
 

 

 

 

 

 

 

Rúbriques de les competències transversals URV 

  



 

RÚBRIQUES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS URV 
V2. Gener 2021 

 

2 
 

 

 

 

Graus 

  



 

RÚBRIQUES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS URV 
V2. Gener 2021 

 

3 
 

 

Com treballar la CT1 a Graus 
 
CT1. Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.  
 
Es pretén reflectir l’interès de la Universitat per facilitar el contacte de l’estudiant amb l’idioma estranger mitjançant diverses possibilitats: 

- l’ús de bibliografia i activitats en anglès  
- l’assistència a classes impartides en anglès  
- la realització del TFG en anglès 

l’aprofitament d’estades de mobilitat  
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GRAU: CT2. Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC 

 

 
1 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic1 Mitjà Alt Molt alt 

Ser digital  
RA1. Dominar les eines per 
gestionar la pròpia identitat i les 
activitats en un entorn digital. 

 Gestiona el programari i els dispositius necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat acadèmica. 

 Utilitza les TIC tenint cura de la salut i el medi ambient. 
 Utilitza de forma segura les dades, els dispositius i el programari. 
 Gestiona de forma segura el procés de comunicació en un entorn digital. 
 Genera i gestiona de forma adequada la seva identitat digital. 

Observacions (opcional) 

Cercar  
RA2. Cercar i obtenir informació de 
manera autònoma amb criteris de 
fiabilitat i pertinença. 

 Defineix la naturalesa i el nivell d’informació que necessita. 
 Identifica les fonts d’informació de l’àmbit de coneixement independentment del 

seu suport. 
 Coneix els procediments de cerca. 
 Localitza i obté la informació. 
 Avalua la fiabilitat de la informació recuperada. 

Observacions (opcional) 

Organitzar  
RA3. Organitzar la informació amb 
les eines adients (en línia i 
presencials) que li permetin 
desenvolupar les seves activitats 
acadèmiques. 

 Té habilitats en l’ús d’eines per emmagatzemar la informació. 
 Classifica i organitza la informació per utilitzar-la eficientment. 

Observacions (opcional) 

Crear  
RA4. Elaborar informació amb les 
eines i formats adients a la situació 
comunicativa, i fer-ho de manera 
honesta. 

 Elabora documents i materials multimèdia, ajustats a un propòsit específic. 
 Fa creacions pròpies a partir de l’anàlisi crítica de la informació. 
 Entén què és el plagi i utilitza la informació aliena respectant la propietat 

intel·lectual, citant, referenciant i creant la bibliografia. 

Observacions (opcional) 

Compartir  
RA5. Utilitzar les TIC per compartir i 
intercanviar informació. 

 Coneix les diferents llicències per publicar continguts. 
 Publica en repositoris d’informació. 
 Utilitza eines de comunicació en un entorn digital. 
 Coneix eines de publicació en línia. 

Observacions (opcional) 
 

Observacions generals (opcional): 
 
 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT2 als graus  
SER DIGITAL 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per gestionar la seva identitat i les activitats que fa en un entorn digital mostrant domini de les eines. 
Programari i dispositius. Valorem la capacitat de l’estudiant per encarregar-se de les tasques bàsiques amb relació als dispositius: obtenció, instal·lació, actualització i eliminació de programari, 
organització i compressió de carpetes i documents, gestió d’impressores i unitats de memòria. 
És capaç d’instal·lar al seu sistema els programes que li fan falta per a les activitats acadèmiques, bé com a programari local, bé com a programari al núvol. L’estudiant pot optar per tenir la gran 
majoria de programari al núvol. Els seus documents estan organitzats, sap com comprimir i descomprimir. Sap instal·lar una impressora i configurar-ne els paràmetres bàsics. Sap connectar una unitat 
de memòria i utilitzar-la. Sincronitza dades entre diferents dispositius i el núvol. 
Salut i medi ambient. Valorem que l’estudiant tingui consciència dels efectes físics deguts a l’ús prolongat de l’ordinador i els dispositius mòbils. Imprimeix en qualitat d’esborrany i amb mesures 
d’estalvi de paper (doble cara, dues pàgines per full) quan s’escau. Revisa i esmena, preferentment, sobre documents PDF o amb comentaris electrònics. 
Fa petites pauses i estiraments de forma regular durant les activitats prolongades amb l’ordinador i altres dispositius. Quan imprimeix, té en compte l’estalvi de tinta i de paper. No imprimeix debades 
i prefereix crear un PDF per fer-hi anotacions i comentaris, o bé utilitza les eines de revisió.  
Utilitza dades de forma segura. Valorem que l’estudiant accedeixi als dispositius i serveis utilitzant una contrasenya segura (longitud mínima 8 caràcters, amb lletres i números, sense relació directa 
amb dades de l’usuari). El seu equip de treball disposa d’antivirus actualitzat. Fa còpies de seguretat dels documents, ja sigui al núvol o en un dispositiu específic. Coneix les eines de xifratge de fitxers 
del sistema operatiu. És conscient de la pèrdua de privadesa que suposa utilitzar alguns serveis al núvol. 
Utilitza una contrasenya segura i diferent de la inicial per accedir als dispositius i serveis que utilitza. Té un antivirus actualitzat i altres eines contra programari maliciós. Fa còpies de seguretat dels 
seus documents, com a mínim en un dispositiu de memòria externa. Xifra arxius i carpetes amb el sistema operatiu (dades que consideri sensibles) o si més no sap que existeix aquesta possibilitat.  
Gestiona comunicacions de forma segura. Valorem que l’estudiant utilitzi el correu electrònic i altres mitjans TIC tot respectant la institució i la comunitat. És conscient dels riscos relacionats amb la 
pèrdua de confidencialitat i la suplantació d’identitat.  
Coneix i aplica els principis i normes bàsiques de seguretat i de protecció de les dades i la informació, tant a escala personal com professional. 
Identitat digital. Valorem que l’estudiant disposi de perfils digitals en diferents mitjans i en gestioni el contingut tenint en compte l’abast públic i el respecte a les altres persones i a la institució. 
Té perfils a les xarxes socials i les sap utilitzar, sobretot pel que fa a la privacitat. 
CERCAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença. 
Naturalesa i nivell. Valorem la capacitat de l’estudiant de concretar el tema del seu treball i de determinar quina informació requereix (tipus i abast). 
Fonts d’informació. Valorem la selecció i el nombre de recursos d’informació utilitzats, el tipus d’informació (ex. articles, llibres, capítols, webs, etc.), independentment del suport. Valorem l’ús de 
recursos d’informació de tipus general (ex. Google acadèmic, Dialnet) i específics del tema d’interès i àmbit de coneixement, així com la seva qualitat i fiabilitat. 
Procediments de cerca. Valorem que l’estudiant conegui els llenguatges de cerca de les bases de dades, i dels recursos d’informació en general (ús d’operadors booleans, truncaments, filtres, etc.). 
Valorem el domini en l’ús d’interfícies d’usuari i de motors de cerca. 
Localització i obtenció. Valorem que l’estudiant distingeixi el tipus d’informació recuperada, sigui quin sigui el suport, per tal d’aconseguir el document final (text complet), i que si s’escau sàpiga fer 
ús dels serveis intermediaris per obtenir-lo (serveis d’obtenció de documents i préstec interbibliotecari). 
Fiabilitat. Valorem que l’estudiant tingui en compte la majoria de criteris de qualitat de la informació (autoria, actualització, edició, objectivitat, rellevància, rigor científic i usabilitat). L’estudiant ha 
de ser capaç d’analitzar si els resultats obtinguts responen a la seva necessitat d’informació i revisar, si cal, l’estratègia de cerca. Valorem que sintetitzi la informació seleccionada, aporti nous conceptes 
i els relacioni amb altres coneixements. 
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ORGANITZAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) per garantir-ne la recuperació i el tractament. 
Emmagatzematge. Valorem que emmagatzemi els continguts recuperats d’acord amb l’estructura organitzativa del seu treball. Valorem que faci servir les eines adients per l’emmagatzematge segons 
el tipus d’informació (sistemes de carpetes, arxius, eines d’emmagatzematge al núvol, marcadors socials, etc.). Valorem la utilització de gestors bibliogràfics per emmagatzemar la bibliografia utilitzada. 
Classificació i organització. Valorem que utilitzi codis de classificació, índexs o paraules clau (per ex. programaris de mapes conceptuals, etc.), orientats a facilitar la recuperació. Valorem la preparació 
i buidatge de la informació d’acord amb les seves característiques: fitxes de citació, fulls de càlcul, etc. 
CREAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per elaborar informació de manera honesta amb les eines i formats adients a la situació comunicativa. 
Elaboració. Valorem la capacitat de l’estudiant d’elaborar documents i materials multimèdia variats (àudio, vídeo, webs, etc.) adequats al propòsit, tant en contingut com en format, i controlant les 
eines emprades. 
Creacions pròpies. Valorem que l’estudiant sigui capaç d’analitzar de forma crítica la informació, i d’utilitzar-la en la creació de documents i materials multimèdia. 
   Plagi. Valorem que l’estudiant utilitzi adequadament la informació sense incórrer en una situació de plagi. L’estudiant ha de citar i referenciar adequadament totes les fonts d’informació utilitzades. 
Així mateix, ha de crear una bibliografia que contingui tota la informació necessària per poder accedir a les fonts consultades. 
COMPARTIR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per cooperar i compartir adequadament la informació mitjançant l’ús de les tecnologies.  
Llicències. Valorem que l’estudiant conegui les llicències més adients per a cada contingut. 
Repositoris. Valorem la capacitat de l’estudiant per identificar els repositoris més adients per publicar continguts en obert. 
Eines de comunicació. Valorem la capacitat de l’estudiant per emprar correctament les eines tecnològiques més adients per a la comunicació i la col·laboració en funció dels objectius definits. 
Eines de publicació. Valorem la capacitat de l’estudiant per publicar en obert continguts en línia, per exemple mitjançant wikis o blogs. 
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GRAU: CT3. Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi 

 

 

 
2 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua:  

Bàsic2 Mitjà Alt Molt alt 

Comprensió (10%) 
RA1. Identificar la situació plantejada 
com un problema en l’àmbit de la 
disciplina i tenir la motivació per 
afrontar-lo. 

 Contextualitza en l’àmbit d’estudi.  
 Mostra coneixement de la disciplina. 
 Identifica el problema. 
 Mostra motivació. 

Observacions (opcional) 

Anàlisi (15%) 
RA2. Seguir un mètode sistemàtic per 
dividir el problema en parts, 
identificar les causes i aplicar els 
coneixements propis de la disciplina. 

 Entén les diferents parts del problema. 
 Aplica un mètode d’anàlisi adequat i complet. 
 Recull informació. 
 Identifica causes i relacions entre les parts. 
 Prioritza i planifica. 

Observacions (opcional) 

Creativitat (25%) 
RA3. Dissenyar una solució nova 
utilitzant els recursos necessaris per 
afrontar el problema. 

 Formula solucions i alternatives. 
 Utilitza els recursos necessaris. 
 Té en compte la implementació. 

Observacions (opcional) 

Innovació (25%) 
RA4. Incloure els aspectes concrets de 
la solució proposada en un model 
realista. 

 Concreta una proposta realista. 
 Gestiona els recursos adequadament. 
 Considera les possibles restriccions. 
 Utilitza la simulació i el prototipatge. 

Observacions (opcional) 

Avaluació (25%) 
RA5. Reflexionar sobre el model 
proposat i ser capaç de trobar-hi 
limitacions i proposar millores. 

 Avalua la implementació. 
 Millora la solució amb un procés iteratiu. 
 Pren una decisió informada i n’assumeix les conseqüències. 

