
Rúbrica per a l'avaluació del Treball Grupal Tutoritzat de PISC 
Nota: Els punts de l'1 al 12 representen 3,5 punts de la nota del treball escrit (l'altre 0,5 se l'emporten l'exposició oral i el tribunal). Els criteris de 
l'1 al 12 sumen 10 punts. 

Nivell execució: 0 1 2 3 
1. Aspectes 
formals 
Valor 0.25 
punts 
 
 

El treball no compleix la 
majoria de les pautes 
formals establides 
(portada, índex, tipografia, 
interlineat, marges, 
numeració de les pàgines…) 

O 
La redacció és confusa 
dificultant la lectura i 
comprensió 

O 
Presenta nombrosos errors 

ortogràfics 

El treball segueix la majoria de les 
pautes formals establides 

O 
La redacció és confusa dificultant la 
lectura i comprensió en algunes 
seccions del treball 

O 
Presenta alguns errors ortogràfics 

L'informe segueix totes les pautes 
formals establides 

I 
La redacció és coherent facilitant la 
lectura i comprensió en la majoria del 
treball 

I 
No presenta errors ortogràfics 

L'informe segueix totes les 
pautes formals establides 

I 
La redacció és coherent facilitant la lectura i 

comprensió al llarg de tot el treball 
I 

No presenta errors ortogràfics 

2. Definició del 
problema 
Valor 0.5 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

Presenta la definició de la 
problemàtica social però no 
presenta la tipologia 

O 
No utilitza referències científiques 

Contrasta més d'una definició de la 
problemàtica social o contrasta més 
d'una tipologia de la problemàtica 
social 

I 
Utilitza referències científiques 

Contrasta més d'una definició de la 
problemàtica social i contrasta més d'una 
tipologia de la problemàtica social 

I 
Utilitza referències científiques 

3. Prevalença 
Valor 1.25 
punts 

No es presenta aquest 
apartat 

Es presenten dades de prevalença, i 
només es presenta un dels dos 
nivells sol·licitats: nacional o 
internacional 

O 

Es presenten dades de prevalença 
actualitzats, i estan els dos nivells 
sol·licitats: nacional e internacional 

I 

Es presenten dades de prevalença 
actualitzats. Estan els dos nivells sol·licitats: 
nacional e internacional 

I 



No utilitza referències científiques 
o institucionals 

Utilitza referències científiques o 
institucionals 

Es posa l'accent en les comparacions, per 
sexe, edat, nivell socioeconòmic o una altra 
variable sociodemogràfica 

I 
Utilitza referències científiques o 

institucionals 
4. Factors de 
risc i protecció 
Valor 1.5 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

Presenten únicament els factors de 
risc o protecció  

O 
No estan organitzats segons el 

model ecològic 

Presenten els factors de risc i 
protecció  

I 
Estan organitzats segons el model 

ecològic 

Presenten els factors de risc i protecció 
I 

Estan organitzats per nivells seguint el 
model Ecològic  

I 
Exposen l'evidència científica que recolza a 

cada factor 
5. Programes 
d'intervenció 
Valor 2 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

No es presenta una revisió 
sistemàtica sobre intervencions en 
el problema social plantejat 

O 
 Presenten menys de tres 
programes d'intervenció basats en 
l'evidència 

Es presenta una revisió sistemàtica 
sobre intervencions en el problema 
social plantejat  

I 
Presenten tres programes 
d'intervenció basats en l'evidència 
però falten algun dels elements clau 
(descripció del programa, objectius, 
factors de risc i protecció que atén o 
principals resultats) 

Es presenta una revisió sistemàtica sobre 
intervencions en el problema social plantejat 
i exposen detalladament les principals 
conclusions (e.g les estratègies/intervencions 
més efectives a l'hora d'intervindre en una 
problemàtica social concret) 

I 
Presenten tres programes d'intervenció 
basats en l'evidència i descriuen 
detalladament els mateixos 

6. Objectius del 
programa 
d'intervenció 
Valor 0.5 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

Els objectius no responen als 
factors de risc i protecció de la 
població amb la qual s'intervindrà 

