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RÚBRICA EXPOSICIÓ ORAL

Ítems EXPERT APRENENT NOVELL

COS

Postura 
corporal

Té el cos recte i relaxat.  Utilitza les mans per

explicar-se.

Té el cos bastant recte i no està 

gaire relaxat.  Utilitza una mica les 

mans quan parla.

Té el cos encorbat i està nerviós. Utilitza 

poc les mans quan parla.  

Mirada Mira a la gent que l'escolta sense distreure's. 

Contacta visualment amb tots els oients. 

De vegades mira a la gent. Es 

distreu i de vegades contacta 

visualment amb els oients.

Mira poc a la gent o només a una 

persona. Es distreu i mira al terra. 

Contactar poc visualment amb els oients.

Moviment Té el cos dret i tranquil i només es mou quan 

és necessari. Assenyala allò que explica. 

Té el cos una mica recte i es mou 

massa.  De vegades assenyala el 

que explica.

Té el cos inquiet. Està nerviós i es mou 

molt. No assenyala les coses que està 

explicant.

Escolta No interromp a companys. Està atent/a i en 

silenci quan els companys exposen. Respecta 

l’exposició dels companys i els ajuda si cal. 

De vegades interromp als 

companys. Li costa estar atent i en 

silenci quan els companys exposen.

Interromp als companys i té dificultats 

per està atent. 

VEU Vocalització Obre la boca i vocalitza quan parla de manera

que sonen perfectament totes les síl·labes. 

Evita la repetició de paraules.

Obre una mica la boca, li costa 

vocalitzar algun so. Se l’entenen la 

majoria de síl·labes. Repeteix 

alguna paraula quan no toca.

Obre molt poquet la boca, cal que 

vocalitzi més perquè se l’entén amb 

dificultat. Repeteix moltes vegades les 

paraules.

To/volum Se l’escolta perfectament des de qualsevol 

lloc de la classe. El volum és adequat.

El volum és una mica fluix i se 

l’escolta només si estàs al seu 

costat. 

Parla molt fluixet. Costa escoltar el que 

diu. Sembla que xiuxiuegi. 

Velocitat No parla ni ràpid com una llebre, ni lent com 

una tortuga. Parla a una velocitat que se li 

Parla molt ràpid  o parla molt lent i 

costa d’entendre el que diu.

Parla súper ràpid o súper lent i hi ha 

frases o paraules que no es poden 



entén el que explica. entendre.

Respiració Respira amb tranquil·litat i s’entén el que diu 

i fa pauses quan toca.

Respira una mica nerviós. Respira ràpidament.

Entonació Posa intenció a allò que diu, a les preguntes, a

les exclamacions... Parla de forma expressiva.

Posa poca intenció a allò que diu: a 

les preguntes, exclamacions... Parla

de forma poc expressiva.

Parla tota l’estona igual i no expressa res.

TEMA Idees 
ordenades

No s’embolica, ordena els conceptes i explica

les idees una després de l’altre. Fa servir 

connectors per ordenar el tema. El tema està 

ben repartit entre els membres de l’equip.

S’embolica una mica quan explica. 

Algunes idees les explica 

desordenadament.  A vegades, fa 

servir connectors.

S’embolica molt i no té les idees ben 

ordenades quan explica. Parla sense 

utilitzar els connectors. 

Frases 
curtes

No repetir les mateixes idees. Fa servir frases 

curtes i clares per evitar que els oients 

desconnectin. 

Repeteix les idees dels companys. 

Fa les frases una mica llargues i de 

vegades són poc clares.

Repeteix molt les mateixes idees. Fa les 

frases molt llargues i complicades i per 

això no se l’entén.

Paraules 
clau

Fa ús de conceptes i paraules treballades i 

explica el seu significat de forma clara i 

entenedora. Utilitza sinònims per evitar 

repeticions de paraules. Utilitza vocabulari 

variat.

Utilitza algunes paraules claus i de 

vegades explica el seu significat. 

Utilitza algunes paraules del 

vocabulari treballat. 

Utilitza molt poc les paraules clau. El seu

vocabulari és petit; no té gaires paraules.


