IRAKURLEAREN TXOKOA

Ikaslea:

Irakurgaia:

Egilea (0-1)
Autoreari buruzko informazio
jakingarrienak bilduta daude: datu
biografikoak eta bere produkzioari
dagozkionak.
Obra (0-2)
Irakurgaiaren edukia landuta dago
(obraren kokapena, gaia eta
argumentua, pertsonaiak, gertakizun
nagusiak, ikasleari gehien/gutxien
gustatutakoa, deigarriena...)
Iritzi kritikoa (0-1)
Artikuluaren hasieran, hautaketari
buruzko erreferentzia dago. Amaieran
iritzi kritikoa eta gomendioa azaltzen
dira.
Estiloa: (0-1)
Jariotasunik gabe: ideien arteko lotura
falta, egitura sinpleegiak, esaldi
laburregiak, adizki sinpleak, esaldiak
bukatu gabe, hiztegi urria…
Antolatzaileak: (0-0,5)
Testuari kohesioa emateko erabilitako
antolatzaileak.

Oso ongi
Atal guztiak garatuta
daude (1)

Ongi. Atal batzuk
garatuta daude
(0,75)

Erdizka (0,5)

Kaskarra
(0,25)

Oso kaskarra edota
antolaketarik gabe. Landu
gabe (0)

Oso ongi
Atal guztiak garatuta
daude eta ikaslearen
ekarpena oso garbia
da. (2).

Ongi. Atal batzuk
garatuta daude eta
ikaslearen ekarpena
garbia da. (1,5)

Erdizka (1).

Kaskarra
(0,5)

Oso kaskarra edota
antolaketarik gabe. Landu
gabe. Ez da inon ikusten
ikaslearen ekarpena. (0)

Oso ongi
Atal guztiak garatuta
daude (1).

Ongi. Atal batzuk
garatuta daude
(0,75)

Erdizka (0,5)

Kaskarra
(0,25)

Oso kaskarra edota
antolaketarik gabe. Landu
gabe (0)

Oso ona (1)

Ona (0,75)

Erdizka (0,5)

Kaskarra
(0,25)

Oso kaskarra (0)

Zuzentasuna: (0-2)
Deklinabidea (mutiletaz), aditza,
morfologia (baino/baina), sintaxia
(erdarakada ugari egituretan…)
Ortografia: (0-0,5)
Zuzentzaile ortografikoa pasatuta dago.
Puntuazioa: (0-0,5)
Koma, puntu eta koma, bi puntu,
puntua, eten-puntuak…
Balio erantsia (0-1)
. Estekak
. Argazki/irudiak
. Audio/bideoak

Akatsik gabe (2)

Akats gutxi batzuk
(1,5)

Zuzenduta. Akatsik
gabe (0,5)
Akatsik gabe (0,5)

Akats gutxi batzuk (0,25)

Antolatzaileak eta lokailuak
behar bezala erabili ditu. (0,5)

Antolatzaile eta lokailu batzuk behar
bezala erabili ditu. (0,25)

Akats batzuk (0,25)

Oso handia edo
handia: esteka interesgarri eta ugariak,
multimedia baliabideak… (1)

Egokia (0,5)
Luzera (0-0,5)
Aurreko guztia kontuan izanik, balioetsi artikulua 1etik 10era :

Erdizka (1)

Ez du antolatzailerik erabili edota
erabili dituenak gaizki erabili ditu.
(0)
Zuzentasun
Akatsez josia (0)
falta (0,5)

Zuzendu gabe, akatsez josia (0)
Akatsez josia (0)

Gutxi edo oso gutxi: esteka eta bestelako
Erdizka: esteka
baliabiderik gabe. (0)
gutxi batzuk,
argazkiren bat…
(0,5)
Motza/Luzea (0)

