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1. SARRERA
Honako unitate didaktikoak, Garapen Iraunkorreko Helburuak eta Finantza Etikoak inguruan
ikasleekin lantzeko egitasmoan eta gazteei ezagutzera ematearen beharrean du abiapuntua.
Aurkezten duguna, DBH 4.mailan garatzeko proposamena da, Ekintzailetza eta Enpresaren
Jarduera Hastapenak irakasgaiko edukiek gai honi buruz lantzeko aukera ematen dutelako.
Programazioari dagokionez, DBHko Giza eta Gizarte Zientzietako programazioa erabiliko
dugu, eta zehatzago hartuz, Ekintzailetzako ikasgaiarekin ibiliko gara bueltaka. Heziberri
2020k emango dizkigu unitaterako beharrezkoak izango ditugun printzipioak gure eduki,
helburu, konpetentzia eta ebaluazio irizpide zein lorpen adierazleak definitzeko.

Gure proiektuaren helburua beraz, ikasleak GIH eta Finantza Etikoen inguruan
sentsibilizatzea eta kontzientziatzea izango da batik bat. Hau lantzeko pentsatu dugun
zeregina tortilla patata jasangarrien salmenta egitea izango da eta bukaerako emaitza lortzeko
bidean erran dugun helburua lortzeko kontzeptuak barneratuko dira.

Unitate didaktikoa aurrera eramateko, 11-12 saioren artean garatzekoak diren jardueren sorta
bat prestatu da. Aurkezten dugun proposamenak beraz, hainbat jarduera eta material biltzen
ditu eta jarduera bakoitzak iraungo duen denbora zehaztuta egonen da.
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2. UNITATE DIDAKTIKOA

IRAKASGAIA
Ekintzailetza eta Enpresa Jardueren Hastapena

GAIA
Garapen iraunkorreko helburuak eta finantza etikoak.

MAILA
DBH 4

SAIOAK
11 saio, 4 aste

ARAZO EGOERA: IZENBURUA
Zer da garapen iraunkorra eta nola aplikatu gure proiektu ekintzailean?

● Testuingurua
Gaur egun, elikadurak duen garrantziak zer esan handia sortzen du gizartean, osasunaren aldetik,
gertutasunaren aldetik (garraioaren kutsadura eta km0 eredua), ekoizpenaren baldintzen arabera (ur
kontsumoa, animalien esplotazioa, deforestazioa eta pestizidak), langileen baldintzen arabera (genero
ikuspuntua eta migranteen kasua), etab. Kalean entzuten diren eztabaida horiek guztiak Nazio Batuen
Erakundeak definitutako Garapen Iraunkorreko Helburuetan (GIH) ere aurki ditzakegu zerrendatuak. Beraz,
instituzioak eta gizartea ados daude kezka horien lehentasunean. Baina kezka fasetik soluzio fasera igaro
behar dela adierazten digute bai zientzialariek, bai aktibistek eta baita, azkenaldian, politikariek ere.
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● Arazoa
Ikasleek ikasbidaira joateko dirua behar dutenez, pintxoak saltzea bururatu zaie. Hau kontuan izanda,
unitate didaktikoaren galdera motorra hurrengoa izango da: Posible al da dirua irabaztea ingurumenari eta
pertsonei kalterik egin gabe?

● Helburu orokorra (xedea)
Gure xedea ikasleek proiektu ekintzaile bat (finantzaketa, kontsumo, produkzio eta komertzializazio
prozesuekin) burutzea da, haien erabakiek gizartean, ingurunean eta bideragarritasun ekonomikoan dituzten
eraginak kontutan harturik.

ZEREGINA
“Ekintzailetza eta enpresa jardueren hastapena” ikasgaian gaudenez gero, gure ikasle taldearen erronka
ez da bakarrik ekonomia eta finantza etikoari buruzko kontzeptuak ulertzera mugatuko, baizik eta
proiektu jasangarri bat burutzea ere nahi dugu. Ekintzailetza esperientzia hori elikatze-produktu
jasangarri bat egitea eta saltzea izango da, haien ikasketa bidaiaren zati bat finantzatzeko.

OINARRIZKO GAITASUNAK
Zeharkakoak
● Hitzezko, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia.
● Ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia.
● Elkarbizitzarako eta elkarlanerako konpetentzia.
●

Norbera izaten ikasteko konpetentzia.

● Sormenean konpetentziak.
● Hausnarketa eta kontzientzia kritikoan konpetentzia.
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Disziplinakoak
● Norbera banakako pertsona dela eta gizartean beste pertsona batzuekin bizi dela ulertzea, eta pertsona
horiekin lanean aritzea eta antolatzea askotariko ezaugarriak eta xedeak dituzten taldeetan, maila bat
baino gehiagotan (familian, eskolan, auzoan, herrian, nazioan eta gainerako mailetan).
● Norberaren gizartea ezagutzea, eta bereziki haren iraganeko eta egungo eraketa, antolamendua eta
funtzionamendua; gizartea zer lurraldetan eta nola ezarrita dagoen jakitea, haren iraganaren
kontzientzia hartzea eta gizakien ekintzak gizartean sortzen dituen arazoen aurrean modu positiboan
jarduteko gaitasuna lantzea.
● Bizi duen inguruneaz jabetzen den herritarra izatea eta egoera hori onartzea, konpromisoa izanda eta
elkartasuna adierazita; aintzat hartzea garaiko gizarteetako aniztasun soziala eta kulturala, eta, bereziki,
egungo euskal gizartekoa, eta naturarekin, bere buruarekin eta gainerako pertsonekin harremanetan
jartzeko era berrien bila aritzea, gizartea hobetu eta jasangarri bihurtzeko.
● Giza eskubideak izatea norberaren bizitzako eta gizarteko ekintzei eta egoerei buruzko iritziak osatzeko
erreferente unibertsala eta norberak herritar gisa dituen eskubideak erabili eta betebeharrak betetzeko
erreferentea; eta parte-hartzeko, begiruneko, justizia sozialeko eta elkartasuneko jokabideak lantzea,
balioetan oinarritutako demokrazia gauzatzeko.
● Bizi duten mundua ulertzeko behar dituzten ezagutzak, trebetasunak eta jarrera eskuratzea; hau da,
munduaren alderdi fisikoak, sozialak eta kulturalak, iraganean izandako bizipen kolektiboak eta gaur
egungo bizipenak, eta bizitza sozialari dagokion espazio fisikoa ulertzeko behar direnak, munduan
eragile aktibo izateko.

HELBURUAK
Etapako helburuak
● Jarrera ekintzailea sustatzea eremu pertsonalean, gizarte-eremuan eta, bereziki, lan-eremuan, eta
edozein pertsonak bere garapenean eta bilakaeran izan beharrezko funtsezko printzipioa dela ohartzea.
Orobat, haren ondorioak aztertzea, eta, funtsean, ohartu eta bere egitea pentsamendu kritikoa, erabakiak
hartzea/problemei konponbidea ematea eta lidergoa jarrera ekintzailea izateko ezinbesteko ekintzak
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direla.
● Jakitea zer informazio behar den zenbait egoeratan (eta, bereziki, lan-jardueran, dela besteren
konturakoa, dela norberaren konturakoa), baliabideak erabiltzea informazio hori lortzeko, eta jarduera
ekintzaile bat gauzatzeko beharrezkoak diren prozesuak eta aukera-azterketak egitea.
● Enpresa bateko sail nagusiak edo enpresan egiten diren oinarrizko funtzioak zein diren adieraztea,
haietako bakoitzeko helburuak eta eginkizunak deskribatzea, eta azaltzea zer harreman eta betebehar
dituzten egiten duten jardueran parte hartzen duten eragile, entitate eta erakunde publikoekiko.

Helburu didaktikoak
● Arazo globalen eta irtenbideen hausnarketa eta kontzienziazioa sustatzea. [1. 2. eta 3. jarduerak]
● Produkzio eta kontsumo etikoaren garrantzia ulertzea. [4. jarduera]
● Dirua elkarren artean kudeatzeko abilezia lantzea eta lorturiko mozkinarekin zer egin erabaki arduratsu
eta bidezko bat planteatzea. [7. jarduera]
● Bideragarritasun ekonomikoaren eta zuzentasun etikoaren arteko gatazketaz jabetzea eta horiei
erantzunbide zehatzak planteatzen ikastea. [5., 7. eta 8. jarduerak]
● Canvas taularen bidez proiektu ekonomiko baten ikuspegi globala eta estrategikoa lantzea. [6. jarduera]
● Elikagaiak garraiatzerako orduan modu jasangarriak kontuan hartzea. [7. jarduera]
● Marketing estrategia ezberdinei buruz informatzea eta proiektu honentzako egokiena aukeratzea eta
Marketing-ak eskaintzen dituen baliabideen bidez proiektuaren berri emateko ideiak pentsatzea eta
abian jartzea. [7. jarduera]
● Ikasleek haien inguruan kidetzak eta kooperazio esparruak sortzeko gaitasunak hobetzea. [8. jarduera]
● Denboraren kudeaketa autonomoa hobetzea. [8. eta 11. jarduera]
● Kreatibitatea lantzea publizitatearen formatua sortzeko eta formatua aukeratzerako orduan taldekide
guztiak ados jartzeko kapazitatea hobetzea. [9. jarduera]
● Egin beharko dituzten eginbeharrak guztion artean adostu eta banatzeko enpatia eta asertibitatea
demostratzea. [ 4., 5., 8., 9., 11. eta 12. jarduerak]
● Klase orduetatik kanpo egin beharreko lanen banaketa guztion artean antolatzen gai izatea. [7., 8., 10.,
13. jarduerak]
● Norberak bere lan pertsonala eta bere taldearen lana zuzentasunez eta ikuspuntu kritikotik
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auto-ebaluatzen ikastea. [5., 12., 13. eta 14. jarduerak]
● Beraiek martxan jarritako proiektuaren dilemak eta zailtasunak ekonomia globalean sortzen direnekin
loturak egitea. [13. eta 14. jarduerak]

