RÚBRICA D’AVALUACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ ORAL
Aspectes

Fluix

Acceptable

Excel·lent

Puntuació

No hi ha caràtula de presentació.
(≤0,25)

Només apareix el títol de la
presentació. (≤0,5)

Apareix el títol de la presentació, els
autors, el grup, la matèria, i el logotip
o el nom de l’institut. (≤0,1)

Les diapositives es presenten
farcides de text. Predominen les
frases llargues i de difícil
comprensió. Els signes de puntuació
no s’utilitzen correctament. (≤0,7)

Les diapositives presenten més text
que imatges. Al text s’hi troben tant
frases curtes com llargues, amb certa
dificultat de comprensió. Els signes
de puntuació de vegades no
s’utilitzen correctament. (≤1,3)

És visual, les diapositives presenten
més imatge que text. A les
diapositives que presenten text
predominen frases amb una longitud
no superior a 2 línies. (≤2)

Llegeix tota l’estona i es nota que no
entén el que explica. (≤0,7)

L’exposició és fluïda, mostra
comprendre el que diu i comet pocs
errors. (≤1,3)

Es nota un bon domini del tema, no
comet errors, ni dubta. (≤0,2)

Vocabulari
10%

Tot el text està farcit de paraules
vagues o complexes per a l’audiència.
(≤0,25)

De vegades utilitza paraules
complexes o de significat abstracte
per a l’audiència. (≤0,5)

Utilitza un vocabulari planer, senzill i
precís, amb termes científics
adequats a l’audiència. (≤1)

Ortografia
10%

El text presenta faltes d’ortografia
importants. (≤0,25)

Hi pot haver alguna falta d’ortografia
lleu. (≤0,5)

El text no presenta cap falta
d’ortografia. (≤1)

L’exposició ha estat massa llarga o
massa curta. (≤0,5)

L’exposició s’ha ajustat al temps
previst però amb un final precipitat
per manca de control del temps. (≤1)

El temps de l’exposició s’ha ajustat al
previst, amb un final que reprèn les
idees principals i les arrodoneix.
(≤1,5)

El suport visual és inadequat. (≤0,5)

El suport visual és adequat i
interessant. (≤1)

El suport visual és molt interessant.
(≤1,5)

Caràtula
10%

Text i estil
20%

Preparació
20%

Temps
15%
Suport
15%

TOTAL

