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TESE 

A idea principal nomea o 
tema do ensaio e 
esquematiza os puntos 
principais a discutir.!

A idea principal nomea o 
tema do ensaio. 

A idea principal esquematiza 
algúns ou todos os puntos a 
discutir, pero non menciona o 
tema. 

A idea principal non 
menciona o tema e nin os 
puntos a discutir.!

 
 
 
CAPTURAR 
A 
ATENCIÓN 

O parágrafo introdutorio 
ten un elemento 
apropiado que atrae a 
atención da audiencia; 
pode ser unha 
afirmación forte, unha 
cita relevante, unha 
estatística, unha 
pregunta dirixida ao 
lector... 

O parágrafo introdutorio ten 
un elemento que atrae a 
atención pero é débil, non é 
directo ou é inapropiado. 

O parágrafo introdutorio é 
interesante pero a súa conexión 
co tema central non é clara 

O parágrafo introdutorio non 
é interesante e tampouco é 
relevante con respecto ao 
tema!

 
 
OPINIÓN 

A opinión presenta unha 
afirmación clara e ben 
fundamentada da 
posición do autor sobre o 
tema.!

A opinión presenta unha 
afirmación clara da posición 
do autor sobre o tema.!

Hai unha opinión, pero esta non 
expresa a posición do autor 
claramente.!

Non hai ningunha opinión.!

 
EVIDENIA 
E 
EXEMPLOS 

Toda a evidencia e os 
exemplos son 
específicos, relevantes e 
as explicacións dadas 
mostran como cada 
elemento apoia a opinión 
do autor.!

A maioría da evidencia e dos 
exemplos son específicos, 
relevantes e as explicacións 
dadas mostran como cada 
elemento apoia a opinión do 
autor.!

Polo menos un elemento de 
evidencia e algún dos exemplos é 
relevante e hai algunha 
explicación que mostra como ese 
elemento apoia a opinión do autor.!

A evidencia e os exemplos 
non son relevantes e/ou non 
están explicados.!

 
 
SECUENCIA 

Os argumentos e ideas 
secundarias están 
presentadas nunha orde 
lóxica que fai as ideas do 
autor sexan doados e 
interesantes a seguir.!

Os argumentos e ideas 
secundarias están 
presentadas nunha orde 
máis ou menos lóxica que fai 
razoablemente doado seguir 
as ideas do autor.!

Algunhas das ideas secundarias 
ou argumentos non están 
presentados na orde lóxica 
esperada, o que distrae o lector e 
fai que o ensaio sexa confuso.!

Moitas das ideas secundarias 
ou argumentos non están na 
orde lóxica esperada o que 
distrae o lector e fai que o 
ensaio sexa moi confuso.!

 
 
PRECISIÓN 

Todas as ideas 
secundarias e as 
estatísticas están 
presentadas con 
precisión. 

Case todas as ideas 
secundarias e as estatísticas 
están presentadas con 
precisión.!

A maioría das ideas secundarias e 
as estatísticas están presentadas 
con precisión.!

A maioría das ideas 
secundarias e as estatísticas 
son erróneas.!

TRANSICIÓNS 
OU  
CONECTORES 

Utilizouse unha 
variedade ben pensada 
de transicións. Estas 
mostran claramente 
como están as ideas 
conectadas.!

As transicións mostran como 
están as ideas conectadas, 
pero hai moi pouca 
variedade.!

Algunhas transicións funcionan 
ben, pero a conexión entre as 
ideas non é clara.!

As transicións entre as ideas 
non son claras ou non 
existen.!

CONCLUSIÓN A conclusión é forte e 
deixa o lector cunha idea 
absolutamente clara da 
posición do autor. Un 
parafraseo efectivo da 
idea principal empeza a 
conclusión.!

A conclusión é evidente. A 
posición do autor é 
parafraseada nas primeiras 
dúas oracións da conclusión.!

A posición do autor é 
parafraseada na conclusión, pero 
non ao principio desta.!

Non hai conclusión. O 
traballo simplemente remata.!

FONTES Todas as fontes usadas 
para as citas, as 
estatísticas e os feitos 
son cribles e están 
citadas correctamente.!

Todas as fontes usadas para 
as citas, as estatísticas e os 
feitos son cribles e a maioría 
está citada correctamente.!

A maioría das fontes usadas para 
as citas, as estatísticas e os feitos 
é crible e está citada 
correctamente.!

Moitas fontes son 
sospeitosas e/ou non están 
citadas correctamente.!

ESTRUTURA 
DAS 
ORACIÓNS 

Todas as oracións están 
ben estructuradas e hai 
variedade.!

A maioría das oracións está 
ben estructurada. Hai 
variedade.!

A maioría das oracións está ben 
estructurada, pero non hai 
variedade.!

Moitas das oracións non 
están ben estructuradas e 
non son variadas.!

 
GRAMÁTICA  
E 
ORTOGRAFÍA 

O autor non comete 
erros de gramática nin 
de ortografía que 
distraen o lector do 
contido do ensaio.!

O autor comete un ou dous 
erros gramaticais ou 
ortográficos que distraen o 
lector do contido do ensaio.!

O autor comete tres ou catro erros 
gramaticais ou ortográficos que 
distraen o lector do contido do 
ensaio.!

O autor comete máis de catro 
erros gramaticais ou 
ortográficos que distraen o 
lector do contido do ensaio.!

!


