
RÚBRICAS PARA TRABALLOS COMPLEMENTARIOS (TICS 2º Bach) 
 

Criterios de puntuación dos traballos complementarios (sobre 10 puntos) 
 

INDICADORES 0 1 2 

Presentación e 

Maquetación 

(alineación, títulos, 

portada, índice,...) 

Presentación moi 

pobre 

Presentación 

aceptable 

Boa presentación 

Presencia de 

elementos gráficos 

Ningún elemento 

gráfico 

Menos de 4 

elementos gráficos 

Máis de 3 

elementos gráficos 

Bibliografías ou 

Webgrafías 

UNHA fonte de 

información 

DÚAS ou TRES 

fontes de 

información 

Máis de TRES 

fontes de 

información 

Extensión do 

traballo 

Entre 1 e 5 páxinas Entre 6 e 10 

páxinas 

Entre 11 e 15 

páxinas 

Prazo de entrega Último mes do 

trimestre 

Segundo mes do 

trimestre 

Primeiro mes do 

trimestre 
 

Aspectos importantes: 
 

Poderán presentarse un máximo de DOUS TRABALLOS por avaliación, e cada un 

deles terá un peso do 5%. Polo tanto, por esta vía poderá obterse un máximo de 1 

PUNTO en cada trimestre. 
 

Os traballos deben ser INDIVIDUAIS. A temática debe tratar sobre CARREIRAS 

UNIVERSITARIAS ou CIENCIA E TECNOLOXÍA. 
 

Estes traballos non se exporán en público, por falta de tempo na materia. Dende que se 

solicite realizar o traballo, o prazo para entregalo remata ese trimestre. Se se supera ese 

prazo, ese alumno xa non poderá entregar ese traballo e o tema pode ser asignado a 

outra persoa nas seguintes avaliacións. 
 

Antes de comezar o traballo, deben pedir o visto bo do profesor, xa que non poderá 

haber dúas persoas interesadas no mesmo tema ao longo dun curso. O profesor 

informará se algunha persoa xa fixo antes un traballo sobre esa temática. 
 

Os traballos nos que non se indiquen cales foron as fontes de información consultadas, 

NON SERÁN ACEPTADOS, e se requerirá que se reenvíen de novo incluíndo ese 

dato, entrando en xogo o prazo máximo de entrega antes mencionado. 
 

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

da materia: ticsbach_calasanz@yahoo.es. 
 

Poden perderse ata 2 puntos por non respectar estes aspectos de maquetación: 

tipografía Times New Roman de 12 puntos, interlineado sinxelo e marxes de 2 

centímetros. A portada e o índice poderán ocupar un máximo de 1 páxina cada un.  
 

Datas entrega:    
 

mailto:ticsbach_calasanz@yahoo.es

