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 1r nivell 2n nivell 3r nivell 4t nivell 5è nivell Nota Pes Total 

Organització del 
contingut 

Les idees exposades 
demostren desordre,  
poca exhaustivitat  i 
no segueixen la 
introducció. No hi ha 
síntesi de resultats ni 
valoració del procés. 

La memòria presenta 
alguna coherència 
malgrat contingui un 
cert desordre i/o 
manca de capacitat de 
síntesi de resultats. 

Memòria ordenada amb 
certa capacitat sintètica 
però manca de relació 
amb els plantejaments 
inicials, la informació del 
marc teòric i el curs del 
procés de cerca. 

Memòria organitzada de 
manera adequada, amb 
relació i transició entre 
les parts. Conclusions 
en sintonia amb el pla 
introductori. 

Memòria ordenada amb 
capacitat de síntesi, 
expressada amb rigor i 
exhaustivitat. Bon pla 
introductori i bona valoració 
d’estratègia metodològica. 

 20%  

Recerca de la 
informació 

Poc esforç en la fase 
de cerca, poca 
varietat i molta 
pobresa dels materials 
trobats. Plagia les 
obres consultades. 

Hom aprecia pobresa i 
poc aprofundiment de 
les fonts tractades. 
Poca reelaboració 
personal. 

Hom aprecia un esforç en 
la cerca material i en 
l’adaptació i reelaboració 
de la informació trobada. 

En general hi ha hagut 
esforç en la cerca 
documental i en la seva 
selecció. Material 
reelaborat i expressat 
amb llenguatge propi. 

Bona recerca de materials 
amb una tria acurada i 
exhaustiva dels millors. 
Bones fonts i bon 
tractament documental fet 
amb objectivitat. Cita i 
referencia correctament. 

 20%  

Elaboració del contingut Manca d’informació 
sobre el tema amb 
poca reflexió i poca 
aportació pròpia. No 
inclou objectius ni 
preguntes inicials. 

Escàs domini del tema 
amb idees superficials 
sense detalls ni 
exemples. Objectius 
poc definits. 

Els temes es 
desenvolupen però el 
contingut conté errors i 
poca exemplificació. 

Inclou informació 
essencial, un elevat 
coneixement del tema 
però li manca certa 
profunditat i/o una 
acurada exemplificació 
de tot el que s’exposa. 

Domina el tema amb un 
enfocament original,  
presència d'idees ben 
relacionades amb el tema 
principal i amb ús 
d'exemples i detalls. Obre 
noves línies de cerca. 

 20%  

Maquetació i ús de la 
imatge. 

No hi ha imatges. No 
respecta indicacions 
formals. 

Poques imatges, no 
referenciades ni 
sempre relacionades 
amb el contingut del 
text. No segueix del 
tot indicacions 
formals. 

Ús de gràfics i imatges 
en sintonia amb el text,  
però no es referencien 
sempre. Respecta els 
aspectes formals 
establerts. 

Les imatges sempre 
potencien el text. 
Correcció en la 
maquetació. 

S’usen imatges, s’esmenta 
la font i es relacionen amb 
el contingut. Respecta 
rigorosament els aspectes 
formals i/o hi afegeix un 
plus creatiu. 

 20%  

Correcció lingüística. Discurs poc entenedor 
amb dificultats de 
lèxic, expressió, 
morfosintaxi i pèssima 
ortografia. 

Discurs amb errades 
ortogràfiques, 
sintàctiques i ús de 
lèxic poc variat i 
precís. 

Poques faltes d’ortografia 
però algunes mancances 
en la puntuació, i/o poca 
precisió en l’exposició de 
conceptes. 

Lèxic precís, oracions 
ben construïdes i  
ortografia correcta. 

Lèxic, sintaxi i ortografia 
precisos i rigorosos. 

 20%  

TOTAL  
 