EDUKIAK
● Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea, etab.). [Prozedurazkoa]
● Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna aztertzea. [Prozedurazkoa]
● Lortutako emaitzaren berri ematea. [Prozedurazkoa]
● Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea. [Prozedurazkoa eta Jarrerazkoa]
● Ekimen ekintzailea eta enpresaburua gizartean. [Kontzeptuzkoa eta Jarrerazkoa]
● Kontabilitate-kontzeptua eta enpresaren oinarrizko nozioak. [Kontzeptuzkoa]
● Merkataritza- eta marketin-eginkizuna. Teknikak eta baliabideak: Zabalkundeko eta publizitateko
materialak. Bezeroekiko harremana. [Kontzeptuzkoa eta Jarrerazkoa]
● Enpresak finantzatzeko iturriak, kanpokoak (bankuak, laguntzak eta diru-laguntzak, crowfundinga) eta
barnekoak (akziodunak, inbertitzaileak, mozkinen aplikazioa), besteak beste. [Kontzeptuzkoa]
● Enpresa-proiektu baten bideragarritasun ekonomiko-finantziazioari buruzko azterlana. [Kontzeptuzkoa]

JARDUEREN SEKUENTZIA
Hasierako fasea
● 1. Jarduera: Kokatzeko, motibatzeko eta aurre ezagutzak ebaluatzeko ariketak. Hasteko, ikasleen
arreta deitzeko, bideo bat jarriko dugu. Honen helburua ez da ikasleek Garapen Iraunkorreko Helburuak
bere horretan barneratzea, baizik eta gaur egun dauden desoreka eta arazo globalei buruz hausnartzea.
Bideoa ikusi ostean, eztabaidarako tartea izango dugu, galdera batzuen bidez, irakasleak dinamizatu
beharko duena, ikasleen parte hartzea eta gogoeta bideratuz. Garrantzitsua da, irakaslearen papera
neutroa eta aktiboa izatea, eztabaida baldintzatu gabe dinamizatzeko. Lehenengo jarduera honen bidez,
ikasleen kontzienziazio eta ezagutza maila ezagutuko dugu.
○ Informe

semanal

programako

“Clima,

planeta

al

limite”

bideo

laburra:
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-clima-planeta-limite/339497
4/
○ Orientazio galderak (eztabaida bideratzeko):
■ Zer dago klima aldaketaren atzetik?
■ Sistema ekonomikoak zein eredu bultzatzen du?
■ Nork dauka errua eta norena da ardura?
■ Nork sufritzen ditu ondorioak?
■ Zergatik gerrak, pobrezia, gosea eta gaixotasunak? Nork bultzatzen ditu, zer interes daude,
etab.?
■ Ekosistemak suntsitu eta galtzearen arriskuak.

Lehenengo jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gora behera): 20 minutu.

● 2. Jarduera: Garapenaz hausnartzen. Gainazaleko hausnarketa egin ostean, gaur egungo
garapenaren ideia aztertzea eta kritika sustatzeaz gain, modelo berriei buruz pentsatzeko ariketa bat
egingo da. Lanean hasi aurretik lau pertsonetako lan taldeak egingo dira. Irakasleak egingo ditu taldeak,
ahalik eta orekatuenak izateko, hainbat irizpide kontuan izanda: talde heterogeneoak izatea, hau da,
gaitasun, interesa eta jatorri ezberdinak nahastea, eta haien artean lan giro ona bermatuko duen taldea
izatea. Behin taldeak eginda, talde bakoitzak, haientzat, munduko bost arazo garrantzitsuenak zeintzuk
diren argudiatu, bai eta hauei aurre egiteko hartu ahal diren neurriak pentsatuko dituzte eta paper batean
idatzi. Horren ostean, klase guztiarekin konpartituko dira taldeetan aterakoak eta eztabaidatuko dira,
helburua ez da arazo garrantzitsuen zerrenda itxi bat adostea, baizik eta haien hausnarketa propioa
sustatzea.

Bigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 35 minutu
○ Arazoak identifikatzea eta konpontzea: 15 minutu
○ Klasean eztabaidatzea: 20 minutu

● 3. Jarduera: Proiektuaren aurkezpena. Bigarren saioarekin hasteko, Garapen Iraunkorreko
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Helburuak zer diren eta hauek nola lortzeko azalpen bideoa ikusiko da. Ikasleen atentzioa deitzeko.
UNESCOren bideoa: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos”:
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
Bideoa ikusi ostean, hurrengo klaseetan egingo dugun proiektua azalduko da, nondik norakoak bai eta
ebaluazio irizpideak ere. Ikas urte amaierako ikas-bidaiarako dirua ateratzeko elikatze-produktu bat
egin eta salduko dute. Lauko taldeetan banatuko dira, (aurreko egunean egindako taldeak izango dira,
ongi lan egiten dutela ikusten bada, bestela moldaketaren bat egon daiteke) enpresa bat sortuz. Horrela,
enpresa etiko baten funtzionamendua ezagutu beharko dute, bai eta bertan garapen iraunkorreko
helburuak nola txertatzen diren ikasi. Zer produktu salduko duten, nondik eskuratuko dituzten
lehengaiak, lanaren banaketa orekatua, etab. erabaki beharko dute. Amaitzeko, produktua prestatu eta
salduko da. Ebaluazioan, bakarka eta taldean lan egiteko gaitasunak, eta enpresa etikoa eta Garapen
Iraunkorra ulertu eta nola aplikatu den aztertuko da. Horretarako, errubrika modelo ezberdinak
erabiliko dira (irakasleak erakutsi ditzake klase osoari). Behin proiektua azalduta, ikasleek izan ahal
dituzten zalantzak argituko dira.

Hirugarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 25 minutu
○ Bideoa: 6 minutu
○ Proiektua azaltzeko: 19 minutu

Garapen fasea
● 4. Jarduera: Produkzio eta kontsumo jasangarriaren bila. Behin GIH-en eta proiektuaren
aurkezpena eginda, lagungarria egingo zaizkigun material eta kontzeptuak lantzen hasiko gara, sortuko
dituzten enpresak ahalik eta etikoenak izateko. Hasteko produkzio, distribuzio eta kontsumo eredua
landuko dugu.
○ Horretarako Gaztelaniazko irakasgaiko irakaslearekin batera artikulu bat irakurriko eta honen
ulermena landuko dugu, geroko role-playing ariketa prestatzen lagunduko diguna. Proposatutako
baliabidea1 Peio H. Riañok Jorge Carrión “Contra Amazon” liburuaren autoreari egiten dion

1

Irakasleak hautatu dezake beste baliabide idatzi bat, ikasle taldearen ezaugarriei, ikasteko beharrei eta
zentruaren antolamenduari egokituagoa. Adibidez, ingelesezko irakaslearen konplizitatea lortzea errazagoa
izango dela uste badu, gai honen inguruan ingelesez idatzitako testu bat proposatu dezake jarduera honetan.
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elkarrizketa

da,

helbide

honetatik

berreskuratua:

https://elpais.com/cultura/2019/09/19/actualidad/1568878886_522266.html
[Zentroaren antolamenduak horrela egiteko aukera ematen badigu, ekintzailetza proiektuaren
ariketatxo hau Gaztelaniazko (edo edozein hizkuntzazko) irakaslearekin egitea izango zen
hoberena. Jarduera hau Heziberri 2020ko DBH 4ko Gaztelaniazko ikasgaiaren kurrikulumarekiko
konpatiblea dela egiaztatu dugu.]
○ Role-playing-ean, talde bakoitzean hauetako pertsonaiak agertu behar dira:
a. Auzoko dendetan erosten duen pertsona bat.
b. Askotan internet bidez edo zentro komertzial handietan erosketak egiten dituen pertsona bat.
c. Denda txiki baten jabea.
d. Enpresa transnazional bateko ordezkaria.
Talde txikietan, bakoitzak esleitutako pertsonaia defendatu beharko du, planteatutako arazoaren
aurrean: Zein da kontsumo eredu hoberena?
Horren ostean, irakasleak bilduko duen paper batean idatziko dute benetan etikoena iruditzen zaien
modeloa eta klase guztiarekin konpartituko dute talde bakoitzaren esperientzia eta ondorengo
hausnarketaren emaitzak.

Laugarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 40 minutu
○ Artikulua irakurri eta aztertu: Klase orduz kanpo
○ Role-playing: 20 minutu
○ Gogoeta: 20 minutu

● 5.

Jarduera:

Bideragarritasun

ekonomikoa.

