
Categoría Excelente ( 5 puntos ) Ben ( 3 puntos ) Mellorable ( 1 puntos) Deficiente ( 0 puntos ) PUNTUACIÓN 

Recursos e Tratamento da 
información 

Utiliza todos os recursos 
correctamente e extrae 
información adecuada e 

peciamente tratada. 

Fai uso da maioría dos 
recursos 

Usa poucos recursos e fai 
un tratamento mínimo da 

información 

Información non tratada, 
desordeada , e copia e 

pega 
 

Vocabulario Uso dun vocabulario 
específico e variado. 

Presenta algún erro tanto 
no uso de vocabulario 

como de artografía 

Bastantes erros 
ortográficos e uso mínimo 
de vocabulario específico. 

Comete frecuentes erros 
de ortografía, gramática e 

usa un vocabulario 
inadecuado ós contidos. 

 

Traballo escrito Orde e fluidez. Expón os 
contidos con claridade 

Presenta un traballo 
ordeado e cun mínimo de 

claridade 

Contidos  faltos de 
claridade, ainda que 

minimamente 
comprensibles 

Presentación deficiente e 
contido desordeado  e non 

traballado peviamente . 
 

Traballo audiovisual 

Orixinalidade e grao de 
impacto alto no público. 

Facilita en gran medida a 
comprensión dos contidos 

do traballo excrito 

Plasman de xeito máis ou 
menos claros as ideas do 

traballo escrito. 

Mínimo traballo creativo  e 
se presentan ideas e 

contidos ó chiou. 

Non se observa esforzo 
ningún , desorde na 

presentación, e unha falta 
absoluta de creatividade 

 

Traballo en grupo 

Nivel alto de coordinación 
e cooperación entre os 

conmpoñentes, así como 
ausencia de 

conflictividade. 

Traballaron de xeito 
coordinado e reparten as 

tarefas de forma 
adecuada. 

Hai lagoas de contidos 
debido á falta de 

coordinación e coperación 
grupal. 

Conflictos continuos 
dentro do grupo, co 
sultado dunha total 
descoordinación do 
equipo de traballo 

 

Blogue 

O equipo vai máis alá das 
tarefas asignadas e 

presenta contidos ( links, 
vídeos, imaxes, noticias,... 

) adicionais e 
complementarios ó 

traballo, así como mostrar 
os seus comentarios nos 

outros blogues. 

O grupo plasma 
claramente o producto do 

traballo no blogue. Fai 
algún comentario nos 

blogues amigos. 

Non é capaz de 
porganizar o blogue de tal 
maneira que se vexa os 
productos finais de xeito 

claro 

Escaso interés en traballar 
no blogue propio e no dos 

compañeiros. O seu 
traballo está exposto de 

xeito deficiente no blogue 

 

Exposición na                “ 
asemblea “ 

Alto grao de claridade na 
exposición e de 

coñecemento sobre o 
conflicto en cuestión. 

Coordinación dos 
membros do equipo: todos 

participan. 
Participan de xeito activo 

na elaboración do 
documento final. 

Claridade na exposición e 
concepto amplo do 

conflicto. Todos participan 

Non expoñen de xeito 
claro nen as causas, nen 

as consecuencias e 
estado actual do conflcito. 

So participa algún 
membro do grupo. 

Desorde na exposición, 
escaso coñecemento do 

conflicto en cuestión. Non 
se ve interés no tema por 
parte do grupo de traballo 

 

Mapa mundi conflcitos 
armados 

Mapa elaborado polo 
propio grupo.Alto grao de 
claridade  e directo na súa 

información. 
Denota orixinalidad e 

freatividade. 

Mapa elaborado polo 
propio grupo, claro e 

directo. 

Mapa elaborado polo 
propio equipo pero vese 

desorde e “suciedade” nos 
contidos que reflexa. 

Poñen un mapa copiado, 
sen elaboración propia.  
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