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Criteris No
assoliment

Assoliment
suficient

Assoliment
notable

Assoliment
excel·lent

Tasques encomanades
pel grup

No acaba les feines i, per
tant no les pot aportar al
grup.

No sempre presenta la feina i
sovint ho fa fora de termini.

Fa la feina encomanada i la
completa només si cal i no
fa recerques per ampliar-la.
A vegades la presenta fora
de termini.

Planifica i fa la feina que li
pertoca, busca informació o
l’amplia a partir de diferents
fonts o fa recerques per
ampliar-la i la presenta en la
data corresponent.

Participació en el grup

No acostuma a participar ni
a col·laborar amb els
companys. Deixa que els
altres facin la feina.

Participa i acostuma a
im-posar les seves idees, li
costa acceptar els
suggeriments dels altres, no
fa perquè participi tothom.

Participa, col·labora i
respecta els companys,
però no fa perquè participi
tot-hom, no imposa les
seves idees, però no
sempre accepta els
suggeriments dels altres.

Participa activament i fa
perquè participi tothom,
col·labora, respecta i no
imposa les seves idees i
accepta els suggeriments
dels altres.

Col·laboració en el grup

Li costa participar i demanar
ajuda. No se sent implicat
per arribar a un consens.

No sempre demana ajuda i
no acostuma a participar en
les discussions, encara que li
agrada que el grup arribi a un
consens.

No sempre ajuda o demana
ajuda als companys i en les
discussions quasi sempre
participa. També pro-cura
arribar al consens.

Ajuda als companys i
demana ajuda. Explica els
dubtes. Discuteix
(argumenta, justifica) fins
arribar al consens.

Gestió de l’espai i del
temps

No han complert les
tas-ques en el temps previst
i el treball s’ha presentat
in-acabat.

Han aconseguit presentar el
treball, però sense revi-sió.

S’han organitzat i han anat
complint el calendari
establert entre ells, però
amb un control massa
directe de la professora.

Han sabut organitzar, trobar
el lloc i l’hora, i han complert
els calendaris i horaris que
ells mateixos havien acordat
sense necessitat d’ajuda de
la professora.
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Càrrecs
No acaba d’assumir el seu
càrrec, i no n’és conscient.

Només a vegades exerceix el
càrrec, entén que no és
suficientment responsable.

Intenta assumir el seu
càrrec, però li costa, encara
que fa per aconseguir-ho.
És una responsabilitat que
ha d’assumir.

Exerceix el seu càrrec,
assumint les seves
responsabilitats i mostrant
una actitud positiva.