Sarrerak,

gastuak, kostuak,

mozkinak eta

errentagarritasunaren kontzeptuak landuko dira jarduera honetan. Jarduera bukatzerakoan proiektuaren
mozkin helburu bat finkatzen lortu behar dute.
○ Tortilla patata pintxo baten lehengaien kostuak kalkulatzeko, irakasleak elikagai ezberdinen
prezioen zerrenda bat emango die. Patataren, arrautzen, olioaren eta ogiaren prezio ezberdinak:
jatorri ezberdinekoak (Frantzia, Espainia, Araba, km0), kalitate ezberdinekoak (eusko label,
europako label ekologikoa, olibakoa, eguzkilorekoa, etab.), eta hornitzaile ezberdinekoak
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(supermerkatua, hipermerkatua, gertuko barazki-denda, eta kontsumo-taldea). Denon artean
prezio-orria irakurriko eta zalantzak argituko dituzte. Irakasleak adieraziko die kalitatearen eta
prezioaren arteko gatazka bat dagoela beti komertzializazio prozesuetan. Guk patata tortilla
“etikoa, jasangarria eta gozoa” eman nahi diegu gure bezeroei, baina dirua irabazi nahi dugu
bidaiarako. Ez da garestiegia izan behar baina bai guri kostatu zaiguna baino garestiagoa:
ezberdintasun horretatik ateratzen da mozkina.
○ Taldeetan banatuko dira (enpresa taldeak: ikus 3. jarduera): talde bakoitzak bere erosketa erabakiak
hartuko ditu eta salmenta prezio bat adostuko du.
○ Klase osoa bilduko da eta taldeek banan-banan haien erabakiak justifikatuko dituzte besteen
aurrean. Haien erabakiak laburtzen dituzten dokumentuak klasean proiektatuko dira (eta irakasleari
entregatuko dizkiote).
○ Gero, irakasleak aurkeztutakoaren inguruan komentarioak egingo ditu eta hurrengo pausoaren
azalpen labur batzuk emango ditu: mozkinak kalkulatzeko formula (haien ezagutzei egokitua)
idatziko du arbelean eta azalduko du. Salmentak - Erosketak = Mozkinak; eta adibidea emango du:
Pintxo bakoitza 2 euroan saldu nahi badute eta haien osagaien kostua euro batekoa baldin bada: 2€
- 1€= 1€ pintxo tortilla bakoitzeko, euro bat irabaziko dute. Kalkulo honetan zailena pintxoaren
kostua ondo estimatzea izango da: osagai bakoitzaren erosketa-prezio ponderatuekin osatu behar
da kostu hori.
[Zentroaren antolamenduak horrela egiteko aukera ematen badu, ekintzailetza proiektuaren
ariketatxo hau Matematikako irakaslearekin egitea izango zen hoberena. Jarduera hau Heziberri
2020ko DBH 4ko Matematikako ikasgaiaren kurrikulumarekiko konpatiblea dela egiaztatu dugu.]
○ Talde bakoitzak haien produktuaren unitate baten kostua eta aterako duten mozkina estimatuko
dute. Horretarako ikasleek “pintxo kanonikoaren formula” finkatuko du irakaslearen laguntzarekin:
adibidez: 20g patata, 15g arrautz, 5g ogi. Ikasleek kalkulu hau era autonomoan egin beharko dute.
Adi!: Bakarrik lehengaien kostua kontuan hartuko da, ez lan-kostua, ez garraioa, ez ezer gehiago.
Beste kostu horiek negozio batean existitzen direla eta gehienetan lehengaienak baino askoz
altuagoak direla argi geratu behar da).
○ Taldeek haien emaitzak klase osoaren aurrean aurkeztuko dituzte. Denbora egongo da
eztabaidarako (agian kalkuloren bat gaizki egin dutela begibistan ikusiko da…) eta taldeek haien
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erosketa erabakiak edota finkatutako prezioa aldatzeko aukera izango dute.
[Besteen erabakiak kopiatzea onartzen da. Ikaskuntza kooperatiboa da helburua, ez gaude taldeen
arteko lehiaketa batean, beraz informazio guztia gardentasunez partekatuko da klasekide
guztiekin. Egoera hauek ezagutza librearen inguruko azalpen batzuk emateko aukera emango diote
irakasleari: open acces, copy-left eta bestelako proposamen etikoak.]
○ Gainera, produkzioaren bolumena denon artean erabakiko dute, eta honen ondorioz mozkin
helburu bat (pintxo bakoitzaren mozkina bider pintxo kopurua). Irakasleak muga bakarra ipiniko
du: bi ordu izango dituzte denon artean pintxoak prestatzeko eta lekua jaso eta garbitzeko.
Behin-betiko Word edo PDF formatuko dokumentu bat prestatuko dute haien erabakiekin eta
irakasleari bidaliko diote.

Bosgarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 110 minutu
○ Lehengaiak aukeratu: 16 minutu
○ Prezioa erabaki: 10 minutu
○ Mozkina kalkulatu: 16 minutu + matematikako ikasgaian bukatu
○ Irakaslearen azalpenak guztira (prezioa eta mozkinak): 18 minutu
○ Erabakiak eta kalkuluak aurkeztu eta eztabaidatu: 30 minutu
○ Ekoizpen eta mozkina helburu orokorrak finkatu: 20 minutu

● 6. Jarduera: Proiektu ekonomikoaren ikuspegi globala. Irakasleak hemengo Canvas taula egokitua
erabiliko du klasean eta Brainstorming baten bidez ikasleek atal ezberdinak betetzen saiatuko dira.
Gero, esandako guztia zuzenduko eta hobetuko da, GIHak eta Finantza etikoak kontuan hartuta.
Bereziki, “Kideak” eta “Baliabideak” atalei garrantzia emango zaie, Finantza etikoei buruzko
hausnarketa bat bideratzeko. Finantzaketa motak eta aukerak anitzak direla adieraziko zaie: denbora
bankuen kontzeptua azalduko zaie, donazioa eta maileguaren arteko ezberdintasunak, mailegatzaile
ezberdinak (lagunak eta ezagunak, instituzio publikoak, bankuak (banka armatua/banka etikoa), etab.).
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Seigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 55 minutu
○ Irakaslearen aurkezpena (Canvas taula): 15 minutu
○ Brainstorming: 15 minutu
○ Ideia hoberenak adostu, zuzendu eta hobetu: 25 minutu

● 7. Jarduera: Erabakiak adosten. Jardueran honetan, ikasleek Canvas taulan identifikatutako zenbait
erabaki desberdin hartu beharko dituzte eta adostasuna lortzeko erronka gainditu beharko dute.
Erabakien planteamendua emango diegu irakasleok eta gero haien artean hitz egiten eta adosten utziko
ditugu, betiere gure laguntza edukiko dutelarik.
Lehenik eta behin, klasea taldeetan banatuko dugu eta erabakien planteamendua azalduko diegu,
ondoko hau izango delarik:
○ Lehenengo erabaki multzoan bi kontzeptu hauek landuko dira:
■ Baliabide ekonomikoak: Nondik aterako dugu dirua lehengaiak erosteko?
■ Azpiegiturak: Non sukaldatuko eta salduko ditugu gure pintxoak?
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○ Lehenengo erabaki sortan, eginbeharren banaketan arduratzeko tartea utziko diegu, hala nola; nor
joango da lehengaiak erostera? Nork zurituko ditu patatak, nork moztuko tipulak, etab.?
Berdintasun printzipioa eta genero ikuspegia kontuan hartuko dute hemen; hala ez bada,
jardueraren bukaeran irakasleak honetaz jabetzeko eskatuko die.
○ Behin aurreko erabakia edo planteamendua lortua dutela, Marketing-eko nozio batzuk kontuan
hartu beharko dituzte. Horretarako, galdera hau erantzun beharko dute: non eta nori salduko diogun
kontuan hartuz, zer nolako packaging-a edota publizitatea egin beharko da?
○ Azkenik, lorturiko mozkinekin zer egin pentsatzea tokatuko zaie. Guk, eztabaida nolabait
errazagoa izateko, galdera hauek azaleraziko dizkiegu: zer egingo dugu irabazitako diruarekin?
Dena ikas-bidaian erabiliko dugu? Irabazitako diru horretan denok meritu berdina daukagu? Denok
probetxu berdina ateratzeko eskubidea dugu?
Talde bakoitzak hartu dituen erabakiekin puzzle moduko bat sortuko dute pieza bakoitzean galdera
bakoitzaren erantzuna jarriz eta honela, baliagarria izango zaie proiektua aurrera eramaterako orduan.
Modu honetan guztion artean eztabaidatzeko aukera izango dugu eta bakoitzak jarri duenarekin ados
dauden edo ez adierazteko aukera edukiko dute. Talde bakoitzak hartu dituen erabakiak aurrera
eramango dira unitate honen ataza aurrera eraman ahal izateko, hau da, erabaki hauek finkatuko dute
patata tortillaren salmenta hein handi batean.

Zazpigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 55 minutu
○ Erabakiak hartzea: 30 minutu
○ Puzzlea egitea: 25 minutu

Aplikazio eta komunikazio fasea
● 8. Jarduera: Erabakiak aplikatzen. Aurreko jarduerari jarraituz, puzzlea aplikatu: planteamendu
zehatzagoa eta pragmatikoagoa egitea, denak sinatu beharrekoa. Saio honetan, hiru ataza daude
betetzeko, klasea hiru taldeetan zatituko da, ikasleen zaletasunen arabera.
○ Lehengaien erosketarako, sukaldaritzarako, marketing faserako eta salmentarako lanaren banaketa
eta erantzukizunak finkatu: ataza bakoitzeko, izen bat edo bat baino gehiago. Dokumentu bat sortu
behar dute kontratuaren formatuarekin, ikasleen sinadurak jasoko dituena.
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○ Lehengaien erosketarako, sukaldaritzarako, marketing faserako eta salmentarako kronograma
sortzea: prozesua eta ezbehar posibleak aurre-ikusi, epemugak finkatu.
○ Laguntzaile edo proiektuaren lagunen errola haiekin adostu eta esplizitatu, haiekin seriotasunez
komunikatu eta erantzukizunak finkatu: ad. Jangelako langileek sukaldea utziko eta gailuen
erabilpena erakutsiko diete baina ez dute haiek zikindutakoa garbituko.

Zortzigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 55 minutu
○ Taldeak sortu: 10 minutu
○ Talde lana: 45 minutu
■ Atazak definitzea eta esleitzea: 15 minutu
■ Kronograma sortzea: 15 minutu
■ Laguntzaileekin kooperazioa adostu: 15 minutu
● 9. Jarduera: Salmentaren berri eman beharra: Ondorengo ariketa honetan, ikasleek proiektuaren
berri eman beharko dute, horretarako irakasleok publizitatea sortzeko zenbait formatu ekarriko dizkiegu
ikasleei eta guztien artean ados jarri beharko dira bat aukeratzeko, betiere GIHak eta jasangarritasuna
kontutan harturik. Behin formatua aukeratuta publizitate hau sortzeari ekin beharko diote. Horren
diseinurako ordenagailuko programa baten erabilera landu daiteke.
[Zentroaren antolamenduak horrela egiteko aukera ematen badu, ekintzailetza proiektuaren ariketatxo
hau Teknologia eta Plastikako irakaslearekin egitea izango zen hoberena. Jarduera hau Heziberri
2020ko DBH 4ko Teknologia zein Plastikako ikasgaien kurrikulumarekiko konpatiblea dela egiaztatu
dugu.]
Hurrengo hauek dira publizitatea sortzeko edota zabaltzeko plataforma batzuk:
○ Flyer-ak
○ Irratian aurkeztu
○ Egunkarian anuntzioren bat jarri
○ Sare sozialetan anuntzioa jarri
○ Kartelak sortu eta herri edo leku desberdinetan itsasi.
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Egin beharko duten publizitate honetan, tortilla patata salmentaren berri eman beharko dute, eguna,
tokia, ordua, salmentaren helburua, etab. adieraziz.
Publizitate formatua aukeratzerako orduan, Garapen Iraunkorreko Helburuak txertatu nahian, hasiera
batean beraiei utziko diegu aukeraketa egiten. Hala ere, aukeraketa egiten ari diren heinean, irakasleak
zenbait apunte egiten saiatuko da, adibidez: irratian albistea ematea izan baldin bada haien aukeraketa,
zein irratitan aurkeztu bezalako eztabaida sortu daiteke. Edo adibidez, flyerrak egitea aukeratzen baldin
badute, hauek egiteko modua jasangarria izatea bideratzea izango litzateke irakaslearen ardura,
erakutsiz modu jasangarria aplikatzen ez bada, flyerrak lortzeak eragin ditzakeen ondorioak nolakoak
izan daitezkeen (paper kopurua, nondik datorren…).

Bederatzigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 55 minutu
○ Aukeraketa: 10 minutu
○ Publizitatea sortzea: 45 minutu

● 10. Jarduera: Elikagaien eskuraketa eta garraioa. Ikasleek gauzatu beharko duten beste
zereginetako bat elikagaiak eskuratu eta salmenta tokira garraiatzea izango da. Jadanik 7. jardueran
hartu dituzten erabaki horiek orain praktikara eraman beharko dituzte alegia. Eginbehar hau klase
orduetatik kanpo egin beharko dute, baina aurretik dena ongi gauzatua izan beharko dute.
○ Elikagaiak eskuratzeko moduari dagokionez, taldekide baten batek baratzetik eskuratzeko modua
baldin badu aukeretako bat izan daiteke; aldiz, erostea erabakitzen badute beraien artean antolatu
beharko dute zein joango den erostera eta nola egingo duten dirua jartzeko.
○ Bestetik, garraiatzeko moduan zentratuz gero, irakasleak garraio mota ezberdinen haztarna
ekologikoaz hausnarketa bat bideratuko du. Proposamena garraio ekologikoa erabiltzea izango da,
hala ere, askatasuna utziko diegu beraientzat hoberena dena aukeratzeko.
Edukien eta ikasleen eguneroko bizitzaren arteko loturak egiteko, irakasleak honako irudi hau
proiektatu dezake saioaren hasieran (adibide bat besterik ez da):
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Goiko irudia: Renfe garraio konpainiaren publizitatea (Iturria: Guk ateratatako argazkia)

Goiz horretan irakasleak trenean ikastetxera bidean zegoela mobilarekin egin duen argazki bat da:
Renfe-k bere garraio ereduaren jasangarritasuna balioesten du, eta GIH-ei erreferentzia egiten die.
Aurreko saioan ikasleek prestatu duten komunikazio estrategiarekin konparatzeko ere baliagarria
izan daiteke.

Zortzigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera):
○ Erabakiak: 30 minutu
○ Erosketak eta garraioa: Klase orduz kanpo

● 11. Jarduera: Sukaldean elkarlanean: Elikagaiak eskuratu ondoren, ikasleek patata tortillak egingo
dituzte 9. jardueran zehaztutako sukaldatze tokian. Sukaldatzen hasi baino lehen, lan segurtasunari
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buruzko ezagutzak transmititu behar zaizkie. Kasu honetan, sukaldariak kontziente izan behar dira
arrisku ezberdinetaz: tresna-makinekin (adibidez, labana) ebakia izatea, errea izatea (adibidez, olio
beroarekin), lurzorura erortzea, arrisku kimikoak (adibidez, kartzinogenoa), arrisku biologikoak
(adibidez, alergia), sutea eta abar. Arrisku hauetako bakoitzerako prebentzio neurriak hartu behar dira.
Esate baterako, sutea sahiesteko, sua piztuta dagoenean, ezin da sukaldetik atera, alde batetik; eta
bestetik, aldez aurretik jakin behar dute su-itzalgailua non dagoen.
Jarraian, talde bakoitzak tortilla bat egingo du, aldez aurretik adostutako lan banaketari jarraituta.
Iraupenari dagokionez, jarduera hau aurrera eramateko, eskolako lehenengo bi saio jarraiak (adibidez,
08:00-09:50) erabiliko ditugu, beste ikasgai bateko irakaslearen baimena eskatuta eta ordu hori hartuta.

Hamaikagarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera):
○ Lan segurtasuna: 10 minutu
○ Sukaldatzea: 90 minutu

● 12. Jarduera: Garbiketa eta hondakinen kudeaketa. Tortilla prestatuak izan ondoren, sukaldea ondo
garbitu behar da eta hondakinak modu jasangarrian kudeatu. Bitartean, sukaldatzea eta garbiketa lana
hausnartuko dugu genero ikuspegitik, batez ere lan banaketaren inguruan. Jarraian, 9. jardueran
erabakitako tokira eraman eta salduko dituzte. Jarduera hau eskola orduz kanpo egingo dugu.

Hamabigarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera):
○ Garbitzea, hondakinak kudeatu eta genero hausnarketa: 20 minutu
○ Saltzea: klase orduz kanpo

Orokortze eta transferentzia fasea
13. Jarduera: Auditoretza. Salmenta burutu ostean, azken klasean emaitza ekonomikoak eta etikoak
ebaluatuko ditugu denon artean.
○ Ondorioztatze ekonomikoa: Lehenik, talde bakoitzak errealitatean eskuratutako mozkinak
kalkulatuko ditu, sarrerak (pintxoenak) eta gastuak (lehengaiak, garraioa eta publizitatea) kontuan
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hartuta. Bigarrenik, eskuratutako mozkinek ikasbidaiaren gastu osoari ehunekotan zenbat ekarpen
egiten dioten kalkulatuko dugu denon artean arbelean. Honela ikasleek haien lorpena zifratan
ikusiko dute.
○ Ondorioztatze etikoa: Jarduera ekonomiko baten jasangarritasuna eta etikotasuna prozesuan zehar
antzematen dira, batez ere lehengaien erosketan eta garraioan. Talde bakoitzak hurrengo bi
galdetegi laburrak bete beharko dituzte:

Erabilitako
lehengaia

Gastua

Sasoikoa
da?

ad. Patatak

5 euro

Bai

al Jatorria
(distantzia)

EAE

Hornitzailea

Ekologikoa
Ordezkapen
edo etikoa al ekonomikoag
da?
orik? Etikoa
da?

Hiriko

Europar

Bai,

barazki

zigilu

Eroskikoa,

denda

ekologikoa

baina

ez

ekologikoa

Erabilitako
garraiobidea

Helburua

Gastua

Jasangarria al da?

Ordezkapen
ekonomikoagorik?
Jasangarria al da?

ad. Bizikleta

Salmenta

0

Bai

Ez dago

Taula betez gero, talde bakoitzak haien emaitza ahoz azalduko du, aurkezpen ez-formal eta labur
bezala. Ondoren, etikotasuna eta ekonomikotasunaren inguruan, klase osoko eztabaida txikia egingo
dugu, etikotasunaren garrantzia azpimarratuz.
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Hamahirugarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 40 minutu
○ Ondorioztatze ekonomikoa: 15 minutu
○ Ondorioztatze etikoa: 25 minutu

● 14. Jarduera: Koebaluatzea: Azken jarduera bezala, koebaluazio orokorra egingo dugu taldean zein
denon artean, ikasleek ikasitakoak eta hobe eta aplika ditzaketenak zeintzuk diren pentsarazteko eta
kontziente izateko. Jarduera hau hurrengo galderen bitartez taldean idatzi eta ondoren klasekide guztien
artean ahoz burutuko da:
○ Zure buruari nota bat eman: Auto-ebaluazio errubrika bete (kalifikazioan eragingo du).
○ Zer ikasi dugu? Adibidez, finantza etikoa eta garapen iraunkorreko oinarrien inguruan (GIH).
○ Zer hobe genezake? Adibidez, elkarlana.
○ Zer aplika dezakegu beste ikasgaietan? Adibidez, lan banaketa.
○ Zer aplika dezakegu bizitza errealean? Adibidez, kontsumo etiko edo arduratsua.

Hamalaugarren jarduera honek iraungo duen denbora (gutxi gorabehera): 30 minutu
○ Koebaluatzea eta autoebaluatzea: 30 minutu

EBALUAZIOA
Ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak
1. Ekintzailetzari lotutako gaitasun pertsonalak eta trebetasun sozialak ezagutzea eta aintzat hartzea.
● Pertsona ekintzaileen berezko gaitasun pertsonalak, jarrerak, asmoak eta prestakuntzak garatu ditu.
[1., 2., 4., 6. eta 8. jarduerak]
● Enpresa berritzaileak sortzeko balioak, emakumeen eta gizonen gaitasunak berdintasunez hartzeko
neurriak zein diren badaki. (6., 8., 12. eta 13. jarduerak)
● Iniziatiba eta ekintzailetza gaitasuna erakutsi du. [1., 2., 4., 8. eta 12. jarduerak]
● Jasangarritasun kontzeptua identifikatzen du, eta gizartearen aurrerapenarekin eta pertsonen
ongizatea handitzearekin lotzen du. [1., 2., 4., 10., 12. eta 13. jarduerak]
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● "Aukerak", "arriskua" eta “bideragarritasun” kontzeptuak aztertzen ditu, ekimen eta jarduera
ekintzaile ororen funtsezko elementuak diren heinean. [5. eta 6. jarduerak]

2. Bere bizitzari buruzko erabakiak hartzea, eta ulertzea, bere trebetasunak kontuan hartuta, autonomia eta
elkarlanaren garrantzia hauteman.
● Baliabide telematikoak erabiliz, inguruneko eskaera komertziala ikertzen du. [5. eta 9. jarduera]
● Jarduera profesionaleko talde proiektu bat diseinatzen du, ingurunearen aukerak gaitasun eta asmo
pertsonalekin lotuz. [4., 5., 6., 7. eta 8. jarduerak]