Observacions (opcional) 
 
 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT3 als graus 

COMPRENSIÓ 
Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la motivació per afrontar-lo. 
Contextualitza en l’àmbit d’estudi. Valorem que la situació plantejada s’emmarqui correctament en l’àmbit d’estudi, n’identifiqui els aspectes clau i organitzi els coneixements 
previs de cara a una revisió bibliogràfica adequada. 
Mostra coneixement de la disciplina. Valorem que mostri el coneixement assolit i la capacitat de relacionar conceptes. 
Identifica el problema. Valorem que reconegui i descrigui el problema a partir de les necessitats detectades, i que identifiqui els objectius a assolir. 
Mostra motivació. Valorem que mostri interès i s'impliqui en la resolució del problema. 
ANÀLISI 
Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts i per identificar les causes aplicant-hi el coneixement propi de la disciplina. 
Entén les diferents parts del problema. Valorem que identifiqui i entengui clarament les parts del problema. 
Aplica un mètode d’anàlisi adequat i complet. Valorem que utilitzi eines adients per identificar amb rigor les causes dels diversos aspectes del problema.  
Valorem que prevegi la possibilitat d’incloure eines d’anàlisi innovadores. 
Recull informació. Valorem que identifiqui la informació significativa i que disposi d’un mètode per recollir-la eficientment. 
Identifica causes i relacions entre les parts. Valorem que sigui capaç de fer abstracció, conèixer el perquè i interpretar els problemes i la seva interrelació des de diferents punts 
de vista. 
Prioritza i planifica. Valorem que sigui capaç d’establir una jerarquia de prioritats que li permeti plantejar una estratègia d’actuació per resoldre el problema.   
CREATIVITAT 
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per tal d’afrontar el problema. 
Formula solucions i alternatives. Valorem que sigui capaç de plantejar alternatives creatives que justifiquin la novetat de la solució proposada escollint la metodologia i les eines 
adequades. 
Utilitza els recursos necessaris. Valorem que identifiqui els recursos existents i seleccioni els necessaris per desenvolupar la proposta. 
Té en compte la implementació. Valorem que sigui capaç d’elaborar les idees amb ànim de fer-les viables per a una posterior implementació. 
INNOVACIÓ 
Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista. 
Concreta una proposta realista. Valorem que sigui capaç d’adaptar les idees a casos particulars, amb l’objectiu de fer-les viables i implementar-les. 
Gestiona els recursos adequadament. Valorem que sigui conscient dels recursos de què disposa i que els aprofiti convenientment per treure’n el màxim profit. 
Considera les possibles restriccions. Valorem que tingui en compte les limitacions (físiques, econòmiques, morals, legals, etc.) imposades. 
Utilitza la simulació i el prototipatge. Valorem que sigui capaç de plasmar o projectar de forma física, manual o digitalment, la solució proposada. 
AVALUACIÓ 
Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar limitacions i proposar millores. 
Avalua la implementació. Valorem que l’estudiant s’aturi a reflexionar sobre les conseqüències que té el model/prototipus que ha proposat (en cas que es realitzi) amb esperit 
crític, i considerant els pros i contres (allò que aporta respecte a la solució desitjada i allò que es perd). 
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Millora la solució amb un procés iteratiu. Valorem que de manera espontània emprengui millores a la solució proposada com a resultat de l’avaluació crítica i no es conformi amb 
la primera, sinó que revisi i refaci tot el procés creatiu o una part, i si cal reavaluï les solucions proposades en un procés repetitiu fins que s’arribi a una solució òptima. 
Pren una decisió informada i n’assumeix les conseqüències. Valorem la valentia de prendre la decisió d’acceptar (i anar endavant a la següent fase) o descartar les solucions 
proposades (i refer el procés creatiu parcialment o totalment). Valorem que l’avaluació de les propostes sorgeixi de l’experiència prèvia o del coneixement de la disciplina, i no pas 
que es faci des d’altres criteris. 
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GRAU: CT4. Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa 
 

 

 

 

 

 
3 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic3 Mitjà Alt Molt alt 

Context (10%) 
RA1. Identificar el propi rol dins 
del grup i conèixer els objectius i 
tasques del grup. 

 Identifica els objectius del grup amb claredat. 
 Coneix el seu rol dins del grup i el rol de la resta dins del grup.  

Observacions (opcional) 

Comunicació (20%) 
RA2. Comunicar i actuar dins del 
grup per facilitar la cohesió i el 
rendiment.  

 Intercanvia informació, coneixements i experiències amb la resta de 
membres.  

 Accepta els punts de vista dels altres. 
 Integra diferents opinions en una opinió/decisió comuna.  

Observacions (opcional) 
 
 

Compromís (30%) 
RA3. Comprometre’s amb les 
tasques i l’agenda del grup. 

 Prioritza l’agenda del grup a l’agenda personal. 
 Accepta i comparteix les normes del grup.  
 Realitza les tasques assignades en el temps i condicions establerts.  
 Assumeix els resultats, èxits i fracassos del grup com a propis. 

Observacions (opcional) 
 
 

Col·laboració (40%)   
RA4. Col·laborar dins del grup en 
un bon clima de treball i en la 
resolució de problemes. 

 Busca vies de solució als problemes de l’equip.  
 Gestiona de manera positiva diferències, desacords i conflictes. 
 Sol·licita i ofereix ajuda. 
 Accepta crítiques constructives.  

Observacions (opcional) 
 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT4 als graus 

L’important és consolidar l’equip (grup). L’objectiu de l’equip és concret i clar. 
Indiquem en blau el comportament oposat, per facilitar la comprensió de cadascun dels resultats d’aprenentatge. 

CONTEXT 
Identifica els objectius del grup. Sap què ha de fer dins del grup. Busca informació per delimitar els objectius del grup.  
Coneix el seu rol. Identifica quin és el seu paper dins del grup i també quin paper tenen la resta dels membres del grup.  
Anteposa els objectius personals als del grup. 
COMUNICACIÓ 
Intercanvia informació, coneixement i experiències amb la resta de membres. Té una comunicació activa. (Comunica) 
Accepta els punts de vista dels altres. Té una actitud d’escolta activa. És respectuós amb les opinions dels altres. (Escolta) 
Integra diferents opinions en una de comuna. És capaç de recollir la visió dels diferents membres del grup, per buscar una opinió/decisió que afavoreixi l’equip. 
Critica i ignora les decisions de la majoria. 
COMPROMÍS 
Prioritza l’agenda del grup, davant l’agenda personal. 
Accepta les normes. El grup genera unes normes de treball compartides que són acceptades. 
Realitza les tasques assignades i les altres condicions en el temps establert. Porta la feina feta segons el cronograma de treball de l’equip. Presenta la feina feta i polida 
(endreçada). 
Assumeix els resultats de l’equip com a propis, tant si són èxits com fracassos. 
Evita comprometre’s amb les tasques i assumir responsabilitats. 
COL·LABORACIÓ 
Busca vies de solució davant una situació crítica o d’estrès en què es pugui trobar l’equip. Afavoreix i genera un bon clima de treball. 
Gestiona de manera positiva diferències, desacords i conflictes. Utilitza la negociació per resoldre de manera eficaç el conflicte. Busca situacions en què guanyi l’equip. 
Sol·licita i ofereix ajuda. Facilita la comunicació en una situació de conflicte i és capaç de sol·licitar ajuda o bé d’oferir-la.  
Accepta crítiques constructives. Les crítiques les fa sobre els objectius i productes de l’equip, no sobre les persones.  
Prefereix treballar sol. 
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GRAU: CT5. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses. Comunicació escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic4 Mitjà Alt Molt alt 

Qualitat  
RA1. Produir un text de qualitat, sense 
errors gramaticals i ortogràfics, amb 
una presentació formal acurada i un ús 
adequat i coherent de les convencions 
formals i bibliogràfiques. 

 Presentació. 
 Descripció bibliogràfica. 
 Edició d’elements especials. 
 Correcció.  
 Convencions formals. 

Observacions (opcional) 

Construcció del discurs  
RA2. Construir un text estructurat, clar, 
cohesionat, ric i d’extensió adequada. 

 Estructura. 
 Claredat. 
 Cohesió. 
 Riquesa. 
 Extensió. 

Observacions (opcional) 

Eficàcia  
RA3. Elaborar un text adequat a la 
situació comunicativa, consistent i 
persuasiu. 

 Adequació. 
 Consistència. 
 Persuasió. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT5 als graus. Comunicació escrita 
QUALITAT 
Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada, i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. 
Presentació. Valorem que el document estigui ben compaginat i editat. És a dir, que tingui una presentació acurada, que la composició faciliti la llegibilitat del text (marges, 
interlineat, espaiat, font, alineació de paràgrafs, numeració de pàgines, etc.), que la divisió en parts sigui clara i entenedora per al lector, i que els títols i subtítols estiguin ben 
numerats i jerarquitzats. 
Descripció bibliogràfica. Valorem que el document faci un ús adequat i coherent de la descripció bibliogràfica. És a dir, que utilitzi convenientment un sistema de referència 
bibliogràfica, que reprodueixi bé les citacions i que confegeixi la bibliografia de manera correcta. 
Edició d’elements especials. Valorem que la composició dels elements especials (il·lustracions, gràfics, quadres, taules, fórmules...) sigui de qualitat. És a dir, que estiguin numerats 
i duguin títol per localitzar-los, que siguin entenedors i que presentin una coherència tipogràfica. També valorem que les notes a peu de pàgina s’usin de manera adequada i es 
numerin correlativament. 
Correcció. Valorem que el text sigui gramaticalment i ortogràficament correcte. És a dir, que l’ús de la llengua s’adigui a la normativa lingüística i eviti els errors ortogràfics, 
morfosintàctics, lèxics i de picatge.  
Convencions formals. Valorem que el document faci servir de manera adequada i coherent les convencions formals (majúscules i minúscules, abreviacions, tipus de lletra, mots 
d’altres idiomes, etc.). 
CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 
Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada. 
Estructura. Valorem que el document tingui una estructura sòlida. És a dir, que avanci amb un ordre clar i seguint un fil lògic, que contingui totes les parts necessàries (amb una 
introducció i un apartat de tancament) i que els paràgrafs es distribueixin de manera adequada. 
Claredat. Valorem que les idees s’hi expressin amb claredat i precisió. És a dir, que siguin entenedores i que es presentin sense ambigüitats, i que l’estudiant usi un lèxic precís i la 
terminologia pròpia de la disciplina. 
Cohesió. Valorem que els elements de cohesió s’usin adequadament. És a dir, que la puntuació sigui correcta i ajudi a matisar el text, i que les frases s’uneixin de manera mesurada 
amb els connectors adients (pronoms, concordances...). 
Riquesa. Valorem que el repertori lingüístic sigui ampli i variat. És a dir, que les idees s’articulin amb estructures lingüístiques diverses i amb riquesa expressiva. 
EFICÀCIA 
Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu. 
Adequació. Valorem que el text sigui adequat a la situació comunicativa. És a dir, que s’adigui amb l’objectiu comunicatiu, el tema i el canal escrit, i que el grau de formalitat escaigui 
al context. 
Consistència. Valorem que el text sigui consistent. És a dir, que el tema estigui ben enfocat, que s’hi desplegui l’objectiu marcat a priori amb capacitat crítica i arguments sòlids, i 
que el contingut sigui rellevant. 
Persuasió. Valorem que el text capti l’atenció dels lectors i els persuadeixi. És a dir, que resulti atractiu, convincent i que mantingui l’interès. 
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GRAU: CT5. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses. Comunicació oral 

 
 
 
 
 
 

 
5 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic5 Mitjà Alt Molt alt 

Comunicació no verbal i ús de la veu  
RA1. Usar els mecanismes de comunicació 
no verbal i els recursos expressius de la veu 
necessaris per fer una bona intervenció 
oral. 

 Seguretat. 
 Prosòdia. 
 Gestualitat. 
 Gestió de l’espai.  
 Vestuari. 

