saluda i

s’adreça a la
persona

entrevistada. 

L’entrevistad
or comença a
fer preguntes

sense
presentar-se
ni adreçar-se
educadament

a
l’entrevistat.

L’entrevistado
r no saluda i
s’adreça a
l’entrevistat
amb poca
educació. 

Valoració
numèrica (1)

1 0,75 0,50 0

Criteri 2:
Text

introductori 

L’entrevistado
r fa una

introducció 
sobre la
persona

entrevistada i
el tema de

què parlaran.
La introducció

és molt
completa.

L’entrevistad
or fa una

breu
introducció

sobre la
persona i el
tema de què

parlaran.

L’entrevistad
or fa una

introducció
massa breu

sobre la
persona

entrevistada i
el tema de

què parlaran.
Falta

informació

L’entrevistado
r no fa cap
introducció.

Valoració
numèrica(2)

2 1 0,50 0

Criteri     3:  
Preguntes
realitzades 

Les
preguntes
s’ajusten

perfectament
al tema

tractat, són
interessants i

ben
plantejades.

Les
preguntes

s’ajusten al
tema tractat,

són força
interessants i
estan força

ben
plantejades. 

Algunes
preguntes no
s’ajusten al

tema tractat,
no són

interessants
o no estan

ben
plantejades.

Les
preguntes no
s’ajusten al

tema de què
es parla, no

són
interessants i
no estan ben
formulades.

Valoració
numèrica  (3)

3 2 1 0



Rúbrica entrevista

Aula d’Acollida

  

Criteri     4:  
L’actitud de

l’entrevistado
r amb

l’entrevistat 

L’entrevistado
r està

pendent de
l’entrevistat,
parla amb
seguretat i
amb bona

pronunciació,
i no fa servir

paraules
comodí.

L’entrevistad
or està força
pendent de
l’entrevistat,
parla amb

força
seguretat i
amb una

bona
pronunciació,
i no fa servir

gaires
paraules
comodí.

No està
sempre

pendent de
les respostes

de
l’entrevistat.
Es mostra a

vegades
insegur i no
se l’entén
prou bé.

L’entrevistado
r no està

pendent de
les respostes

de
l’entrevistat.
Parla amb 

inseguretat i
no se l’entén

bé. 
Titubeja
sovint.

Valoració
numèrica (3)

3 2 1 0

Criteri 5:
Tancament i
conclusió 

Els alumnes
han entregat
arxiu audio i

text en el
termini

establert

Els alumnes
han entregat
els dos arxius

però un pèl
tard.

Els alumnes
només  han
entregat un

arxiu però en
el termini
establert

Els alumnes
només han
entregat un

dels dos
arxius i fora
de termini

Valoració
numèrica (1)

1 0,75 0,50 0

PUNTUACI
Ó FINAL