3. Ikasle arduratsu moduan jokatzea eta etorkizuneko langile moduan zer eskubide eta betebehar izango
dituen jakitea.
● Ikasleen arteko harremanetan esku hartzen duten arauak identifikatzen ditu, lan-merkatuaren
funtzionamenduarekin lotuz. [4., 7., 8. eta 12. jarduerak]
● Ostalaritza jarduera ekonomikoko ohikoenak diren lan-arriskuko egoerak zein diren badaki, eta
legez ezarritako prebentzio metodoak adierazten ditu, baita istripu- edo kalte-kasuetan
aplikatzekoak diren lehen laguntzetako teknikak ere. [11. jarduera]

4. Ikasgelan enpresa-proiektu bat sortzea, eta arrazoitzea zergatik aukeratu duten ideia jakin bat ideien
multzo batetik. Orobat, oinarrizko merkatu-azterketak egitea, jarduera-eremuen gaineko eraginak
aztertzea, eta proiektuetan balio etikoak txertatzea.
● Negozio-ideiak sortzeko prozesuak garatzen ditu. [1., 5., 6. eta 7. jarduerak]
● Negozio-ideiak hautatzen ditu argudio egokiak erabiliz, enpresa-proiektu baten egokitasuna
zehaztuz. [1., 5., 6. eta 7. jarduerak]
● Oinarrizko merkatu-azterlan bat egiten du hautatutako negozio-ideiaren inguruan, eta ondorioak
ateratzen ditu eta justifikatzen. [4., 7. eta 9. jarduerak]
● Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa aztertzen du, eta enpresa-estrategiaren elementu
gisa duen garrantzia aintzat hartzen du. [4. eta 6. jarduerak]
● Enpresaren sarea osatzen duten elementuak zein diren badaki: merkatua, hornitzaileak, bezeroak,
ekoizpen- eta/edo merkaturatze-sistemak, biltegiratzea etab. [7. jarduera]
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● Bakoitzaren eginkizunak kontuan harturik, produkzio- edo merkataritza-prozesua garatzeko
lan-prozedurak zein diren badaki. [10. eta 11. jarduerak]
● Gizon

eta

emakumeen

arteko

enpresaren

berdintasunerako

estrategiak

eta

neurriak,

enpresa-proiektuaren inpaktu soziala eta iraunkortasuna bermatzen duten balioak direla jabetzen
da. [2., 12. eta 14. jarduera]

5. Enpresa-proiektuko

enpresaren

berezko

ekoizpen-

eta

merkaturatze-jarduerak

egitea,

komunikazio-teknikak erabiltzea, talde-lanean aritzea eta informazioa egoki kudeatzea.
● Ereduzko ekoizpen-prozesua ezartzen du, enpresa-ideiarekin edo -planarekin bat datorrena. (7. eta
8. jarduerak)
● Enpresa-proiektuaren produktu eta/edo zerbitzuak hedatzeko eta haien publizitatea egiteko
materialak sortzen ditu, hizkuntzaren eta irudien erabilpen inklusiboa marketin-printzipioetan
aplikatuz. [9. eta 10. jarduera]
● Enpresa-proiektuaren barruan ekoizpen- eta/edo merkaturatze-zereginak betetzen ditu, erabakiak
hartuz, taldean lan eginez, epe eta helburuak betez, eta hobekuntzak proposatuz, aldez aurretik
ezarritako kontrol-planari jarraiki. [7., 8., 11. eta 12. jarduerak]
● Proiektuaren finantziazio-iturriak zein diren badaki eta proiektua abian jartzeko behar diren
inbertsioak zehazten ditu. [6. eta 7. jarduerak]
● Behar dituzten produktu egokienak hautatu ondoren, bakoitzaren kostua eta arriskua aintzat
hartuta, eta enpresa proiekturako egokienak aukeratzen ditu jarraian. [5. jarduera]
● Oinarrizko kontabilitate-kontzeptuak aztertzen ditu, baita errentagarritasuna ere. [5. eta 14.
jarduera]
● Epe motzeko salmenta-aurreikuspenak eginez inguruneari buruzko azterlan bat egiten du. [5. eta 6.
jarduerak]

Tresnak
● Idatzizko lanak ebaluatzeko errubrika: 2., 3., 5. eta 7. jardueretan egin beharreko ariketa idatziak
(erosketa eta salmenta prezioaren erabakiak eta puzzlea) ebaluatzeko.
● Talde-lana behatzeko errubrika: 4., 5., 8., 9., 11. eta 12. jardueretan erabiliko da.
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● Auto-ebaluazio errubrika (adaptatu behar det): 14. jardueran erabiliko da.
● Talde-barruko koebaluazio galderak: 14. jardueran erantzungo dituzte.

Idatzizko lanak ebaluatzeko errubrika

Maila

Hizkuntzaren
zuzentasuna

Hizkuntzaren erabilera
Hizkuntzaren erabilera orokorrean zuzena da
batzuetan zuzena da.
eta ortografia eta
gramatika onak.

Aditua
Klasean
landutako
Klasean
landutako
edukiak agertzen dira,
edukiak agertzen dira,
ikasleak ulertu dituela
ikasleak ulertu dituela
nabaritzen da eta bai
nabaritzen da eta
terminologia zehatza
terminologia
erabilita, eta baita bere
zehatzarekin azaltzeko
hitzekin ere azaltzeko
gai da.
gai da.
Ikasleak
hainbat
Ikasleak
hainbat
argudio azaltzen ditu,
argudio azaltzen ditu,
modu zehatz edo
modu zehatz eta argian
argian
eta
testua
eta
testua
oso
nahiko kohesionatua
kohesionatua dago.
dago.
Ikasleak
klasean
Ikasleak
klasean landutakoa
bere
landutakoa
bere errealitate hurbilarekin
errealitate hurbilarekin lotzen du oso modu
lotzen du oso modu egokian.
Gainera,
egokian.
ekarpen
originalak
agertzen dira.
Hizkuntzaren erabilera Hizkuntzaren erabilera
orokorrean zuzena da zuzena
da
eta
eta ortografia eta ortografia
eta
gramatika oso onak.
gramatika bikainak.

BEHAKETA
ERRUBRIKA

Oinarrizkoa

Aurreratua

Gaitua

Aditua

Edukien lorpena eta
ulermena

Azaldutako
edukiak
ulertu ditu.
Informazioa lortzeko gai
da.
Irakurritakoa
edo
ikasitakoa bere hitzekin
azaltzen du.

Azaldutako
edukiak
ondo ulertu ditu.
Informazioa lortzeko gai
da.
Irakurritakoa
edo
ikasitakoa bere hitzekin
azaltzeko gai da.

Azaldutako edukiak argi
ulertu ditu, eta hala ez
bada, ulermen arazoei
aurre egiteko estrategiak
garatu ditu.
Informazioa lortzeko gai
da.

Azaldutako
edukiak
arazorik gabe eta era
argian ulertu ditu.
Informazioa
iturri
fidagarrietatik lortzeko
gai da.
Irakurritakoa
edo
ikasitakoa bere hitzekin

Edukiak

Kohesioa
koherentzia

Originaltasuna
iritzi kritikoa

eta

Oinarrizkoa

Aurreratua

Klasean
landutako
eduki batzuk agertzen
dira eta gehienetan
ikasleak ulertu dituela
nabaritzen da.

Klasean
landutako
edukiak agertzen dira
eta ikasleak ulertu
dituela nabaritzen da.

Ikasleak
argudioak
azaltzen ditu eta zati
batzuetan
testua
kohesionatua dago.

Ikasleak
hainbat
argudio azaltzen ditu
eta
testua nahiko
kohesionatua dago.

Ikasleak
klasean
Ikasleak
klasean
landutakoa
bere
eta landutakoa
bere
errealitate hurbilarekin
errealitate hurbilarekin
lotzen
du
modu
halanola lotzen du.
egokian.

Gaitua
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Bere kabuz pentsatzeko
eta
ideiak
lotzea
kostatzen zaio.
Lortutako
jakintzak
euren
eguneroko
bizitzarekin
loturak
egiten ditu.
Bere iritzia defendatzeko
arrazoiak
emateko
esfortzu egiten du.

Bere kabuz pentsatzeko
eta
ideiak
lotzeko
gaitasuna erakusten du.
Lortutako
jakintzak
euren
eguneroko
bizitzarekin lotzeko gai
da.
Bere iritzia defendatzeko
arrazoiak ematen ditu.

Irakurritakoa
edo
ikasitakoa bere hitzekin
era argian azaltzeko gai
da.
Bere kabuz pentsatzeko
eta
ideiak
lotzeko
gaitasuna erakusten du.
Lortutako
jakintzak
euren
eguneroko
bizitzarekin lotzeko gai
da.
Bere iritzia defendatzeko
arrazoiak ematen ditu.

Ahozko adierazpena

Hitzez
zein
modu
digitalean
komunikatzeko gai da.
Hizkera
simplea
erabiltzen du.
Azalpenak emateko gai
da.
Gorpuzkera ez da guztiz
egokia.

Hitzez
zein
modu
digitalean
komunikatzeko gai da.
Hizkera
arrunta
erabiltzen du.
Azalpenak era argian
ematen ditu.
Gorpuzkera egokia du.

Hitzez
zein
modu
digitalean era egokian
komunikatzeko gai da.
Hizkera
egokia
erabiltzen du.
Azalpenak era argian
ematen ditu.
Gorpuzkera egokia du.

Taldekako lana

Besteen
iritziak
errespetatzen ditu.
Talde lanean jarduten du.
Inklusioan jarduten du.
Elkarlanean
eta era
orekatuan
jarduteko
ardura hartzean saiatzen
da.

Besteen
iritziak
errespetatzen ditu.
Talde lanean jarduten du.
Inklusioan jarduten du.
Elkarlanean
eta era
orekatuan
jarduteko
ardura hartzen du.

