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Nom i cognoms: 
Data:                                                            curs: 
Dossier/treball de: 
 
Aquest full s’haurà de lliurar amb els informes de les pràctiques. Si la nota que 
tu creus que mereixes pel teu treball és coherent amb la feina feta, serà la de-
finitiva, si no, parlarem en què no estem d’acord. 
Marca amb una creu a les caselles Ex, Not, Bé, Suf o Ins segons la teva anà-
lisi  dels informes que presentes. 
 Ex Not Bé Suf Ins 
Competència aprendre a aprendre 
Pràctiques: He recollit, elaborat, processat i pre-
sentat els resultats a consciència i consultant el 
llibre;  he actualitzat les correccions fetes al la-
boratori (si han calgut)  i les he comparat i/o am-
pliat amb el llibre o altres fonts 

     

C. artística Il·lustro els informes amb el dibuix 
apropiat 

     

Competència en autonomia  

En la portada indico el nom i cognoms, curs i 
trimestre. Durant tot l’informe hi ha títols i subtí-
tols diferenciats. 

     

Faig una anàlisi reflexiva de la presentació: acu-
rada (no hi ha excés de tipex, ni taxons, la lletra 
és clara...). les pàgines estan endreçades, nu-
merades i respecto els marges. 

     

Competència en el coneixement medi 
Analitzo l’entorn i manipulo correctament 

 
     

 
Resumint.... Competències per actuar signatura: 
Quina nota mereixo?   

Observacions alumne/a: 
 

Professor/a: 
Data:                                                            curs: 
Dossier/treball de: 
 
 
 
 
 
 Ex Not Bé Suf Ins 
Competència aprendre a aprendre 
Pràctiques: Està recollit, elaborat, processat i 
presentat el resultat a consciència i consultant 
el llibre;  estan actualitzades les correccions 
fetes al laboratori (si han calgut)  i compa-
rades i/o ampliat amb el llibre o altres fonts 

     

C. artística Estan il·lustrats els informes amb 
el dibuix apropiat 

     

Competència en autonomia  

La portada te el nom i cognoms, curs i trimes-
tre. Durant tot l’informe hi ha títols i subtítols 
diferenciats. 

     

Hi a una anàlisi reflexiva de la presentació: 
acurada (no hi ha excés de tipex, ni taxons, la 
lletra és clara...). les pàgines estan endreça-
des, numerades i respecto els marges. 

     

Competència en el coneixement medi 
Esta analitzat l’entorn i ha manipulat correc-
tament 

 
     

 
Resumint.... Competències per actuar signatura: 
Nota global   

 
Observacions del professor/a: 


