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Catalogació de l'obra i 
descripció

S'han descrit de manera concreta 
i completa tots els apartats del 

guió de treball proposat
- -

NO inclou tot els apartats del guió 
de treball proposat que 
corresponen segons les 
característiques de l'obra

10%

Anàlisi formal

S'ha desenvolupat l'apartat de 
manera completa i concreta 

aprofundint en els elements que 
vinculen l'obra amb l'estil al que 

pertany

S'ha desenvolupat l'apartat de 
manera completa fent una 

descripció de les característiques 
formals segons l'estil de l'obra.

S'han desenvolupat tots els 
apartats pertinents segons l'obra 

proposada de manera breu i 
sense relacionar-ho amb l'obra.

NO inclou tot els apartats del guió 
de treball proposat que 
corresponen segons les 
característiques de l'obra

10%

Estil
S'ha desenvolupat l'apartat de 
manera completa i concreta 

identificant-se els trets definitòris 
de l'estil i l'autor a l'obra.

S'ha desenvolupat l'apartat fent 
una descripció de les 

característiques de l'estil segons 
el tipus d'obra.

S'ha desenvolupat l'apartat però 
només indentificant l'estil i no 

relacionant l'obra amb les seves 
característiques pròpies.

NO inclou tot els apartats del guió 
de treball proposat que 
corresponen segons les 
característiques de l'obra

40%

Contingut i interpretació 
de l'obra

S'explica el contingut i el significat 
de l'obra de manera general i 

s'específiquen els fets i/o 
personatges que hi apareixen.

S'explica el contingut i el significat 
de l'obra de manera general i 
s'específiquen els fets que hi 

apareixen.

S'explica el contingut i el significat 
de l'obra de manera general.

NO inclou tot els apartats del guió 
de treball proposat que 
corresponen segons les 
característiques de l'obra

20%

PPT ( competència 
digital)

Hi ha una bona tria de les 
imatges i de la quantitat de lletra, 
es llegeix el text correctament, hi 

ha transicions entre les 
diapositives i animacions.

Hi ha una bona tria de les 
imatges i de la quantitat de lletra, 
es llegeix el text correctament, hi 

ha transicions entre les 
diapositives

El text es llegeix correctament tan 
pel color com per mida, La tria 

d'imatges és correcte,així com la 
quantitat de lletra.

Hi ha massa text i/o no es pot 
llegir perquè el color de la lletra o 

el fons no és adeqüat
20%


