
Professionalització	i	Sortides	Laborals	(PSL)	
Grup	T1.	Prof.	Marc	Fuertes	Alpiste	

Rúbrica	Fase	1:	Mapa	dels	àmbits	d’actuació	del	pedagog	
Dimensions	 Excel·lent	 Notable	 Aprovat	 Suspès	
Qualitat	 del	
contingut	 del	
mapa	
(5	punts)	

S’aporta	 informació	 rellevant	 que	
dóna	 una	 resposta	 excel·lent	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	 identificació	
acurada	 dels	 àmbits	 i	 de	 les	
actuacions	de	la	pedagogia.			
	
Reflexa	 una	 comprensió	 excel·lent	 i	
global	dels	textos	treballats.		
	
Fa	aparèixer	i	relaciona	conceptes	de	
models	diferents.		

S’aporta	informació	rellevant	que	
dóna	una	 resposta	 correcta	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	
identificació	general	dels	àmbits	i	
de	les	actuacions	de	la	pedagogia.		
	
Reflexa	 una	 comprensió	 global	
dels	textos	treballats.	
	
Els	 exemples	 aportats	 són	
significatius	 i	 estan	 breument	
explicats.	

S’aporta	 poca	 informació	
rellevant	 que	 dóna	 una	 resposta	
millorable	 a	 les	 demandes	 de	
l’activitat:	 identificació	 no	 massa	
comprensiva	dels	àmbits,	 i	de	 les	
actuacions	de	la	pedagogia.		
	
Reflexa	 una	 comprensió	 correcta	
dels	textos	treballats.	
	
Pocs	 exemples	 aportats	 i/o	 poc	
significatius.	Cal	explicar-los	més.	

La	 informació	 aportada	 és	
insuficient	 per	 respondre	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	 No	 es	
defineix	bé	l’àmbit,	no	s’expliciten	
les	 funcions	 del	 pedagog	 en		
l’àmbit	 treballat	 ni	 les	
competències.		
	
Pocs	 exemples	 aportats	 (o	 cap)	
i/o	poc	o	gens		significatius.		

Comunicació	
oral	
(2	punts)	

Expressió	 oral	 clara	 demostrant	
comprensió,	seguretat	i	implicació	en	
el	treball.	
	
Alta	 preparació:	 Hi	 ha	 poca	
dependència	 dels	 missatges	 escrits	 i	
es	 dóna	més	 informació	de	 la	 que	hi	
ha	escrita	en	pantalla.	

Expressió	 oral	 correcta	
demostrant	 comprensió	 i	
implicació	en	el	treball.	
	
Preparació	 correcta:	 Hi	 ha	 poca	
dependència	 dels	 missatges	
escrits	

Expressió	 oral	 millorable.	 Poca	
seguretat.	
	
Poca	 preparació:	 Hi	 ha	
dependència	 dels	 missatges	
escrits.		

Expressió	oral	deficient.	
	
Preparació	 nul·la:	 Hi	 ha	
dependència	 dels	 missatges	
escrits.	No	s’amplia	la	informació.	

Aspectes	
formals	
(3	punts)	

Els	 nodes	 inclouen	 definicions	 breus	
dels	conceptes	més	importants.		
Estructura	 de	 nodes	 ben	 distribuïda	
en	 l’espai	 i	 organitzada	 amb	
coherència.		
No	 es	 repeteixen	 nodes	 de	 forma	
innecessària.		
Les	 fletxes	 defineixen	 clarament	 les	
relacions	entre	nodes.		
La	presentació	està	molt	cuidada	i	no	
hi	 ha	 gaires	 errors	 ortogràfics	 ni	
tipogràfics.		
	

Els	 nodes	 inclouen	 definicions	
breus	 dels	 conceptes	 més	
importants.		
Estructura	 /organització	 dels	
nodes	 ben	 distribuïda	 en	 l’espai	
però	es	podria	millorar.		
En	 general	 no	 es	 repeteixen	
nodes	de	forma	innecessària.		
Les	 fletxes	 defineixen	 clarament	
les	relacions	entre	nodes.		
Presentació	 cuidada	 i	 no	 hi	 ha	
gaires	 errors	 ortogràfics	 ni	
tipogràfics.		

Els	nodes	importants	no	inclouen	
una	 breu	 explicació.	 Queda	 molt	
sintètic.		
La	 distribució	 de	 l’estructura	 de	
nodes	es	pot	millorar	perquè	està	
una	mica	desorganitzada.		
Es	repeteixen	nodes.		
Algunes	 fletxes	 no	 defineixen	 be	
la	relació	entre	nodes.		
La	presentació	està	cuidada	i	però	
hi	 ha	 alguns	 errors	 ortogràfics	 i	
tipogràfics.		
	

