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Dibuixos mal realitzats i 
mal pintats.
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El títol reflexa 
clarament el propòsit 

del mapa, el titol es veu 
clarament (lletres 

grans, en color,etc.) i 
està col·locat al centre.
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Totes o la gran majoria 
(90-100%) de les 

característiques del 
mapa es poden llegir 

fàcilment.

El dibuixos són creatius 
i novedosos. 

El títol reflexa el 
propòsit del mapa, està 
col·locat al centre de la 
pàgina però els colors 

són insuficients.

El títol reflexa el 
propòsit del mapa, però 

no està col·locat al 
centre de la pàgina i 

els colors són 
insuficients.

El títol no reflexa el 
contingut del mapa i no 

està al centre de la 
pàgina.

El mapa conté les 
idees principals i 

secundàries del text.

L´estructura està clara, 
colors on toquen, 

tamanys de les línies, 
tamanys de les lletres, 
facilitat per interpretar 

el mapa.

El mapa conté la 
majoria de les idees 

principals i secundàries 
del text.

L´estructura està clara, 
colors on toquen, però 
cal millorar el tamany 

de les línies, tamany de 
les lletres i  

interpretació del mapa.

El mapa conté algunes  
de les idees principals  

del text.

L´estructura no està del 
tot clara, problemes als 
colors,  tamany de les 
línies, tamany de les 
lletres. També costa 
interpretar el mapa.

El mapa no té les idees 
principals del tema.

Estructura confusa, les 
línies no segueixen les 

normes i costa molt 
interpretar el mapa.

La majoria (65-89%) de 
les característiques del 
mapa es poden llegir 
sols unes poques no.

Moltes (50-64%) de les 
característiques del 

mapa es poden llegir 
sols unes poques no.

Costa llegir més de la 
meitat (0-49%)  les 
característiques del 

mapa.

El dibuixos són bonics i 
estan ben realitzats.

Hi ha dibuixos de tots 
tipus, ben fets i mal.


