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Fa totes les tasques
Recerca d'informació encomandades. Troba la infomació
adequada
Continguts treball
(preguntes i respostes)

Tots els continguts del treball són
correctes i estan perfectament
explicats i fins i tot hi ha
ampliacions d'alguns temes

En general troba la informació
requerida

Els continguts del treball són
complets

Acabats treball

Les connexions del jocs funcionen
perfectament. El disseny és
Les connexions funcione i l'acabat
original. Els acabats estan molt ben
es correcte
cuidats.

Diari taller

Cada dia s'hi indica la tasca feta i
Cada dia han explicat amb tots els s'hi explica de manera clara el que
detalls al diari de taller la tasca feta
s'ha fet aquell dia

No sol esforçar-se en la recerca
Cerca la informació però mai acaba d'informació. Es distreu i està més
tota la tasca
pendent d'altres coses
La major part dels continguts són
correctes, però en falten alguns

Hi ha conceptes erronis o que no
queden clars

En algun moment les connexions No s'encén la bombeta. El treball
no funcionen correctament. Els està fet sense ganes i no ha quedat
acabats són millorables
gens estètic
Les explicacions del diari són
massa breus

Les explicacions són breus i el diari
no s'ha entregat cada dia

Ha fet aportacions útils i positives al
grup. Ha escoltat opinions dels
Aportacions al treball companys i les ha respectat en tot Ha fet aportacions i ha escoltat les Ha col·laborat en la construcció i No ha respectat les opinions dels
dels altres. Ha col·laborat en la
companys/ No ha col·laborat en la
en equip
moment. Ha participat en les
muntatge del joc
construcció i muntatge del joc
construcció i muntatge del joc
decisions. Ha col·laborat en la
construcció i muntatge del joc
Ha estat respectuós amb els
companys del grup. Ha permès un
ha fet feina al seu equip. Ha
El seu comportament ha estat
En ocasions el volum de veu no ha No
Comportament
ambient de treball a l'aula
molestat els companys i no ha
correcte
a
l'aula
estat
l'adequat
per
ser
dins
l'aula
comportant-se correctament en tot
afavorit un bon ambient defeina
moment
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