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Plangintza

Testuaren zirriborroa egin du, 
gidoiari egokituta, behar 
bezala planifikatuta, eta 
proposatutako hobekuntza-
iradokizunak kontuan 
hartuta.

Gidoi sinple bat egin du.

Zirriborroak gidoia 
errespetatzen du eta testua 
hobetzeko proposatutako 
iradokizunetako batzuk 
kontuan hartu ditu.

Gidoia ez dago erabat osatuta.

Zirriborroa ez dator bat 
gidoiarekin edo ez ditu kontuan 
hartu proposatu dizkioten 
hobekuntza-iradokizunak.

Testuaren zirriborroa egin du, baina
erdizka, aurre-gidoirik gabe eta 
hobetzeko proposatu dizkioten 
iradokizunak kontuan hartu gabe.

Hizkuntza egokitzea

Testua argia eta irakurterraza
da.

Hiztegi oparoa du eta 
sekuentzia didaktikoaren 
terminologia espezifikoa 
erabiltzen du.

Eraikin sintaktikoak zuzenak 
eta denetarikoak darabiltza. 
Paragrafoen arteko lokailuak 
eta puntuazio-zeinuak behar 
bezala erabiltzen ditu. 

Autobiografian lehen 
pertsona behar bezala erabili 
du, eta ezaugarriak eta 
sentimenduak gehitzen 
dizkio objektu 
pertsonalizatuari.

Testua argi samarra da eta 
irakurterraza. Hiztegi egokia 
du eta sekuentzia 
didaktikoaren termino 
espezifiko batzuk 
badarabiltza.

Eraikin sintaktikoak zuzenak 
dira.

Paragrafoen arteko lokailuak 
erabili ditu eta puntuazio-
zeinuak dira.

Autobiografian lehen 
pertsona behar bezala erabili 
du, eta ezaugarriak eta 
sentimenduak eman dizkio 
objektu pertsonalizatuari.

Testua ez da behar bezain argia 
eta irakurtzen zaila da.

Hiztegia oinarrizkoa du, eta 
sekuentzia didaktikoaren 
terminologia espezifiko gutxi 
darabil. Erabilitako eraikin 
sintaktiko batzuk ez dira zuzenak.

Paragrafoen artean tarteka 
erabiltzen ditu lokailuak eta 
puntuazio-zeinu batzuk falta dira.

Autobiografian ez du lehen 
pertsona erabiltzen, edo/eta ez 
dio ezaugarri eta sentimendurik 
ematen objektu 
pertsonalizatuari.

Testua ez da argia, eta irakurtzen 
zaila da. 

Darabilen hiztegia ez da egokia, eta 
sekuentzia didaktikoaren 
terminologia espezifikorik ere ez 
darabil.

Eraikin sintaktikoak ez dira zuzenak.

Paragrafoen artean ez ditu 
lokailuak erabiltzen edo/eta 
puntuazio-zeinuak falta dira.

Autobiografian ez du lehen 
pertsona erabiltzen, edo/eta ez dio 
ezaugarri eta sentimendurik 
ematen objektu pertsonalizatuari.
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Agindutako zereginari 
egokitzea

Narrazioak ondo betetzen 
ditu testu autobiografiko 
baten ezaugarriak. Egitura 
oso ondo antolatuta dauka: 
aurkezpena, bere bizitzako 
gertaerak eta amaiera.

Eskatutako informazioa argia,
osoa eta ondo antolatua da. 
Objektua egiteko 
prozesuaren fase guztiak 
aipatzen ditu, jatorritik, 
lehengai denik, eraldatzen 
den arte.

Narrazioak ia beti betetzen 
ditu testu autobiografiko 
baten ezaugarriak.

Egitura oso ondo antolatuta 
dauka: aurkezpena, bere 
bizitzako gertaerak eta 
amaiera.

Argi eta garbi aurkezten du 
eskatutako informazioa: 
tresna egiteko prozesuaren 
faseak, jatorritik, lehengaia 
denetik, eraldatzen den arte.

Narrazioak gutxitzen betetzen 
ditu testu autobiografiko baten 
ezaugarriak. Hiru elementu 
hauetatik, bi besterik ez ditu 
landu: aurkezpena, bere 
bizipenak eta amaiera.

Eskatutako informazioa oso narras 
aurkeztu du: Objektua 
elaboratzeko  prozesuaren 
faseetatik (lehengaia denetik 
eraldatu arte) fase bat baino 
gehiago falta dira.

Narrazioak ez ditu betetzen testu 
autobiografiko baten ezaugarriak.

Egitura argirik ez du.  Ez du 
elementu hauetako bat bera ere 
islatu (aurkezpena, bere bizitzako 
gertaerak eta amaiera), edo bakarra
islatu du.

Eskatutako informazioa ez da modu
egokian aurkeztu : objektua egiteko
prozesuaren bi fase baino gehiago 
falta dira, materia gisa sortzen 
denetik eraldatzen den arte.

Estiloa

Titulu oso egokia du, 
testuarekin koherentea. Gaia 
tratatzeko irudimena erabili 
du.

Estilo eta formatua txukunak 
ditu  eta erakargarriak dira.

Titulu egokia du, testuarekin 
koherentea.

Gaiaren tratamendua nahiko  
irudimentsua da.

Estilo eta formatu egokiak 
ditu.

Izenburua ez da egokia edo ez 
dator bat testuarekin.

Tratamendua ez da oso 
irudimentsua.

Estiloa eta formatua ez dira 
txukunak eta ez dira 
erakargarriak.

Izenburua ez da egokia eta ez dator 
bat gaiarekin.

Ikuspegia ez da irudimentsua.

Estiloa eta formatua ez dira batere 
txukunak, ezta erakargarriak ere.
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