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Presentació 

Realitza una portada 

cuidada i clara amb el nom 

de l’alumne, avaluació, curs 

i assignatura  

 

Presenta tot el contingut 

amb claretat i estructuració 

comú 

La portada és clara i conté 

la informació del alumne, 

curs, avaluació i 

assignatura. 

 

Presenta quasi tot el 

contingut amb claretat i 

estructuració comú 

La portada no és clara o no 

conté tota la informació 

referent a l’alumne/a 

 

Presenta una poqueta part 

del contingut amb claretat i 

estructuració 

No presenta portada 

 

 

 

El contingut no apareix 

amb claretat ni 

estructuració 

   

Organització 

Les pàgines estan totes 

numerades 

 

Separa correctament les 

unitats i els apartats 

 

Enumera i identifica 

clarament totes les 

activitats 

Les pàgines estan quasi 

totes numerades 

 

Separa quasi totes les 

unitats o apartats. 

 

Enumera i identifica 

clarament quasi totes les 

activitats 

Algunes pàgines estan 

numerades 

 

Separa alguna unitat o 

apartat 

 

 

Enumera i identifica 

algunes activitats 

No numera les pàgines 

 

 

No separa les unitats i 

apartats 

 

 

No enumera ni identifica 

quasi cap activitat 

   

Cal·ligrafia 

Escriu amb lletra clara 

llegible 

 

Escriu amb lletra bastant 

llegible, encara que de 

vegades coste llegir-la 

 

Escriu amb lletra poc 

llegible, dificultant la 

lectura 

La lletra es il·legible    

Utilització 

d’instruments 

Utilitza la regla, compàs i 

materials per a facilitar la 

comprensió dels apunts 

Utilitza quasi sempre la 

regla, compàs i materials 

per a facilitar la comprensió 

dels apunts 

Utilitza de vegades la regla, 

compàs i materials per a 

facilitar la comprensió dels 

apunts 

No utilitza la regla, compàs 

i materials per a facilitar la 

comprensió dels apunts 

   

Autocorrecció 
Totes les activitats 

apareixen corregides 

Quasi totes les activitats 

apareixen corregides 

Alguna activitat apareix 

corregida 

Cap activitat apareix 

corregida 

   

Continguts 

Té totes les activitats, 

tasques i explicacions 

realitzades 

Té la majoria de les 

activitats, tasques i 

explicacions realitzades 

Té algunes de les activitats, 

tasques i explicacions 

realitzades 

Té moltes de les activitats, 

tasques i explicacions sense 

realitzar 
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