
CRITERIO DE PUNTUACIÓN PARA INFORMES DETALLADOS (TICs 2º Bach) 
 

En cada avaliación, cada alumno debe entregar un traballo cun informe detallado sobre unha 

PERSOA/CIDADE/MONUMENTO. O prazo límite para enviala rematará nunha data que aparece 

ao final deste documento. O traballo constará de DÚAS partes: un documento de texto e unha 

presentación audiovisual. O documento de texto dá dereito a obter 1 PUNTO da avaliación (10%) e 

a presentación audiovisual dá dereito a obter 0,5 PUNTOS da avaliación (5%). 

 

O documento de texto debe entregarse en formato DOCX ou ODT, pero NON EN PDF. A letra debe 

ser do tipo Times New Roman de 12 puntos, o interlineado debe ser de 1,5 liñas, e todas as marxes 

deben ser de 2 cm. Ese documento debe ter cinco partes, que serán as que se indican a continuación, 

e teñen que ir nesta orde, separadas por saltos de páxina (ou sexa, cada capítulo debe comezar ao 

inicio da seguinte páxina). A nota será de 0 a 10, e calcularase utilizando o seguinte baremo: 

- Primeira fonte de información (en cor vermella). Todas as palabras que seleccionaras para o 

informe detallado final deben ir resaltadas en negriña. Ao comezo debe poñer o enderezo 

web onde se atopou esa información. A continuación debe haber unha análise desa fonte 

resaltando aspectos positivos e negativos (1+1 puntos). 

- Segunda fonte de información (en cor verde). Todas as palabras que seleccionaras para o 

informe detallado final deben ir resaltadas en negriña. Ao comezo debe poñer o enderezo 

web onde se atopou esa información. A continuación debe haber unha análise desa fonte 

resaltando aspectos positivos e negativos (1+1 puntos). 

- Terceira fonte de información (en cor azul). Todas as palabras que seleccionaras para o 

informe detallado final deben ir resaltadas en negriña. Ao comezo debe poñer o enderezo 

web onde se atopou esa información. A continuación debe haber unha análise desa fonte 

resaltando aspectos positivos e negativos (1+1 puntos). 

- Informe detallado final con fragmentos das tres fontes de información anteriores, conservando 

as súas cores anteriores. Se precisades engadir algún texto máis para unir as diferentes partes, 

esas palabras deben ser de cor negra. Ese informe final debe ocupar, como máximo, UNHA 

páxina. (2 puntos) 

- Deben explicarse en detalle os criterios que se utilizaron para elaborar o informe detallado 

final e por qué se seleccionou información de cada unha das tres fontes (2 puntos). 

- Pode chegar a baixarse ata 1 punto se non se respecta a tipografía, o interlineado, as marxes, 

as negriñas e todos os aspectos de maquetación antes mencionados. 

 

A presentación audiovisual debe entregarse en formato PPT ou ODP (ou incluso en PDF). Non se 

precisan efectos visuais. Esa presentación debe ter a seguinte estrutura: 

- A primeira diapositiva é a portada, e nela só hai que indicar a temática do informe e unha 

fotografía ilustrativa. Despois diso, debe haber CATRO diapositivas con texto e imaxes. Polo 

tanto, a presentación debe ter un total de CINCO diapositivas (4 puntos). 

- En cada unha desas catro diapositivas finais (non na portada), debe haber TRES ou CATRO 

puntos de texto salientables do informe, con tamaño de letra entre 20 e 30 (3 puntos).  

- Cada unha desas cinco diapositivas debe ter UNHA fotografía (3 puntos). 

- Pode chegar a baixarse ata 2 puntos por incluír nesta presentación datos que non foran 

incluídos no informe detallado final explicado máis arriba. 

Esa presentación será exposta en público durante un tempo máximo de DOUS minutos. Só se 

puntuará o contido do arquivo, non a exposición en público.  

 

Os traballos non deben imprimirse, deben enviarse por correo electrónico ao enderezo da materia: 

ticsbach_calasanz@yahoo.es. 
 

 
 

Nesta   avaliación, o prazo de entrega remata o día  
 

mailto:ticsbach_calasanz@yahoo.es

