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RÚBRICA PER AVALUAR EL PORTAFOLIS DEL MÀSTER (75%): MEMBRES DEL TRIBUNAL (50%) I TUTOR (25%) 
 

A. EL PROJECTE D'INNOVACIÓ I/O DE MILLORA DOCENT (50%) 
 

DISSENY DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ I DE MILLORA DOCENT  

Indicadors 9-10 excel·lent 7-8 notable 5-6 aprovat < 5 insuficient 

Anàlisi de la situació que 
justifica la necessitat del 

projecte 

El context en el qual se situarà el 
projecte s’explica de manera 
precisa, tenint en compte tots els 
seus elements (espai, recursos, 
professorat, alumnat).  

Detecta les necessitats o els punts 
febles del context, que justifiquen 
la necessitat del projecte i n’aporta 
evidències clares. Defensa amb 
arguments sòlids les propostes de 
millora que conté el projecte. 

El context en el qual se situarà el 
projecte està suficientment 
explicat.  

Detecta les necessitats o els punts 
febles del context i justifica la 
necessitat de donar resposta a 
aquestes mancances a través del 
projecte de millora. 

El context en el qual se situarà el 
projecte està explicat d’una forma 
molt general, sense aprofundir-hi 
gaire.  

Detecta algunes necessitats o 
alguns punts febles del context, 
però no acaba de justificar del tot 
que el projecte contribueixi a la 
seva millora. 

No hi ha informació suficient del 
context en el qual se situarà el 
projecte. 

El projecte no està justificat ni 
relacionat amb les necessitats o els 
punts febles del context. 

Definició dels objectius 

Els objectius estan molt ben 
definits, són precisos i aporten una 
perspectiva original i audaç per 
transformar la situació detectada.  

Els objectius estan ben definits, són 
operatius i permeten donar una 
bona resposta a les necessitats 
detectades.  

Els objectius estan relacionats amb 
les necessitats detectades, però la 
seva definició és irregular i una 
mica imprecisa. 

El projecte no inclou objectius o, si 
n’inclou, estan mal formulats, són 
ambigus o tenen poca relació amb 
les necessitats detectades.  

Coherència del projecte  

El projecte és coherent amb el marc 
teòric, la metodologia s’explica 
detalladament i el treball està molt 
ben planificat. Hi ha una descripció 
precisa de totes les tasques i es 
presenta un cronograma detallat i 
ajustat a les característiques de 
cada activitat. 

El projecte és coherent amb el marc 
teòric, la metodologia està ben 
explicada, la planificació del treball 
és correcta i es presenta un  
cronograma detallat. 

En alguns punts, el projecte no 
s’acaba d’ajustar al marc teòric, la 
metodologia s’explica de forma una 
mica superficial i la planificació 
només inclou la relació de tasques 
fonamentals i un cronograma bàsic. 

El projecte no s’ajusta al marc 
teòric, la metodologia no queda 
clara i el pla de treball no està ben 
dissenyat. 
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Viabilitat i riscos 

El projecte és realista respecte de 
les possibilitats d’aplicació. Se’n 
justifica la viabilitat, es detecten el 
riscos i es presenta un pla 
d’actuació per neutralitzar-los. 

El projecte és realista respecte de 
les possibilitats d’aplicació. Se’n 
justifica la viabilitat i es detecten el 
riscos, però no es presenta un pla 
d’actuació per neutralitzar-los. 

El projecte té poc en compte les 
possibilitats d’aplicació. Es reconeix 
que pot haver-hi riscos, però no es 
concreten. 

El projecte no té en compte les 
possibilitats d’aplicació ni els 
possibles riscos. 

Mecanismes de seguiment i 
d’avaluació 

Es planteja mecanismes eficaços de 
seguiment i reflexió de manera 
sistemàtica. 

Planifica mecanismes esporàdics de 
seguiment i valoració del projecte. 

Planifica mecanismes de seguiment 
i valoració del projecte poc 
operatius, que aporten poca 
informació. 

No fa referència a mecanismes de 
seguiment i valoració del projecte. 

ASPECTES FORMALS DEL PORTAFOLIS 

Indicadors 9-10 excel·lent 7-8 notable 5-6 aprovat 0-4 insuficient 

Correcció lingüística 

El text és coherent (les idees són 
clares i estan ben expressades), està 
ben cohesionat i utilitza un lèxic ric, 
precís, variat i adequat al tema i al 
registre acadèmic. No hi ha errors 
ortogràfics ni morfosintàctics. 

