AVALUACIÓ PROJECTE DE RECERCA
4t d’ESO 2014-2015
Títol del Projecte de Recerca:
Cognoms i Noms :

Procés

Subprocés

Indicadors
Portada amb les dades completes i necessàries per identificar el
treball.
Índex amb organització jeràrquica dels continguts. Índex de gràfics,
de taules ... si s’escau.
Introducció amb les motivacions, objectius i estructura de la
memòria.
Cos de la memòria amb el numerat i titulat de les parts, dels
capítols de cada part, dels apartats corresponents a cada capítol i
dels subapartats.

DOSSIER DEL PROJECTE (40%)

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE RECRCA

Estructura
del
Dossier
10%

S’explicita la metodologia utilitzada?
Anàlisi i representació dels resultats
Conclusions amb les principals troballes i limitacions de la recerca.
Referències bibliogràfiques actualitzades i d’acord amb la
normativa.

0 -0,5 - 1
Format del
dossier
10%

Se segueixen les pautes establertes en el document: Orientacions
per a la presentació de treballs.

0-1

Continguts
del dossier
20%

Ús de citacions textuals referides als llibres, revistes i fonts
consultats.
Referències bibliogràfiques de les citacions.
Correcció ortogràfica en l’ús de la llengua escrita.
Adequació del llenguatge i del vocabulari al tema estudiat.
Capacitat d’anàlisi, síntesi i crítica de la informació obtinguda.
Els continguts es relacionen clarament amb els objectius de la
recerca.

0 -1 -2
PUNTUACIÓ TOTAL
*) Més criteris avaluables per al PR de ViP: s’especificaran segons el treball en concret
*) PR Blogs: la presentació es farà, exclusivament, en format digital.

Procés

Subprocés

Indicadors
Organització i ordre del discurs.

EXPOSICIÓ ORAL (30%)

Adequació
lingüística

Estructuració i organització de les frases.
Expressió correcta i ús científic adequat del vocabulari a la
temàtica.
Pronúncia adequada.

Expressió
oral

Ritme i entonació adients.
Postura corporal, gesticulació, contacte visual.

Elements
de
suport

Ús de materials de suport audiovisual.

Sintetitza el Projecte de Recerca durant l’exposició oral?

Resultats
de la
recerca

Exposa les conclusions obtingudes en la seva recerca?
Respon de manera coherent a les preguntes plantejades?

PUNTUACIÓ TOTAL (0 -1 – 2 – 3)
*) No es pot llegir durant l’exposició oral. *) L’exposició ha de ser d’entre 5’ i 10’

ACTITUDS
(30%)

Procés

Subprocés

Indicadors

Comportament Assistència i puntualitat
Actitud

Interès i participació en la realització de les diverses tasques del
treball

Treball diari

Presentació completa (diàriament) del dietari

PUNTUACIÓ TOTAL (0 -1 – 2 – 3)

AVALUACIÓ GLOBAL
MEMÒRIA –DOSSIER

EXPOSICIÓ ORAL

ACTITUDS

TOTAL
*) Més criteris avaluables per al PR de ViP: s’especificaran segons el treball en concret
*) PR Blogs: la presentació es farà, exclusivament, en format digital.

*) Més criteris avaluables per al PR de ViP: s’especificaran segons el treball en concret
*) PR Blogs: la presentació es farà, exclusivament, en format digital.

