
 

 

RÚBRICA EXERCICIS TEXTURA 

Criteris d’avaluació Expert Avançat Aprenent Novell 

Experimentar amb 
diferents textures  C6 

Presenta un treball realitzat amb 
diferents tipus de textures, ben 
treballades, tot explorant les 
possibilitats representacionals, de 
la manera que li sembla més 
adequada a la seva idea. 

Presenta un treball realitzat amb 
pocs tipus de textures però 
treballats de forma acurada. 

Presenta un treball amb pocs 
tipus de textures treballats de 
forma poc acurada. 

Presenta un treball amb un sol 
tipus de textura i mal treballat. 

Creativitat  C4 Extreu dels exemples treballats 
els recursos que troba 
interessants per fer una proposta 
pròpia, amb un sentit concret i 
una intencionalitat. 

Es basa en un o varis exemples 
de tots els treballats, per fer una 
proposta pròpia, diferent de les 
originals,tot integrant recursos 
variats.  

Es basa en un únic exemple de 
tots els treballats, per fer la seva 
proposta amb un mínim de 
modificacions o presenta un 
exercici poc treballat. 

No utilitza cap dels exemples 
facilitats i fa una proposta 
pobre, amb pocs elements i 
mal treballats. 

Presentar un treball net i 
polit  C4 

El dibuix està net i polit, no està 
embrutat i no té zones 
doblegades 

El dibuix està net, amb alguna 
petita zona embrutada i no té 
zones doblegades 

El dibuix està brut i presenta 
alguna zona zona doblegada. 

El dibuix està brut i presenta 
zones doblegades o trencades. 

Realitzar una il·lustració 
amb una composició 
central senzilla  C5 

Compleix algun dels criteris 
compositius proposats, amb una 
intencionalitat clara i definida. 

Compleix algun dels criteris 
compositius proposats, però no hi 
ha cap intencionalitat al darrere. 

Intenta ajustar-se al criteris 
compositius proposats, però no 
acaba d’ajustar-se a ells. 

No s’ajusta als criteris 
compositiu proposats. 

Acabar la feina en el 
temps donat  CPS 

Ha acabat la feina en el temps 
donat, de forma acurada, sense 
perdre el temps. 

Ha acabat la feina en el temps 
donat, però ha perdut el temps. 

Ha acabat la feina de qualsevol 
manera en el temps donat 
perquè ha perdut molt el temps. 

No ha acabat la feina en el 
temps donat. 

Recollir i deixar neta 
l’aula  CPS 

Ha col·locat la seva taula al seu 
lloc i ha ajudat amb la neteja de 
l’aula escombrant o recollint 
brutícia dels companys 

Ha col·locat la seva taula al seu 
lloc, ha recollit els seus papers i 
ha netejat la seva taula 

Només ha col·locat la seva taula 
al seu lloc 

No ha recollit l’aula ni ha ajudat 
a netejar 

 


