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Qualitat del 
treball i 

contribucions

Proporciona treball de 
qualitat, idees útils al 

grup. És un líder i 
contribueix amb molt 

d'esforç. 

Proporciona treball que 
ocasionalment s'ha de revisar 

per algun membre. De 
vegades aporta idees útils al 

grup. Es un membre 
satisfactori dins el grup. 

Proporciona treball que sovint 
s'ha de revisar per algun 

membre. Poques vegades 
aporta idees útils al grup. 

No aporta res 
interessant al grup. No 
contribueix a la qualitat 
ni a la feina en equip. 

Treball amb 
els altres

Gairebé sempre 
escolta, comparteix i 
recolza l'esforç dels 

altres. 

A vegades escolta, comparteix 
i recolza el treball dels altres.

Poques vegades escolta, 
comparteix i recolza l'esforç 
dels altres. Rares vegades és 

un bon membre del grup. 

No escolta ni recolza 
l'esforç dels altres. No 
és un bon membre del 

grup. 

Maneig del 
temps

Utilitza adequadament 
el temps.

Té tendència a retrassar-se 
però lliura els treballs a temps. 

Rares vegades té les coses 
fetes a temps. 

Mai duu les coses fetes 
a temps. No aprofita el 

temps a l'aula. 

Actitud
Actitud positiva, mai 
critica en públic el 

treball del grup ni als 
seus membres. 

A vegades critica públicament 
als seus membres. 

Amb freqüència critica 
públicament el treball i als 
seus membres de l'equip. 

Actitud negativa o 
passiva. 

Preparació 
Sempre duu el material 

necessari i està 
preparat pel treball. 

Gairebé sempre duu el material 
necessari. Els seus companys 

l'han d’avidar perquè es 
prepari. 

Freqüentment no duu el 
material necessari i sempre se 

l'ha d’avisar per posar-se a 
fer feina. 

No duu el material 
necessari i li han d'estar 

a damunt perquè faci 
feina. 

Resolució de 
problemes

Cerca i proposa 
solucions als 
problemes. 

No proposa solucions però 
respecte les que aporten els 

altres. 

No té cap interès en resoldre 
els problemes, sempre espera 

que ho facin els altres. 

No resol els problemes 
ni espera que ho facin 

els altres. 
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