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TXOSTEN TEORIKOA EBALUATZEKO ERRUBRIKA
3

Irizpide
Bikain
Irakasleak emandakoaz Ikasleek informazio gehigarria
gain bildutako
bildu dute hainbat iturri
informazioa.
elektroniko eta idatzietatik.
Iturri horiek kalitatezkoak eta
egokiak dira.
Lehen mailako, jatorrizkoak
edo iturri zuenak ere erabili
dira.

Lortutako maila
2
Egokia
Ikasleek informazio gehigarria
bildu dute hainbat iturri
elektroniko eta idatzietatik.
Gehienetan iturri horiek
kalitatezkoak eta egokiak dira.

1
Gutxiegi
Ikasleek gutxitan bildu dute
informazio gehigarria beste
iturri elektroniko eta
idatzietatik. Eta gehienetan
ez dira egokiak edo kalitate
handikoak.

Analisia

Ikasleek bildutako informazioa
aztertu dute eta beren
lanerako datu aipagarrienak
atera dituzte.

Ikasleek bildutako informazioa
aztertu dute eta kasu
gehienetan beren lanerako
datu aipagarrienak atera
dituzte.

Ikasleek ez dute informazioa
aztertu behar adinako
sakontasunez. Ondorioz, lan
praktikoa burutzeko behar
adina daturik ez dute.

Sintesia

Informazioa txukun eta
arrazoituta antolatu dute, ideia
nagusienen arteko loturak
eginaz.

Orokorrean informazioa
txukun eta arrazoituta
antolatu dute, ideia nagusiren
baten arteko loturak eginaz.

Ideia nagusiak eta bigarren
mailakoak ez dituzte bereizi.
Ondorioz txostena nahasia
da.

Puntuazioa
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2

Lortutako maila
Irizpide
Dokumentazioa

3

Bikain

Testuan zehar aipatutako iturri
guztiak jaso dira, formato egokia
jarraituz.

2
Egokia
Testuan zehar aipatutako iturri
gehienak jaso dira, oro har
formato egokia jarraituz.

1
Gutxiegi
Arreta handiagoa jarri behar
diote dokumentazioari
dagokionez: aipamen eskasak
ditu, guztiak ez daude jasota,
eta ez da formato estandarra
errespetatzen.

Sintaxia

Esaldiak osatuak eta txukunak
daude, hiztegi aberatsarekin, eta
gramatika akatsik gabe.

Orokorrean, esaldiak osatuak
daude, eta hiztegi egokia
erabiltzen du adierazi nahi
duenerako.

Nekea irakurtzen da, gramatika
akatsengatik eta hizkuntza
jasoa erabiltzen ez duelako.
Hiztegi eskasa eta amaitu
gabeko esaldiak.

Produktua
Prozesua

Lanean jarraitu duten plangintza
xehetasunez azaltzen dute.

Oro har, nahiko ondo azaltzen
dute lanean jarraitu duten
plangintza.

Ez dute argi azaltzen lanean
jarraitu duten plangintza

Puntuazioa

