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PORTAFOLI DIGITAL 
 

 

  Nom dels alumnes: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Criteri Expert 

4 punt  

Avançat 

3 punts 

Aprenent 

2 punts 

Novell 

1 punt  

Puntuació 

Presentació La pàgina d’inici conté totes 
les dades: títol del premi, 
imatge relacionada, noms i 
cognoms i motivacions. 

Manca un apartat de les 
dades a la pàgina d’inici. 

Maquen dos apartats de les 
dades de la pàgina d’inici. 

A la pàgina d’inici només hi 
ha un dels apartats que es 
demanen. 

 

Disseny El disseny és atractiu, 
interessant i original. Totes 
les pàgines segueixen el 
mateix format. 

El disseny és força acurat i 
original. Totes les pàgines 
segueixen el mateix format.. 

El disseny és satisfactori, tot i 
que pot millorar-se. Hi han 
pàgines amb formats 
diferents.  

El disseny és molt pobre i el 
format de les pàgines no 
manté una línia coherent.  

 

Contingut Complert. S’han superat totes 
les activitats amb bons 
resultats.  

 

Complert. S’han superat totes 
les activitats, però amb 
propostes de millora. 

Hi han activitats pendents 
d’acabar i d’altres pendents 
de millorar. 

La majoria d’activitats resten 
pendents d’acabar i també de 
millorar. 

 

Organització S’ha treballat amb equip i 
s’han lliurat totes les activitats 
en el termini establert.  

S’ha treballat amb equip, 
amb alguna activitat puntual 
lliurada fora de termini. 

S’ha treballat amb equip però 
la majoria d’activitats s’han 
presentat fora de termini.  

Ha costat molt de treballar 
amb equip, no s’ha lliurat cap 
activitat en el termini establert 
i alguna encara resta pendent 
d’acabar. 

 

Redacció i ortografia  La presentació està molt ben 
redactada i no conté errors 
ortogràfics. 

La presentació està ben 
redactada, però cal corregir 
alguns errors ortogràfics. 

Satisfactori en general, però 
cal millorar la redacció de la 
presentació i l'ortografia. 

La redacció de la presentació 
és molt pobra i s'hi troben 
molts errors ortogràfics. 

 

TOTAL        

 
Per estar ben satisfets del vostre treball heu de sumar més de 17 punts 


