
CRITERIO DE PUNTUACIÓN PARA O BLOG PERSOAL (TICS 2º Bach) 
 

 

Dende comezo de curso, cada alumn@ debe xestionar e manter un blog persoal. Ese 

blog só pode ser creado nunha das dúas plataformas máis estendidas: Blogger ou 

Wordpress. Nese blog haberá que publicar artigos sobre temáticas variadas, como: 

- Cada unha das 10 materias cursadas por esa persoa (agás TICs) 

- Ciencia e Tecnoloxía 

- Carreiras universitarias 

- Unha sección Persoal na que fale sobre temas da súa elección 

 

 

O blog debe ter 13 seccións, tantas como temáticas antes mencionadas. Revisaranse os 

contidos do blog dúas veces en cada trimestre, en datas que se especifican ao final deste 

documento. As dúas revisións terán o mesmo peso na nota (7,5 %). Polo tanto, nesta 

actividade poderá conseguirse un máximo de 1,5 puntos. 

 

 

Cada revisión terá unha nota de 0 a 10 que se calculará usando o seguinte baremo: 

- Hai que publicar 13 artigos por revisión, un por cada sección (4 puntos). 

- Hai que ter o blog ben configurado. Iso significa que no panel lateral debe verse 

o número de publicacións por sección e o total de artigos publicados. Cada artigo 

só pode pertencer a unha sección e nunca pode pertencer á sección “Sen 

categoría”. Cada artigo debe indicar a que sección pertence, que día foi 

publicado, e o texto debe verse directamente, sen necesidade de pulsar nunha 

foto ou título que demore o seu visionado. O blog debe ter a organización 

cronolóxica habitual, de máis recente a máis antigo (2 puntos). 

- Hai que intentar redactar textos dunha certa calidade e profundidade (1 punto). 

- Hai que preocuparse polo coidado estético dos artigos coa presenza de elementos 

gráficos como fotos ou vídeos (1 punto). 

- Hai que indicar as fontes de información utilizadas, sendo obrigatorio 

mencionalas se a información foi extraída doutras webs (1 punto). 

- Puntuarase positivamente a presenza de hiperenlaces que conecten os vosos 

artigos con outras webs (1 punto). 

 

 

Ao comezo de curso, debedes informar ao profesor do enderezo web do voso blog, 

enviando unha mensaxe ao enderezo da materia: ticsbach_calasanz@yahoo.es. 

 

 

Avaliación   1ª revisión:   2ª revisión:  
 

mailto:ticsbach_calasanz@yahoo.es