El text és coherent (les idees són 
clares i estan ben expressades) 
però presenta algun problema de 
cohesió (puntuació, connectors, ...). 
Utilitza un lèxic adequat al tema i al 
registre acadèmic. No hi ha errors 
ortogràfics ni morfosintàctics. 

El text és coherent (les idees són 
clares i estan ben expressades) 
però presenta algun problema de 
cohesió (puntuació, connectors, ...). 
Utilitza un lèxic adequat al tema i al 
registre acadèmic. Hi ha algun petit 
error ortogràfic o morfosintàctic. 

El text conté incoherències, 
presenta problemes de cohesió i 
s’hi detecten errors ortogràfics i 
morfosintàctics. 

Estructura 

Estructura organitzada, coherent, i 
ordenada segons la rellevància que 
es vol donar a cada element. 

Estructura organitzada i coherent, 
però sense que es destaqui la 
rellevància que es vol donar a cada 
element. 

Estructura en general organitzada, 
però que presenta algunes 
incoherències. 

Estructura poc organitzada i 
incoherent. 

Adequació multimodal 

Combina diversos modes escrits, 
orals i visuals (imatges, àudio, vídeo, 
text escrit, hipertext, etc.) de forma 
integrada i significativa, i treu el 
màxim partit del mitjà utilitzat. 

Combina diversos modes escrits, 
orals i visuals (imatges, àudio, 
vídeo, text escrit, etc.) i aprofita el 
potencial del mitjà utilitzat. 

Combina els modes escrits, orals i 
visuals (només text i imatge fixa) 
sense aprofitar del tot el potencial 
del mitjà utilitzat. 

Crea un discurs monomodal: 
només incorpora text escrit i no 
aprofita el potencial del mitjà 
utilitzat. 
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Ponderació de cada indicador de la rúbrica: 
 

1. Anàlisi de la situació que justifica la necessitat del projecte 10% de la nota 

2. Definició dels objectius      5% de la nota 

3. Coherència del projecte      20% de la nota 

4. Viabilitat i riscos       5% de la nota 

5. Mecanismes de seguiment i d’avaluació    5% de la nota 

6. Aspectes formals del portafolis     5% de la nota 
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B. L'OBSERVACIÓ I LA REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA DOCENT. LES PRÀCTIQUES A UN CENTRE. (15%) 

 

 

 

REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA DOCENT 

Indicadors 9-10 excel·lent 7-8 notable 5-6 aprovat 0-4 insuficient 

Adequació al context concret 
del lloc de pràctiques 

 

Analitza amb detall les 
característiques del centre de 
pràctiques i del curs en què es 
troba (espai, context, nombre i 
origen de l'alumnat, horari, mitjans 
disponibles a l'aula…) i s’adapta 
perfectament tant a les 
característiques generals del centre 
com a les específiques del grup. 

Mostra coneixement dels diversos 
nivells del MCER i els relaciona amb 
els objectius comunicatius i 
d'aprenentatge del grup, així com 
amb el seu nivell. Contribueix a les 
dinàmiques d’aula amb aportacions 
didàctiques significatives. 

Analitza les característiques del 
centre de pràctiques i del curs en 
què es troba (espai, context, 
nombre i origen de l'alumnat, 
horari, mitjans disponibles a 
l'aula…) i s’hi adapta suficientment. 

Mostra coneixement dels diversos 
nivells del MCER i els relaciona amb 
el nivell del grup-classe. 
Contribueix a les dinàmiques d’aula 
amb aportacions didàctiques.  

Exposa les característiques del 
centre de pràctiques i del curs en 
què es troba (espai, context, 
nombre i origen de l'alumnat, 
horari, mitjans disponibles a 
l'aula…) i procura adaptar-s’hi.  

Mostra coneixement dels diversos 
nivells del MCER els relaciona amb 
el nivell del grup-classe. 

No exposa prou bé les 
característiques del centre de 
pràctiques i del curs en què es 
troba (espai, context, nombre i 
origen de l'alumnat, horari, mitjans 
disponibles a l'aula…).  

Mostra desconeixement dels 
diversos nivells del MCER. En 
general, s’observa una manca 
d'adaptació al grup i al seu nivell. 

Observació de la pràctica 
docent del tutor o de la tutora 

del centre de pràctiques 

Fa una observació amb detall i ben 
reflexionada del tutor o de la 
tutora en relació amb aspectes 
com: l'actitud (motivadora, flexible, 
dialogant, empàtica), el rol que 
interpreta i l'aptitud (coneixement 
de la matèria, expressió oral, 
domini de la llengua), 
acompanyada de reflexions 
personals a l'entorn de l'observació 
i de suggeriments de millora. 

