
Aspecto á 

avaliar 

4 

Excelente!! 

3 

Moi ben!! 

2 

Suficiente pero mellorable 

1 

Insuficiente 

Traballo en 

equipo 

Traballamos moito e moi 

organizados.  

Esforzámonos en facelo ben 

pero tivemos algún erro de 

organización e 

coordinación.  

Traballamos e tentamos 

rematar ben as tarefas pero 

con erros e lagoas na 

organización e 

coordinación. 

Fallou a 

organización e 

coordinación do 

grupo. 

Queremos 

saber … 

 As preguntas están ben 

plantexadas e apunta de 

xeito adecuado ao fin de 

recollida de información . 

Extrae toda a información 

relevante da entrevista 
 

 Extrae información 

relevante da entrevista 

pero non recolle algún 

datos importantes  
 

 Recolle a información 

básica, pero deixa 

moitos datos relevantes  
 

 Non recolle a 

información 

relevante e/ou 

on fai a tarefa  
 

Tarefas 

Realizamos e entregamos en 

tempo todas as tarefas 

propostas, incluso as 

voluntarias. 

Realizamos e entregamos 

en tempo todas as tarefas 

propostas 

Realizamos todas as tarefas 

propostas, pero fallamos 

nos praqzos de entrega. 

Non realizamos as 

tarefas e non 

entregamos en 

prazo. 

Redacción da 

información 

escrita 

Texto correctamente 

redactado, claro e ben 

estruturado, ordeado,  e sen 

faltas de gramática, ortografía 

ou puntuación. 

Texto ben redactado, 

bastante claro. Boa 

organización e con algunha 

falta de gramática, 

ortografía ou puntuación. 

Fáltalle claridade e 

organización. Moitas faltas 

de gramática, ortografía ou 

puntuación. 

Texto 

desorganizado, falto 

de contidos, a 

expresión é 

deficiente e ten 

moitos erros de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. 

Cartaz 

Amosa as palabras e frases 

máis significativas da historia, 

de tal xeito que unha soa 

ollada o lector faise unha idea 

clara da historia. 

Amosa  palabras e frases  

significativas da historia. 

As palabras e frases teñen 

unha relación clara co 

contido da historia. 

Palabras e frases 

non teñen relación 

clara co contido da 

historia. 

Busqueda e 

escolla de 

imaxes 

Imaxes moi apropiadas, 

ilustrativas e 

complementarias ao contido. 

Imaxes apropiadas e 

ilustrativas ao contido. 

Algunha das imaxes non ten 

relación co contido  ou con 

algunha das súas partes. 

As imaxes non teñen 

relación directa ao 

texto que ilustran. 

Elaboración 

dixital en 

procesador 

de textos 

Uso correcto do procesador 

de texto, integrando moi ben 

texto e imaxes nun formato 

adecuado ao contido. 

Bo uso do procesador de 

textos, integrando 

correctamente imases e 

texto. 

O formato e a integración 

entre texto e imaxes 

presenta erros. 

Uso dun formato 

claramente 

inadecuado sen 

integrar texto e 

imaxes, facendo 

difícil a lectura da 

historia. 

Presentación 

pública 

Falan de xeito claro, cun 

volume e claridade 

adecuados, amosando un 

coñecemento claro do 

contido. O reparto do contido 

a presentar é moi equitativo. 

Falan de xeito bastante 

claro, cun volume e 

claridade suficientes, 

amosando o coñecemento 

do contido. O reparto do 

contido a presentar é 

equitativo. 

En xeral, presentan a guía  

con claridade, pero cun 

volume que sube e baixa, e 

sen amosar coñecemento 

de todo o contido. O 

reparto da exposisicón non 

é desigual. 

Prexsentación nada 

clara, sen apenas 

oirse e sen amosar 

coñecemento do 

contido. O reparto 

da exposisición e 

moi desigual. 

 


