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Rúbrica de avaliación “En que mundo vivimos” 

 
 

Aspecto á avaliar 
4 

Excelente!! 
3 

Moi ben!! 
2 

Suficiente pero mellorable 
1 

Insuficiente 

Traballo en equipo 

Traballamos moito e moi 
organizados, con 

coordinación, adecuado 
reparto de tarefas e 

participando todos de 
forma solidaria. 

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. Erros no 
equilibrio no reparto de 

tarefas. 

Fallou a organización e 
coordinación do grupo. 

Houbo membros que non 
aportaron. 

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. 

Mapa conceptual 

A organización e estrutura 
son claras, ordenadas, 

atractivas, favorecendo o 
entendemento do tema. As 

palabras que eliximos e 
anotamos son todas 

aquelas sen as cales o 
contido perdería sentido. 

A organización e estrutura 
son bastante claras, 

ordenadas, atractivas, 
favorecendo o 

entendemento do tema. As 
palabras que eliximos e 

anotamos son case todas 
aquelas sen as cales o 

contido perdería sentido. 

Á organización e estrutura 
fáltanlles claridade, orde e 
enturbian o entendemento 

do tema. Eliximos as 
palabras clave pero falta 
algunha importante ou 

algunha delas non é 
relevante. 

Á organización e estrutura 
fáltanlles claridade, orde, 

e/oudificultan o 
entendemento do tema,  

e/ou non están rematados. 
Non recolle as palabras 
clave máis importantes  

e/ou non fai a tarefa 

Mapa 

Mapa elaborado e 
presentado con claridade, é 

atrainte, contén imaxes 
ilustrativas e adecúase á 

información elaborada nos 
mapas conceptuais. 

Mapa bastante ben 
elaborado e presentados 

con claridade  e 
organización, contendo 
información suficiente. 

Mapas elaborados e 
presentados con erros na  

claridade, ortografía e 
información. 

Mapas elaborados e 
presentados con moitos 

erros,sen  claridade, mala 
ortografía e/ ou non 

rematados  

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. 

Presentación pública 

Falan de xeito claro, cun 
volume e claridade 

adecuados, amosando un 
coñecemento claro do 

contido. Aporta material de 
apoio máis que suficiente. 

Falan de xeito bastante 
claro, cun volume e 

claridade suficientes, 
amosando o coñecemento 
do contido. Aporta algún 

material de apoio. 

En xeral, presentan a guía  
con claridade, pero cun 

volume que sube e baixa, e 
sen amosar coñecemento 

de todo o contido. Non 
aporta material de apoio. 

Presentación nada clara, 
sen apenas oirse e sen 

amosar coñecemento do 
contido. Non se aporta 

material de apoio. 

 
 


