Autoavaluació Instagram
Aquest formulari serveix per autoavaluar la vostra feina al llarg del projecte d'Instagram, tant
quan heu hagut de treballar individualment, com en petit grup com en gran grup.
Recordeu: us heu de seleccionar a vosaltres mateixos! I sobretot, SIGUEU SINCERS.
Tu dirección de correo electrónico (gmartinez@escola-laboure.cat) se registrará cuando envíes
este formulario. ¿No es tuya esta dirección? Cambiar de cuenta
*Obligatorio

Alumne a avaluar *
Elige

Participació *
Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Força:

Poc:

Gens:

He participat
activament en les
diferents
activitats.

Realització de tasques *
Molt:
He completat
totes les meves
tasques, tant
individuals com
en grups.

Organització *
Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Força:

Poc:

Gens:

He ajudat a
organitzar-nos,
tant en gran grup
com en petit

Presa de decisions *

He ajudat a
prendre decisions,
sense crear
conXictes.

Treball *

He fet coses que
no tocaven
mentre els
companys
treballaven.

Actitud *
Molt:
He tingut una
actitud de respecte
i responsabilitat.

Ajuda mútua *
Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Molt:

Força:

Poc:

Gens:

Força:

Poc:

Gens:

Força:

Poc:

Gens:

He ajudat a la
resta de
companys, a fer
tasques i a
planiZcar

Implicació *

He estat aportant
idees per millorar
tot allò que es
feia.

Elaboració del disseny *
Molt:
He elaborat els
dissenys amb
cura i enginy.

Elaboració de la publicació *
Molt:
He cercat
informació i he
redactat les
explicacions amb
les meves
paraules.

Comentaris: què heu fet bé, què hauríeu de millorar, com us
heu sentit... *
Tu respuesta

Envíame una copia de mis respuestas.

ENVIAR
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en escola laboure. NotiZcar uso inadecuado - Condiciones del servicio

Formularios

Coavaluació Instagram
Aquest formulari serveix per avaluar dues coses:
1. El treball de classe durant el projecte d'Instagram
2. El treball en equips
Per tant, haureu d'omplir-lo dos cops: un seleccionant la classe i l'altre seleccionant el vostre
grup.
Tu dirección de correo electrónico (gmartinez@escola-laboure.cat) se registrará cuando envíes
este formulario. ¿No es tuya esta dirección? Cambiar de cuenta
*Obligatorio

Grup a avaluar *
Elige

Organització del grup *
EXCEL·LENT: Ens
SATISFACTORI:
NOTABLE: Ens
hem organitzat
Ens ha costat
NO ASSOLIT:
hem organitzat
molt bé i la
organitzar-nos i hi
Només uns
bé, però ens hem
majoria hem
ha hagut gent que quants ens hem
hagut de repartir
treballat
no ha fet la part
organitzat.
les tasques.
conjuntament.
que li tocava.
Organització del
grup

Col·laboració del grup *
NOTABLE:
Tothom ha
EXCEL·LENT: Tot
col·laborat però
el grup s'ha
no en el mateix
implicat i ha
nivell, alguns han
aportat idees.
aportat més que
d'altres.
Col·laboració del
grup

SATISFACTORI:
Gairebé tothom
s'ha implicat i ha
completat les
seves tasques,
sense aportar
idees.

NO ASSOLIT:
Només una part
del grup s'ha
implicat en
certes tasques i
ha aportat idees.

Presa de decisions *
EXCEL·LENT: Les
NOTABLE: Les
SATISFACTORI:
decisions s'han
decisions s'han
Les decisions les NO ASSOLIT: Hi
pres
pres
ha hagut de
ha hagut molts
conjuntament i
conjuntament,
prendre una part
con[ictes a
tothom ha
però no tothom ha del grup i hi ha
l'hora de prendre
expressat la seva expressat la seva
hagut algun
decisions i de
opinió i escoltat la opinió o respectat
con[icte
plani]car.
dels altres.
la dels altres.
d'opinions.
Presa de
decisions

Actitud *
EXCEL·LENT: Tot
el grup ha mostrat
interès al llarg de
l'activitat i
respecte vers els
companys. A més,
tots els membres
del grup han
demostrat
responsabilitat.

NOTABLE: La
NO ASSOLIT: El
SATISFACTORI:
majoria de
grup ha demostrat
Només uns
membres del
poc interès i en
quants membres
grup han mostrat
algunes ocasions
del grup han
interès i respecte
hi ha hagu
mostat interès i
vers els
manques de
respecte vers els
companys.
respecte vers els
companys.
També han estat
companys. Han
Poques vegades
responsables i
estat
s'han mostrat
treballadors en la
majoritàriament
resposables i
majoria
irresponsables i
treballadors.
d'ocasions.
poc treballadors.

Actitud

Execució de tasques *
NO ASSOLIT:
NOTABLE: La
Gairebé tots els
majoria de
SATISFACTORI:
membres del
membres del
Només una part
grup no han dut a
EXCEL·LENT: Tots grup han dut a
del grup ha dut a
terme les
els membres del
terme les
terme les tasques
tasques
grup han dut a
tasques
proposades amb
proposades ni
terme les tasques proposades amb
puntualitat i, a
amb puntualitat
proposades amb puntualitat, però
més, de manera
ni de manera
puntualitat i de alguns no ho han adequada. Altres
adequada, de
manera
fet de manera
no han fet el que
manera que
adequada.
adequada, sinó
s'havia ]xat o ho
algun/s membres
una mica
han fet de manera
del grup han
descuidada o
descuidada.
hagut d'assumirsimple.
les.
Execució de
tasques

Comentaris: suggeriments, propostes, queixes, millores, coses
positives... tant a nivell general com personal d'algun
company/a *
Tu respuesta

Envíame una copia de mis respuestas.

ENVIAR
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en escola laboure. Noti]car uso inadecuado - Condiciones del servicio

Formularios