Observacions (opcional) 

Construcció del discurs  
RA2. Construir un discurs estructurat, clar, 
cohesionat, ric i d’extensió adequada. 

 Estructura. 
 Claredat. 
 Cohesió. 
 Riquesa. 
 Extensió. 

Observacions (opcional) 

Eficàcia  
RA3. Produir un discurs adequat a la 
situació comunicativa, consistent i 
persuasiu, i interactuar de manera efectiva 
amb l’auditori. 

 Adequació. 
 Consistència. 
 Persuasió. 
 Interacció.  
 Materials de suport. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT5 als graus. Comunicació oral 
COMUNICACIÓ NO VERBAL I ÚS DE LA VEU 
Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer una bona intervenció oral. 
Seguretat. Valorem la capacitat de controlar els nervis. És a dir, que l’execució de la intervenció denoti serenitat i que l’estudiant controli els posats i tics nerviosos, i atorgui 
assertivitat al discurs. 
Prosòdia. Valorem que la prosòdia sigui adequada. És a dir, que el ritme d’exposició sigui adient (amb les pauses i silencis convenients), que l’entonació sigui variada i efectiva (per 
tal que el discurs sigui fluid i no generi sensació de monotonia), que es mantingui una intensitat de la veu adequada al context, i que la vocalització i l’articulació dels sons siguin 
correctes (el discurs s’entén sense cap esforç suplementari per part de l’audiència). 
Gestualitat. Valorem que la gestualitat sigui natural i efectiva. És a dir, que l’expressió del rostre i els gestos amb les mans siguin coherents amb el que es vol dir (sense exageracions 
que distreguin el receptor), que la mirada comuniqui els matisos de les actituds de l’emissor vers l’audiència, i que la postura i el moviment de braços i cames també sigui adient 
a la situació comunicativa. 
Gestió de l’espai. Valorem que la posada en escena i l’ús de l’espai siguin eficients. És a dir, que els desplaçaments s’ajustin al discurs i a al situació comunicativa, i que es gestionin 
adequadament els aspectes tècnics i de suport. 

CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 
Construir un discurs estructurat, clar, precís, cohesionat i ric i d’extensió adequada. 
Estructura. Valorem que el discurs tingui una estructura sòlida. És a dir, que avanci amb un ordre clar i seguint un fil lògic, i que contingui totes les parts necessàries, amb una 
obertura i un tancament visibles. 
Claredat i precisió. Valorem que les idees s’hi expressin amb claredat i precisió. És a dir, que siguin entenedores i es presentin sense ambigüitats, i que l’estudiant usi un lèxic 
precís i la terminologia pròpia de la disciplina.  
Cohesió. Valorem que els elements de cohesió s’usin adequadament. És a dir, que ajudin a organitzar el discurs i a matisar-lo, i que les frases s’uneixin de manera mesurada amb 
els connectors adients. 
Riquesa. Valorem que el repertori lingüístic sigui ampli i variat. És a dir, que les idees s’articulin amb estructures lingüístiques diverses i amb riquesa expressiva. 
EFICÀCIA 
Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. 
Adequació. Valorem que el discurs sigui adequat a la situació comunicativa. És a dir, que s’adigui amb l’objectiu comunicatiu, el tema i el canal oral, i que el grau de formalitat 
escaigui al context i a l’auditori. 
Consistència. Valorem que el discurs sigui consistent. És a dir, que el tema estigui ben enfocat, que s’hi desplegui l’objectiu marcat a priori amb capacitat crítica i arguments sòlids, 
i que el contingut sigui rellevant. 
Persuasió. Valorem que el discurs capti l’atenció de l’audiència i la persuadeixi. És a dir, que resulti atractiu i convincent, que el seu ritme permeti mantenir l’interès i ajudi a 
empatitzar amb l’audiència, i que mostri un estil coherent al llarg del discurs. 
Interacció. Valorem la capacitat de mantenir una interacció efectiva amb l’auditori. És a dir, que sigui capaç d’implicar el públic i fer-lo participar, i que respongui amb rapidesa, 
rigor i seguretat les preguntes (tant si són formulades a priori com espontànies). 
Materials de suport. Valorem que els materials de suport (presentacions, fotocòpies, àudios, etc.) siguin eficaços i de qualitat. És a dir, que siguin adequats a la situació 
comunicativa, que acompanyin el discurs, que s’hagin dissenyat amb una certa unitat d’estil i siguin intel·ligibles per a l’audiència, i que no continguin errors ni excés d’informació. 
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GRAU: CT6. Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional 

 

 
6 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic6 Mitjà Alt Molt alt 

Autoconeixement  
RA1. Aprofundir en 
l’autoconeixement acadèmic, 
laboral o professional. 

 Identifica les motivacions acadèmiques i professionals.   
 Concreta expectatives i defineix prioritats. 
 Valora els seus punts forts i febles. 

Observacions (opcional) 

Aprenentatge   
RA2. Identificar el propi procés 
d’aprenentatge.  

 Analitza el propi procés d’aprenentatge realitzat. 
 Identifica necessitats i oportunitats d’aprenentatge continu. 
 Construeix actituds professionals 

Observacions (opcional) 

Entorn  
RA3. Analitzar l’entorn laboral o 
professional de l’àmbit d’estudi. 

 Explora el mercat laboral de l’àmbit d’estudi (competències clau, funcions, 
requeriments, oportunitats). 

 Coneix les sortides professionals de l’àmbit de d’estudi. 
 Valora les possibilitats d’ocupabilitat de l’àmbit d’estudi. 

Observacions (opcional) 

Itineraris  
RA4. Dissenyar itineraris 
acadèmics i d’inserció laboral o 
professional. 

 Defineix objectius acadèmics i laborals o professionals. 
 Coneix i sap com utilitzar els diferents serveis, recursos i eines que ofereix la 

URV per al desenvolupament acadèmic, laboral o professional. 
 Identifica i concreta un itinerari d’accions. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT6 als graus 
AUTOCONEIXEMENT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per reflexionar sobre el coneixement personal i professional, en concret per detectar els motius que l’han portat a triar l’àmbit i la titulació, així 
com per saber on vol arribar professionalment i quines son les seves fortaleses i debilitats per aconseguir-ho. 
Motivacions. Valorem que justifiqui els motius que l’han portat a triar la titulació. Es tracta que pugui determinar les característiques que ha de tenir una feina relacionada amb 
l’àmbit d’estudi per voler-la desenvolupar i sentir-se’n satisfet. 
Expectatives i prioritats. Valorem que concreti què espera obtenir amb la titulació, quins elements considera importants per a la seva vida professional i com creu que estudiar 
l’ajudarà a aconseguir-ho. 
Punts forts i febles. Valorem que determini quins aspectes (capacitats, competències, habilitats, trets de personalitat, coneixements, experiència laboral/professional, etc. ) 
l’ajudaran a aconseguir els objectius acadèmics i professionals i quins altres encara ha d’adquirir/millorar.  
APRENENTATGE 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per analitzar i gestionar el propi procés d’adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds) d’una manera professional. 
Procés d’aprenentatge. Valorem que l’estudiant reflexioni com aprèn i quina ha estat l’evolució. És a dir, que sigui capaç de valorar els factors i estratègies que afavoreixen el propi 
aprenentatge.   
Necessitats i oportunitats. Valorem que l’estudiant sigui capaç d’analitzar les pròpies capacitats i competències, identificar les mancances formatives i els aspectes o àrees 
susceptibles de millora, per tal de detectar rutes de correcció i millora. 
Actitud professional. Valorem els aspectes d’actitud personal de l’estudiant reconeguts a l’entorn acadèmic i professional, com la puntualitat, el compromís i la cura amb la feina 
que du a terme, el respecte i compromís amb els companys, l’ètica professional (segons la disciplina en què s’hagi format). És a dir, que l’estudiant tingui consciència, respongui i 
sigui capaç d’actuar sempre d’una manera adequada en el seu context acadèmic i professional.  
ENTORN 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per interessar-se per les característiques del mercat laboral de l’àmbit d’estudi, en especial les sortides professionals més afins dins del 
coneixement necessari de les possibilitats d’ocupabilitat general del seu àmbit d’estudi. 
Mercat laboral. Valorem que l’estudiant domini les eines i fonts d’informació que permeten conèixer el mercat laboral de l’àmbit d’estudi.  
Sortides professionals. Valorem que sàpiga distingir les sortides professionals del seu àmbit d’estudi, les seves tendències i evolucions.  
Ocupabilitat. Valorem que sigui conscient de les capacitats generals de la seva formació i que entengui com l’ajuden a tenir èxit en el mercat de treball. 
ITINERARIS 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per definir objectius acadèmics i laborals o professionals, així com el seu coneixement per utilitzar serveis, recursos i eines que ofereix la URV i 
la seva capacitat per identificar i concretat un itinerari d’accions. 
Objectius. Valorem que sàpiga definir les metes acadèmiques i professionals a curt i llarg termini, tant pel que fa a formació –curricular o extracurricular– com a requeriments del 
mercat laboral per millorar la seva ocupabilitat. 
Serveis, recursos i eines. Valorem que conegui els serveis, recursos i eines que li ofereix la Universitat per ajudar a millorar el seu rendiment acadèmic i laboral. (L’objectiu és fer 
difusió dels serveis que ofereix la URV i com arribar-hi, i no avaluar l’ús.) 
Itinerari d’accions. Valorem que l’estudiant demostri capacitat per definir un pla d’acció que l’acosti als seus objectius acadèmics i laborals. 
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GRAU: CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional 

 
7 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 
8 Aquest element és clau. S’hauria de mantenir. Si no s’implica, la qualificació no serà del nivell més alt. 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic7 Mitjà Alt Molt alt 

Igualtat 
RA1. Conèixer les principals 
desigualtats i discriminacions que es 
produeixen entre homes i dones  i 
comprendre’n les causes. 

 Identifica les principals desigualtats i discriminacions.  
 Comprèn les causes i efectes d’aquestes desigualtats i discriminacions.  
 Coneix la legislació en matèria d’igualtat.  

Observacions (opcional) 

Medi ambient  
RA2. Identificar els principals 
problemes ambientals. 

 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible. 
 Comprèn el concepte de medi ambient.   
 Analitza les causes i les conseqüències dels problemes ambientals. 
 Incorpora la perspectiva mediambiental en els seus arguments, 

produccions i presa de decisions. 

Observacions (opcional) 

Responsabilitat social com a ciutadà 
o ciutadana  
RA3. Reconèixer i reflexionar sobre 
les necessitats i problemàtiques 
socials, i implicar-se en la millora de la 
comunitat. 

 Coneix i reconeix les necessitats i problemàtiques socials, culturals o 
ambientals de l’entorn. 

 Reflexiona sobre la seva responsabilitat en les necessitats i 
problemàtiques socials, culturals o ambientals de l’entorn. 

 Respecta les lleis i normatives pròpies del seu entorn més pròxim. 
 S’implica8 en accions de millora social, cultural o ambiental. 

Observacions (opcional) 

Ètica  
RA4. Reconèixer els conceptes ètics i 
deontològics de l’àrea de 
coneixement, mostrar capacitat 
crítica i de diàleg, i fer un ús 
responsable de les normes que 
l’afecten com a membre de la 
comunitat universitària. 

 Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement. 
 Mostra una capacitat reflexiva i critica. 
 Dialoga de manera constructiva per contribuir a l’entesa. 
 Respecta i fa un ús responsable de les normes. 
 Identifica les conseqüències de les pròpies decisions. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT7 als graus 

IGUALTAT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen entre homes i dones i comprendre’n les causes. 
Desigualtats i discriminacions. Valorem que identifiqui les principals desigualtats i discriminacions que afecten homes i dones per raó de gènere, especialment en l’àmbit 
professional dels seus estudis. 
Les desigualtats i discriminacions contra les dones són moltes i diverses i varien al llarg del temps i dels països, però tenen en comú que dibuixen una societat on les dones ocupen 
les posicions menys valorades socialment. Per exemple: les dones presenten una taxa d’ocupació menor i una taxa d’atur més elevada que els homes; les dones són menys presents 
que els homes en els llocs on es prenen decisions col·lectives rellevants, com ara parlaments, governs o altres estructures de participació i representació política; les dones són 
víctimes de violència en un percentatge més elevat que els homes; les causes de mortalitat en homes i dones són diferents i desigualment tractades. Aquestes situacions, però, 
són evitables i modificables.   
Causes i efectes. Valorem que comprengui les principals causes d’aquestes desigualtats i discriminacions en el seu àmbit d’estudi i activitat com a futur professional, així com 
l’impacte que tenen en el funcionament de la societat. 
Les diferències esmentades són fruit de la discriminació de gènere que es produeix contra les dones. Aquesta discriminació té les causes en el sistema patriarcal dominant, aquí i a 
tot arreu; un patriarcat que pren una forma concreta segons cada moment i cada territori, però que té en comú acceptar com a natural i inevitable una divisió sexual del treball 
que assigna a les dones tasques subordinades a les assignades majoritàriament als homes, les quals són reconegudes com a més valuoses socialment i econòmicament. 
Legislació. Valorem que conegui la legislació general i específica del seu àmbit d’estudi en matèria d’igualtat entre homes i dones, així com les principals polítiques d’igualtat que 
es poden desenvolupar en el seu futur camp professional.  
Per exemple, l’estudiant ha de saber que existeixen les polítiques d’igualtat d’oportunitats, l’acció positiva i les polítiques basades en la transversalitat de gènere. Aquestes 
polítiques han estat impulsades per la Unió Europea i altres organismes internacionals que han generat lleis i normatives per promoure que s’eliminin les actuacions que coarten 
la llibertat de les dones i que els imposa un model de vida subordinat als homes. 
MEDI AMBIENT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per identificar els principals problemes ambientals i debatre les conseqüències que tenen. 
Desenvolupament sostenible. Valorem que conegui el concepte de desenvolupament sostenible.  
El desenvolupament s’ha d’entendre com la millora de les condicions de vida del conjunt de la població del planeta i la sostenibilitat d’aquest desenvolupament ha d'estar 
fonamentada en l’equitat social, la viabilitat econòmica i la protecció del medi natural. 
Medi ambient. Valorem que comprengui el concepte de medi ambient i l’elevat grau d’interrelació entre tots els elements que el conformen.  
El medi ambient està format per elements del medi físic i biològic, al qual hem d’afegir les qüestions socials i culturals associades als humans; tot plegat forma una xarxa complexa 
d’interaccions entre tots aquests elements, que doten el medi ambient d’un gran dinamisme i el modifiquen. 
Problemàtiques i conseqüències. Valorem que analitzi les causes i les conseqüències dels principals problemes ambientals d’acord amb la seva disciplina.  
Les nostres activitats socioeconòmiques generen impactes ambientals (alguns d’evidents i directes i d’altres d’indirectes) que repercuteixen en més o menys mesura en l’element 
que rep l’impacte (aire, aigua, vegetació, etc.), però també en el conjunt del sistema i, per tant, en el benestar i la salut dels grups humans. 
Perspectiva mediambiental. Valorem que en els seus arguments, produccions i presa de decisions incorpori la perspectiva mediambiental.  
Ha de demostrar una sensibilització per les qüestions ambientals: ha de descriure les possibles conseqüències derivades de les seves actuacions/decisions, valorar-ne la magnitud 
i argumentar la decisió final (quina opció tria i per què). 
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per reconèixer i reflexionar sobre les necessitats i problemàtiques socials, i per implicar-se en la millora de la comunitat. 
Necessitats i problemàtiques. Valorem que conegui i identifiqui les necessitats i problemàtiques socials, culturals o ambientals de l’entorn, fent èmfasi en les discriminacions per 
raó de procedència, religió, ètnia, diversitat funcional i qualsevol altre motiu de discriminació.  
Ha de detectar les mancances importants per al desenvolupament integral tant de l’individu com de la comunitat. 
Responsabilitat. Valorem que reflexioni sobre la seva responsabilitat en les necessitats i problemàtiques socials, culturals o ambientals de l’entorn.  
Ha de ser conscient del seu rol com a ciutadà o ciutadana i professional en l’origen, manteniment i superació de les mancances que limiten el desenvolupament integral de les 
persones i la comunitat.  
Lleis i normatives. Valorem que respecti les lleis i normatives pròpies del seu entorn més pròxim.  
Ha de conèixer i complir els seus drets i deures com a estudiant, ciutadà o ciutadana i futur professional. 
Implicació. Valorem que s’impliqui en accions de millora social, cultural o ambiental.  
Ha de col·laborar en la superació de les necessitats socials, culturals o ambientals segons els seus recursos i possibilitats. 
ÈTICA 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per reconèixer els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement, mostrar capacitat crítica i de diàleg, i fer un ús responsable de les 
normes que l’afecten com a membre de la comunitat universitària. 
Ètica i deontologia. Valorem que identifiqui els conceptes ètics i deontològics de la seva àrea de coneixement.  
Ha de ser capaç de reconèixer i identificar aspectes vinculats al comportament ètic del seu àmbit de coneixement i conèixer el codi deontològic de la seva futura professió, en 
aquelles professions que en disposin.  
Capacitat reflexiva i crítica. Valorem que mostri una capacitat reflexiva en les seves produccions, que valori críticament la informació i fonamenti i argumenti els judicis propis. 
Ha de ser capaç de donar arguments i de fer crítiques constructives a partir de processos reflexius.  
Diàleg constructiu. Mostra capacitat de dialogar de manera constructiva per contribuir a l’entesa i a la solució del problemes escoltant, respectant i reconeixent les opinions 
restants.  
En activitats com un debat ha de ser capaç de mantenir un diàleg constructiu amb les altres persones, escoltar, respectar i respondre a  les altres opinions i argumentar les pròpies.  
Normatives. Valorem que respecti i faci un ús responsable de les normes que l’afecten com a membre de la comunitat universitària.  
Ha de respectar les normatives pel que fa a la còpia de treballs, el comportament cívic dins les aules, el dret a la propietat intel·lectual, etc.  
Decisions. Valorem que sigui conscient de les conseqüències de les seves decisions i accions envers les altres persones i l’entorn.  
Ha de ser conscient que les seves accions afecten altres persones i el seu entorn. Per exemple, quan fa un ús responsable de les instal·lacions i el material compartit, quan manté 
un comportament adequat a cada situació i context, quan compleix els horaris i terminis establerts, els acords assolits i els compromisos adquirits.  
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Màsters 
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MÀSTER: CT1. Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o 
tecnològiques dins el seu àmbit temàtic 

 

 
9 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 
10 Propi del TFM 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic9 Mitjà Alt Molt alt 

Procés (20-40%) 
RA1. Planificar i 
desenvolupar el 
treball/projecte de forma 
autònoma, organitzada i 
científica. 

 Planifica el temps i gestiona les tasques. 
 Mostra actitud proactiva davant la realització del projecte. 
 Cerca informació.  
 Planteja el problema de recerca. 
 Segueix una metodologia i fa treball de camp. 
 Concreta resultats i conclusions. 
 Autoavaluació de l’aprenentatge.  

Observacions (opcional) 

Memòria10/ Informe (10-
20%) 
RA2. Generar un 
document científic quant a 
estructura i continguts. 

 Aplica els aspectes formals sobre la comunicació escrita. 
 Manté una estructura definida. 
 Descriu el problema de recerca. 
 Utilitza la metodologia apropiada. 
 Redacta resultats i conclusions. 
 Enumera la bibliografia seguint normes de citació adequades. 
 Visibilitat (en el cas en que n’hi hagi).  

Observacions (opcional) 

Defensa (30-50%) 
RA3. Presentar i defensar 
el treball (davant un 
tribunal, en el cas del 
TFM). 

 Té en compte els aspectes formals sobre la comunicació oral. 
 Presenta el projecte desenvolupat amb el domini adequat. 
 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): d’acord amb el nivell científic esperat per al seu àmbit de coneixement. 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT1 als màsters 

  
PROCÉS 
Planificació: gestió del temps i planificació de tasques 

• Ha sabut planificar inicialment. 
• Ha complert amb el pla establert. 
• Ha sabut adequar-se als canvis sobrevinguts. 

Actitud davant la realització del projecte 
• És responsable a l’hora de treballar. 
• Incorpora les recomanacions del tutor/a. 
• Té iniciativa. 
• Sap buscar col·laboració: ha contactat amb altres agents, si ha estat necessari per desenvolupar el treball. 

Cerca d’informació bibliogràfica amb criteri científic 
• Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença, que sigui útil per crear coneixement. 
• Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes. 

Plantejament del problema de recerca 
• Defineix de manera clara el propòsit del treball i concreta els objectius a assolir.  
• Entén el context, abast i interès del problema a estudiar i el vincula amb la cerca bibliogràfica realitzada prèviament. 
• Planteja les preguntes de recerca i/o hipòtesis que vol resoldre i són pertinents. 

Metodologia i treball de camp 
• Sap escollir i/o adquirir eines metodològiques i fonts de dades. 
• Aprèn la metodologia a utilitzar. 
• Recull de manera adequada les dades. 

Resultats i conclusions 
• Sap analitzar les dades. 
• Interpreta correctament els resultats.  
• Vincula els resultats amb la literatura. 
• Treu conclusions. 
• Fa aportacions o implicacions per al seu àmbit de coneixement (originalitat, actualitat...) 
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Autoavaluació 
• Valora els seus punts forts i febles.  
• Actua amb responsabilitat i ètica davant de la feina.  
• Considera els suggeriments i recomanacions dels altres (aprendre dels altres).  

MEMÒRIA 
Aspectes formals sobre la comunicació escrita  

• Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i 
bibliogràfiques. 

• Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per transmetre idees complexes.  
• Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per transmetre idees complexes.  

Estructura 
• Té una estructura adequada als requeriments de l’àmbit de coneixement. 
• Cada apartat té els continguts/elements formals que li són propis (cada àmbit tindrà la seva pròpia guia d’estructura de memòria: eina a elaborar). 

Problema de recerca 
• Defineix de manera clara el propòsit del treball i concreta els objectius a assolir.  
• Demostra que entén el context, abast i interès del problema a estudiar i el vincula amb la cerca bibliogràfica realitzada prèviament 
• Planteja les preguntes de recerca i/o hipòtesis que vol resoldre i són pertinents. 

Metodologia 
• Descriu clarament la metodologia (de manera que possibiliti la rèplica del treball si s’escau). 
• Justifica correctament la tria metodològica. 
• Desenvolupa la metodologia del treball amb els cànons de rigor propis de l’àmbit de coneixement. 

Resultats i conclusions 
• Analitza les dades correctament. 
• Presenta i organitza els resultats.   
• La discussió i interpretació dels resultats es fa de forma lògica i coherent.  
• Vincula els resultats amb la literatura. 
• Destaca quina és la contribució del treball.  
• Extreu conclusions fonamentades en els resultats. Evita l’especulació. 

Bibliografia 
• Incorpora tota la bibliografia utilitzada.  
• Utilitza l’estil de citacions corresponen a l’àmbit de coneixement, tant per les referències bibliogràfiques com per les citacions dins el text.  

Visibilitat (optatiu / en cas que n’hi hagi) 
• Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. 
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DEFENSA 
Aspectes formals sobre la comunicació oral 

• Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer una bona intervenció oral.  
• Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per transmetre idees complexes.  
• Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.  

Domini 
• Demostra un coneixement adequat del tema. 
• Respon i raona adequadament a les preguntes plantejades. 
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MÀSTER: CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació 

 
11 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic11 Mitjà Alt Molt alt 

Ser digital  
RA1. Dominar les eines per 
gestionar la pròpia identitat i les 
activitats en un entorn digital i 
un context científic i acadèmic. 

