
                                                                                                  
 

 
 

 
 
Títol de l’activitat CoRubrics. Rúbriques en ABP 
Codi 0000060020 
Nivell educatiu FP Modalitat Taller 
Hores presencials 10 Hores certificades 10 
 
PROFESSORAT 
 
 
David Saura Vivanco (dsaura@escoladeltreball.cat) 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Taller pràctic per la implementació de l'avaluació amb el sistema de rúbriques de 
CoRubrics en la docència dels cicles 100% ABP. 

 
 
CONTINGUTS 
 

• Presentació de CoRubrics 
• Criteris de disseny de rúbriques en un cicle ABP 
• Procés de creació d’una rúbrica amb CoRubrics 
• Aplicació de les rúbriques i recollida de resultats 
• Avaluació, comentaris i millores de l’aplicació de CoRubrics 

 
 
OBJECTIUS 

 
• Ser capaç de configurar el sistema d’avaluació per rúbriques amb 

CoRubrics 
• Adaptar el sistema CoRubrics a les necessitats i especificitats de 

l’avaluació dels cicles amb ABP 
• Augmentar el grau d’automatització del procés de Auto i Co Avaluació 
• Implementar CoRubrics en l’Auto i Co Avaluació d’un projecte d’un cicle 

100% ABP 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
OBSERVACIONS 
 
 

• Aquesta formació està adreçada al professorat que ja imparteix cicles 
amb la metodologia ABP a l’Escola del Treball de Lleida. 

 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
9/9/2019 de 12.30h a 15.00h (Dilluns) 
23/9/2019 de 12.30h a 15.00 h (Dilluns) 
01/10/2019 de 12.30h a 15.00 h (Dimarts) 
14/10/2019 de 12.30h a 15.00 h (Dilluns) 
 
Lloc de realització 
 
Lloc: Escola del Treball de Lleida Pi i Margall, 51 Lleida 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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