
RÚBRICA D’EXPOSICIÓ 4t ESO 
 
*La nota d’exposició serà zero en cas que la duració siga inferior a tres minuts o l’alumne llegisca 
qualsevol cosa que no siga un esquema de punts bàsics.  

 
Criteris Excel · lent  Bon nivell   Acceptable  No 

acceptable  
Utilitza 

correctament el 
vocabulari.  (1p) 

 

S’expressa de 
forma oral sense 

cap error de 
vocabulari (1p) 

Fins a dos 
errors de 

vocabulari 
(0,7p) 

Fins a quatre 
errors de 

vocabulari (0,3p) 

Més de quatre 
errors de 

vocabulari (0p) 

Dirigeix la 
mirada al públic 

durant una 
exposició (1p)  

Dirigeix la mirada 
al públic en tot 
moment (1p) 

No dirigeix la 
mirada al públic 

en 1 o 2 
ocasions (0,7p) 

No dirigeix la 
mirada al públic 

entre tres i quatre 
ocasions (0,3) 

No dirigeix la 
mirada al públic 

en més de 
quatre ocasions 

(0p) 
 

Realitza una 
exposició oral 

captant 
l ’atenció dels 
receptors(1p) 

 

Atrau l’atenció 
del públic perquè 
fa variacions del 

to de la veu i se li 
escolta clarament 

des del final de 
l’aula (1p) 

Encara que no 
fa variacions del 
to de la veu sí 

se li escolta 
clarament des 

del final de 
l’aula (0,7p) 

Fa variacions del 
to de la veu però 
no se li escolta 

clarament des del 
final de l’aula 

(0,3p) 

Ni fa variacions 
del to de la veu 
ni se li escolta 
clarament des 

del final de 
l’aula (0p) 

Claredat en les 
idees exposades 

(1p) 
 

Les idees 
exposades són 
molt clares i 

ajuden a 
entendre el tema 

principal (1p) 

La majoria de 
les idees 

exposades són 
clares i en 

general s’entén 
el tema 

principal (0,7p) 

La majoria de les 
idees exposades 
no són clares i 
açò dificulta la 
comprensió del 

tema (0,3p) 

Les idees 
exposades no 
s’entenen i 

tampoc el tema 
principal (0p) 

 
És capaç de 
controlar el 

temps 
d’exposició 

(1p) 
 

L’exposició dura 
entre 5 i 

4:30minuts (1p) 

L’exposició dura 
entre 4:30 i 
3:30 minuts 

(0,7p) 

L’exposició dura 
més de 5 minuts 

(0,3p) 
 

L’exposició dura 
entre 3:30 i 3 
minuts (0p) 

 
 


