
TFG - REVISIÓ COL·LABORATIVA 
 

Guia d’autoavaluació del procés del treball en equip: la revisió col·laborativa 
Data:                                                                                                            Noms:  

Breu comentari sobre l’assoliment dels objectius i compromisos proposats com a parella de revisió col·laborativa:        

 
 

 

 
                                                                                                                                                              (1Poc -------------------  5 Molt)   (1Poc ------------------ 5 Molt) 

És important que feu aquesta autoavaluació de manera conjunta, negociant les 

respostes per tal de millorar l’efectivitat del vostre funcionament com a equip.  

Nom 1:  

 

Nom 2:  

Els/les dos/dues...  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Hem acomplert amb els terminis de lliurament pactats?           

Hem assumit el nostre rol en cada moment de forma adequada i responsable?           

Hem mostrat compromís, esperit col·laborador i d’equip?           

Com a revisors/es dels textos del vostre/a company/a... 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Considerem que el procés d’oferir-nos  feedback ens permet reflexionar  i aprendre 

sobre el propi procés d’escriptura de l’article? 
     

     

Hem utilitzat els comentaris del word per donar-li el feedback?           

En la revisió, li donem la resposta o li fem directament els canvis?  

(feedback directe) 
     

     

En la revisió, quan considerem que  no necessita gaire ajuda, l’hem orientat cap al 

canvi només marcant-li on hi ha l’error (paraula, frase, paràgrafs)? 
     

     

En la revisió, quan considerem que necessita més ajuda, l’hem orientat cap al canvi 

marcant l’error i oferint-li una pista a través d’una pregunta, un recordatori, un 

exemple o una explicació intentant fer-lo pensar? (feedback indirecte) 

     

     

Acostumem a oferir-li un feedback crític però constructiu, argumentant el perquè 

cal que modifiqui alguna cosa? (feedback justificat i crític) 
     

     

Li donem ànims  i valorem el seu progrés positivament? (suport emocional)           

Hem ofert comentaris de millora pel que fa a: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Els aspectes formals (ortografia, puntuació, normativa APA, lèxic, sintaxi, edició...)           

L’estructura de l’article (introducció, marc teòric, mètode, resultats, conclusió i 

discussió) 
     

     

La coherència, la cohesió i el contingut (argumentar més les idees, afegir, treure o 

sintetitzar la informació, aclarir una idea confusa, evitar els salts entre les idees, 

desenvolupament d’una estructura d’argumentació més clara...) 

     

     

Les citacions (incloure, eliminar o revisar una citació, potenciar el diàleg entre els 

autors) 
     

     

La veu: posicionament i implicació el lector (mostrar el propi posicionament sobre 

una idea, matisar o emfatitzar una idea, implicar el lector a partir de l’ús de la primera 

persona del plural,  fer comentaris i preguntes el lector, fer referències al coneixement 

compartit,…). 

     

     

Com a autors/es... 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

L’ajuda rebuda del/la company/a ha estat l’adequada (ni massa/ ni poca) i ens ha fet 

reflexionar i aprendre? 
     

     

En general, acceptem els suggeriments del/a company/a?           

Considerem que el revisor ha estat  assertiu i empàtic en la correcció del text?           

Hem acceptat positivament les crítiques ?           

Si hi ha cap suggeriment del company que no hem estat d’acord, li hem comentat el 

perquè no acceptem el canvi proposat? 
     

     

Propostes de millora per la següent revisió col·laborativa  

Valoració global del treball conjunt:  

 

 

Dificultats detectades:  

 

 
 

 

 

 

Millores a assolir com a revisors/autors per a la propera 

autoavaluació: 

 
 

 

 

 
 

 


