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Izenburua

Posterraren izenburua eta 
azpiizenburua egokiak eta 
iradokitzaileak dira, eta 
gaiaren arabera koherenteak
dira.

Izenburua eta azpiizenburua ez 
dira erabat koherenteak gaiaren 
arabera.

Izenburua egokia da, baina 
azpiizenburua ez da erabat 
koherentea gaiaren arabera.

Titulua ez da oso egokia 
eta azpitituluarik ez 
dauka, edo, edukita ere, ez
du loturarik tituluarekin

Edukia

Sinbolo bakoitzaren azalpena eta 
informazioa zabaltzeko estekak 
daude.

Sinboloen azalpen bat dago, 
baina ez dago horietako 
bakoitzari buruzko informazioa 
zabaltzeko estekarik.

Sinboloei buruzko azalpenak ez 
dira egokiak edo zerbait falta 
dute. Ez dago edukia zabaltzeko
estekarik.

Sinboloak edo horien azalpenak
falta dira. Ez dago edukia 
zabaltzeko estekarik.

Antolaketa bisuala

Erakargarria eta originala da. 
Irudiak egokiak dira edukiari 
dagokionez. Bideoak eta 
infografia argigarriak txertatu 
ditu.
Informazioa oso ondo antolatuta 
dago, eta oso argia eta 
irakurterraza da.

Bere helburua betetzen du; 
produktu egokia da.
Irudiak edukiarekin bat datoz.
Bideo eta infografia argigarri 
batzuk txertatu ditu.
Oro har, informazioa argia da 
eta ondo antolatuta dago.

Posterra ez da oso erakargarria.
Irudi batzuk ez dira oso egokiak 
edukiari dagokionez.
Ez dago ez bideorik ez 
argibiderako infografiarik.
Informazioa ez dago oso argi 
antolatuta.

Posterra ez da oso erakargarria.
Irudiak eta edukia ez datoz ba.
Ez dago ez bideorik ez 
argibiderako infografiarik.
Informazioa ez da argia eta 
desordenaturik dago, eta, 
horregatik, zaila da irakurtzen.
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Tresna digitalaren 
erabilera

Tresnak eskaintzen dituen 
aukerak erabili ditu.
Badaki erabiltzaile gisa sartzen, 
txantiloia aukeratzen edo txantiloi
hutsetik sortzen, elementuak 
gehitzen eta iturriak eta koloreak 
aldatzen.
Badaki multimedia elementuak 
txertatzen. Lana gorde du eta 
badaki txertatzeko kodea 
eskuratzen.

Tresna behar bezala erabili 
du, aukerak baliatuz.
Badaki erabiltzaile gisa 
sartzen, txantiloia 
aukeratzen, elementuak 
gehitzen, iturriak eta 
koloreak aldatzen.
Multimedia-elementu batzuk 
txertatzen badaki.
Lana gorde du eta badaki 
txertatzeko kodea eskuratzen.

Gutxi erabili ditu tresnaren 
aukerak.
Badaki erabiltzaile gisa 
sartzen, txantiloia 
aukeratzen, elementuren 
bat gehitzen, iturriak eta 
koloreak aldatzen.
Multimedia-elementu batzuk 
txertatzen badaki.
Gorde du lana, baina ez daki 
txertatzeko kodea eskuratzen.

Ez ditu tresnaren aukerak 
erabili.
Badaki erabiltzaile gisa 
sartzen eta txantiloia 
aukeratzen, baina 
laguntza behar du 
elementuak gehitzeko eta 
iturriak eta koloreak 
aldatzeko.
Ez daki multimedia elementurik
txertatzen.
Laguntza behar du lana 
gordetzeko eta txertatzeko 
kodea eskuratzeko.
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