Besteen
iritziak
errespetatzen ditu.
Talde
lanean
egoki
jarduten du.
Inklusioan jarduten du.
Elkarlanean
eta era
orekatuan
jarduteko
ardura hartzen du.

Parte hartzea

Bere iritzia emateko
beldur da, edo ez du
eman nahi, baino klasea
jarraitzen du.
Iniziatiba
hartzea
kostatzen zaio.
Eztabaidetan ez du parte
hartzen baina galdera
irekiak erantzuten ditu.

Bere iritzia emateko
beldur da, baina saiatzen
da.
Iniziatiba hartzeko gai da
seguru sentitzen denean.
Galdera
irekiak
erantzutea
eta
eztabaidetan bere iritzia
ematen du batzuetan.

Bere iritzia ematen du.
Iniziatiba hartzeko gai da
seguru sentitzen denean.
Galdera
irekiak
erantzutea
eta
eztabaidetan bere iritzia
ematen
du
noizean
behin.

AUTOEBALUAZIORAKO LORPEN ADIERAZLEAK

era argian eta sintetikoan
azaltzeko gai da.
Bere kabuz pentsatzeko
eta
ideiak
lotzeko
gaitasuna du.
Lortutako
jakintzak
euren
eguneroko
bizitzarekin lotzeko gai
da.
Bere iritzia defendatzeko
arrazoi
koherenteak
ematen ditu.

Hitzez
zein
modu
digitalean trebetasunez
komunikatzeko gai da.
Egoerara
moldatutako
hizkera egokia erabiltzen
du.
Azalpenak era argian eta
sintetikoan ematen ditu.
Gorpuzkera egokia eta
efusiboa du.
Besteen
iritziak
errespetatzen ditu.
Taldearen kooperazioan
laguntzen du.
Inklusioan jarduten du.
Gogotsu, elkarlanean eta
era orekatuan jarduteko
ardura hartzen du.
Aurrea hartzen du bere
iritzia emateko, beti ere
errespetuz.
Ekintzailea da, iniziatiba
hartzeko
gai
da
gehienetan.
Galdera
irekiak
erantzutea
eta
eztabaidetan bere iritzia
ematea gustatzen zaio.

Gutxitan Batzuetan Askotan

Talde lanean jardutean besteen iritziak errespetatu ditut
Talde kideei haien zailtasunak gainditzera laguntzen ahalegindu naiz
Talde lanean jardutean taldearen kooperazioan lagundu dut
Talde lanean jardutean gogotsu, elkarlanean eta era orekatuan jarduteko ardura
hartu dut
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Beti

Aurrea hartzen dut eztabaidetan nire iritzia errespetuz emateko
Ekintzailea naiz eta iniziatiba hartu dut egindako ekintza ezberdinetan
Eztabaidetan parte hartu dut
Egoera ezberdinetara moldatzen naiz azalpenak ematerako orduan
Azalpenak ematerakoan adibideak jartzeko gai izan naiz
Ekonomia eta enpresa inguruko hiztegira ohitu naiz
Informazioa iturri ezberdinetatik eta fidagarrietatik lortzeko gai izan naiz/gara
Informazio erabilgarria eta ez erabilgarria bereizteko gai izan naiz/gara
Baliabide teknologiko ezberdinak erabiltzeko gai izan naiz
Gai baten inguruan informazioa analizatzen eta sintetizatzen badakit
Gai ezberdinen inguruan hausnarketa pertsonala egiteko gai naiz
Ikasgai ezberdinetan lortutako jakintzak harremanetan jarri ditut
Sarritan kontakturik ez daukadan jendearekin harreman egokietan jarri naiz
(bezeroak, laguntzaileak, ikastetxeko langileak, …)
Ikasi ditudan eduki teorikoak praktikan jartzeko gai izan naiz/gara
Denbora kudeatzeko gai izan naiz/gara
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1. SARRERA
Unitate didaktiko hau “Mugarik gabeko ekonomilariak” egindako proposamenaren bitartez
abian jarritako proiektua da. Bigarren Hezkuntzan, eta zehazki Batxilergoan, finantzaketa
etikoen inguruan dagoen hutsuneaz jabetuta, ekonomia sozial eta solidario baterantz lan
egiteko proposamena da berau. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaskuntza masterra egiten
ari garenon aldetik, Batxilergoan finantzaketa eredu etikoaz nola jardun hausnartu eta tresna
berriak sortu ditugu.
Justifikazioa
Ondoren aurkezten den material didaktikoaren bitartez, ikasleria ekonomia sozial eta
solidarioan sentsibilizatu nahi dugu. Diruak eta finantzaketak gure gizartean duten pisuaz
ohartarazi, eta eredu tradizionalarekiko alternatibak badaudela erakutsi, izan ere, badakigu
hezkuntza publikoan finantzaketaren inguruan proposatzen diren irakaskuntza-ereduak soilik
eredu tradizionalarekin lotuta daudela. Sistema kapitalistaren finantzaketa eredu injustuan
hezten ditugu ikasleak, inolako alternatibarik ez balego bezala. Are gehiago, finantzaketaren
inguruan hitz egiteko, maiz banku erakunde handietako pertsonak hurbiltzen dira
ikastetxeetara, inolako irakasle formakuntzarik gabeak, eta haien produktua soilik saltzera
datozenak. Arazo honen aurrean, material didaktiko berria sortu beharra argi ikusi zuten
“Mugarik gabeko ekonomilariak” taldekoek, eta proiektu honen baitan kokatzen gara gu ere.
Material didaktiko honen sorrera eta zabalkundea, mundu justu eta solidario baterako pausu
txiki bat gehiago da.
Finantzazio sistemak testuingurura moldatzen joan dira urteak igaro ahala eta horrek eragin
du zenbait erakunde berri sortzea uneko arazo eta ekintza desberdinei ahalik eta erantzunik
hoberena eman ahal izateko, gehienbat, sektore lukratiboen/irabazle inguruan. Bestalde,
baztertuta geratu diren hainbat biztanleria sektoreetan, ekintza solidarioak eta moldatuak
sortzen joan izan dira kooperatibismoan oinarrituta.
Gaia
Modu honetan, unitate didaktiko honen bitartez, landuko dugun gaia Ikasbidaia Etiko,
Solidario eta Jasangarria izango da. Hau da, Garapen Iraunkorreko Helburuak kontutan
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izanik, etikoki finantzatutako ikasbidaia prestatzea izango da gure unitatearen xederik
behinena.
GIH-ak eta Finantza etikoak bateratuta landu Batxilergoko 1.mailan.
Ordu kopurua
Unitatearen luzapena hilabetekoa izango da, astean hiru ordu ditugula aintzat harturik.
Guztira 12 ordu inguruko unitate didaktikoa izango da.
Testuingurua
Gaur egungo egoera ekologikoa krisi sakonean dagoela esan dezakegu, mundu globalean
desberdintasun handiak agertzen hari dira pobrezia mailan eta baita bazterkeria sozialaren
inguruan, gainera, emakumeen egoera, gehienbat munduaren hegoaldeko tokietan.
Askotan, ekonomiaren inguruan dagoen hezkuntzak, ez ditu bereizten munduan gertatzen
diren biztanleriaren hainbat ekintza ekonomiko eta finantzazioaren inguruan bereziki. Kasu
honetan ere, emakumeak izaten dira gehien sufritzen dutenak; eta baita ere planetaren
inguruan. Horrekin, ikuspuntu ekonomiko feminista eta ekologikoa, ekonomia solidarioa, eta
finantza etikoak baztertuta geratzen dira.
Desoreka hauek ekiditeko eta pixkanaka-pixkanaka egoera hau aldatuz joateko, finantzazio
etikoa gure nerabeei irakastea funtsezkoa delakoan gaude. Ikastetxearen batxilergoko
1.mailan finantzazio etikoan murgiltzeko

eta aurreko urtean gertatu zen egoera bati

konponbidea jartzeko helburuarekin, kurtso amaierako bidaia antolatuko dute ikasle horiek.
Helburu orokorra
Helburu orokorra ohiko finantzaketa traidizionalaz gain, finatzaketa-eredu ezberdinak
daudela ezagutzea da. Horrekin batera, edukien aldetik, irakatsi nahi ditugun baloreak eta
eredua, finantza etiko, solidario eta iraunkorrean oinarrituta izango dira.
Ekonomiaren inguruko hezkuntza kritiko bat sortzea. Ekonomia globalean inplikatzea nahi
dugu gazteria; irtenbide ekonomiko leialak irakatsiz, berdintasunean oinarrituta, iraunkorrak
izanik eta errespetuan bideratuta egongo direnak, giza eskubide eta planetarekin
kontzientziatuz.
Arazoa
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Aurreko urtean, batxilergoko 1. mailako ikasle askok (ikasleriaren herena), ez zuten
ikasbidaiara joateko aukerarik izan. Arrazoi desberdinak zeuden haien artean, baina ohikoena,
finantzazio edo diru falta izan zen. Irakasleen batzar batean, ikasle guztiek bidaiara joateko
aukera proposamen egokia zela pentsatu genuen, eta “Mugarik Gabeko Ekonomilariekin”
harremanetan jarri ginen haien jarduerak eta ekintzak ezagutzeko.
Ataza
Ikas-bidaiarako finantzaketa etiko, solidario eta modu iraunkor baten bitartez antolatutako
plana sortu behar dute batxilergoko 1.mailako ikasleak.
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2. KONPETENTZIAK
2.1. ZEHARKAKOAK
Hitzezko