Fa una observació amb detall del 
tutor o de la tutora en relació amb 
aspectes com: l'actitud 
(motivadora, flexible, dialogant, 
empàtica), el rol que interpreta i 
l'aptitud (coneixement de la 
matèria, expressió oral, domini de 
la llengua), acompanyada de 
reflexions personals a l'entorn de 
l'observació. 

Fa una observació correcta del 
tutor o de la tutora en relació amb 
aspectes com: l'actitud 
(motivadora, flexible, dialogant, 
empàtica), el rol que interpreta i 
l'aptitud (coneixement de la 
matèria, expressió oral, domini de 
la llengua 

L’ observació del tutor o de la 
tutora és escassa o nul·la.  
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Intervenció didàctica a l’aula  

Aplica tots els coneixements 
adquirits sobre la implementació 
d'una sessió en relació amb el 
programa i el contingut del curs 
(presentació del tema, indicació 
d'instruccions, tipus d'activitat) i fa 
servir de manera apropiada el 
material disponible a l'aula. 
Interactua de manera significativa, 
tant amb l'alumnat com amb el 
tutor o la tutora, amb una bona 
actitud per tal que les activitats 
siguin dinàmiques, progressives i 
variades. La intervenció contribueix 
a la dinamització i motivació de la 
sessió. La recollida de dades sobre 
la  intervenció reflecteix tant 
l'actitud mantinguda durant la 
sessió, com la diversitat en l'ús de 
recursos i la interacció amb 
l'alumnat 

Aplica els coneixements adquirits 
sobre la implementació d'una 
sessió en relació amb el programa i 
el contingut del curs (presentació 
del tema, indicació d'instruccions, 
tipus d'activitat) i fa servir de 
manera apropiada el material 
disponible a l'aula. Interactua de 
manera significativa, tant amb 
l'alumnat com amb el tutor o la 
tutora amb una bona actitud per 
tal que les activitats siguin 
dinàmiques, progressives i 
variades. Les dades recollides sobre 
la intervenció aporten suficient 
informació del seu 
desenvolupament. 

Aplica els coneixements adquirits 
sobre la implementació d'una 
sessió en relació amb el programa i 
el contingut del curs (presentació 
del tema, indicació d'instruccions, 
tipus d'activitat), però no ha tret 
prou rendiment del material 
disponible a l'aula ni ha interactuat 
de manera significativa per tal que 
les activitats siguin dinàmiques, 
progressives i variades. La recollida 
de dades sobre la intervenció és 
escassa i pobra en recursos. 

No aplica els coneixements 
adquirits sobre la implementació 
d'una sessió en relació amb el 
programa i al contingut del curs 
(presentació del tema, indicació 
d'instruccions, tipus d'activitat). No 
fa servir el material disponible a 
l'aula per tal que les activitats 
siguin dinàmiques, variades i 
progressives. No han recollit dades 
sobre la pròpia intervenció 

Proposta d'objectius de millora  

Un cop feta la pràctica i 
l’observació, sap valorar si la 
metodologia aplicada i les activitats 
a l'aula han estat adequades. Ho fa 
amb argumentacions significatives i 
exemples concrets (descripcions i/o 
material audiovisual que ho 
confirmin). Detecta i justifica els 
punts forts i els punts febles de la 
seva actitud en la intervenció. Fa 
aportacions significatives i 
innovadores, encaminades a 
millorar tant la pròpia activitat 
docent com la del centre de 
pràctiques.  

Un cop feta la pràctica i 
l’observació, sap valorar si la 
metodologia aplicada i les activitats 
a l'aula han estat adequades. Ho fa 
amb argumentacions significatives. 
Detecta i justifica  els punts forts i 
els punts febles de la seva actitud 
en la intervenció. Fa aportacions 
encaminades a millorar tant la 
pròpia activitat docent com la del 
centre de pràctiques. 

Un cop feta la pràctica i 
l’observació, sap valorar si la 
metodologia aplicada i les activitats 
a l'aula han estat adequades. 
També es fa una idea, tot i que poc 
precisa, de si la seva actitud en la 
intervenció ha estat prou correcta.  
Fa alguna aportació encaminada a 
millorar la seva activitat docent o la 
del centre de pràctiques.  

