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Apartats Indicadors Nivell 1 (0-4) Nivell 2 (5-6) Nivell 3 (7-8) Nivell 4 (9-10) 
Puntuació 
màxima 

Defensa 
(10%) 

Habilitats comunicatives i 
expressives  

La seva exposició no ha estat 
satisfactòria. S’expressa de forma 
monòtona i confusa, la pronunciació 
no és clara, es bloqueja i utilitza poc el 
llenguatge no verbal. 

La seva exposició ha estat acceptable, 
tot i que la qualitat del discurs  
(pronunciació, volum, entonació, 
velocitat…) i l’ús del llenguatge no 
verbal (postura, gest, mirada….) 
podrien millorar. 

La seva exposició ha estat satisfactòria. 
La dicció, correcta; l’entonació  i la 
velocitat, adequades; la utilització del 
llenguatge no verbal, apropiada al 
discurs.  

La seva exposició ha estat excel·lent. 
S’expressa amb correcció, seguretat, 
naturalitat i resulta convincent. Utilitza el 
llenguatge no verbal per captar l’atenció de 
l’auditori i emfasitzar els punts rellevants del 
discurs. 

 
 

Estructura de la 
presentació oral (claredat, 
coherència) 

L’exposició no ha estat gens clara, ha 
mostrat una certa desorganització, ha 
utilitzat un llenguatge poc adequat al 
tema i al grau de formalitat del discurs 
acadèmic.  

L’exposició ha estat força clara, ha 
incorporat els apartats fonamentals del 
treball i, tot i algunes vacil·lacions, ha 
utilitzat un llenguatge força adequat al 
tema i al grau de formalitat del discurs 
acadèmic.  

L’exposició ha estat clara i ben 
estructurada, ha incorporat tots els 
apartats del treball, donant-los la 
rellevància que els corresponia, i ha 
utilitzat un llenguatge adequat al tema i 
al grau de formalitat del discurs 
acadèmic.  

L’exposició ha estat molt clara i ben 
estructurada, ha donat als diferents apartats 
del treball la rellevància que els corresponia, 
ha sabut relacionar-los de forma coherent i 
utilitzar un llenguatge ric i precís, adequat al 
tema i al grau de formalitat del discurs 
acadèmic. 

 
 

Contingut de la 
presentació oral 
(rellevància) 

No ha sabut seleccionar els continguts 
de la seva exposició i les idees 
aportades no reflecteixen prou bé ni 
els objectius del treball ni els resultats 
aconseguits. 

Ha sabut seleccionar força bé els 
continguts de l’exposició i donar una 
visió global dels objectius i resultats del 
seu treball.  

Ha sabut seleccionar i ordenar els 
continguts de la seva exposició i 
argumentar-los correctament en relació 
als objectius plantejats, al procés de 
treball portat a terme i als resultats 
aconseguits. 

Ha sabut seleccionar i ordenar els continguts 
de la seva exposició i argumentar-los 
correctament en relació als objectius 
plantejats, al procés de treball portat a terme i 
als resultats aconseguits. Ha valorat les 
aportacions del seu treball, tant en relació a la 
temàtica plantejada com a la pròpia formació. 

 
 

Qualitat de les respostes a 
les preguntes plantejades 
per la comissió avaluadora 

No ha entès o no ha sabut respondre 
correctament les preguntes que se li 
han plantejat. 

Ha respost  la majoria de preguntes que 
se li han plantejat de forma correcta 
però poc aprofundida.  

Ha respost de forma clara i precisa 
totes les preguntes que se li han 
plantejat.  

Ha respost de forma clara i precisa totes les 
preguntes que se li han plantejat i amb les 
seves respostes ha completat i ampliat alguns 
aspectes de la seva exposició. 

 

Control del temps 

No ha planificat el temps de què 
disposava. S’ha excedit en la seva 
exposició o li ha faltat temps per 
exposar la totalitat del seu treball. 

La planificació del temps ha estat poc 
realista. Ha hagut de córrer per 
completar la seva exposició. 

La planificació del temps ha estat 
acurada. Ha controlat correctament el 
temps que calia assignar a l’exposició 
de cadascun dels diferents apartats del 
treball. 

La planificació del temps ha estat acurada. Ha 
gestionat correctament el temps, controlant el 
que calia assignar a l’exposició de cadascun 
dels diferents apartats del treball i preveient 
possibles interaccions. 

 

      Qualificació global 
 
  

 