eta

hitzik

gabeko

komunikaziorako

eta

komunikazio

digitalerako

konpetentzia. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioaren eta komunikazio digitalaren
erabilera osagarria egitea, egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan egoki eta
eraginkortasunez komunikatzeko.
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. Pentsamendu kritikoa izatea da, ikasitakoa
erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren ikaskuntza
autonomiaz antolatzeko.
Elkarbizitzarako konpetentzia. Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan
elkarrekikotasun-irizpideekin parte hartzea da gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari
aitortzen dizkion eskubideak eta betebeharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta
guztion onari.
Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. Ekimenez jardutea eta prozesu
ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea egoera eta testuinguru pertsonal, sozial, akademiko
eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen.
Norbera izaten ikasteko konpetentzia. Norberari bizitzako esparru eta egoera guztietan
sortzen zaizkion sentimenduez, pentsamenduez eta ekintzez gogoeta egitea da, haiei buruz
egiten den balorazioaren arabera sendotu eta egokitzea horiek guztiak, eta, era horretan,
etengabeko hobekuntzaren bidez, norbera autorrealizaziora bideratzea, errealizazio horren
dimentsio guztietan.
2.2. DISZPLINA BARNEKOAK
- Norbera banakako pertsona dela eta ikasbidaia antolatzerakoan zein horretarako
finantzaketa moduak aztertzerakoan, beste pertsona batzuekin lanean arituko dela ulertzea,
eta pertsona horien artean askotariko ezaugarriak egongo direla ulertzea.
- Norberaren gizartea ezagutzea, eta bereziki bertan indarrean dagoen sistema ekonomikoaren
funtzionamendutik haratago dauden alternatibak aztertzea; gizartea zer lurraldetan eta nola
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antolatua dagoen jakitea, eta gizakiek finantzatzerako orduan erabiltzen dituzten metodoek
gizartean sortzen duten eraginaz jabetzea.
- Bizi duen inguruneaz jabetzen den herritarra izatea eta egoera hori onartzea, konpromisoa
izanda eta elkartasuna adierazita; aintzat hartzea garaiko gizarteetako aniztasun soziala eta
kulturala, eta, bereziki, egungo euskal eta europar gizarteetakoa, eta naturarekin, bere
buruarekin eta gainerako pertsonekin harremanetan jartzeko era berrien bila aritzea, gizartea
hobetu eta jasangarri bihurtzeko.
- Giza eskubideak izatea norberaren bizitzako eta gizarteko ekintzei eta egoerei buruzko
iritziak osatzeko erreferente unibertsala eta norberak herritar gisa dituen eskubideak erabili
eta betebeharrak betetzeko erreferentea; eta partaidetzako, begiruneko, justizia sozialeko eta
elkartasuneko jokabideak lantzea, balioetan oinarritutako finantzazioa gauzatzeko.
- Iraganean, edo gaur egun, finantza arazoek zer konfigurazio edo egitura izan duten jakitea;
eta iraganaren gaineko kontzientzia kritikoa lantzea, etorkizunean egoera horiek konpontzeko
prozedura baketsu eta demokratikoak erabiltzen jakin dezagun.
- Bizi duten munduko sistema ekonomiko ezberdinak ulertzeko behar dituzten ezagutzak,
trebetasunak eta jarrera eskuratzea; hau da, munduaren alderdi fisikoak, sozialak eta
kulturalak, iraganean izandako bizipen kolektiboak eta gaur egungo bizipenak, eta bizitza
sozialari dagokion espazio fisikoa ulertzeko behar direnak, munduan eragile solidario, zein
etiko, aktibo izateko.
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3. HELBURUAK
Ekonomiaren inguruko hezkuntza kritiko bat sortzea. Ekonomia globalean inplikatzea nahi
dugu gazteria; irtenbide ekonomiko leialak irakatsiz, berdintasunean oinarrituta, iraunkorrak
izanik eta errespetuan bideratuta egongo direnak, giza eskubide eta planetarekin
kontzientziatuz.
1. (H1) Interesa izatea gaur egungo arazo ekonomiko nagusiak zein diren jakiteko eta
irizpide kritikoz eta solidarioz interpretatzea, kontuan izanda, batetik, aberastasuna eta
boterea munduan modu orekatuan banatuta ez egoteak sortutako arazoak, eta, bestetik,
natura baliabideak ez direla mugagabeak. Horren helburua da desberdintasun
ekonomikoez eta baliabide naturalen gehiegizko ustiapenaz ohartzea, bai eta jarduera
ekonomikoaren globalizazioak dakartzan arazoez ere.
2. (H2) Merkatuaren funtzionamendua deskribatzea, bai eta haren mugak ere. Horren
haritik, sistema kritikoki aztertzea, bai eta finantza-sistemak batetik, eta estatuak
sektore publikoaren erreguladore moduan, bestetik, duten eginkizuna ere. Orobat,
aberastasuna birbanatzeko zer neurri dauden aztertzea, desberdintasun ekonomikoei
buruzko iritzi pertsonal bat izateko, eta jakiteko sistemak nola ezar ditzakeen
birbanaketa-tresnak.
3. (H3) Gaur egungo arazo ekonomikoei buruzko iritzi pertsonalak ematea, eta iritziak
zehaztasunez eta zorroztasunez eman eta argudiatzea, batetik, eta iritzi eta ikuspegi
desberdinak onartzea, bestetik, norberaren irizpideetan oinarritutako iritzi pertsonala
osatzeko, nork bere burua aberasteko.
4. (H4)

Autonomiaz

eta

arrazoituz

heltzea

inguruko

arazo

ekonomikoei,

gizarte-zientzien ikerketa-prozedurak eta zenbait informazio-iturri eta bitarteko
erabiltzea (besteak beste, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak), eta haiek
aztertu eta interpretatzean zorroztasunez jokatu behar dela ohartzea, arazo horiei
konponbidea emateari buruzko datuak lortzeko, datuak landu eta emaitzak eta
ondorioak lortzeko, eta ezagutza teknologikoak erabiltzea eskatzen duten ekonomiako
arazo errazak aztertu eta ebazteko.
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5. (H5) Botere publikoek ekonomian duten eginkizuna aztertzea, eta administrazio
publikoek

kasuan-kasuan

aplikatzen

dituzten

politika

ekonomikoko

eta

zerga-politikako oinarrizko tresnak zein diren jakitea. Arlo horretan, estatuak
ekonomian izan dezakeen esku-hartzearen mailak aztertzea eta jarduera ekonomikoan
duen eginkizunaren abantailak eta desabantailak ikustea, birbanatzeko eginkizuna
duela ulertzeko, eta, beraz, denok administrazio publikoen karga orokorrean ekarpena
egin behar dugula ulertzeko, eta argi edukitzeko demokratikoki aukeratu ditugun
ordezkariek hartzen dituzten politika ekonomikoko erabakiek kontrol demokratikoa
behar dutela, batetik, eta altxor publikoak kudeaketa gardena izan behar duela,
bestetik.
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4. EDUKIAK
4.1. JARDUERA EKONOMIKOA ETA SISTEMA
EKONOMIKOAK.
Ekonomia eta eskasia.
Jarduera ekonomikoaren eta etikaren arteko harremana.
Gizarte-harremanen eduki ekonomikoa: jabetza-harremanak, produkzioak, banaketakoak eta
kontsumokoak.
Erabaki ekonomikoen esanahia eta eragina.
Truke-harremanak.
Sistema ekonomiko ezberdinak.
Beharrizanen eta sistema ekonomikoen arteko harremana.
Sistema ekonomikoen, balioen eta sistema politikoen arteko harremana.
Eredu ekonomikoak: ekonomia kritikoa, ekonomia neoliberala, eta ekonomia solidario, etiko
eta justua.
4.2. EKOIZPEN JARDUERA.
Enpresa: funtzioak eta sailkapena.
Produkzio-kostuak eta etekinak.
4.3. TRUKEA ETA MERKATUA.
Eskari-kurba.
Eskaintza-kurba.
Merkatuaren funtzionamendua: prezioen oreka eta finkapena.
Lehiaren dinamika: lehia perfektua, lehia inperfektua, monopolioak, oligopolioak.
Merkatuaren mugak.
Merkatu zehatz ezberdinen ezaugarriak eta funtzionamendua. Merkatuen arteko konparaketa.
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Kontsumitzaile-izaera. Kontsumo lokalaren garrantzia. Kilometro zero kontzeptua.
Aztarna ekologikoaren eta kontsumoaren arteko harremana.
Errentagarritasun kontzeptua.
4.4. MAKROEKONOMIA.
Kontsumoa, aurrezkia eta inbertsioa.
Makromagnitudeen mugak gizartearen garapenaren berri emateko.
Garapen Iraunkorrerako Helburuen jatorria, funtzioa eta garrantzia.
Garapenaren kontzeptua, eta horren baitan, garapen ekonomikoa, esanahia eta mugak.
Hazkunde ekonomikoaren esnahia eta mugak.
Hazkunde eta garapenaren funtsezko ezaugarriak: biztanleria, sektore-egitura, errentaren
banaketa eta mendetasun ekonomikoa.
Hazkundearen eta ekonomia jasangarriaren arteko harremana.
Ekologia eta ekonomiaren arteko harremana.
Enpresa transnazionalak eta haien funtzionamendua eta eragina.
4.5. EKONOMIAREN FINANTZA ALDERDIAK.
Diruaren funtzionamendua eta tipologia. Dirua sortzeko prozesua.
Dirua, lana eta denboraren arteko harremana.
Finantza-sistemak herrialdearen bizitza ekonomikoan duen garrantzia.
Finantzatzeko modu desberdinen sailkapena.
Finantzaketa etikoen irizpideak.
Balioaren esanahia.
Mikrokredituen kontzeptua.
Bankaren funtzionamendua. Banka ezberdinen sailkapena.
Banka etikoen funtzionamendua eta jatorria. Banka etiko ezberdinak.
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Bankuen inbertsioak.
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5. JARDUEREN SEKUENTZIA
Unitate hau hamahiru saioz osatuta egongo da, 50 minutuko hamahiru saio. Jarduera guztiak
bost multzotan sailkatu ditugu; multzo bakoitzean azken ataza sortzeko ikasleak beharko
dituzten edukiak landuko ditugu, eta horren baitan joango dira haien lana egiten.
● LEHENENGO MULTZOA: ZEINTZUK GOAZ (1, 2 eta 3 saioak)
● BIGARREN MULTZOA: NORA GOAZ (4 eta 5 saioak)
● HIRUGARREN MULTZOA: NOLA GAOZ (6, 7, eta 8 saioak)
● LAUGARREN MULTZOA: FINANTZAKETA ETIKOA (9, 10 eta 11 saioak)
● BOSGARREN MULTZOA: APLIKAZIOA ETA ORKORTZEA (12 eta 13 saioak)

