
       

 
RUBRICA TREBALL EN EQUIP. COMPETENCIA TRANSVERSAL (CT) EN EL GRAU D’INFERMERIA  
 
Sabater Mateu, Mª Pilar 
 
Grup d’Innovació Docent Consolidat (GIDC) GIOTEI (Assessor J.A. Amador Campos):    
Honrubia M, Isla P, Lopez C, Lluch Mª T, Olive C, Pardo A, Puig M, Rigol A, Rozas R, Sanchez I, Valls R.  
 
CT Treball en Equip: Capacitat de col�laborar amb el altres i de contribuir en un projecte comú. Capacitat de col�laborar en equips multidisciplinars  i en 
equips multiculturals (Universitat de Barcelona, Competències Tranversals, 2008). 

 
 1er curs 2on curs 3er curs 4at curs 
COMUNICACIO Es comunica de forma clara i 

efectiva. Escolta i respecta 
la opinió dels altres. 

Es comunica de forma 
clara i efectiva. Escolta i 
respecta la opinió dels 
altres. Interpreta 
adequadament la 
opinió dels altres. 
 
  

Es comunica de forma clara i 
efectiva. Escolta i respecta la opinió 
dels altres. Interpreta 
adequadament la opinió dels altres. 
Dona suport i ajuda emocional 
als companys, quan la situació 
ho requereix. 

Es comunica de forma clara i 
efectiva. Escolta i respecta la opinió 
dels altres. Interpreta 
adequadament la opinió dels altres. 
Dona suport i ajuda emocional als 
companys, quan la situació ho 
requereix. Afavoreix un clima de 
treball comunicatiu i saludable   
on es contemplen i s’integren 
les aportacions de tot el grup o 
equip.  
 

COL�LABORACIÓ Col�labora responsablement 
en el desenvolupament dels 
processos de treball. 

Col�labora 
responsablement en el 
desenvolupament dels 
processos de treball.  
Aporta idees útils.  

Col�labora responsablement en el 
desenvolupament dels processos de 
treball. Aporta idees útils. Participa 
i s’implica en la resolució 
d’imprevistos. 

Col�labora responsablement en el 
desenvolupament dels processos de 
treball. Aporta idees útils. Participa i 
s’implica en la resolució 
d’imprevistos. Manté la implicació 
fins la finalització de la tasca o 
projecte.  

PLANIFICACIO TASQUES Participa en la planificació de les 
tasques comuns i fa la part que 
l’hi pertoca. 
 
 

Participa en la planificació 
de les tasques comuns i 
fa la part que l’hi pertoca. 
 

Participa en la planificació de les 
tasques comuns i fa la part que l’hi 
pertoca. Aporta idees que 
enriqueixen el procediment de 
treball o   planificació. 
 

Participa en la planificació de les 
tasques comuns i fa la part que l’hi 
pertoca. Aporta idees que 
enriqueixen el procediment de 
treball o   planificació. 
Impulsa una planificació 
ordenada i ben sequenciada que 
es reconeguda pels companys. 



       

GESTIO DEL TEMPS Adequa el treball al  temps 
disponible de forma 
responsable i realista. 
Compleix amb el plaç 
d’entrega. 

Adequa el treball al temps 
disponible de forma 
responsable i realista. 
Compleix amb el plaç 
d’entrega. Impulsa la 
consecució de plaços a 
la resta de l’equip.  

Adequa el treball al temps disponible 
de forma responsable i realista. 
Compleix amb el plaç d’entrega. 
Impulsa la consecució de plaços a la 
resta de l’equip. Detecta i 
adverteix incidències que poden 
dificultar el compliment de les 
tasques amb el temps previst. 
 

Adequa el treball al temps disponible 
de forma responsable i realista. 
Compleix amb el plaç d’entrega. 
Impulsa la consecució de plaços a la 
resta de l’equip. Detecta, adverteix i 
s’implica en la resolució 
d’incidències que poden dificultar el 
compliment de les tasques amb el 
temps previst. 
 

