Rúbrica productes finals
Aspecte a valorar

Presentació ( Prezi)
CONTINGUT

TÈCNIC

CREATIVITAT

1 PUNT

2 PUNTS

3 PUNTS

4 PUNTS

Explica i justifica objectiu/s

A més, les seves

A més, enumera les

A més, descriu les passes que

projecte científic.

Material gràfic respecte la
propietat intel·lectual.

No hi ha faltes d’ortografia.

repercussions.

A més, mostra ús autònom
i segur de l’eina digital.

Ús de plantilla de biblioteca

Ús de plantilla modificada

5 diapositives

5 diapositives

Apareixen logos de les

Apareixen logos de les

entitats del projecte.

entitats del projecte.

passes que s’han fet.
A més, usa diferents
formats dins la
presentació.
A més, gràficament es

ressalten els continguts.

s’han fet.

A més, quan es demana, resol
dubtes sobre l’eina.

A més, hi ha elements
innovadors.

Rúbrica productes finals
Aspecte a valorar
Pòster científic
CONTINGUT

TÈCNIC

1 PUNT
Explica objectiu/s projecte

científic i mostra resultats.
Material gràfic respecte la
propietat intel·lectual.

No hi ha faltes d’ortografia.

2 PUNTS

3 PUNTS

4 PUNTS

A més, analitza i explica

A més, comprèn i defensa els

A més, mostra ús autònom

A més, usa diferents

A més, quan es demana, resol

i segur de l’eina digital.

formats dins el póster.

dubtes sobre l’eina.

A més, ho justifica.

resultats.

resultats amb arguments.

Ús de plantilla modificada

CREATIVITAT

Ús de plantilla de biblioteca

Apareixen logos de les

A més, ressaltant els

entitats del projecte

Separació clara de

importants.

Apareixen logos de les

entitats del projecte
resultats

resultats més

A més, hi ha elements
d’innovació.

Rúbrica productes finals
Aspecte a valorar

Difusió i Prevenció

1 PUNT

2 PUNTS

3 PUNTS

4 PUNTS

A més, explica com

A més, apareix

A més, apareix el web del

(Vídeo)
CONTINGUT

Explica objectiu/s projecte
científic i de què vol
prevenir.

Material gràfic respecte la

TÈCNIC

propietat intel·lectual.

A més, la durada entre 1 i

No hi ha faltes d’ortografia

1,30 minuts.

ni errades lingüístiques.

CREATIVITAT

prevenir-ho.

Ús de plantilla de biblioteca
Apareixen logos de les
entitats del projecte

Ús de plantilla modificada

l’aplicació de mòbil.
A més, mostra ús
autònom i segur de l’eina
digital.

projecte.

A més, quan es demana, resol
dubtes sobre l’eina.

Apareixen logos de les

A més, hi ha edició

A més, hi ha elements

entitats del projecte i hi ha

d’àudio.

innovadors.

edició de vídeo
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Aspecte a valorar

Divulgació (Díptic)
CONTINGUT

1 PUNT

2 PUNTS

Respon a 7 aspectes clau del

A més, entre ells objectiu i

projecte.

identificació de mosquit.

Material gràfic respecte la

TÈCNIC

propietat intel·lectual.

No hi ha faltes d’ortografia ni
errades lingüístiques.

CREATIVITAT

Ús de plantilla de biblioteca
Apareixen logos de les entitats
del projecte

A més, la mida d’un A6 o

menys / si és digital màxim
dues pantalles de mòbil.

3 PUNTS
A més, hi ha les accions
preventives.

A més, mostra ús autònom i
segur de l’eina digital.

4 PUNTS
A més, hi apareix l’aplicació de
mòbil.

A més, quan es demana, resol
dubtes sobre l’eina.

Ús de plantilla modificada
Apareixen logos de les
entitats del projecte
Incorpora elements lúdics.

A més, el producte crida
l’atenció.

A més, hi ha elements innovadors.

