DETERMINACIÓ NECESSITATS, PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Blocs

Rúbrica per a l’avaluació de l’ApS

Criteris

Molt adequat 3

Adequat 2

Bàsic 1

Inadequat 0

Determinació de
necessitats i
objectius

El grup ha identificat i
jerarquitzat/
seleccionat
adequadament
la/les
necessitat/s sobre les quals
desenvoluparà el projecte. Els
objectius es presenten de
manera detallada i resulten tots
pertinents.

El
grup
ha
identificat
correctament
la/les
necessitat/s sobre les quals
desenvoluparà el projecte i en
destaca els objectius, encara
que alguns aspectes es poden
detallar amb més precisió i
profunditat.

El grup ha identificat algunes
necessitats sobre les quals
desenvoluparà el projecte,
però de manera fràgil i/o poc
definida, amb objectius poc
consistents.

El grup no ha aconseguit
identificar la/les necessitat/s
relacionades amb el projecte,
ho ha efectuat de manera
inadequada
o
molt
escassament definida. Els
objectius són imprecisos i poc
contextualitzats.

Pla de treball

El grup ha elaborat una
planificació del projecte d’acord
amb les necessitats detectades i
els objectius plantejats, i n’ha
especificat
de
manera
adequada, clara i detallada els
diferents
components
considerats (tasques, rols i
activitats a realitzar).

El grup ha elaborat una
planificació
del
projecte
d’acord amb les necessitats i
els objectius, encara que
podria millorar-ne l'adequació,
la claredat i el nivell de detall.

La planificació del projecte
presenta
mancances
rellevants.
Queda
desvinculada en part de les
necessitats i objectius i/o
presenta
un
nivell
d'especificació insuficient.

La planificació del projecte no
està vinculada amb les
necessitats
i
objectius
plantejats, i/o mostra una
definició i concreció molt
insuficient.

El tipus de servei, la durada, la
definició de tasques i activitats i
el cronograma s'han efectuat de
manera eficaç, coherent i
organitzada.
S'especifiquen
de
manera
àmplia i organitzada els
aprenentatges adquirits.

El tipus de servei, la durada, la
definició de tasques i activitats
i el cronograma s'han efectuat
de manera eficaç i organitzada,
encara que presenta alguns
petits desajustos que cal
millorar.
La
demostració
dels
aprenentatges adquirits es pot
ampliar o necessita destacarse amb més precisió.

El tipus de servei, la durada,
la definició de tasques i
activitats i el cronograma
s'han efectuat de manera
parcial i la seua organització
és clarament millorable.
La
demostració
dels
aprenentatges adquirits és
insuficient.

El tipus de servei seleccionat,
la durada prevista, la
definició de tasques i
activitats i el cronograma
s'han realitzat sense els
requisits
mínims
d'organització i eficàcia.
La
demostració
dels
aprenentatges adquirits és
insuficient i inadequada.

Desenvolupament
del projecte i
evidències

ANÀLISI CRÍTICA I AUTOAVALUACIÓ

Blocs

Criteris

Molt adequat 3

Adequat 2

Bàsic 1

Inadequat 0

El grup presenta un apartat de
reflexió correcte, encara que
podria incrementar el seu
esperit autocrític o les línies de
millora que cal adoptar.

L'apartat de reflexió és pobra i
destaca una escassa capacitat
d'autocrítica, sense plantejar línies
rellevants de millora.

El grup no presenta apartat de
reflexió o és clarament inadequat.

Reflexió

La reflexió sobre l'aplicació del projecte
(tipus d’aprenentatges, dificultats i
adequació, solucions adoptades, relació
amb entitats i línies de millora) és molt
adequada, i mostra un esperit crític i de
millora contínua.

Resultats i
troballes

El grup presenta materials i productes
derivats del seu treball molt satisfactoris,
cosa que anima a una projecció posterior
d’aquests.

El grup presenta alguns
materials i resultats derivats
adequats.

El grup presenta materials i
resultats del seu treball clarament
millorables.

El grup no presenta materials o
són erràtics, repetitius i poc
elaborats.

El grup aconsegueix una valoració
completa i detallada de tots els materials
elaborats de manera crítica i reflexiva, i
aporta propostes de millora.

El grup aconsegueix una
valoració completa i detallada
de tots els materials elaborats
durant el projecte, encara que
alguns necessiten un grau
d'elaboració millor.

El grup presenta una valoració dels
materials parcial i desorganitzada.

El grup no presenta una valoració
dels materials elaborats.

El grup fonamenta adequadament i
detalladament l'impacte aconseguit amb
el projecte sobre la comunitat, i
s’evidencia la seua extensió en el temps.

El grup presenta un apartat
d'impacte sobre la comunitat
correcte i s'evidencia la seia
extensió en el temps, encara
que es requeriria major
elaboració i/o detall.

El grup destaca de manera vaga i/o
poc detallada l'impacte del
projecte. L'impacte té un abast
temporal molt reduït.

