
Institut Pedraforca                                                                                                    

Rúbrica seguiment del Treball de Recerca de batxillerat 

Alumne
Curs
Títol TdR
Tutor/-a

Responsabilitat:
assistència tutories

No assisteix regularment
(0,25 punts) 

Assisteix regularment 
(0,5 punts)

Assisteix sempre (1 
punt)

 

Acompliment de 
terminis

No acompleix els 
terminis. (0,25 punts) 

Acompleix els terminis 
sovint. (0,5 punts)

Acompleix sempre els
terminis (1 punt)

 

Esforç i dedicació
No s’ha esforçat, ni ha
tingut la dedicació 
necessària. (0,25 punts) 

Ha treballat amb esforç,
però necessita 
constantment 
motivació

Ha treballat amb 
esforç, dedicació i 
rigorositat. (1 punt)

 

Orientació
No accepta les 
indicacions del tutor/-a 
(0,25 punts) 

Acostuma a acceptar les
indicacions del tutor/-a 
(0,5 punts)

Accepta les 
indicacions del tutor/-
a (1 punt)

 

Organització:capacitat 
d’organització i 
planificació de la feina.

No sap utilitzar els
recursos i disponibles i té
poc interès en
aprendre.No sap
organitzar-se la feina. 
(0,25 punts) 

Utilitza els recursos
disponibles després de 
demanar ajut. 
S’organitza la
feina, però li costa. (0,5 
punts)

Entén i utilitza
perfectament els 
recursos disponibles. 
S’organitza les 
tasques a realitzar (1 
punt)  

Recerca No té iniciativa.  (0,25 
punts) 

Té iniciativa però no té 
voluntat per 
desenvolupar-les.

Té iniciativa i pren 
decisions encertades

 

Fonts d'informació
Necessita ajut en la 
recerca d'informacions 
(0,25 punts) 

Necessita algun adjut 
en la recerca 
d'informacions (0,5 
punts)

És autònom en la 
recerca 
d’informacions i la
consulta és adequada.
(1 punt)  

Plagi

S'atribueix l'autoria 
d'informacions o 
conclusions tretes de les 
fonts d'informació. (0,25 
punts) 

Alguna vegada 
s'atribueix l'autoria 
d'informacions o 
conclusions tretes de 
fonts d'informació (0,5 
punts)

No s'atribueix 
l'autoria 
d'informacions o 
conclusions tretes de 
fonts d'informació (1 
punt)  

1



Demanda d'ajut
No demana mai ajut al 
tutor/-a malgrat ho 
necessiti (0,25 punts) 

Alguna vegada no 
demana ajut al tutor/-a 
(0,5 punts)

Demana ajut quan ho 
necessita al tutor/-a 
(1 punt)  

Resolució de 
problemes

Es bloqueja, i té 
dificultats per trobar 
solucions (0,25 punts) 

Busca solucions, però té
dificultats per
resoldre els problemes 
(0,5 punts)

Resol els problema 
amb seguretat. (1 
punt)

 
Total  

2


