Les activitats tenen en compte una avaluació que va més enllà dels exàmens. Basada realment
en competències de coneixement i competències personals, els alumnes hi han d'assumir
diferents camps on aplicar de manera adequada la teoria i les habilitats.

Gràfic 1.. Comptències que es treballen

Així doncs, presentem dues rúbriques que indiquen el que s'avalua:
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Taula 2. Rúbrica Diàlegs Pratònics. Descartes
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