 Gestiona el programari i els dispositius necessaris per al desenvolupament 
de la seva activitat acadèmica. 

 Utilitza les TIC tenint en compte la salut i el medi ambient 
 Utilitza de forma segura les dades, els dispositius i el programari. 
 Gestiona de forma segura el procés de comunicació en un entorn digital. 
 Genera i gestiona de forma adequada la seva identitat digital per al 

desenvolupament professional. 

Observacions (opcional) 

Cercar  
RA2. Cercar i obtenir informació 
de manera autònoma amb 
criteris de rellevància, fiabilitat i 
pertinença, que sigui útil per 
crear coneixement. 
 

 Defineix la naturalesa i el nivell d’informació que necessita. 
 Identifica les fonts d’informació rellevants per a l’àmbit de coneixement 

independentment del seu suport. 
 Selecciona l’entorn de cerca, virtual i no virtual, apropiat a la seva 

necessitat. 
 Domina els procediments de cerca avançada. 
 Localitza i obté la informació. 
 Avalua la fiabilitat de la informació recuperada. 
 Valora amb criteri científic la utilitat de la informació per desenvolupar una 

argumentació pròpia. 

Observacions (opcional) 
 
 

 

Organitzar  
RA3. Organitzar la informació 
amb les eines adients (en línia i 
presencials), per garantir-ne 
l’actualització, la recuperació i el 
tractament, a fi de reutilitzar-les 
en futurs projectes. 

 Té habilitats en l’ús d’eines per emmagatzemar la informació. 
 Classifica i organitza la informació dins del seu àmbit de coneixement per 

(re)utilitzar-la eficientment. 
 Manté actualitzada la informació. 

Observacions (opcional) 

Crear  
RA4. Crear informació amb les 
eines i formats adients a la 

 Dissenya i elabora documents i materials multimèdia, ajustats a un propòsit 
i una audiència específics. 

 Fa creacions originals i pròpies a partir de l’anàlisi crítica de la informació. 

Observacions (opcional) 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT2 als màsters  
SER DIGITAL 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per gestionar la seva identitat i les activitats que fa en un entorn digital i un context científic i acadèmic mostrant domini de les eines. 
Programari i dispositius. Valorem la capacitat de l’estudiant per encarregar-se de les tasques bàsiques amb relació als seus dispositius: obtenció, instal·lació, actualització i 
eliminació de programari, organització i compressió de carpetes i documents, gestió d’impressores i unitats de memòria. 
És capaç d’instal·lar al seu sistema aquells programes que li fan falta per a les activitats acadèmiques, bé com a programari local, bé com a programari al núvol. L’estudiant pot 
optar per tenir la gran majoria de programari al núvol. Els seus documents estan organitzats, sap com comprimir i descomprimir. Sap instal·lar una impressora i configurar-ne els 
paràmetres bàsics. Sap connectar una unitat de memòria i utilitzar-la. Sincronitza dades entre diferents dispositius i el núvol. 
Salut i medi ambient. Valorem que l’estudiant tingui consciència dels efectes físics deguts a l’ús prolongat de l’ordinador i els dispositius mòbils. Imprimeix en qualitat d’esborrany 
i amb mesures d’estalvi de paper (doble cara, dues pàgines per full) quan s’escau. Revisa i esmena, preferentment, sobre documents PDF o amb comentaris electrònics. 
Fa petites pauses i estiraments de forma regular quan realitza llargues activitats amb l’ordinador i altres dispositius. Quan imprimeix, té en compte l’estalvi de tinta i de paper. No 
imprimeix debades i prefereix crear un PDF per fer-hi anotacions i comentaris, o bé utilitza les eines de revisió.  
Utilització de dades de forma segura. Valorem que l’estudiant accedeixi als seus dispositius i serveis utilitzant una contrasenya segura (longitud mínima 8 caràcters, amb lletres i 
números, sense relació directa amb dades de l’usuari). El seu equip de treball disposa d’antivirus actualitzat. Fa còpies de seguretat dels seus documents, ja sigui al núvol o en un 
dispositiu específic. Coneix les eines de xifratge de fitxers del sistema operatiu. És conscient de la pèrdua de privadesa que suposa utilitzar alguns serveis al núvol. 

situació comunicativa, i fer-ho 
de manera honesta. 

 Entén què és el plagi i utilitza la informació aliena respectant la propietat 
intel·lectual, citant, referenciant i creant la bibliografia correctament 
mitjançant gestors bibliogràfics. 

Compartir  
RA5. Utilitzar les TIC per 
compartir i intercanviar 
resultats de projectes 
acadèmics i científics en 
contextos interdisciplinaris que 
permetin la transferència del 
coneixement. 

 Utilitza les diferents llicències per publicar continguts. 
 Publica en repositoris d’informació. 
 Utilitza eines de treball col·laboratiu en xarxa. 
 Utilitza eines de publicació en línia. 

 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 

Puntuació total 
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Utilitza una contrasenya segura i diferent de la inicial per accedir als dispositius i serveis que utilitza. Té un antivirus actualitzat i altres eines contra programari maliciós. Fa còpies 
de seguretat dels seus documents, com a mínim en un dispositiu de memòria externa. Xifra arxius i carpetes amb el sistema operatiu (dades que consideri sensibles) o si més no 
sap que existeix aquesta possibilitat.  
Gestió de comunicacions de forma segura. Valorem que l’estudiant utilitzi el correu electrònic i altres mitjans TIC tot respectant la institució i la seva comunitat. És conscient dels 
riscos relacionats amb la pèrdua de confidencialitat i la suplantació d’identitat.  
Coneix i aplica els principis i normes bàsiques de seguretat i de protecció de les dades i la informació, tant a escala personal com professional. 
Identitat digital professional. Valorem que l’estudiant disposi de perfils digitals en diferents mitjans de caire professional i en gestioni el contingut tenint en compte l’abast públic 
i el respecte a les altres persones i a la institució. 
Té perfils a les xarxes socials i les sap utilitzar, sobretot pel que fa a la privacitat i forma part de xarxes professionals i de cerca de feina. 
CERCAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància fiabilitat i pertinença. 
Naturalesa i nivell. Valorem la capacitat de l’estudiant de concretar el tema del seu treball i de determinar quina informació requereix (tipus i abast). 
Fonts d’informació. Valorem la identificació crítica dels recursos, independentment del tipus d’informació (ex. articles, llibres, capítols, webs, etc.), i el seu suport. Valorem l’ús de 
recursos d’informació de tipus general (ex. Google acadèmic, Dialnet) i, especialment, els específics del tema d’interès i àmbit de coneixement, així com la seva qualitat, rellevància 
i fiabilitat. 
Entorn de cerca. Valorem la selecció crítica dels recursos, i la disposició i habilitat per accedir-hi, independentment del seu entorn o sistema d’accés (virtual, presencial, etc.). 
Cerca avançada. Valorem que l’estudiant conegui els llenguatges de cerca de les bases de dades i dels recursos d’informació en general (ús d’operadors booleans, truncaments, 
filtres, etc.). Valorem el domini en l’ús d’interfícies d’usuari i de motors de cerca. Es valora sobretot l’habilitat en els sistemes de cerca avançada, la utilització de llenguatges 
documentals (thesaurus), l’ús de sistemes d’alerta bibliogràfica i difusió selectiva d’informació, etc. 
Localització i obtenció. Valorem que l’estudiant distingeixi el tipus d’informació recuperada, sigui quin sigui el seu suport, per tal d’aconseguir el document final (text complet), i 
que si s’escau sàpiga fer ús dels serveis intermediaris per obtenir-lo (serveis d’obtenció de documents i préstec interbibliotecari). 
Fiabilitat. Valorem que l’estudiant es regeixi pels criteris de qualitat de la informació (autoria, actualització, edició, objectivitat, rellevància, rigor científic i usabilitat). L’estudiant 
ha de ser capaç d’analitzar si els resultats obtinguts responen a la seva necessitat d’informació i revisar, si cal, l’estratègia de cerca. Valorem que sintetitzi la informació seleccionada, 
aporti nous conceptes i els relacioni amb altres coneixements. 
Criteri científic. Valorem que l’estudiant hagi creat coneixement a partir de la informació obtinguda i treballada, i que aporti una argumentació pròpia apta per retroalimentar el 
cicle de la informació científica. Valorem que hagi revisat les aportacions de la bibliografia del seu àmbit de coneixement i n’hagi fet una lectura crítica i argumentada. 
ORGANITZAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) per garantir-ne l’actualització, la recuperació i el tractament. 
Emmagatzematge. Valorem que emmagatzemi els continguts recuperats d’acord amb l’estructura organitzativa del seu treball. 
Valorem que faci servir les eines adients per a l’emmagatzematge segons el tipus d’informació (sistemes de carpetes, arxius, eines d’emmagatzematge al núvol, marcadors socials, 
webs, portafolis, etc.). 
Valorem la utilització de gestors bibliogràfics per emmagatzemar la bibliografia utilitzada. Valorem que personalitzi els gestors bibliogràfics (carpetes, favorits, grups), i en faci ús 
per crear bibliografia i fer les citacions al text. 
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Classificació i organització. Valorem la utilització de codis de classificació, índexs o paraules clau (ex. programaris de mapes conceptuals, etc.), orientats a facilitar-ne la recuperació. 
Valorem la preparació i buidatge de la informació d’acord amb les seves característiques: fitxes de citació, fulls de càlcul, etc. Valorem que revisi de manera crítica la bibliografia. 
Valorem que codifiqui la informaciódes del punt de vista qualitatiu i quantitatiu, i que utilitzi programes adequats per al seu tractament. 
Actualització. Valorem que utilitzi sistemes d’alerta i sindicació de continguts (RSS) per mantenir actualitzada la informació. 
CREAR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per crear informació de manera honesta amb les eines i formats adients a la situació comunicativa. 
Disseny i elaboració. Valorem la capacitat de l’estudiant de dissenyar i elaborar documents i materials multimèdia variats (àudio, vídeo, web, etc.) adequats, tant en contingut com 
en format, al propòsit, així com a l’audiència a la qual van destinats, i que mostri control de les eines emprades. 
Creacions originals i pròpies. Valorem que l’estudiant sigui capaç d’analitzar de forma crítica la informació, i d’utilitzar-la tot aportant-ne de pròpia en la creació de documents i 
materials multimèdia. 
Plagi. Valorem que l’estudiant utilitzi adequadament la informació sense incórrer en una situació de plagi. L’estudiant ha de citar i referenciar adequadament, al text, totes les 
fonts d’informació utilitzades. Així mateix, ha de crear una bibliografia que contingui tota la informació necessària per accedir a les fonts consultades i que segueixi algun dels estils 
de citació (APA, Vancouver, etc.), així com que faci ús d’algun gestor bibliogràfic (Mendeley, Refworks, etc.). 
COMPARTIR 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per cooperar i compartir adequadament la informació mitjançant l’ús de les tecnologies en contextos interdisciplinaris i fer transferència de 
coneixement.  
Llicències. Valorem la capacitat de l’estudiant per triar el tipus de llicència més adient en funció del contingut, així com per gestionar-la. 
Repositoris. Valorem la capacitat de l’estudiant per triar els repositori més adients al contingut i publicar-hi.  
Treball col·laboratiu. Valorem la capacitat de l’estudiant per col·laborar en entorns professionals i acadèmics interdisciplinaris a través de les tecnologies (documents col·laboratius, 
audioconferencies, videoconferencies, etc.). 
Publicació en línia. Valorem la capacitat de l’estudiant per publicar en obert, i amb uns estàndards de qualitat, continguts d’interès a través d’eines de publicació en línia com wikis 
o blogs. 
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MÀSTER: CT3. Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars 

 

 
12 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic12 Mitjà Alt Molt alt 

Comprensió  (10%) 
RA1. Reconèixer la situació plantejada com un 
problema en un entorn multidisciplinari, 
investigador o professional, i afrontar-lo de 
manera activa. 

