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Organización

Contido ben
organizado usando
títulos e listas para
agrupar o material
relacionado.

Usou títulos e listas
para organizar, pero
a organización en
conxunto aparenta
debilidade.

A maior parte do
contido está
organizado
lóxicamente.

A organización non
estuvo clara ou non
foi lóxica.
Información
excesiva

Contidos

Cubre los temas a
profundidad con
detalles y ejemplos.
El conocimiento del
tema es excelente.

Incluye conocimiento
básico sobre el tema.
El contenido parece
ser bueno.

Incluye información
esencial sobre el
tema, pero tiene 1-2
errores en los
hechos.

El contenido es
mínimo y tiene
varios errores en los
hechos.

Traballo en
grupo

As tarefas son
realizadas nas datas
previstas. Os
integrantes do
equipo comparten
información e fan
unhas redaccións e
respondes ás
cuestións
axeitadamente .

Cumpren as datas
das tarefas. A
información non é
compartida por todos
os integrantes, ainda
que o traballo sae
adiante.

As veces, as tarefas
non son finalizadas
nas datas previstas.
O traballo final
acadouse, aínda
que non houbo
traballo colaborativo.

A meirande parte
das ocasións as
tarefas non son
completadas nas
datas previstas. UN
número excesivo
non participa no
traballo

Distribución do
Traballo

A cantidade de
traballo é dividida
equitativamente e
compartida por todos
os membros do
grupo.

A cantidade de
Unha persoa no
traballo é dividida e grupo non fixo a súa
compartida
parte do traballo.
equitativamente
entre os membros do
equipo.

Varias persoas no
grupo non fixeron a
súa parte do
traballo.

Identifica la
información
importante

Os estudantes poden
nomear os puntos
importantes dos
artígos sen tenelo
diante. As cuestións
foron resoltas
axeitadamente.

Os estudantes
nomean todos os
puntos importantes,
pero aínda usa o
texto e artigos de
referencia.

Os estudantes
nomean todos os
puntos agás un,
usando os artigos
de referencia. Este
non sinala varios
puntos importantes
e ten problemas
para responder ao
cuestionario.

O equipo non pode
nomeasr ningunha
información
importante con
precisión

Identifica los
detalles na
cartografía

O equipo hembra
varios detalles
importantes da
información
suministrada na
cartografía sen voltar
a ela.

Os membros do
equipo lembran a
información
importante, aínda
que necesitan acudir
á cartografía.

O equipo, diante dos
mapas pode
respostar
axeitadamente ás
cuestións sinaladas

O equipo non é
quen de extraer a
información contida
na cartografía