O 
No existeix diferenciació entre 
objectius proximals i finals 

Els objectius responen als factors de 
risc i protecció de la població amb la 
qual s'intervindrà però estan 
vagament descrits o no són 
completament pertinents amb els 
factors de risc i protecció de la 
població amb la qual s'intervindrà 

I 

Els objectius responen als factors de risc i 
protecció de la població amb la qual 
s'intervindrà i estan detalladament descrits 

I 
Es diferencia adequadament entre els 
objectius proximals i finals. A més els 
objectius proximals i finals s'han vinculat 
atenent l'evidència científica disponible 



Es diferencia adequadament entre 
els objectius proximals y finals 

7. Població 
Valor 0.25 
punts 

No es presenta aquest 
apartat 

La població es descriu vagament 
(falten característiques de la 
població) 

Es descriu la població i algunes de les 
característiques d'aquesta, però no 
es relacionen amb els objectius de la 
intervenció 

La població objectiu està descrita amb 
precisió, ateses les característiques que la fan 
idònia per al programa d'intervenció 
plantejat 

8. Justificació 
del programa 
Valor 1 punt 

No es presenta aquest 
apartat 

Es presenta aquest apartat, però no 
es justifica per què el programa 
podria ser eficaç per a aconseguir 
els objectius proposats 

O 
No s'utilitzen referències 

científiques 

Es presenta l'apartat, i es justifica 
vagament per què el programa 
podria ser eficaç per a aconseguir els 
objectius proposats, atesa l'evidència 
científica disponible 

I 
S'utilitzen referències científiques 

Es presenta l'apartat, i es justifica en 
profunditat per què el programa podria ser 
eficaç per a aconseguir els objectius 
proposats, atesa l'evidència científica 
disponible 

I 
S'utilitzen referències científiques 

9. Estructura 
del programa 
Valor 0.5 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

Es descriu l'estructura del 
programa, però falta algun dels 
elements clau (temporalització, 
recursos temporals i materials, 
mòduls) 

Es descriu l'estructura del programa 
adequadament i aquesta es 
correspon en gran manera amb els 
objectius plantejats 

Es descriu l'estructura del programa de 
manera clara i s'explicita la connexió entre els 
diferents elements d'aquesta i els objectius 
de la intervenció (e.g, que els mòduls de la 
intervenció reflectisquen tots els objectius 
del programa) 

10. 
Desenvolupam
ent d'una 
activitat  
Valor 0,75 
punts 

No es presenta aquest 
apartat 

L'activitat està incompleta. Falten 
alguns dels elements clau 
(objectius, materials, duració…) 

L'activitat té tots els elements clau 
però no es justifica com aquesta 
permet aconseguir el objectius de la 
intervenció 

L'activitat està completa, i es justifica com 
aquesta permet aconseguir els objectius de la 
intervenció atesa l'evidència científica 
disponible 



11. Avaluació  
Valor 1 punt 

No es presenta aquest 
apartat 

L'avaluació no té en compte els 
objectius del programa o falten 
alguns dels elements clau (disseny, 
temporalització, instruments, 
variables a avaluar) 

L'avaluació té en compte els 
objectius del programa  

I 
S'empren qüestionaris 

estandarditzats 

L'avaluació té en compte els objectius del 
programa 

I 
S'empren qüestionaris estandarditzats 

I 
Es justifiquen les decisions que s'han pres en 
el disseny de l'avaluació de la intervenció 
atesa la literatura científica prèvia 

12. 
Normes APA 7  
Valor 0,5 punts 

No es presenta aquest 
apartat 

No compleix normes APA 7 (e.g, la 
llista de referències no segueix 
l'ordre alfabètic). Les cites no es 
corresponen amb les referències i 
no estan adequades a les normes 
APA 7 

Referències i cites presenten alguns 
errors menors, encara que segueixen 
les normes APA 7. Hi ha cites sense 
referències 

Referències i cites s'adeqüen a les normes 
APA 7. Totes les cites tenen la seua referència 
aparellada 

 

 


