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AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA DE
4t. D’ESO 2010-2011

Títol del projecte de recerca:
Cognoms i nom ................................................................ Curs/ Grup ...............

Procés

Subprocés

Indicadors
Portada amb les dades completes i necessàries per identificar el treball.
Índex amb l’organització jeràrquica dels continguts. Índex de gràfics, de
taules... si s’escau.
Introducció amb les motivacions, objectius i estructura de la memòria.

Dossier del projecte.

Els continguts es relacionen clarament amb els objectius de la recerca.
S'explicita la metodologia utilitzada?
Anàlisi i representació dels resultats obtinguts en la recollida d’informació
Conclusions amb les principals troballes i limitacions de la recerca.
Referències bibliogràfiques actualitzades i d’acord amb la normativa.

Format del dossier

Distribució del text: font i mida de lletra; interlineat; paràgrafs justificats;
aplicació de sagnies.
Numerat i titulat dels elements no textuals: llegenda a fotografies, gràfics,
il·lustracions, quadres, taules...
Ús de citacions textuals referides als llibres, revistes i fonts consultats.
Referències bibliogràfiques de les citacions.

Continguts del
dossier

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.
Coherència amb el marc teòric del projecte de recerca.

Tria de la pràctica

Part pràctica

Memòria del projecte de recerca

Estructura del
dossier

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

Rellevància de l’aspecte treballat
Existència d’una planificació

Procés de treball

Execució de la planificació
Presentació de la part pràctica

Resultat final

Conclusions que s'extreuen de la pràctica

El bloc del projecte

Existència i presentació del bloc
El Bloc

Definició i concreció del projecte de recerca
Correcció ortogràfica
Existència d’entrades setmanals i/o quinzenals de l’estat del projecte

Continguts del bloc

Enllaços a documents o llocs consultats
Altres elements visuals( vídeos, presentacions, etc )

PUNTUACIÓ TOTAL MEMÒRIA, PRÀCTICA I BLOC

Procés

Subprocés

Indicadors
Organització i ordre del discurs.

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

Exposició oral

Pronúncia adequada
Expressió oral

Ritme i entonació adients.
Postura corporal, gesticulació.

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 EXPOSICIÓ ORAL

Procés

Subprocés

Indicadors
Observació diària de la feina feta i assistència.

ACTITUDS

Aprofitament de les
hores del PR

Regularitat en el treball
Compliment de terminis de: bloc, entrades al bloc, llibres, revistes...

Comunicació amb el tutor , oral, a partir del bloc o del correu electrònic
Seguiment de feines
a casa
Observació de l’avenç del treball.

PUNTUACIÓ TOTAL ACTITUDS

Valoració de cada apartat: 1 Insuficient, 2 Suficient, 3 Bé, 4 Notable i 5 Excel·lent.

Avaluació global.
Mitjana de puntuació

Ponderació sobre 10 (65%)

Mitjana de puntuació

Ponderació sobre 10 (20%)

Mitjana de puntuació

Ponderació sobre 10 (15%)

Memòria, pràctica i bloc

Exposició oral

Actituds

Memòria, pràctica i bloc
Total

Exposició oral

Actituds

Nota Final