Els	 nodes	 i	 les	 seves	 relacions	
semblen	frases	trossejades.		
Demostra	 poc	 processament	 dels	
conceptes;	 no	 es	 relacionen	 bé	
entre	ells.		
Les	 fletxes	 no	 defineixen	 be	 la	
relació	entre	nodes.		
La	presentació	és	molt	millorable	
(és	 molt	 caòtica,	 hi	 ha	 nodes	
sense	 relacionar,	 fletxes	 sense	
verb)	 i	 hi	 ha	 errors	 ortogràfics	 i	
tipogràfics.		
	



Professionalització	i	Sortides	Laborals	(PSL)	
Grup	T1.	Prof.	Marc	Fuertes	Alpiste	

Rúbrica	Fase	2:	Aprofundiment	en	els	àmbits	d’actuació	del	pedagog	
Dimensions	 Excel·lent	 Notable	 Aprovat	 Suspès	
Qualitat	 del	
contingut	 de	 la	
presentació	
(5	punts)	

S’aporta	 informació	 rellevant	 que	
dóna	 una	 resposta	 excel·lent	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	 una	
definició	 acurada	 de	 l’àmbit,	 les	
funcions	 de	 l’àmbit	 treballat	 ben	
identificades	i	delimitades	així	com	
les	competències.		
	
Els	 exemples	 aportats	 són	
suficients,	 significatius	 i	 estan	
breument	explicats	(amb	enllaços	i	
altres	recursos).	

S’aporta	 informació	 rellevant	
que	 dóna	 una	 resposta	
correcta	 a	 les	 demandes	 de	
l’activitat:	 una	 definició	
entenedora	 de	 l’àmbit,	
identificant	 algunes	 funcions	
de	 l’àmbit	 treballat,	 així	 com	
les	competències.		
	
Els	 exemples	 aportats	 són	
significatius	 i	 estan	 breument	
explicats.	

S’aporta	 poca	 informació	
rellevant	 que	 dóna	 una	 resposta	
millorable	 a	 les	 demandes	 de	
l’activitat:	una	definició	no	massa	
comprensiva	 de	 l’àmbit,	
identificació	 parcial	 de	 les	
funcions	 de	 l’àmbit	 treballat	 i	 de	
les	competències.		
	
Pocs	 exemples	 aportats	 i/o	 poc	
significatius.	Cal	explicar-los	més.	

La	 informació	 aportada	 és	
insuficient	 per	 respondre	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	 No	 es	
defineix	 bé	 l’àmbit,	 no	 s’expliciten	
les	funcions	del	pedagog	en		l’àmbit	
treballat	ni	les	competències.		
	
Pocs	exemples	aportats	(o	cap)	 i/o	
poc	o	gens		significatius.		

Comunicació	
oral	
(2	punts)	

Expressió	 oral	 clara	 demostrant	
comprensió,	 seguretat	 i	 implicació	
en	el	treball.	
	
Alta	 preparació:	 Hi	 ha	 poca	
dependència	dels	missatges	escrits	
i	es	dóna	més	informació	de	la	que	
hi	ha	escrita	en	pantalla.	

Expressió	 oral	 correcta	
demostrant	 comprensió	 i	
implicació	en	el	treball.	
	
Preparació	 correcta:	 Hi	 ha	
poca	 dependència	 dels	
missatges	escrits	

Expressió	 oral	 millorable.	 Poca	
seguretat.	
	
Poca	 preparació:	 Hi	 ha	
dependència	 dels	 missatges	
escrits.		

Expressió	oral	deficient.	
	
Preparació	 nul·la:	 Hi	 ha	
dependència	dels	missatges	escrits.	
No	s’amplia	la	informació.	

Aspectes	formals	
(3	punts)	

Presentació	 estructurada	 i	
organitzada	de	forma	lògica.		
	
Inclou	elements	gràfics/visuals	per	
recolzar	 la	 comprensió	 dels	
missatges	o	enllaços	a	les	fonts	dels	
exemples.	
	
No	 hi	 ha	 errors	 lingüístics	 (ni	
ortogràfics,	ni	tipogràfics).	

Presentació	 estructurada	 i	
organitzada	 de	 forma	
correcta.		
	
Inclou	 alguns	 elements	
gràfics/visuals	 per	 recolzar	 la	
comprensió	 dels	 missatges	 o	
enllaços	 a	 les	 fonts	 dels	
exemples.	
	
Hi	 ha	 	 algun	 error	 lingüístic	
(ortogràfic,	tipogràfic).	

L’estructura	 i	 l’organització	 de	 la	
presentació	 presenta	 algunes	
mancances	(apartats,	desordre).		
	
Inclou	 elements	 gràfics/visuals	
poc	 significatius	 o	 rellevants	 per	
recolzar	 la	 comprensió	 dels	
missatges.	 Inclou	 pocs	 enllaços	 a	
les	fonts	dels	exemples.	
	
Hi	 ha	 errors	 lingüístics	
(ortogràfics,	tipogràfics).	

L’estructura	 i	 l’organització	 de	 la	
presentació	 presenta	 mancances	
importants	(apartats,	desordre).		
	
No	 inclou	elements	gràfics/visuals,	
o	 no	 són	 significatius	 o	 rellevants	
per	 recolzar	 la	 comprensió	 dels	
missatges.	 No	 inclou	 enllaços	 a	 les	
fonts	dels	exemples.	
	