 Contextualitza en l’àmbit d’estudi. 
 Mostra coneixement multidisciplinari. 
 Identifica el problema. 
 Mostra una actitud proactiva. 

Observacions (opcional) 

Anàlisi (15%) 
RA2. Seguir un mètode sistemàtic amb un 
enfocament global per dividir un problema 
complex en parts i per identificar les causes 
aplicant el coneixement científic i 
professional. 

 Entén les diferents parts del problema. 
 Aplica un mètode d’anàlisi adequat i complet. 
 Recull informació. 
 Identifica causes i relacions entre les parts. 
 Prioritza i planifica. 

Observacions (opcional) 

Creativitat (25%) 
RA3. Dissenyar una solució nova utilitzant els 
recursos necessaris i disponibles per tal 
d’afrontar el problema. 

 Formula solucions i alternatives. 
 Utilitza els recursos disponibles. 
 Té en compte la implementació. 

Observacions (opcional) 

Innovació (25%) 
RA4. Elaborar un model realista que concreti 
tots els aspectes de la solució proposada. 

 Concreta una proposta realista. 
 Gestiona els recursos adequadament. 
 Considera les possibles restriccions. 
 Utilitza la simulació i el prototipatge. 

Observacions (opcional) 

Avaluació (25%) 
RA5. Avaluar el model proposat contrastant-lo 
amb el context real d’aplicació i ser capaç de 
trobar limitacions i proposar millores. 

 Avalua la implementació tenint en compte la realitat i 
complexitat del context. 

 Millora la solució amb un procés iteratiu. 
 Pren una decisió informada i n’assumeix les conseqüències. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT3 als màsters  
COMPRENSIÓ 
Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o professional, i afrontar-lo de manera activa. 
Contextualitza en l’àmbit d’estudi. Valorem que la situació plantejada s’emmarqui correctament en l’àmbit d’estudi, identificant els aspectes claus i organitzant els coneixements 
previs en base a una revisió bibliogràfica adequada. 
Mostra coneixement multidisciplinari. Valorem que mostri el coneixement assolit i la capacitat de relacionar conceptes i connectar-los amb altres disciplines. 
Identifica el problema. Valorem que reconegui i descrigui el problema a partir de les necessitats detectades, i que identifiqui els objectius a assolir. 
Mostra una actitud proactiva. Valorem que mostri iniciativa i sàpiga anticipar a l’hora d’afrontar el problema, prendre decisions i treballar. 
ANÀLISI 
Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i per identificar les causes aplicant-hi el coneixement científic i professional. 
Entén les diferents parts del problema. Valorem que en situacions i contextos complexos detecti amb precisió les necessitats i oportunitats de millora, i identifiqui clarament 
problemes complexes i en reconegui les parts i les seves relacions amb una visió integradora. 
Aplica un mètode d’anàlisi adequat i complet. Valorem que utilitzi eines adients per identificar amb rigor les causes de les diferents parts del problema.  
Valorem que prevegi la possibilitat d’incloure eines d’anàlisi innovadores. 
Recull informació. Valorem que identifiqui la informació significativa i que disposi d’un mètode per recollir-la eficientment. 
Identifica causes i relacions entre les parts. Valorem que sigui capaç de fer abstracció, conèixer el perquè i interpretar els problemes i la seva interrelació des de diferents punts 
de vista. 
Prioritza i planifica. Valorem que sigui capaç d’establir una jerarquia de prioritats que li permeti plantejar una estratègia d’actuació per resoldre el problema.   
CREATIVITAT 
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per tal d’afrontar el problema. 
Formula solucions i alternatives. Valorem que sigui capaç de plantejar alternatives creatives que justifiquin la novetat de la solució proposada i que esculli la metodologia i les 
eines adequades. 
Utilitza els recursos disponibles. Valorem que identifiqui els recursos necessaris tenint en compte diferents àmbits disciplinaris i seleccioni els que hi ha disponibles per 
desenvolupar una proposta eficient. 
Té en compte la implementació. Valorem que sigui capaç d’elaborar les idees amb ànim de fer-les viables per a una posterior implementació. 
INNOVACIÓ 
Elaborar un model realista que concreta tots els aspectes de la solució proposada. 
Concreta una proposta realista. Valorem que sigui capaç d’adaptar les idees a casos particulars, amb l’objectiu de fer-les viables i implementar-les aportant valor. 
Gestiona els recursos adequadament. Valorem que sigui conscient dels recursos de què disposa i que els aprofiti convenientment per treure’n el màxim profit. 
Considera les possibles restriccions. Valorem que tingui en compte les limitacions (físiques, econòmiques, morals, legals, etc.) imposades. 
Utilitza la simulació i el prototipatge. Valorem que sigui capaç de plasmar o projectar de forma física, manual o digitalment, la solució proposada, amb tota la complexitat que 
requereix un format professional. 
AVALUACIÓ 
Avaluar el model proposat, contrastar-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar limitacions i proposar millores. 
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Avalua la implementació tenint en compte la realitat i complexitat del context. Valorem que l’estudiant s’aturi a reflexionar sobre les conseqüències que té el model/prototipus 
que ha proposat (en cas que es realitzi) i tingui en compte globalment la complexitat de la realitat on s’ha d’inserir. Ja no es tracta d’una solució acadèmica o de prova, sinó d’una 
proposta que podria tenir conseqüències per a les persones, la societat i el medi ambient i, per tant, cal exigir un esperit crític especialment rigorós per avaluar els pros i contres: 
allò que aporta respecte a la solució desitjada i allò que es perd. 
Millora la solució amb un procés iteratiu. Valorem que de manera espontània emprengui millores a la solució proposada com a resultat de l’avaluació crítica i no es conformi amb 
la primera, sinó que revisi i refaci tot el procés creatiu o una part, i si cal reavaluï les solucions proposades en un procés repetitiu fins que s’arribi a una solució òptima. 
Pren una decisió informada i n’assumeix les conseqüències.  Valorem que un cop feta una avaluació de la proposta és tingui la valentia de prendre la decisió d’acceptar (i anar 
endavant a la següent fase) o descartar les propostes realitzades (i refer el procés creatiu parcialment o totalment) fins a assolir un resultat tan òptim com sigui possible. Valorem 
que l’avaluació de les propostes sorgeixi de l’experiència prèvia o del coneixement de la disciplina, i no pas que es faci des d’altres criteris. 
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MÀSTER: CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes 

 

 

 

 
13 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic13 Mitjà Alt Molt alt 

Context (10%) 
RA1. Conèixer l’objectiu de 
l’equip i identificar el seu rol en 
contextos complexos. 

 Consensua l’objectiu de l’equip. 
 Identifica el seu rol i posa en valor les diferències dels altres membres 

de l’equip.   
 Interactua amb altres rols professionals i altres disciplines.  

Observacions (opcional) 
 
 

Comunicació (20%) 
RA2. Comunicar i actuar amb 
altres equips per assolir 
conjuntament els objectius. 

 Entén els llenguatges dels diferents àmbits i disciplines i s’hi adapta.  
 Comunica i argumenta els coneixements de la pròpia disciplina, 

adaptant-les a les disciplines dels altres. 
 Explica el projecte complet de l’equip a qualsevol audiència. 

Observacions (opcional) 

Compromís (30%) 
RA3. Comprometre’s i afavorir 
els canvis i millores necessaris 
per assolir els objectius de 
l’equip. 

 Genera i afavoreix sinergies dins l’equip.  
 Accepta les aportacions d’altres disciplines per assolir l’objectiu de 

l’equip. 
 Assumeix els canvis que cal fer a partir dels resultats obtinguts per 

l’equip. 
 Assumeix els resultats, èxits i fracassos de l’equip com a propis. 

Observacions (opcional) 
 

Col·laboració (40%) 
RA4. Confiar en les pròpies 
capacitats, respectar les 
diferències i aprofitar-les en 
benefici de l’equip. 

 Gestiona conflictes sorgits de la multidisciplinarietat. 
 Aprofita les diferències dels membres per millorar les decisions de 

l’equip.  
 Utilitza els recursos del treball col·laboratiu.  

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT4 als màsters 
L’important és aconseguir un objectiu. L’objectiu està poc definit. 
Indiquem en blau el comportament oposat, per facilitar la comprensió de cadascun dels resultats d’aprenentatge. 
 

CONTEXT 
Consensua l’objectiu de l’equip. L’objectiu, que és poc definit, es concreta i consensua amb les aportacions de tots els membres del grup. 
Identifica el seu rol i posa en valor les diferències dels altres membres de l’equip, així com les diferències disciplinàries del membres de l’equip. 
Interactua amb els altres rols professionals i disciplines, d’igual a igual i respectant les diferències.  
Menysprea el valor dels altres rols professionals de l’equip.  
COMUNICACIÓ 
Entén i s’adapta als llenguatges dels diferents àmbits i disciplines. Té una actitud d’escolta activa. 
Comunica i argumenta els coneixements de la pròpia disciplina, adaptant-se a les disciplines dels altres. Té capacitat de comunicació activa. Parla amb intenció positiva i 
constructiva. 
Explica el projecte complet de l’equip a qualsevol audiència. Intercanvia informació i experiències més enllà dels membres de l’equip (congrés, jornada, interequips, etc.). Qualsevol 
membre de l’equip pot explicar a qualsevol audiència el contingut del projecte complet de l’equip. 
Ignora les aportacions de les altres disciplines. 
COMPROMÍS 
Genera i afavoreix sinergies dins l’equip i assumeix tasques adequadament. Rema amb els altres en la mateixa direcció complint amb les tasques i l’agenda. 
Accepta les aportacions d’altres disciplines per assolir l’objectiu de l’equip. Accepta nomes consensuades pel grup, que poden provenir d’altres disciplines. 
Assumeix els canvis que cal fer a partir dels resultats obtinguts per l’equip. 
Assumeix els resultats, èxits i fracassos de l’equip, com a propis. 
Fomenta l’individualisme (no es compromet, va a la seva). 
COL·LABORACIÓ 
Gestiona conflictes, diferències, desacords, de manera positiva, sorgits de la multidisciplinarietat.  
Aprofita les diferències dels membres per millorar les decisions de l’equip. Té una actitud d’intel·ligència col·laborativa. 
Utilitza els recursos del treball col·laboratiu. Per exemple: crear un document de treball amb Drive i fer aportacions tothom, sobretot incorporant l’expertesa de les altres 
disciplines. 
Prefereix treballar només amb professionals del seu àmbit. 
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MÀSTER: CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències. Comunicació escrita 

 
 
 
 
 

 
14 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic14 Mitjà Alt Molt alt 

Qualitat  
RA1. Produir un text de qualitat, 
sense errors gramaticals i ortogràfics, 
amb una presentació formal acurada 
i un ús adequat i coherent de les 
convencions formals i 
bibliogràfiques. 

 Presentació. 
 Descripció bibliogràfica. 
 Edició d’elements especials. 
 Compaginació que afavoreixi la llegibilitat del document. 
 Correcció gramatical. 
 Convencions formals. 

Observacions (opcional) 

Construcció del discurs  
RA2. Construir un text estructurat, 
clar, cohesionat, ric i d’extensió 
adequada, amb capacitat per 
transmetre idees complexes. 

 Estructura. 
 Claredat. 
 Cohesió. 
 Riquesa. 
 Extensió. 

Observacions (opcional) 

Eficàcia  
RA3. Produir un text adequat a la 
situació comunicativa, consistent i 
persuasiu, amb capacitat per 
transmetre idees complexes. 

