Exemple de rúbrica per avaluar el Power Point d’una exposició oral

Un cop hàgiu acabat d’elaborar el vostre Power Point de la presentació heu de revisar els
criteris i anotar el número que cregueu que heu obtingut a la taula que trobareu a peu de
pàgina. El professor o professora avaluarà la vostra tasca amb aquests mateixos criteris.
Igualment us servirà per avaluar l’activitat dels vostres companys, quan així es requereixi.
Criteris d’avaluació: Llegiu amb atenció els criteris següents i avalueu la vostra planificació del
text segons l’escala que us proporcionem. Mireu de ser el màxim d’objectius.

Criteris per
avaluar un
Power Point
Caràtula

Text, estil

Índex

Excel·lent

Acceptable

Apareix el títol de la
presentació, els autors, el
grup de matrícula, el
número de grup de treball
i el logo de l’Escola. 0,5
punts
El Power Point 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 punts

Només apareix el títol de la
presentació. 0,25 punts

Les diapositives presenten
més text que imatges. Al
text s’hi troben tant frases
curtes com llargues.
L’estructura d’aquestes
darreres presenta certa
dificultat de comprensió. Els
signes de puntuació de
vegades no s’utilitzen
correctament. 1 punt
Els apartats principals
Els apartats principals es
estan ordenats
presenten ordenats
numèricament, de forma numèricament i de forma
coherent. Per subdividir
coherent. Algun apartat
un apartat en subapartats principal està subdividit en
n’ha de tenir com a mínim un sol subapartat, mentre
dos. L’índex presenta
que d’altres apartats
equilibri, tots els apartats presenten fins a 3 apartats.
tenen més o menys el
Alguns enunciats no donen
mateix número de
una idea clara sobre el seu
subapartats. L’estil ha de contingut. 0,50 punts
ser directe i planer. Ha de
donar una idea clara sobre
el seu contingut. 1 punt

Insuficient

No hi ha caràtula de
presentació. 0 punts

Les diapositives es
presenten farcides de text.
Predominen les frases
llargues. És difícil
comprendre el seu significat
amb una sola lectura. Els
signes de puntuació no
s’utilitzen correctament. 00,75 punts
Els apartats no presenten
un ordre numèric. Falta
coherència en la successió
d’apartats o subapartats.
Alguns apartats presenten
un sol apartat i d’altres en
tenen més de 4.
Els enunciats no donen una
idea clara sobre el seu
contingut per què el seu
estil no és directe o per què
no s’utilitzen les paraules
idònies. 0-0,25
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Vocabulari

Ortografia

Imatges:
gràfics,
taules i
figures

Conclusions

Disseny

Utilitza un vocabulari
planer, senzill i precís, amb
tecnicismes adequats a
l’audiència. 1,5 punts
El text no presenta cap
falta d’ortografia. 1 punt
El seu ús està justificat:
resumeixen, puntualitzen,
comparen el contingut de
l’apartat. Apareix el títol al
peu dels gràfics, taules i/o
figures. Apareix el número
i la llegenda. En el cas de
no ser pròpies, se n’indica
la font després de la
llegenda títol, amb lletra
de cos inferior. 2 punts
La presentació acaba amb
una diapositiva de
conclusió, en la qual es
resumeix de forma breu (2
o 3 punts) el contingut.
1 punt
El text de la diapositiva es
pot llegir fàcilment des de
qualsevol punt de l’aula.
Això vol dir que el cos i el
color de la lletra, i el fons
de la diapositiva són
adequats. 1 punt

De vegades utilitza paraules
complexes o de significat
abstracte per a l’audiència.
1 punt
Hi pot haver alguna falta
d’ortografia lleu. 1 punt

Tot el text està farcit de
paraules vagues o
complexes per a l’audiència.
0- 0,75 punts
El text presenta faltes
d’ortografia importants. 0
punts
L’ús de les imatges està
Algunes imatges no estan
justificat. Les imatges estan justificades, semblen
titulades però no se n’indica posades per farcir sense
el número ni la llegenda.
aportar informació. No
Algunes no fan referència a s’indica el títol, ni el
la font. 1 punt
número, ni la llegenda. No
es fa referència a la font, si
pertoca. 0-0,75 punts

La presentació acaba amb
una diapositiva de conclusió
però algunes de les idees no
representen l’essència d’allò
que s’ha exposat. 0,5 punts

No hi ha diapositiva de
conclusions o, si n’hi ha, cap
de les idees resumeix allò
que s’ha exposat. Afegeix
idees noves que podia haver
exposat al llarg del
desenvolupament. 0
En algunes diapositives
Gran part de l’exposició no
costa llegir el text. El cos i el es pot veure amb claredat.
color de la lletra i/o el fons El fons de les diapositives i
d’algunes diapositives no
el color i cos de la lletra no
permeten llegir el text amb ho fan possible. En algunes
claredat. 0,5 punts
diapositives molt farcides de
text, el cos de la lletra és
massa petit.
0 punts
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