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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARTE A (PRIMEIRA PROBA) 

Presta atención á presentación (marxes, riscados, páxinas numeradas), escribe 
con letra lexible. 

Emprega unha adecuada expresión escrita: capacidade de redacción, correcta 
ortografía, pulcritude na presentación. 

Emprega un vocabulario técnico amplo e adecuado ao tema tratado e amosa 
fluidez na expresión escrita. 

Demostra coñecementos da especialidade, actualizados e habilidade na solución 
dos supostos. 

Aplica a lexislación apropiada para o desenvolvemento do exercicio, se é o caso. 

Aplica as técnicas procedementais propias da especialidade para resolver os 
exercicios. 

A resolución do exercicio é consecuencia dun proceso lóxico e coherente. 

Presenta un resultado correcto e unhas conclusións coherentes nos supostos 
onde así se requira. 

Realiza unha lectura da proba fluída e áxil, como resultado dunha expresión 
escrita correcta. 

Amosa unha coincidencia exacta entre o lido e o texto escrito. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARTE B (PRIMEIRA PROBA) 

A estrutura do tema presenta, como mínimo, os seguintes apartados: título, 
índice, introdución, desenvolvemento dos epígrafes do índice, conclusión e 
referencias. 

A estrutura do tema é coherente, ordenada e secuenciada de maneira lóxica. 

Presta atención á presentación (marxes, riscados, páxinas numeradas), escribe 
con letra lexible e sen erros ortográficos e gramaticais. 

Emprega un vocabulario técnico amplo e adecuado ao tema tratado e mostra 
seguridade e fluidez na expresión escrita. 



Demostra coñecer o tema, profundando nos contidos e desenvolvendo todos os 
apartados. 

Ofrece exemplos do sector actualizados, esquemas e/ou gráficos que axudan a 
clarificar os contidos. 

Mostra evidencias que avalan o exposto e ofrece referencias, investigacións, 
autores, lexislación... que dan rigor ao desenvolvemento do tema. 

Realiza unha lectura da proba fluída e áxil, como resultado dunha expresión 
escrita correcta. 

Amosa unha coincidencia exacta entre o lido e o texto escrito. 

 


