AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN (RÚBICA)
Criterio/ Valoración
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E n t r e g a d e a c t i v i d a d e s e Entrega mais do 80% das tarefas.
Entrega entre o 50% e o 79%
tarefas.
Habitualmente entrega dentro do prazo das tarefas. Habitualmente
previsto.
dentro do prazo previsto.

Entrega menos do 50% das
tarefas propostas ou entrega
mais do 50% fóra de prazo.

Valoración das actividades e O 80% das tarefas ou mías son valoradas Entre o 50% e o 79% das
tarefas.
favorablemente.
tarefas son valoradas
favorablemente.

Menos do 50% das tarefas
obtén valoración favorable.

Presentación das actividades e As actividades están ben presentadas
tarefas.
respectanse marxes, teñen boa
caligrafía e están ben organizadas.
No portafolio dixital respecta o tamaño
de letra (14 a 18 pp) e as instrucións de
presentación de cada tarefa
rigurosamente.

As actividades están feitas sen
marxes, con algún tachón e
con caligrafía mellorable.
Non respecta as instrucións de
presentación no portafolio
dixital en canto a tamaño de
letra e imaxes.

A presentación é descoidada:
non se respectan as marxes e
a caligrafia non é boa.
Non respecta as instrucións
de presentación no
portafolio dixital en canto a
tamaño de letra, imaxes e
estrutura.

Realización de actividades e Os textos correspondentes ás
tarefas.
actividades e tarefas están ben
organizados, con frases curtas e
precisas. Utiliza correctamente a
puntuación e a ortografía dacordo co
nivel educativo no que está. O discurso
é claro e o vocabulario axeitado. Fai un
bon uso dos conectores.

Os textos correspondentes ás
actividades e tarefas están
ben organizados pero ás veces
utiliza un vocabulario pouco
axeitado e pobre. Comete
algunha falta de ortografía e
non utiliza correctamente os
signos de puntuación nin os
conectores.

Nos textos correspondentes
ás actividades e tarefas o
discurso é confuso en frases
moi longas e pouco concretas
cun vocabulario pobre.
Utiliza mal os signos de
puntuación e comete moitas
faltas da ortografía
traballada no curso.

Puntuación total

Puntuación

