
Nome e Apelidos: 
Grupo: 
 

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 puntos 
Entrega das tarefas 
intermedias e final 

Realiza as tarefas en tempo e con adecuación 
ás indicacións realizadas 

Realiza as tarefas case 
en tempo e/ou precisa de 
novas indicacións 

Realiza as tarefas en 
tempo poucas veces e/ou 
precisa de continuas 
indicacións 

Non trae as tarefas 
nunca ou case nunca 

Interese Participa de xeito activo no proceso Participa de xeito activo, 
pero non segue a 
dinámica colectiva de 
traballo 

Mantense pasivo  Non segue a dinámica 
de traballo 

Dinámica de traballo 
e comportamento 

Segue as pautas no proceso / os tempos de 
traballo e só precisa aclaracións puntuais 

Segue case sempre a 
dinámica de traballo pero 
require a repetición de 
indicacións 

Case nunca segue a 
dinámica de traballo e/ou 
realiza intervencións 
disruptivas puntuais 

Realiza continuas 
intervencións 
disruptivas 

Guión: 
Pertinencia das 
preguntas 

As preguntas están ben plantexadas e apunta 
de xeito adecuado ao fin de recollida de 
información 

As preguntas non están 
ben plantexadas aínda 
que algunhas non son 
relevantes 

As preguntas non están 
ben plantexadas e  

 

Realización da 
entrevista: 
Obtención da 
información 

Extrae toda a información relevante da 
entrevista 

Extrae información 
relevante da entrevista 
pero non recolle algún 
datos importantes 

Extrae pouca información 
relevante 

Non é quen de extraer 
información relevante 
e/ou non fai a tarefa 

Presentación do 
documento escrito: 
1. Selección da 
información 

Recolle no documento-entrevista toda a 
información que extraera 

Recolle case toda a 
información 

Recolle a información 
básica, pero deixa moitos 
datos relevantes 

Non recolle a 
información relevante 
e/ou on fai a tarefa 

Presentación do 
documento: 
2. Claridade 
expositiva 

Estrutura ben a información, escolle ben o 
titular e redacta a presentación do entrevistado 

Non cumpre cun dos 3 
requisitos 

Non cumpre con 2 dos 
requisitos 

Non cumpre ningún 
requisito 

Presentación do 
documento: 
3. Variedade léxica, 
sintáctica 

Emprega boas estratexias de substitución, 
recurre a una variedade de conectores e hai 
variedade sintáctica 

Non cumpre cun dos 3 
requisitos 

Non cumpre con 2 dos 
requisitos 

Non cumpre ningún 
requisito 

Presentación do 
documento: 
4. Ortografía e 
emprego de 
procedementos 
dixitais 

Emprega de forma axeitada os signos de 
puntuación, non hai faltas de ortografía (usa 
correctamente o corrector ortográfico) e está 
ben maquetado (resalte do titular, texto 
xustificado, etc.) 

Non cumpre cun dos 
requisitos 

Non cumpre con 2 dos 
requisitos 

Non cumpre ningún 
requisito 

 


