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 MAILA DBH4 X
1 ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK.GAITASUN MODUAN ADIERAZITA.

1. Beharrizanak eta Baliabideak
2. Ondasunak eta Zerbitzuak
3. Aukera kostua
4. Makroekonomia eta Mikroekonomia
5. Ekoizpen Faktoreak
6. Eragile Ekonomikoak
7. Ekoizpen Prozesua eta efizientzia 
8. Hazkunde ekonomikoa
9. Sektore ekonomikoak
10. Zergak ezagutzen
11. Enpresa motak eta hauen izaera juridikoa
12. Finantzaketa
13. Diru-sarrerak, kostuak eta etekinak
14. Enpresen zerga-beharrak
15. Sektore publikoaren mailak
16. Zergaitik estatuaren parte hartzea
17. Gastu eta diru sarrera publikoak
18. Errenta ezberdintasunak
19. Lan merkatua zer den
20. Lan merkatuko adierazleak
21. Soldata desberdintasunak
22. Langabeziaren neurketa
23. Langabeziaren efektuak
24. Lan politika
25. Prezio mailak eta Erosketa ahalmena
26. Inflazioa eta bere ondorioak
27. Inflazioaren zergaitiak
28. Deflazioa
29. Interes Tipoak
30. Langabezia eta Inflazioa
31. Interes Tipoen Ondorioak Ekonomian
32. Globalizazioa
33. Herrien arteko merkataritzaren zergaitia
34. Librekanbioa eta Merkataritza askea
35. Protekzionismoa
36. Nazioarteko Erakundeak

2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa

1. Zer da Ekonomia
2. Ekoizpena

1. Zergak
2. Enpresa
3. Estatua

1. Langabezia
2. Inflazioa eta Interes-tasa
3. Nazioarteko Ekonomia
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3 IRAKAS PROZESUAN ERABILTZEN DEN METODOLOGIA
● Ikasleen maila  kontuan izanda baliabide  desberdinak  erabiliko  ditugu:  ikasgaiaren  azalpena,  eskemak eta ariketak,  ariketa

osagarriak, gaia lantzeko fitxak. 
● Ahoz eta laguntza digitalekin egiten diren aurkezpenak.
● Sarearen erabilera ikasleek beraien lanak bertan argitaratzeko.
● Pentsamendu logikoa garatzen duten jarduera eta jolasak.
● Taulak eta grafikoak irakurri eta aztertzea .
● Ikaslegoaren inguru pertsonalean ematen diren egoera esanguratsuak konpontzeko egin beharreko kalkuluak.
● Berrien erabilera ikertu eta eztabaidatu.
● Gertakari desberdinen inguruan gure gaiekin zerikusia duten ideiak landu eta eztabaidatuz erlazionatu.
● Gaur egungo Ekonomi Faktoreak aztertu eta interpretatu.
● Zerga tailer interaktiboa.
● Proiektuez baliatuz eginiko lana.
● Galdera esanguratsuen  planteamentua.
● Informazio batu, sailkatu eta tratatzeko.
● Kanoi digitalaren erabilera: irakaslearen azalpenak, ikasleen aurkezpenak egiteko.
● Interneten erabilera sustatu erlazio pertsonaletan etea ikastetxeen arteko proiektu eta jardueratan, posta elektronikoa, txat,

foroak....
● Ekonomiarekin zerikusia duten edozein galdera klasean planteatzea denon artean honetaz berba egiteko.

4 BALIABIDEAK
● Irakasleak hainbat liburu eta internetetik ateratako informazioa erabiliz banatutako txostenak.
● Ordenagailu portatilak.
● Programa desberdinak
● Proiektorea azalpenak eta egindako lanak aurkezteko.
● Irakasleak egindako fitxak eta prestatutako ariketak.
● Ikus – entzunezko baliabideak.
● Ikasgela digitalean azaldutako bideo-tutorialak, jolasak, aurkezpenak…
TESTU LIBURUA: Ez dago ARGITALETXEA: 
5 EBALUAZIO- IRIZPIDEAK, ADIERAZLEAK 

EBALUATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK, KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Ebaluazio irizpideak:

● Ebaluaketa bakoitzean landu diren gaietan gutxieneko helburuak menperatzea. Horretarako gaiko azterketak eta
Ebaluaketa azterketak izango ditugu.

● Gelan egindako ariketa praktiko zein teorikoak egin eta hauetan parte hartzea modu aktibo batetan.
● Ikasgaiarekiko interesa aurkeztea, ikaskideak eta irakaslea errespetatuz.

Kalifikazio irizpideak:
Ebaluaketa jarraiko sisteman, helburuen lorpena irakaskuntza-hezkuntza prozesuaren amaieran neurtzen da. Halere, ikasturtearen
hiru ebaluaketetan zehar egindako jarduerek eta frogek, aukera emango diote irakasleari helburu horien lorpenaren maila neurtzeko
eta dagokion zenbakizko balioa atsekitzeko.
Horretarako, hurrengo kalifikazio irizpideak hartuko dira kontutan:

- Ebaluazio bakoitzean, zenbait idatzizko eta praktikazko  ariketak egingo dira, azken notan batazbesteko balioa izango
dutenak (%20)

- Ebaluazio bakoitzean, gai bakoitzeko azterketa bat egingo da, azken notaren batazbesteko balioa izango dutenak (%30)
- Ebaluazio bakoitzean, ikusitako gai guztien Ebaluazio azterketa bat egingo da, azken notaren bataztesteko balioa izango

duenak (%40)
- Ikasleek gelan erakutsitako aditasuna, interesa, etxerako lanak etabar kontutan hartuko dira (%10) kontutan.

6 BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA 
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Ebaluaketa bat gainditzeko 5 atera beharko da. Ebaluaketa bakoitzaren ostean, gainditu ez duten ikasleei irakasleak aparteko 
ariketa bildumak, azalpenak eta bestelako laguntza eskainiko dizkie.

Ekonomia ikasgaiko ebaluazio sistema jarraia da, hau da, ez dago errekuperaketarik. Lehen edo bigarren ebaluaketa gainditzen 
ez duten ikasleek, hauek gainditzeko aukera izango dute hurrengo edozein ebaluaketa gaindituz. Edozein momentutan 
irakasleak froga konkreturenbat edo lan gehigarrirenbat bialdu ditzake, gainditu gabe egon diren jakintza konkretu batzuk 
gainditu ahal izateko.

Ebaluaketa jarraia denez, hirugarren ebaluaketako nota ikasturteko azken kalifikaziotzat hartuko da.
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