RESOLUCIO CONFLICTES Detecta i interpreta els 
conflictes i busca alternatives de 
solució adequadament.  

Detecta i interpreta els 
conflictes i busca 
alternatives de solució 
adequadament. 
Participa en la 
resolució del conflicte. 

Detecta i interpreta els conflictes i 
busca alternatives de solució 
adequadament. Participa en la 
resolució del conflicte. Busca i 
proposa alternatives 
reconegudes pel grup. 

Detecta i interpreta els conflictes i 
busca alternatives de solució 
adequadament. Participa en la 
resolució del conflicte. Busca i 
proposa alternatives reconegudes 
pel grup. Impulsa estratègies per 
evitar conflictes en el grup. 

CONSECUCIO  
D’OBJECTIUS 

Prioritza la consecució dels 
objectius.  

Prioritza i promou la 
consecució del objectius. 

Prioritza i promou la consecució dels 
objectius, aportant el disseny 
d’estratègies afavoridores per la 
seva obtenció. 

Prioritza i promou la consecució dels 
objectius, aportant el disseny 
d’estratègies afavoridores per la 
seva obtenció. Proposa 
estratègies per avaluar la seva 
consecució (*).  

 
 
(*) En  l’àmbit assistencial, caldria afegir. “Impulsa el creixement personal i professional de l’equip”. 
 

 
1er curs 
 
 

2on curs 3er curs 4at curs 

Suspès  Aprovat Notable Excel�lent Suspès  Aprovat Notable Excel�lent Suspès  Aprovat Notable Excel�lent Suspès  Aprovat Notable Excel�lent 
No escolta,  
no 
respecta... 

A 
vegades 

Molt 
sovint 

Sempre o 
gairebé  
sempre 

No escolta,  
no 
respecta... 

A vegades Molt 
sovint 

Sempre o 
gairebé  
sempre 

No 
escolta,  
no 
respecta
... 

A 
vegades 

Molt 
sovint 

Sempre o 
gairebé  
sempre 

No 
escolta,  
no 
respecta.
.. 

A 
vegades 

Molt 
sovint 

Sempre o  
gairebé  
sempre 

 

 
 



       

 
OBJECTIU FINAL: ADQUISICIO DE COMPETENCIA TREBALL EN EQUIP (*) 
 
Es comunica de forma clara i efectiva. Escolta i respecta la opinió dels altres. Interpreta adequadament la opinió dels altres.Dona 
suport i ajuda emocional als companys, quan la situació ho requereix. Afavoreix un clima de treball comunicatiu i saludable   on es 
contemplen i s’integren les aportacions de tot el grup o equip (COMUNICACIO). 
 
Col�labora responsablement en el desenvolupament dels processos de treball. Aporta idees útils. Participa i s’implica en la resolució 
d’imprevistos. Manté la implicació fins la finalització de la tasca o projecte (COL�LABORACIÓ). 
 
Participa en la planificació de les tasques comuns i fa la part que l’hi pertoca. Aporta idees que enriqueixen el procediment de 
treball o   planificació. Impulsa una planificació ordenada i ben sequenciada que es reconeguda pels companys (PLANIFICACIO 
TASQUES). 
 
Adequa el treball al temps disponible de forma responsable i realista. Compleix amb el plaç d’entrega. Impulsa la consecució de 
plaços a la resta de l’equip. Detecta, adverteix i s’implica en la resolució d’incidències que poden dificultar el compliment de les 
tasques amb el temps previst (GESTIO DEL TEMPS). 
 
Detecta i interpreta els conflictes i busca alternatives de solució adequadament. Participa en la resolució del conflicte. Busca i 
proposa alternatives reconegudes pel grup. Impulsa estratègies per evitar conflictes en el grup (RESOLUCIO CONFLICTES). 
 
Prioritza i promou la consecució dels objectius, aportant el disseny d’estratègies afavoridores per la seva obtenció. Proposa 
estratègies per avaluar la seva consecució (CONSECUCIO D’OBJECTIUS). 
 
 
 


