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 Excel·lent Notable Bé En desenvolupament puntuació 

Utilització del 

temps d’aula 

El temps destinat al treball ha sigut 

profitós i s’ha focalitzat en acabar el 

projecte sense distreure els altres. 

El temps destinat al treball ha 

sigut generalment profitós i 

focalitzat en acabar el projecte 

sense distreure els altres. 

El temps destinat al treball  ha 

sigut poc profitós. Alguns 

membres del grup realitzaven 

el treball però altres estaven 

distrets. 

El temps de classe no s’ha 

utilitzat de manera apropiada i 

profitosa per acabar el projecte 

i sovint hi havia membres del 

grup distrets. 

1 

Informació  

Localització, 

característiques 

principals de la 

zona, 

clima/temperatura  

flora i fauna. 

La informació és clara, entenedora i 

rellevant, explicant tots els punts que 

es demanen. 

La informació és clara i 

entenedora però no s’han 

explicat tots els punts que es 

demanen. 

La informació és acceptable i 

entenedora i s’expliquen 

gairebé tots els punts que es 

demanen. 

La informació és poc clara i no 

s’expliquen tots els punts que es 

demanen. 
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Creativitat El pòster és excepcionalment atractiu 

en termes de disseny, organització i 

presentació. Conté text i imatges que 

acompanyen l’explicació. 

El pòster és atractiu en termes 

de disseny i utilització d’imatges. 

És força clar i entenedor. 

El pòster és acceptable en 

termes de presentació. Utilitza 

poques imatges per donar 

suport a l’explicació. 

El pòster mostra un disseny poc 

acurat i gairebé no té suport 

d’imatges en l’explicació. 
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Ortografia i 

gramàtica 

Les frases estan ben estructurades, 

utilitza la puntuació adequada i no 

conté faltes d’ortografia. 

El text està ben estructurat, 

utilitza la puntuació adequada  

però conté entre 1- 5 faltes 

d’ortografia. 

El text està estructurat de 

manera acceptable, utilitza la 

puntuació adequada però 

conté entre 5-10 faltes 

d’ortografia. 

El text està estructurat de 

manera acceptable, la 

puntuació és gairebé tota 

correcte però conté més de 10 

faltes d’ortografia. 
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Informació 

extra 

El pòster conté informació extra 

rellevant que dóna suport i ajuda a 

entendre el contingut. 

El pòster conté informació extra 

adequada però poc rellevant. 

El pòster conté informació 

extra però no relacionada amb 

el tema. 

El pòster no conté cap tipus 

d’informació extra. 
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