
 

E ti, sabes como aforrar enerxía 

na túa escola? 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO MESTRE 

A seguinte matriz de valoración é a que o teu mestre vai a utilizar para avaliar o traballo 

desenvolvido na webquest, sexa individualmente por cada membro do teu equipo ou sexa polo 

teu equipo. Entender ben esta matriz axudarache a saber como desenvolver o teu traballo para 

obter unha boa cualificación. 

 

 Indicadores Non cumpriu Cumpriu pouco Cumpriu ben Excelente 

Comprensión da 

actividade 

Non entendeu 

todos os pasos da 

actividade e non 

buscou axuda 

Non entendeu 

todos os pasos da 

actividade aínda 

teña buscado 

algunha axuda 

Entendeu todos 

os passos da 

actividade, pero 

con algunha 

axuda 

Entendeu 

perfectamente 

todos os pasos da 

actividade 

Utilización dos 

recursos 

Utilizou poucos 

recursos e de 

forma pouco 

axeitada 

Utilizou poucos 

recursos e de 

forma axeitada 

Utilizou a maioría 

dos recursos e de 

forma axeitada 

Utilizou 

correctamente 

todos os recursos 

Selección da 

información 

Copiou a 

información sen 

lela e non 

seleccionou o 

máis importante 

Seleccionou e 

copiou a 

información 

dalgúns parráfos 

Seleccionou e 

interpretou parte 

da información 

máis importante 

Seleccionou e 

interpretou toda a 

información máis 

importante 

Cumprimento da 

tarefa da 

especialidade 

Contestou moi 

poucas ou 

ningunha 

pregunta 

Contestou 

algunhas 

preguntas 

e propuxo poucos 

consellos 

Contestou moitas 

preguntas 

Contestou todas 

as preguntas e 

propuxo consellos 

sinxelos e 

prácticos 

Expresión 

escrita 

(vocabulario, 

ortografía e 

gramática) 

Utiliza vocabulario 

desadecuado e 

comete moitos 

erros ortográficos 

e gramaticais 

Utiliza vocabulario 

pouco axeitado e 

comete algúns 

erros ortográficos 

e gramaticais 

Utiliza vocabulario 

axeitado, pero 

com algúns erros 

ortográficos e 

gramaticais 

Utiliza vocabulario 

axeitado e 

variado, sen erros 

ortográficos ou 

gramaticais 
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Presentación e 

creatividade 

Traballo 

descoidado 

Traballo coidado, 

pero pouco claro 

Traballo moi 

coidado e claro, 

pero pouco 

creativo 

Traballo moi 

coidado, claro e 

creativo 

 

 



 

 

 

 
 Indicadores Non cumpriu Cumpriu pouco Cumpriu ben Excelente 

Desempeño 

específico do 

grupo 

O traballo en 

grupo foi pouco 

eficaz e 

conflictuoso 

Tiveron 

problemas para 

traballar en grupo 

O traballo en 

grupo nin sempre 

funcionou 

Conseguiron 

traballar ben e en 

grupo 

Cumprimento 

das tarefas 

Os membros do 

grupo non 

cumpriron as súas 

tarefas 

Os membros do 

grupo cumpriron 

só ás veces as 

súas tarefas 

Case todos os 

membros do 

grupo cumpriron 

ben as súas 

tarefas 

Cada membro do 

grupo cumpriu as 

súas tarefas 

Discusión e 

intercambio de 

ideas 

Poucos membros 

do grupo 

transmitiron as 

súas ideas aos 

seus compañeiros 

de grupo 

Algúns membros 

do grupo 

transmitiron as 

súas ideas, pero 

non oíron idéala 

dos seus 

compañeiros 

Case todos os 

membros do 

grupo transmitiron 

as súas ideas e 

oíron idéala dos 

seus compañeiros 

Todos os 

membros do 

grupo transmitiron 

as súas ideas e 

oíron idéala dos 

seus compañeiros 

Participación no 

foro 

Non participaron 

no foro 

Participaron no 

foro, sugeriendo 

medidas pouco 

axeitadas 

Participaron no 

foro sugeriendo 

algunhas medidas 

axeitadas 

Participaron no 

foro sugeriendo 

moitas medidas 

axeitadas 

Qualidad da 

información 

O plan de acción 

é incompleto e 

desorganizado 

O plan de acción 

é incompleto, pero 

organizado 

O plan de acción 

é completo e 

organizado 

O plan de acción 

é moi completo e 

organizado 
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Presentación e 

creatividade 

O plan de acción 

(incluíndo o título 

e a mensaxe) és 

pouco coidado e 

limitado 

O plan de acción 

(incluíndo o título 

e a mensaxe) és 

coidado, pero 

pouco claro 

O plan de acción 

(incluíndo o título 

e a mensaxe) és 

coidado e claro, 

pero pouco 

creativo 

O plan de acción 

(incluíndo o título 

e a mensaxe) és 

coidado, claro e 

creativo 

 