 Adequació. 
 Consistència. 
 Persuasió. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT5 als màsters. Comunicació escrita 
QUALITAT 

Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. 
Presentació. Valorem que el document estigui ben compaginat i editat. És a dir, que tingui una presentació acurada, que la composició faciliti la llegibilitat del text (marges, 
interlineat, espaiat, font, alineació de paràgrafs, numeració de pàgines, etc.), que la divisió en parts sigui clara i entenedora per al lector, i que els títols i subtítols estiguin ben 
numerats i jerarquitzats. 
Descripció bibliogràfica. Valorem que el document faci un ús adequat i coherent de la descripció bibliogràfica. És a dir, que utilitzi convenientment un sistema de referència 
bibliogràfica, que reprodueixi bé les citacions i que confegeixi la bibliografia de manera correcta. 
Edició d’elements especials. Valorem que la composició dels elements especials (il·lustracions, gràfics, quadres, taules, fórmules, etc.) sigui de qualitat. És a dir, que estiguin 
numerats i duguin títol per localitzar-los, que siguin entenedors i que presentin una coherència tipogràfica. També valorem que les notes a peu de pàgina s’usin de manera adequada 
i es numerin correlativament. 
Correcció. Valorem que el text sigui gramaticalment i ortogràficament correcte. És a dir, que l’ús de la llengua s’adigui a la normativa lingüística i eviti els errors ortogràfics, 
morfosintàctics, lèxics i de picatge. 
CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 
Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió sigui adequada, per transmetre idees complexes. 
Estructura. Valorem que el document tingui una estructura sòlida. És a dir, que avanci amb un ordre clar i seguint un fil lògic, que contingui totes les parts necessàries (amb una 
introducció i un apartat de tancament) i que els paràgrafs es distribueixin de manera adequada. 
Claredat. Valorem que les idees complexes s’hi expressin amb claredat i precisió. És a dir, que siguin entenedores i que es presentin sense ambigüitats, i que l’estudiant usi un lèxic 
precís i la terminologia pròpia de l’especialitat. 
Cohesió. Valorem que els elements de cohesió s’usin adequadament. És a dir, que la puntuació sigui correcta i ajudi a matisar el text, i que les frases s’uneixin de manera mesurada 
amb els connectors adients (pronoms, concordances...). 
Riquesa. Valorem que el repertori lingüístic sigui ampli, variat i coherent al llarg del text. És a dir, que les idees s’articulin amb estructures lingüístiques diverses i amb riquesa 
expressiva, sense canvis d’estil no justificats. 
EFICÀCIA 
Elaborar un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per transmetre idees complexes. 
Adequació. Valorem que el text sigui adequat a la situació comunicativa. És a dir, que s’adigui amb l’objectiu comunicatiu, el tema i el canal escrit, i que el grau de formalitat 
escaigui al context. 
Consistència. Valorem que el text sigui consistent, amb capacitat d’explicar idees complexes. És a dir, que el tema estigui ben enfocat, que s’hi desplegui l’objectiu marcat a priori 
amb capacitat crítica i arguments sòlids, i que el contingut sigui rellevant. 
Persuasió. Valorem que el text capti l’atenció dels lectors i els persuadeixi. És a dir, que resulti atractiu i convincent, que mantingui l’interès i que mostri una personalitat definida 
al llarg del document. 
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MÀSTER: CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències. Comunicació oral 

 
 
 
 

 
15 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic15 Mitjà Alt Molt alt 

Comunicació no verbal i ús de 
la veu  
RA1. Usar els mecanismes de 
comunicació no verbal i els 
recursos expressius de la veu 
necessaris per fer una bona 
intervenció oral. 

 Seguretat. 
 Prosòdia. 
 Gestualitat. 
 Gestió de l’espai.  
 Vestuari. 

Observacions (opcional) 

Construcció del discurs  
RA2. Construir un discurs 
estructurat, clar, cohesionat, ric 
i d’extensió adequada, amb 
capacitat per transmetre idees 
complexes. 

 Estructura. 
 Claredat i precisió. 
 Cohesió. 
 Riquesa. 
 Extensió. 

Observacions (opcional) 

Eficàcia  
RA3. Produir un discurs 
persuasiu, consistent i precís, 
amb capacitat per fer 
entenedores idees complexes i 
interactuar de manera efectiva 
amb l’auditori. 

 Adequació. 
 Consistència. 
 Persuasió. 
 Interacció.  
 Materials de suport. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT5 als màsters. Comunicació oral 
COMUNICACIÓ NO VERBAL I ÚS DE LA VEU 
Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer una bona intervenció oral. 
Seguretat. Valorem la capacitat de controlar els nervis i la seguretat davant tot tipus d’audiències. És a dir, que l’execució de la intervenció denoti serenitat i que l’estudiant 
controli els posats i tics nerviosos, i atorgui assertivitat i estil propi al discurs. 
Prosòdia. Valorem que la prosòdia sigui adequada, natural i coherent amb l’estil propi. És a dir, que el ritme d’exposició sigui adient (amb les pauses i silencis convenients), que 
l’entonació sigui variada i efectiva (per tal que el discurs sigui fluid i no generi sensació de monotonia), que es mantingui una intensitat de la veu adequada al context, i que la 
vocalització i l’articulació dels sons siguin correctes (el discurs s’entén sense cap esforç suplementari per part de l’audiència). 
Gestualitat. Valorem que la gestualitat sigui natural, efectiva i coherent amb l’estil propi. És a dir, que l’expressió del rostre i els gestos amb les mans siguin coherents amb el que 
es vol dir (sense exageracions que distreguin el receptor), que la mirada comuniqui els matisos de les actituds de l’emissor vers l’audiència, i que la postura i el moviment de braços 
i cames també sigui adient a la situació comunicativa. 
Gestió de l’espai. Valorem que la posada en escena i l’ús de l’espai siguin eficients. És a dir, que els desplaçaments s’ajustin al discurs i a al situació comunicativa, i que es gestionin 
adequadament els aspectes tècnics i de suport. 
CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 
Construir un discurs estructurat, clar, precís, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per transmetre idees complexes.  
Estructura. Valorem que el discurs tingui una estructura sòlida. És a dir, que avanci amb un ordre clar i seguint un fil lògic, que contingui totes les parts necessàries, amb una 
obertura i un tancament visibles, i que mostri creativitat i estil propi. 
Claredat i precisió. Valorem que les idees complexes s’hi expressin amb claredat i precisió. És a dir, que siguin entenedores i es presentin sense ambigüitats, i que l’estudiant usi 
un lèxic precís i la terminologia pròpia de l’especialitat. 
Cohesió. Valorem que els elements de cohesió s’usin adequadament. És a dir, que ajudin a organitzar el discurs i a matisar-lo, i que les frases s’uneixin de manera mesurada amb 
els connectors adients. 
Riquesa. Valorem que el repertori lingüístic sigui ampli, variat i coherent al llarg del discurs. És a dir, que les idees s’articulin amb estructures lingüístiques diverses i amb riquesa 
expressiva, sense canvis d’estil no justificats. 
Extensió. Valorem que l’extensió del discurs sigui adequada. És a dir, que s’ajusti al temps establert i que la durada de cadascuna de les parts sigui proporcionada a les necessitats 
comunicatives. 
EFICÀCIA 
Produir un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per transmetre idees complexes i per interactuar de manera efectiva amb l’auditori. 
Adequació. Valorem que el discurs sigui adequat a la situació comunicativa, fins i tot en situacions on cal improvisar. És a dir, que s’adigui amb l’objectiu comunicatiu, el tema i el 
canal oral, i que el grau de formalitat escaigui al context i a l’auditori. 
Consistència. Valorem que el discurs sigui consistent, amb capacitat d’explicar idees complexes. És a dir, que el tema estigui ben enfocat, que s’hi desplegui l’objectiu marcat a 
priori amb capacitat crítica i arguments sòlids, i que el contingut sigui rellevant. 
Persuasió. Valorem que el discurs capti l’atenció de l’audiència i la persuadeixi.  
És a dir, que resulti atractiu i convincent per a l’oient, que el seu ritme permeti mantenir l’interès i ajudi a empatitzar amb l’audiència, i que mostri una personalitat definida al 
llarg del discurs. 
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Interacció. Valorem la capacitat de mantenir una interacció efectiva amb l’auditori. És a dir, que sigui capaç d’implicar el públic i fer-lo participar, i que respongui amb rapidesa, 
rigor i seguretat les preguntes (tant si són formulades a priori com espontànies). 
Materials de suport. Valorem que els materials de suport (presentacions, fotocòpies, àudios, etc.) siguin eficaços i de qualitat. És a dir, que siguin adequats a la situació 
comunicativa, que acompanyin el discurs, que s’hagin dissenyat amb una certa unitat d’estil i siguin intel·ligibles per a l’audiència, que no continguin errors ni excés d’informació 
i que incorporin tècniques per visualitzar informació complexa de manera efectiva. 
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MÀSTER: CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional  

 
 
 
 
 
 

 
16 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

 
Bàsic16 

Mitjà Alt Molt alt 

Autoconeixement  
RA1. Aprofundir en 
l’autoconeixement 
professional. 

 Aprofundeix en les pròpies motivacions acadèmiques i professionals. 
 Concreta expectatives i defineix prioritats. 
 Valora els seus punts forts i febles. 

 

Observacions (opcional) 

Actitud professional  
RA2. Desenvolupar l’actitud 
professional. 

 Actua amb responsabilitat i ètica davant de la feina. 
 Considera els suggeriments i recomanacions dels altres (aprendre dels 

altres).  
 Té capacitats professionals (iniciativa, autonomia i esperit emprenedor, 

lideratge, polivalència, etc.). 

Observacions (opcional) 

Entorn  
RA3. Analitzar l’entorn 
professional propi de 
l’especialitat. 

 Coneix les sortides professionals específiques del seu àmbit. 
 Explora el mercat laboral (treball en xarxa, competències clau, funcions, 

requeriments, oportunitats, etc.). 
 Valora les possibilitats d’ocupabilitat multidisciplinàries. 

Observacions (opcional) 

Itineraris  
RA4. Dissenyar itineraris 
professionals específics. 

 Defineix objectius acadèmics i professionals.  
 Valora i utilitza eines pròpies de l’especialitat. 
 Identifica i concreta un itinerari d’accions i un sistema de seguiment a 

partir del balanç professional. 

Observacions (opcional) 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT6 als màsters 
AUTOCONEIXEMENT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per reflexionar i aprofundir en el coneixement personal i professional, en concret per detectar els motius profunds que l’han portat a triar 
l’àmbit d’estudi i la titulació, així com per saber on vol arribar professionalment i quines son les seves fortaleses i debilitats per aconseguir-ho. 
Motivacions. Valorem que justifiqui els motius i la combinació de diferents factors i nivells de preferència, que l’han portat a triar l’especialització acadèmica i professional  que 
estan cursant. Es tracta que pugui determinar aquelles característiques que ha de presentar una feina relacionada amb l’àmbit d’estudi per voler-la desenvolupar i sentir-se’n 
satisfet. 
Expectatives i prioritats. Valorem que concreti què espera obtenir amb la formació especialitzada o específica que està cursant, quins elements considera importants per a la seva 
vida professional i com creu que estudiar aquesta especialitat l’ajudarà a aconseguir-ho. 
Punts forts i febles. Valorem que determini quins aspectes (capacitats, competències, habilitats, trets de personalitat, coneixements, experiència laboral/professional, etc. ) 
l’ajudaran a aconseguir els objectius acadèmics i professionals i quins altres encara ha d’adquirir/millorar. 
ACTITUD PROFESSIONAL 
Avaluem la capacitat de l’estudiant de conèixer, valorar i construir les actituds professionals necessàries en cada context. 
Responsabilitat i ètica. Valorem la capacitat de l’estudiant d’assumir íntegrament les tasques implicades en la seva formació i ser conseqüent, tenint en compte el respecte als 
drets de persones i institucions i el rigor professional. 
Consideració de suggeriments i recomanacions dels altres. Valorem la capacitat de l’estudiant d’analitzar de manera constructiva la retroacció rebuda (de professors, companys, 
usuaris...) i la disposició d’incorporar-la per millorar les seves actuacions. 
Capacitats professionals. Valorem les capacitats de l’estudiant per exercir la professió: 

- Iniciativa, autonomia i esperit emprenedor. 
- Capacitat d’analitzar el treball en equip (coordinació, motivació, definició i execució de projectes, etc.) i de desenvolupar estratègies de direcció.  
- Versatilitat, adaptabilitat, transversalitat i flexibilitat.  

