Adequant-nos a les rúbriques que es fan servir des de l’edició oficial del fòrum a
Roma i per tal d’aclarir els ítems que apareixen la rúbrica d’avaluació, adjuntem a
continuació un aclariment de cadascun d’ells. Els diversos ítems són iguals per totes
les modalitats, però els aspectes a valorar canvien en alguns casos.

Modalitat: Comunicacions escrites:
Ítem

Aspectes a valorar

Exposició oral
Adequació al tema del
Fòrum

-

Originalitat

-

Rigor

-

Qualitat Formal

L’exposició és clara i ordenada
La selecció de continguts és adequada i es mostra capacitat de síntesi
El tema del treball té una relació clara amb el tema del Fòrum.
Hi ha coherència entre els arguments emprats, el tema del Fòrum i
els objectius que planteja el treball.
És un tema original, interesant, suficientment acotat i fa alguna
aportació nova.
El to és positiu.
El text té una estructura clara i lògica.
El treball conté i relliga adequadament introducció, cos i
conclusions.
Les afirmacions estan fonamentades en les dades aportades (que han
de ser fiables), i la bibliografia emprada.

- Es compleixen amb els requisits d’extensió entre 2.000 i 4.000
paraules sense comptar índex, bibliografia i annexes
- El text no conté errors ortogràfics ni gramaticals i el llenguatge
emprat és adequat a un treball universitari.
- Es cita adequadament.

Modalitat: Vídeos:
Ítem

Aspectes a valorar

Exposició oral
Adequació al tema del
Fòrum

-

Originalitat

-

Rigor

Qualitat Formal

-

L’exposició és clara i ordenada
La selecció de continguts és adequada i es mostra capacitat de síntesi.
El tema del treball té una relació clara amb el tema del Fòrum.
Hi ha coherència entre els arguments emprats, el tema del Fòrum i
els objectius que planteja el treball.
És un tema interesant, suficientment acotat i fa alguna aportació
nova.
El vídeo, tal i com està editat i muntat, és original, atractiu,
inspirador. No és un “Power point en moviment”, o una successió
de fotos i text.
El to és positiu.
Hi ha una coherència narrativa, el missatge s’entén per sí mateix i
està ben transmès.
Evidencia un treball de recerca.
Té un nivell adequat a un vídeo universitari.
El temps no excedeix el màxim establert de 6 minuts.
La qualitat de fotografia, enquadraments, so i imatge és bona.

Modalitat: Projectes socials:
Ítem

Aspectes a valorar

Exposició oral
Adequació al tema del
Fòrum

-

Originalitat

-

Rigor

-

Qualitat Formal

-

L’exposició és clara i ordenada
La selecció de continguts és adequada i es mostra capacitat de síntesi.
El tema del treball té una relació clara amb el tema del Fòrum.
Hi ha coherència entre els arguments emprats, el tema del Fòrum i
els objectius que planteja el treball.
És un projecte interesant, està justificada tant la seva importància
com la seva novetat i originalitat en la manera d’abordar els
problemes socials.
El text té una estructura clara i lògica.
S’evidencia una tasca de recerca i es fan servir fonts bibliogràfiques
Els objectius del projecte són clars i viables i tenen una repercussió
social real.
Es compleixen amb els requisits d’extensió entre 2.000 i 3.000
paraules sense comptar índex, bibliografia i annexes
El text no conté errors ortogràfics ni gramaticals i el llenguatge
emprat és adequat a un treball universitari.
Es cita adequadament.

