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Educació Secundària 

AVUI CUINO JO! 
 

Rúbrica per a l'autoavaluació de l'alumne 
 

Analitza com has treballat en aquesta tasca amb els teus companys. 
 

 

 

Què havia de fer? 
 

Com ho he fet? 

1. Participar i aportar 
coses al meu equip. 

He participat activament en 
l’assignació de tasques i 
funcions a cada membre de 
l’equip i he assumit les que 
em corresponien. 

 

He participat en l’assignació de 
tasques i, tot i que no 
m’agradaven les que em 
corresponien, les he assumit i dut 
a terme de la millor manera 
possible. 

 

No he participat en l’assignació 
de tasques i funcions a cada 
membre de l’equip, però he 
assumit totes les que em 
corresponien. 

 

No he participat en l’assignació 
de tasques i funcions a cada 
membre de l’equip i tampoc no he 
assumit les que em  
corresponien. 

 

2. Cercar informació 
sobre l’elaboració de la 
recepta. 

He estat capaç de trobar 
molta informació sobre 
receptes que es podrien 
haver elaborat. La 
informació que he aportat 
ha estat determinant per 
triar el plat del nostre grup. 

 

He trobat força receptes amb els  
ingredients proposats, però 
poques de les meves idees s’han 
fet servir en l’elaboració final.  

 
He buscat receptes amb els 
ingredients proposats, però no 
he trobat res interessant. 

 
No he buscat receptes amb els 
ingredients proposats. 

 

3. Planificar i elaborar el 
vídeo amb els meus 
companys. 

He aportat idees per 
elaborar el vídeo de 
presentació de la recepta 
que s’han fet servir, 
juntament amb les idees de 
la resta de companys de 
l’equip, d’una manera 
coherent i ordenada. 

 

He aportat idees per elaborar el 
vídeo de presentació de la 
recepta, però no hem sabut 
organitzar aquestes idees amb 
les de la resta de membres de 
l’equip a fi d’obtenir un vídeo de 
presentació de la recepta 
coherent i ordenat. 

 

He expressat idees que no 
tenien res a veure ni amb la 
unitat ni amb la recepta i que 
han desviat l’atenció del meu 
equip i han provocat que 
s’obtingui una mala recepta i un 
vídeo incoherent pel que fa als 
continguts demanats.  

 
No he aportat idees per planificar 
i elaborar el vídeo amb els meus 
companys. 

 