No es presenta apartat d'impacte
del projecte i/o l'impacte és
inexistent.

Valoració dels
materials
elaborats

Impacte del
projecte
sobre la
comunitat

ASPECTES FORMALS I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Blocs

Criteris

Molt adequat 3

Adequat 2

Bàsic 1

Inadequat 0

Presentació
formal

La presentació és molt acceptable i
rica en explicacions. No hi ha faltes
d'ortografia. La presentació té un
caràcter acurat i transmet els
missatges de manera precisa i
rigorosa. El discurs és elaborat i
manté l'interès del lector.

La presentació és acceptable. No hi ha
faltes d'ortografia. L'estil i els recursos
d'escriptura són adequats, encara que es
podria millorar en alguns apartats la
claredat i precisió de la redacció, i/o
d’alguns aspectes formals.

L'estil, la redacció i els recursos
d'escriptura són pobres i inadequats. No
hi ha faltes d'ortografia. S'observa la
utilització d'un vocabulari limitat, poc
específic i/o mancat de rigor
conceptual.

La temporització s'ajusta als criteris
donats. Els recursos utilitzats són
adequats en quantitat i pertinència
als continguts que es vol
transmetre. Els membres del grup
aconsegueixen mantenir l'atenció
de l'audiència en tota la presentació
gràcies a un domini adequat de
l'expressió oral i corporal de tots els
components.
El grup es mostra altament motivat
en totes les etapes del projecte de
manera sostinguda i assumeix el
repte amb entusiasme.
El treball i l'actuació del grup en el
desenvolupament del projecte
poden definir-se com altament
creatius de principi a fi.
El grup mostra una elevada
capacitat d'iniciativa i d'autonomia
en el desenvolupament del projecte
i
en
la
coordinació
amb
l'organització.

La temporització s'ajusta als criteris
donats. Els recursos utilitzats són
adequats en quantitat i pertinència als
continguts que es vol transmetre. Els
membres del grup aconsegueixen
mantenir parcialment l'atenció de
l'audiència en gran part de la presentació
gràcies a un domini adequat, encara que
millorable, de l'expressió oral i corporal
de la majoria dels seus components.
El grup es mostra motivat des del principi.
Tot i que amb alguns alts i baixos,
predomina una forta motivació general.

La temporització s'ajusta als criteris
donats. Alguns recursos utilitzats són
inadequats en quantitat i/o no guarden
relació amb els continguts que es vol
transmetre. Els membres del grup
aconsegueixen mantenir parcialment o
amb dificultat l'atenció de l'audiència a
causa d'un fràgil domini de l'expressió
oral i corporal dels seus membres.

La presentació és deficient, fruit d'una
precipitació i mala gestió de la distribució
del temps. Hi ha faltes d'ortografia. La
redacció i/o l'estil és/són clarament
millorable/s
i evidencien nivells
d'elaboració reduïts i amb molts errors. El
vocabulari és col·loquial i/o mancat de rigor
conceptual.
La temporització no s'ajusta als criteris
donats. Els recursos utilitzats són clarament
inadequats en quantitat i/o pertinència als
continguts que es vol transmetre. Els
membres del grup NO aconsegueixen
mantenir l'atenció de l’audiència en la
presentació a causa d'un domini insuficient
o nul de l'expressió oral i corporal.

El grup veu més contres que
possibilitats en aquesta iniciativa de
treball.

El grup presenta una disposició negativa des
del principi.

El treball i l'actuació del grup es pot definir
com creativa en línies generals.

El treball i el desenvolupament del projecte
no tenen cap element creatiu i original.

El grup observa els principis d'ètica,
confidencialitat i professionalitat en
totes les seues actuacions durant
tot el procés.

El grup observa els principis d'ètica,
confidencialitat i professionalitat en les
seues actuacions en els dominis més
sensibles del procés.

El treball i el desenvolupament del
projecte presenten algun element
creatiu, encara que segueixen les
fórmules més clàssiques.
El grup hauria d'ampliar el seu nivell
d'iniciativa i autonomia en el
desenvolupament del projecte, ja que
presenta mancances en la coordinació
i/o necessita la intervenció del/de la
guia en la concepció i elaboració del
projecte i les tasques.
El grup observa només parcialment els
principis d'ètica, confidencialitat i
professionalitat en les seues actuacions.
Necessita millorar alguns aspectes.

Exposició
grupal

Motivació

Creativitat

Autonomia

Deontologia

El grup mostra una elevada capacitat
d'autonomia en el desenvolupament del
projecte i en la coordinació amb el centre,
encara que és mancat en part d'iniciativa.

El grup necessita una tutela pràcticament
contínua del/ de la guia per coordinar la
seua tasca amb el centre i/o per concebre i
elaborar el projecte i les tasques que el
componen.

El grup NO observa els principis d'ètica, ni
de confidencialitat ni de professionalitat en
les seues actuacions en tot el procés.

