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Edukia eta 
narrazioa

Xede duen publikoari ondo egokitua.

Mezu argia eta ordenatua, 
planteamendua, garapena eta 
laburbiltzearekin. 

Mezuaren alderdi garrantzitsuak 
nabarmentzeko errepikapenak, eta 
ondorioak ere baditu.

Argi azaltzen du oinarrizko emozio 
bakoitza.

Xede duen publikoari ondo 
egokitua.

Mezu argia eta ordenatua, 
planteamendua, garapena eta 
laburbiltzearekin.

Mezuaren alderdi garrantzitsuak
nabarmentzeko errepikapenak, 
eta ondorioak ere baditu.

Oinarrizko emozio bakoitza 
azaltzen du baina ez ditu datu 
guztiak ematen.

Batzuetan ez dago xede duen 
publikoari egokitua.

Mezua ordenarik gabe, narrazio-
egituraren zatiren bat falta da: 
planteamendua, garapena edota 
laburbiltzea.

Oinarrizko emozio bakoitza 
azaltzen du baina datu asko falta 
da.

Xede duen publikoari ez dago 
ondo egokitua.

Mezua nahasgarria da eta ez 
dago ordenatua.

Ez ditu oinarrizko emozio guztiak
azaltzen.

Soinua eta irudia

Aukeratutako irudiak eta soinua 
kalitate onekoak. 

Bolumena egokia eta etenik 
gabekoa; irudiak ondo definituta eta 
editatuta.

Transmititu nahi den edukiarekin 
koherenteak.

Irudiak eta soinuak kalitate 
onekoak.

Irudi eta soinu gehienak egokiak
dira eta transmititu nahi den 
mezua komunikatzen dute.

Irudi eta soinu batzuren kalitatea 
hobetu daiteke.

Gorabeherak bolumenean edo 
soinu-etenak, entzumena 
eragozten dutenak.

Irudi batzuk ez oso argiak edo 
transmititu nahi den mezuarekin 
bat ez datozenak.

Irudiak eta soinuak kalitate 
gutxikoak.

Hautaketa erabat arbitrarioa eta 
ez dator bat transmititu nahi den 
mezuarekin.

Diseinua eta
sormena 

Trailerrak, irudikatzen dituen 
emozioak pizten ditu: tristura, poza, 
beldurra, etab.

Betetzen du aurreikusitako helburua.

Trailerrak lortzen du irudikatzen 
dituen emozio gehienak piztea: 
tristura, poza, beldurra, etab. 

Betetzen du aurreikusitako 

Trailerrak emozioren bat piztea 
lortzen du.

Justu samar betetzen du helburua.

Testu- irudi- eta soinu-baliabideak 

Trailerrak ez du lortzen emozioak
piztea.

Ez du helburua betetzen.

Emaitza ez da sinesgarria ez 
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Modu egokian eta sormenez 
erabiltzen ditu testu-, irudi- eta soinu-
baliabideak ideia desberdinak 
nabarmentzeko.

Muntaketa tekniko oso ona, iraupen 
egokia.

Gidoi sinesgarria eta originala.

Ideia berri, deigarri eta eraginkor 
ugari.

helburua.

Testu-, irudi- edota soinu-
baliabideren bat ez dator bat 
nabarmendu nahi diren ideiekin.

Muntaketa tekniko egokia eta 
iraupena ez gehiegizkoa.

Gidoia egokia.

Emaitzak nolabaiteko 
originaltasuna eta zenbait 
xehetasun berri ditu.

erabiltzeko zailtasunak.

Muntaketa teknikoak betetzen ditu 
gutxieneko eskakizunak, baina 
iraupena ez da egokia.

Emandako ereduak erabiltzen ditu,
baina ideia originalak ez. Ez oso 
originala ez sinesgarria.

originala. Ez dauka xehetasun 
berririk.

Beste egile 
batzuen irudien 
eta soinuen 
kredituak.

Jabari publikoko edo Creative 
Commons-eko lizentzia duten irudiak
eta audioak erabili dira beti.

Jatorria zehaztu da.   

Erabilitako irudiak eta audioak

Creative Commons-eko lizentzia
dute edo jabari publikokoak dira 
baina ez da denen jatorria 
zehaztu.

Erabilitako irudi eta audio guztiak 
ez dira jabari publikokoak edo 
Creative Commons-eko lizentzia 
dutenak eta ez da jatorria zehaztu

Erabilitako irudiak eta audioak ez
dute Creative Commons-eko 
lizentzia edota ez da haien 
jatorria zehaztu.
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