ENTORN 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per aprofundir en les característiques del mercat laboral de l’àmbit d’especialització i en les sortides professionals més afins. 
Mercat laboral. Valorem que l’estudiant domini les eines i fonts d’informació que permeten aprofundir en el mercat laboral de la seva especialitat. 
Sortides professionals. Valorem que sàpiga distingir les sortides professionals de la seva especialitat, les seves tendències i evolucions. 
Ocupabilitat. Valorem que sigui conscient de les capacitats generals i específiques de la seva formació i que entengui com l’ajuden a tenir èxit en el mercat de treball.  
ITINERARIS 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per definir objectius acadèmics i professionals, així com el seu coneixement per utilitzar serveis, recursos i eines propis de l’especialitat, i la seva 
capacitat per identificar i concretat un itinerari d’accions que li permeti assolir els seus objectius acadèmics i professionals. 
Objectius. Valorem que sàpiga definir els propis objectius acadèmics i professionals, tant pel que fa a l’aprenentatge al llarg de la vida com als requeriments del mercat laboral per 
millorar la gestió de la seva carrera. 
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Serveis, recursos i eines. Valorem el coneixement dels serveis, recursos i eines que poden ajudar a millorar el seu rendiment acadèmic i professional. 
Itinerari d’accions i seguiment. Valorem que l’estudiant demostri capacitat per definir i fer el seguiment d’un pla d’acció, a partir dels resultats de l’autoconeixement i l’anàlisi de 
l’entorn (balanç professional), que l’acosti als seus objectius acadèmics i professionals.  
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MÀSTER: CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional 

 
17 Rangs valoracions qualitatives: Bàsic (5 - 5.9), Mitjà (6 - 6.9), Alt (7 - 8.9) i Molt Alt (9 - 10) 

Nom i cognoms de l’estudiant: 
Assignatura:                                                                                                             Grup: 
Professor/a que avalua: 

Bàsic17 Mitjà Alt Molt alt 

Igualtat  
RA1. Incorporar la perspectiva 
de gènere en la seva activitat 
com a estudiant.  

 Inclou reflexions i arguments orientats a identificar les discriminacions per 
raó de sexe/gènere en els treballs i activitats formatives en què participa. 

 Analitza i explica les diferències per raó de sexe/gènere i els biaixos 
existents en les disciplines i pràctiques professionals.  

 Promou, dissenya o posa en marxa actuacions orientades a eliminar les 
discriminacions per raó de sexe/gènere. 

Observacions (opcional) 

Medi ambient  
RA2. Analitzar els principals 
problemes ambientals des de la 
perspectiva del seu àmbit de 
coneixement en la seva activitat 
com a estudiant o professional. 

 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible. 
 Analitza les causes i les conseqüències dels principals problemes 

ambientals d’acord amb la seva disciplina. 
 Incorpora la perspectiva mediambiental en els seus arguments, 

produccions i presa de decisions. 
 Comprèn que les qüestions ambientals s’han d’abordar des d’una 

perspectiva interdisciplinària. 

Observacions (opcional) 

Responsabilitat social com a 
ciutadà o ciutadana  
RA3. Argumentar basant-se en 
valors socials i formular 
propostes compromeses en la 
millora de la comunitat. 

 Coneix i reconeix les necessitats i problemàtiques socials, culturals o 
ambientals de l’entorn. 

 Argumenta i formula opinions basades en valors socials, democràtics i a 
favor d’una cultura de pau. 

 Es compromet en la denúncia de situacions injustes i en la cerca de 
solucions. 

 Col·labora amb la comunitat en la millora de l’entorn aplicant els seus 
coneixements acadèmics. 

Observacions (opcional) 

Ètica  
RA4. Aplicar els conceptes ètics 
i deontològics de l’àrea de 
coneixement des d’un 
compromís personal i 
professional. 

 Incorpora la reflexió sobre aspectes ètics i deontològics en la seva activitat 
i les seves produccions com a estudiant. 

 Relaciona les possibles implicacions ètiques i deontològiques dels 
continguts desenvolupats amb la seva activitat professional. 

Observacions (opcional) 
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Criteris de la rúbrica d’avaluació de la CT7 als màsters 
IGUALTAT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per incorporar la perspectiva de gènere a la seva activitat com a estudiant. 
Reflexió, argumentació i propostes. Valorem que en els treballs i activitats formatives en què participa inclogui reflexions, arguments i propostes d’actuació orientades a eliminar 
les discriminacions contra les dones per raó de sexe/gènere. L’alumnat ha de conèixer i identificar els biaixos per raó de gènere subjacents en el corpus teòric de cada disciplina 
que es manifesten en diverses pràctiques professionals.  
Per exemple, en les ciències de la salut, hi ha evidències que algunes malalties, diagnòstics o tractaments no inclouen completament la realitat de les dones; en història o literatura 
hi ha una infrarepresentació dels sabers, aportacions i experiències femenines; en economia no s’inclouen prou indicadors que mesurin les aportacions de les dones al benestar i 
la riquesa; en arquitectura i urbanisme es detecta un ús diferenciat dels espais i un disseny de les ciutats segons les necessitats majoritàries dels homes i no tant de les dones.  
Anàlisi i explicació de les diferències per raó de sexe/gènere. Valorem que l’alumnat inclogui —en els estudis, recerca i pràctica professional— la diferència per raó de sexe, que 
detecti els prejudicis de gènere existents i que constati els efectes excloents que el predomini de l’experiència i realitat d’un dels grups pot tenir sobre les dones i els homes. No 
tenir en compte la variable gènere pot implicar que els resultats de la recerca o la pràctica professional siguin incomplets i esbiaixats. 
Per exemple, en l’àmbit de salut l’alumnat ha de considerar la possibilitat de diferències de sexe en els factors de risc, els mecanismes biològics, les causes, el moment, la 
manifestació clínica, les conseqüències i el tractament de malalties i trastorns, i la seva relació amb els rols d’home i dona encara dominants. En l’àmbit de l’economia, l’alumnat 
ha de considerar les diferències per sexe en l’activitat laboral i explicar-les a partir de la participació desigual de dones i homes en el treball de cura a la llar i família.  
Promoció i disseny d’actuacions. Valorem que promogui, dissenyi o posi en marxa, des del seu àmbit de coneixement i d’acord amb la normativa aplicable, actuacions orientades 
a evitar i eliminar les discriminacions per raó de sexe/gènere.  
Per exemple, el disseny de polítiques actives d’ocupació ha d’assegurar l’accés equitatiu d’homes i dones a les diverses mesures implementades, inclosa la formació, i ha d’assegurar 
també l’accés de les dones a ocupacions d’alta qualitat i no només a les tradicionals. En l’àmbit jurídic cal transformar les institucions socials, lleis i normes discriminatòries que 
puguin restringir l’accés de les dones a l’àmbit públic i privat o dificultar el seu exercici professional. També cal actuar en l’àmbit de la salut amb iniciatives que assegurin que els 
homes no abandonin els tractaments mèdics a llarg termini, com indiquen els estudis que succeeix. 
MEDI AMBIENT 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del propi àmbit de coneixement, en la seva activitat com a estudiant i 
professional. 
Desenvolupament sostenible. Valorem que conegui el concepte de desenvolupament sostenible. 
El desenvolupament s’ha d’entendre com la millora de les condicions de vida del conjunt de la població del planeta, i la sostenibilitat d’aquest desenvolupament ha d’estar 
fonamentada en l’equitat social, la viabilitat econòmica i la protecció del medi natural.  
Problemàtiques i conseqüències. Valorem que analitzi les causes i les conseqüències dels principals problemes ambientals d’acord amb la seva disciplina. 

Observacions generals (opcional): 
 
 

Puntuació total 
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El medi ambient constitueix una xarxa complexa d’interaccions entre tots els seus elements (medi físic, biològic i qüestions socials i culturals associades als humans ) que el doten 
d’un gran dinamisme. Les nostres activitats socioeconòmiques generen impactes ambientals (alguns d’evidents i directes i d’altres d’indirectes) que repercuteixen en més o menys 
mesura en l’element que rep l'impacte (aire, aigua, vegetació, etc.), però també en el conjunt del sistema i, per tant, en el benestar i la salut dels grups humans. 
Perspectiva mediambiental. Valorem que en els seus arguments, produccions i presa de decisions incorpori la perspectiva mediambiental. 
Ha de demostrar una sensibilització per les qüestions ambientals: ha de descriure les possibles conseqüències derivades de les seves actuacions/decisions, valorar-ne la magnitud 
i argumentar la decisió final (quina opció tria i per què). 
Perspectiva interdisciplinària. Valorem que l’estudiant comprengui que les qüestions ambientals s’han d’abordar des d’una perspectiva interdisciplinària. 
En la previsió i la resolució de les problemàtiques ambientals derivades de la seva activitat, l’estudiant ha de reflectir la necessitat de col·laborar amb altres disciplines. 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses amb la millora de la comunitat. 
Necessitats i problemàtiques. Valorem que conegui i identifiqui les necessitats i problemàtiques socials, culturals o ambientals de l’entorn, fent èmfasi en les discriminacions per 
raó de procedència, religió, ètnia, diversitat funcional i qualsevol altre motiu de discriminació.  
Ha de detectar les mancances importants per al desenvolupament integral tant de l’individu com de la comunitat. 
Opinions basades en valors. Valorem que l’estudiant argumenti i formuli opinions basades en valors socials, democràtics i a favor d’una cultura de pau.  
Ha de respectar en les seves produccions els drets socials i democràtics propis d’una cultura de pau. 
Denúncia de situacions injustes. Valorem que l’estudiant es comprometi en la denúncia de situacions injustes i en la cerca de solucions que fomentin una actitud crítica, justa, 
solidària i responsable.  
En les seves produccions ha d’identificar situacions que directament o indirectament limitin el desenvolupament integral de les persones i la comunitat. 
Col·laboració amb l’entorn. Valorem que l’estudiant col·labori amb la comunitat en la millora de l’entorn aplicant els seus coneixements acadèmics.  
Elabora propostes o participa en la superació de les necessitats socials, culturals o ambientals de la comunitat d’acord amb les seves possibilitats. 
ÈTICA 
Avaluem la capacitat de l’estudiant per aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís personal i professional. 
Reflexió ètica i deontològica. Valorem que l’estudiant incorpori la reflexió i opinió sobre aspectes ètics i deontològics en la seva activitat i les seves produccions com a estudiant 
(treballs, debats, resolució de problemes, pràctiques, projectes, etc.).  
En les seves produccions ha d’opinar sobre aspectes deontològics de la professió o el comportament ètic i responsable envers ell mateix i els altres. Aquest comportament ètic 
també s’ha de manifestar a través de les seves accions i produccions. Per exemple: no copiar, ser respectuós amb els companys i el professor/a, saber seguir un debat escoltant i 
donant la seva opinió amb respecte i no de forma dogmàtica, mostrar empatia cap als altres... 
Implicacions ètiques i deontològiques. Relaciona les possibles implicacions ètiques i deontològiques dels continguts desenvolupats amb la seva activitat professional.  
És capaç de veure, comprendre i explicitar les implicacions ètiques de les seves accions i produccions, i la relació que tenen amb la deontologia professional.   

 

 


