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Rúbrica de avaliación Mapa Conceptual ... 

Aspecto á 
avaliar 

4 
Excelente!! 

3 
Moi ben!! 

2 
Suficiente pero 

mellorable 

1 
Insuficiente 

Título 

Orixinal, non copiado 
directamente da 

fontes de información, 
resume e reflicte 

claramente o contido. 

Sintetiza con 
claridade o contido 

do mapa 
conceptual. 

Sintetiza o tema 
principal  do mapa 

conceptual. 

Hai unha 
desconexión clara 

entre título e mapa 
conceptual. 

Temas e 
subtemas 

Aparecen claramente 
enfocados e 

convértense no centro 
de atención principal 

do mapa. 
 

Aparecen ben 
enfocados e 

centran a atención 
do lector. 

 

Aparecen case 
sempre enfocados 

no tema 
destacando sobre o 

resto de contido. 
 

Non aparecen 
centrados no tema, 

sen orde e 
dificultan 

claramente o 
entendemento do 
mapa conceptual. 

As palabras e 
ideas clave 

As palabras que 
eliximos e 

anotamos son todas 
aquelas sen as cales 
o contido perdería 

sentido. Están 
xerarquizadas. 

 

As palabras que 
eliximos e 

anotamos son 
case todas 

aquelas sen as 
cales o contido 

perdería sentido. 
Están 

xerarquizadas. 
 

Eliximos as 
palabras clave 

pero falta 
algunha 

importante ou 
algunha delas 

non é relevante. 
 

Non recolle as 
palabras clave 

máis importantes  
e/ou non fai a 

tarefa 
 

Texto 

Faise un esforzo de 
síntese, facilitando a 

lectura rápida e 
comprensiva do mapa 

conceptual. 

Faise un esforzo de 
síntese, facilitando 

a lectura 
comprensiva do 

mapa conceptual. 

En xeral resume 
contido, facilitando 

a lectura mapa 
conceptual. 

Non se constata 
esforzo de síntese, 

entorpecendo a 
lectura do mapa 

conceptual. 

Organización 

Presenta unha 
estrutura clara e 
organizada, con 

diferentes niveis e 
conectores, cores 
recadros e formas 
diversas, seguindo 

sempre unha orde fixa 
e clara. 

Presenta unha 
estrutura en xeral 
clara e organizada, 

con diferentes 
niveis e conectores, 

, seguindo unha 
orde fixa e clara. 

Presenta unha 
estrutura, con 

diferentes niveis e 
conectores. 

Non presenta 
estrutura algunha, 

sen diferenciar 
niveis de 

información nen 
conectores. 

Formato e 
estética 

Sorprende, sendo 
creativo, sendo 

atractivo visualmente 
e facilitando a 
consulta dos 
conceptos. 

Atractivo 
visualmente e 
facilitando a 
consulta dos 
conceptos. 

En xeral, o seu 
formato non 

entorpece 
visualmente a 

lectura do contido. 

Carece de todo 
criterio estético e 

formal, 
entorpecendo 
claramente a 
lectura dos 
contidos. 

As imaxes 

Imaxes moi 
apropiadas, 
ilustrativas, 

representativas e 
complementarias ao 
contido. Non desvían 
a atención do contido 

principal. 

Imaxes apropiadas, 
ilustrativas, 

representativas e 
complementarias 

ao contido. 

Algunha das imaxes 
non ten relación co 

contido  ou con 
algunha das súas 
partes. Desvían a 

atención do contido 
principal. 

As imaxes non 
teñen relación 

directa ao contido 
que ilustran, ou 

están distribuidas 
aleatoriamente. 

 
 