 

Un cop feta la pràctica i 
l’observació no sap valorar la 
metodologia aplicada ni si les 
activitats a l'aula han estat 
adequades. No fa cap aportació 
encaminada a millorar la seva 
activitat docent ni la del centre de 
pràctiques. 
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C. LA REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE. (10%) 
 

REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ENSENYAMENT - APRENENTATGE 

Indicadors 9-10 excel·lent 7-8 notable 5-6 aprovat 0-4 insuficient 

Relació dels aprenentatges 
destacats amb el punt de 

partida 

 

Els aprenentatges destacats i el punt de 
partida de l’alumne estan totalment 
relacionats. L’alumne reflexiona amb 
profunditat i aporta arguments sòlids sobre 
com els coneixements adquirits l’han 
ajudat a desenvolupar, modificar i ampliar 
les seves idees inicials. 

Hi ha un nivell de relació adequat 
entre els aprenentatges destacats i 
el punt de partida de l’alumne. 
L’alumne reflexiona sobre com els 
coneixements adquirits l’han ajudat 
a desenvolupar les idees inicials, 
però algunes de les seves reflexions 
no estan prou argumentades . 

La relació dels aprenentatges 
destacats amb el punt de partida és 
parcial. La reflexió de l’alumne 
sobre com els coneixements 
adquirits l’han ajudat a 
desenvolupar les idees inicials se 
centra puntualment en algunes de 
les idees recollides al punt de 
partida.  

La relació dels aprenentatges 
destacats amb el punt de 
partida és nul·la. L’alumne no 
reflexiona sobre si els 
coneixements obtinguts l’han 
ajudat a desenvolupar les 
seves idees inicials. 

Rellevància i justificació de 
les mostres presentades 

La tria de les mostres està totalment 
justificada i té un sentit ple per explicar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge en el 
context del currículum del 
postgrau/màster. Les mostres són 
absolutament pertinents tenint en compte 
el contingut de cada assignatura i estan 
presentades i explicades de manera 
excel·lent.  

 

Les mostres triades estan 
justificades, són pertinents i tenen 
sentit per explicar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, en 
el context del currículum del 
postgrau/màster, encara que es 
podrien acabar d’afinar una mica 
més. Estan explicades i presentades 
correctament. 

L’elecció de les mostres no està del 
tot justificada, si bé en conjunt té 
sentit per explicar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge en el 
context del currículum del 
postgrau/màster. Algunes mostres 
són més pertinents que d’altres, de 
manera que n’hi ha amb sentit i 
n’hi ha que no en tenen gaire. Tot i 
algunes  imprecisions, estan 
presentades i explicades de forma 
acceptable. 

Les mostres triades no tenen 
justificació ni sentit per 
explicar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, 
tenint en compte el conjunt 
d’assignatures que formen el 
postgrau/màster. Igualment, 
les mostres no són pertinents 
en el context de cada matèria 
perquè són insubstancials. 
Tampoc no estan ben 
explicades ni presentades. 

 Possibilitat d’aplicació a la 
vida professional 

 

El material que es presenta no només és 
aplicable a la vida professional, sinó que és 
de gran utilitat. L’estudiant ha bastit un 
conjunt d’eines que li seran de profit tant a 
l’hora de buscar feina com en el moment 
de preparar seqüències didàctiques, de 
manera que les evidències que es 
presenten són prou útils i rellevants per ser 
preses com a models.   

La majoria de les evidències que es 
presenten són aplicables a la vida 
professional, tant des del punt de 
vista de la recerca de feina com de 
la planificació de seqüències 
didàctiques.  

Les evidències presentades poden 
tenir alguna aplicació en l’àmbit 
professional.  

Les evidències presentades no 
tenen aplicació possible en 
l’àmbit professional: ni pel que 
fa a la recerca de feina ni pel 
que fa a l’elaboració de 
seqüències didàctiques. 
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L’ASSIGNATURA DE LES PRÀCTIQUES II I TFM S’AVALUARÀ A PARTIR DE LES EVIDÈNCIES SEGÜENTS: 
 
 

1. EL PORTAFOLIS DEL MÀSTER (75%): MEMBRES DEL TRIBUNAL (50%) I TUTOR (25%) 
 
 

A. EL PROJECTE D'INNOVACIÓ I/O DE MILLORA DOCENT (50%) 
 

 Anàlisi de la situació que justifica la necessitat del projecte 10%  

 Definició dels objectius      5%  

 Coherència del projecte     20%  

 Viabilitat i riscos      5% 

 Mecanismes de seguiment i d’avaluació   5%  

 Aspectes formals del portafolis     5%  

 

B. L'OBSERVACIÓ I LA REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA DOCENT. LES PRÀCTIQUES A UN CENTRE. (15%) 
 
C. LA REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE. (10%) 

 

2. LA DEFENSA ORAL (15%) 
 
3. INFORME DEL TUTOR DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES (10%) 
 


