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Rúbrica de avaliación Texto expositivo ... 

Aspecto a avaliar 
4 

Excelente!! 
3 

Moi ben!! 

2 
Suficiente pero 

mellorable 

1 
Insuficiente 

Estrutura 

O texto ten título, 
subtítulo, parágrafo 

introdutorio,  desenvolve 
o tema ordeada e 

claramente, e conclúe 
facendo unha síntese. 

O texto ten título, 
subtítulo, parágrafo 

introdutorio,  desenvolve 
o tema correctamente, e 
finaliza cun parágrafo a 

modo de conclusión. 

O texto está 
estruturado,  pero 
falta algunha das 

partes. 

O texto está falto 
claramente  de 

estrutura. 

Título 

Orixinal, non copiado 
directamente da fontes de 

información, resume e 
reflicte claramente o 

contido do texto. 

Orixinal, resumindo e 
reflictindo o contido do 

texto. 

Resume e reflicte o 
tema principal. 

Hai unha desconexión 
clara entre título e texto. 

Subtítulo 

Orixinal e completa a 
información do título, 
conducindo ao lector 

cara o parágrafo 
introdutorio. 

 

Orixinal e completa a 
información do título. 

Complementa a 
información do título. 

Hai unha desconexión 
entre título e subtítulo. 

Introdución 

Expón claramente a 
presentación do tema e 

centra ao lector no 
contido.  Preséntase a idea 

principal. 

Expón claramente a 
presentación do tema e 

centra ao lector no 
contido. 

Expón claramente a 
presentación do tema. 

Non existe ou presenta o 
tema cometendo erros 

de contido. 

Desenvolvemento 

Expón todos os conceptos 
e datos necesarios para 

que o lector teña a 
información completa 

sobre o tema, de forma 
clara, ordeada, obxectiva e 

precisa. 

Expón os conceptos e 
datos necesarios para que 
o lector teña a información 

sobre o tema, de forma 
clara, ordeada, obxectiva e 

precisa. 

Expón conceptos e 
datos para que o 

lector teña  
información básica 

sobre o tema. 

Expón  conceptos e 
datos pero forma pouco, 
incompleta,desordeada 

e pouco precisa. 

Conclusión 

O parágrafo final pecha 
perfectamente o tema e 

fai un resume, conclusión 
ou reflexión sobre o 

contido. 

O parágrafo final pecha o 
tema e fai un resume moi 

correcto do contido. 

Redacta un parágrafo 
final que pecha o 

tema. 

Non hai parágrafo de 
conclusión ou este está 

desconectado do 
desenvolvemento do 

contido. 

Vocabulario 

Usa un vocabulario 
variado, adecuado ao 

contido, preciso e 
contextualizado. 

Usa un vocabulario 
adecuado ao contido, 

preciso e contextualizado. 

Usa un vocabulario 
adecuado ao contido. 

Usa un vocabulario 
pobre e pouco variado. 

Ortografía e 
gramática 

Non se cometen faltas de 
ortografía e úsanse 

correctamente puntos, 
comas, conectores e a 
división en parágrafos. 

Non se cometen apenas  
faltas de ortografía e  
úsanse bastante ben 

puntos, comas, conectores 
e a división en parágrafos. 

Cométense algunhas  
faltas de ortografía e 

úsanse  puntos, comas 
e a división en 

parágrafos. 

Cométense moitas  
faltas de ortografía e 

úsanse incorrectamente 
puntos, comas e non hai 
división en parágrafos. 

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 co 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 imaxes 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. 

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. 

 