Hi	 ha	 molts	 errors	 lingüístics	
(ortogràfics,	tipogràfics).		

	



Professionalització	i	Sortides	Laborals	(PSL)	
Grup	T1.	Prof.	Marc	Fuertes	Alpiste	

Rúbrica	Fase	3:	Entrevista	semiestructurada	a	un	pedagog	
Dimensions	 Excel·lent	 Notable	 Aprovat	 Suspès	
Disseny	 formal	
de	l’entrevista		
(2	punts)	

Preguntes	 ben	 dissenyades	 a	
partir	 d’uns	 objectius	 clars	 i	
diferenciats	 que	 ajuden	 a	
obtenir	 la	 informació	 adequada	
a	les	demandes	de	l’activitat.		
	
	
El	 número	 de	 preguntes	 és	
adient.		

Preguntes	 dissenyades	
correctament	 a	 partir	 d’uns	
objectius	 clars,	 no	 sempre	
diferenciats,	 i	 que	 ajuden	 a	
obtenir	 informació	 adequada	 a	
les	demandes	de	l’activitat.		
	
El	número	de	preguntes	és	adient.		

El	 disseny	 de	 les	 preguntes	 no	
parteix	 exactament	 d’uns	
objectius	 clars	 i	 diferenciats.	
S’obté	 informació	 rellevant	 però	
no	 s’acaba	 d’obtenir	 tota	 la	
informació	necessària	per	satisfer		
les	demandes	de	l’activitat.		
	
Les	preguntes	són	suficients.	

	El	 disseny	 de	 les	 preguntes	 no	
parteix	d’objectius	clars.		
No	es	dóna	resposta	adequada	a	les	
demandes	de	l’activitat.		
	
	
	
Les	preguntes	són	insuficients.	

Qualitat	 del	
contingut	 de	
l’entrevista	
(5	punts)	

S’obté	 informació	 rellevant	 que	
dóna	 una	 resposta	 excel·lent	 a	
les	 preguntes	 de	 l’activitat:	
informacions	generals,	funcions,	
competències,	 valors	 i	
interessos,	 	 formació	 i	
recomanacions,	etc.	
	
La	 informació	 obtinguda	 es	
presenta	 ben	 sintetitzada,	
organitzada	i	de	forma	clara.		

S’aporta	 informació	rellevant	que	
dóna	 una	 resposta	 correcta	 a	 les	
demandes	 de	 l’activitat:	
informacions	 generals,	 funcions,	
competències,	valors	 i	 interessos,		
formació	i	recomanacions,	etc.	
	
La	 informació	 obtinguda	 es	
presenta	 sintetitzada,	
organitzada	en	general.	
	

S’aporta	 poca	 informació	
rellevant	 que	 dóna	 una	 resposta	
parcial	 a	 les	 demandes	 de	
l’activitat	
	
La	 informació	 obtinguda	 es	
presenta	 poc	 sintetitzada,	 i	 poc	
organitzada.	
	

La	 informació	 aportada	 és	
insuficient	 per	 respondre	 a	 les	
demandes	de	l’activitat.		
	
La	 informació	 obtinguda	 es	
presenta	 poc	 sintetitzada,	 i	
desorganitzada.	
	

Participació	 a	 la	
Taula	rodona	
(3	punts)	

Es	 presenta	 la	 informació	 de	
forma	 resumida,	 mostrant	
comprensió	 total	 de	 tots	 els	
apartats	 de	 l’entrevista	 definint	
de	 forma	 excel·lent	 la	 persona	
entrevistada.	 Es	 demostra	
implicació	absoluta.		
	
Es	 respon	 correctament	 a	 les	
preguntes	 de	 la	 resta	 de	
companys/es.		

Es	 presenta	 la	 informació	 de	
forma	 resumida,	 mostrant	
comprensió	 de	 tots	 els	 apartats	
de	 l’entrevista,	 definint	 de	 forma	
correcta	 la	 persona	 entrevistada.	
Es	demostra	bona	implicació.	
	
Es	 respon	 correctament	 a	 les	
preguntes	 de	 la	 resta	 de	
companys/es.	

Es	 presenta	 la	 informació	 de	
forma	poc	estructurada,	mostrant	
comprensió	 dels	 apartats	 de	
l’entrevista,	 definint	 de	 forma	
parcial	 la	 persona	 entrevistada.	
Es	demostra	poca	implicació.	
	
Es	 respon	 parcialment	 a	 les	
preguntes	 de	 la	 resta	 de	
companys/es.	

Es	presenta	la	informació	de	forma	
desestructurada,	 mostrant	 poca	 o	
nul·la	 comprensió	 dels	 apartats	 de	
l’entrevista,	 definint	 de	 forma	
incompleta	 la	 persona	
entrevistada.	 Es	 demostra	
implicació	nul·la.	
	
No	es	dóna	resposta	adequada	a	les	
preguntes	 de	 la	 resta	 de	
companys/es.	

	


