
Técnicas de Expresión Escrita 
 

Avaliación de blogs do alumnado 
 

Criterios 1 2 3

Obxectivos do blog 
Non ofrece información 
sobre os obxectivos do 
blog. 

Ofrece información 
sobre os obxectivos pero 
é imprecisa. 

Ofrece información 
clara,  precisa  e 
completa  sobre os 
obxectivos do blog. 

Gramática e ortografía
Presenta frecuentes 
erros gramaticais e 
ortográficos. 

Inclúe algúns erros 
gramaticais e 
ortográficos.  

A gramática e a 
ortografía  son case 
sempre correctas.  

Frecuencia coa que 
publica 

Publica 
extremadamente pouco 
(menos dunha vez ao 
mes) 

Publica polo menos 
unha vez ao mes. 

Publica frecuentemente 
(semanalmente) 

Cantidade dos 
hiperenlaces 

 

Inclúense moi poucos 
hiperenlaces. 

En ocasións bótase en 
falta unha ligazón. 

Hai un número de 
hiperenlaces 
significativo.  

Calidade dos 
hiperenlaces 

Os enlaces  no son de 
fontes fiables e 
relevantes 

Máis do cincuenta por 
cento dos enlaces son de 
fontes fiables e 
relevantes.  

Todos os enlaces son de 
fontes fiables e 
relevantes. 

Títulos dos artigos 
Os títulos dos artigos 
non son adecuados. 

Os títulos dos artigos  
son pouco adecuados. 

Os títulos dos artigos 
son adecuados, dirixen 
a atención sobre o tema 
dos mesmos. 



Criterios 1 2 3

Comentarios noutros 
blogs 

Non ofrece comentarios 
en resposta aos artigos 
dos blogs dos 
compañeiros. 

Xeralmente ofrece 
comentarios 
significativos en 
resposta aos artigos do 
compañeiros. 

O autor ou autora 
comenta en todos os 
blogs dos compañeiros. 

Comentarios no seu 
blog 

En poucas ocasións 
responde  aos 
comentarios deixados 
no seu blog. 

Xeralmente responde 
aos comentarios 
deixados no seu blog. 

Sempre responde aos 
comentarios e 
preguntas do seu blog. 

Materiais visuais e 
suplementarios 

Non inclúe elementos 
audiovisuais. 

Os elementos visuais 
son pobres. As imaxes 
son seleccionadas ao 
azar, son de pobre 
calidade e distraen ao 
lector.Hai imaxes pero 
non hai son, nin vídeo. 

 
Inclúe elementos 
audiovisuais. As imaxes 
son adecuadas ao tema 
do blog e aos artigos, 
teñen o tamaño 
adecuado, son de boa 
calidade e aumentan o 
interese do lector. Hai 
son e vídeo. 
 

Dereitos de autor 
Non se proporcionan as 
fontes cando se inclúen 
citas. 

Cítanse as fontes pero 
utilízanse imaxes sen o 
necesario permiso. 

Cítanse as fonte de 
maneira adecuada. Só 
se inclúen imaxes de 
dominio público, de 
autoría propia ou co 
debido permiso. 