5.1. LEHENENGO MULTZOA: ZEINTZUK GOAZ
5.1.1. Lehenengo saioa: erronkaren azalpena (50 minutu)
Lehenengo jarduera honetan erronka zein den aurkeztuko zaie ikasleei; hau da, ikasbidaia
plan bat egin beharko dutela hurrengo hilabetean zehar. Plan hori etikoki finantzatu beharko
dutela azalduko zaie, eta datorren hilabetean hori nola egiten den ikasiko dugula.
Komenigarria litzateke ekonomiako irakaslearekin batera gelan zuzendaritza taldeko zein
gurasoen elkarteko kideren bat balego, gazteak ohartu daitezen eragile ezberdinen eskutik
datorren ekimen bat dela. Klaseak irauten duen denbora osoa eskainiko da bidaiaren
proposamenaren aurkezpenera eta haren inguruan sortu litezken galderen argipenera.
5.1.2. Bigarren saioa: inklusioaren ideiaren lanketa (50 minutu)
Bigarren saio honetan bi jarduera egingo dira.
a) Lehen jarduera (25 minutu):
“Por cuatro esquinitas de nada” bideoarekin hasiko gara inkulsioaren adibide bat planteatzeko
eta klasea giroan sartzeko (3min.). https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
Ikasle guztien beharrak asetzeko eta finantzazio etiko eta solidarioan oinarrituta, ikasleriaren
aniztasuna eta premiak kontuan izan beharko dituzte.
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Ikasleak guztiek bidaira joateko aukera izango dute eta horiek ezagutu eta gero, bidaiaren
planteamendua eta antolakuntzarekin hasi ahal izango dira. Inklusioak ikasle guztiei aukera
ematea du helburu eta hori izango da jarduera honen helburua.
b) Bigarren jarduera (25 minutu)
Jarraian, bidaia aurrera eraman ahal izateko finantzazio bat beharko denez, finantzazio etiko,
solidario eta iraunkorra planteatuko zaie ikasleei. Horretarako, bidaiak dituen gastu guztiak
asetzeko, dirua lortzeko ekintzak eta jarduerak planteatuko ditugu denon artean. Ikasleek
euren kabuz aukeratuko dituzten aukerak izan arren, guk batzuk proposatuko dizkiegu,
testuingurua eta ikasleen ahalmenak kontuan izanda:
● Kirol txapelketa solidarioak:
Ikastetxeak 4 kirol talde ezberdin ditu: saski baloian, esku-pilotan, futbolean, eta patinaje
artistikoan. Kirol horiek praktikatzen dituzten entrenatzaileei eta kirolariei ekintza hau
proposatzea izango litzateke haien ataza. Larunbat goiz batean, txapelketa amistoso
eta solidarioen eguna sortuz eta, sarrerari prezio bat jarriz (2 eurokoa adibidez),
proiektuaren finantzazioan sarrera bat izango litzateke.
Ekintza honekin, bai ikasleen familiei eta bai ikastetxe horretako ondorengo ikasleei,
finantzazio solidario eta etikoen inguruko baloreak ezagutuko eta bizipen bat izango
dute; izan ere, etorkizunean proiektu honekin jarraitzekotan, haien ongizatean ere
eragina izango du.
● Patio orduko janariaren salmenta:
Adin horretan kalera irteteko aukera izaten dute patio orduan eta ikasle eta irakasle batzuk,
pintxo edo kafe bat hartzera joaten dira. Behar hori asetzeko helburuarekin, ikasleak
janaria eta edaria saltzea planteatzen diegu.
Janariaren eta edariaren erosketa, prestakuntza eta salmenta haien artean planteatu eta egokitu
beharko lukete. Normalean taldeak sortzen dira, adibidez kasu honetan hiru talde
izango ziren, eta aste bakoitzean, talde bakoitzak horren ardura izango zuen.
Esan gabe doa dena delako jaki edo edariren bai erosketa zein salmenta prozesuak koherente
izan behar duela bidaiaren ezaugarriekin. Komeni da motxila ekologikoaren ideia
buruan izan dezaten, eta demagun, tortila egiteko asmorik badute, ondo pentsatu
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dezaten non, nori eta zenbat erosi. Etiko, solidario eta jasangarri ez dira finantzak
soilik, aitzitik gure egunerokotasuneko ekintza orok du harreman estu bat halako
kontzeptuekin, eta noski, eragin zuzen bat ingurunearekin.
● Liburuen salmenta:
Bai DBH-n eta bai batxilergoan, liburuen erosketak egiten direnean diru kantitate
garrantzitsua gastatzen da.
Ikasle batzuk, hurrengo urtean prezio merkeago batean salduko dutela kontuan izaten dute
eta horiek zaintzen dituzte. Beste kasu batzuetan, ziriborroz beteta edo armairu batean
amaitzen dute,

eta horri irtenbide eta beste erabilera bat emateko helburuarekin

proposamen hau egingo genie. Liburu horiek zaintzeko eta ingurumenaren ongizatea
sustatzeko, hurrengo urtean salmenta egiteko eta bigarren eskuko produktuen
salerosketa indartzeko, eta horrekin batera, bidaiarako diru laguntza bat emateko
kontzientziazioa piztuko genieke bai kurtso horretako ikasleei eta bai etorkizuneko
ikasleei, merkatu solidario eta ingurumenarekiko oparo bat sortuz.
● Bigarren eskuko arroparen merkatu solidarioa:
Herrialde askotan oso ohikoak dira bigarren eskuko arropa dendak. Hemen Euskal Herrian
badaude zenbait baina orokorrean ez daude oso hedatuta honelako dendak. Ondorioz,
etengabeko kontsumoa oinarritzat duen sistemaren ondorioetako bat da armairuan
erabiltzen ez den arropa pilaketa. Pilaketa horri funtsezko erabilera emateko asmoz,
ikasleek etxean dituzten eta behar ez dituzten arropekin, bigarren eskuko merkatua
antolatuko da eta bertatik eskuratzen den dirua, ikasbidaiarako izango da.
5.1.3. Hirugarren saioa: ikasbidaiako irizpideen lehen finkapena (50 minutu)
Hirugarren saio honetan taldetan banatu eta talde bakoitzak ikasbidaia posible baterako plan
bat sortu beharko dute. Taldeak jarduera eta saio guztietan zehar mantenduko dira, beraz,
denbora berezia eskainiko diogu taldeen sorrerari. Izan ere, hirugarren saio honetan
ikasbidaiarako lehen plana sortuko behar dute. Hasiera batean sortuko duten lehen plan hau
unitatean zehar aldatzen, moldatzen eta zuzentzen joango dira.
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5.2. BIGARREN MULTZOA: NORA GOAZ
5.2.1. Laugarren saioa: aztarna ekologikoa (50 minutu)
Nora goazen erabaki aurretik, ariketa honetan aztarna ekologikoa eta kontsumoaren ideia
landuko dira. Horretarako, ariketa honetan ikasle bakoitzari proposatuko zaio bi produktu
aukeratzea (bata lokala, eta beste inportaziokoa), eta beraien ibilbidea behatzea. Motxila
ekologikoaren kontzeptua erabiliko dugu; kontzeptu honek erreferentzia egiten dio produktua
sortzeko erabilitako material kantitateari. Adibidez: paper tona bat egiteko 25 metroko 14
zuhaitz moztu behar dira, eta prozesuan 100.000 litro ur behar dira; mugikor batek 75kg-ko
motxila ekologikoa du, ordenagailu batek 1500 kg-koa eta kotxe batek 15 tonakoa.
Produktuen motxila definitu ondoren, galdera batzuk proposatuko zaizkie. “Zein
ezberdintasun nagusi daude bi produktuen artean?”, “Zein onura ditu zuretzako produktu
lokalak, eta zein produktu inportatuak?” “Zein produktu kontsumitzen duzu gehiago, fijatzen
zara beraien jatorrian?”
Honen inguruan hausnartu ondoren, haien planaren helmuga definitzeari ekingo diote.
Ondoren, idazlan txiki batean entregatu beharko dutena.
5.2.2. Bosgarren saioa: balioak eta GIH (50 minutu)
Saio honetan bi jarduera egitea planteatzen da.
a) Lehen jarduera. Balioak. (25 minutu)
Talde interaktiboen bidez balioen inguruko ideiak landuko ditugu bosgarren saio honetan.
Hau da, talde txikitan banatu eta galdera batzuen inguruan hausnartu beharko duute:
Balioak zer dira? Zein baliori ematen diogu garrantzia? Balio mota ezberdinak al daude? Zein
balio du diruak?
Galdera hauen inguruan pentsatzeko eta erantzuna topatzeko, Agustin Arrietaren testu bat1
baliatuko dugu.
b) Bigarren jarduera. Garapen Iraunkorrerako Helburuak (25 minutu)

1

Arrieta,

A. (2013). Arimak eta balioak. Andoain: Jakin Irakurgaiak.
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Jarraian, behin balioak zer diren argi geratu ostean, euskarazko bideo2 interesgarri baten
bitartez, GIH azalduko dira (6:33minutuko iraupena). Bideoa ikusi ondoren, KAHOOT baten
bidez talde txikitan banatuz ea zenbat helburuz gogoratzen diren frogatuko da, modu
dinamikoan klaseari amaiera emateko.
17 helburu daude:
1. pobrezia desagertzea
2. goserik ez izatea
3. osasuna eta ongizatea
4. kalitate oneko hezkuntza
5. genero berdintasuna
6. edateko ura eta saneamendua
7. energia eskuragarri eta ez-kutsatzailea
8. lan duina eta hazkunde ekonomikoa
9. industria, berrikuntza eta azpiegitura
10. desberdintasunak murriztea
11. hiri eta komunitate iraunkorrak
12. ekoizpen eta kontsumo arduratsua
13. klima babesteko ekintza
14. uretako bizitza
15. lehorreko bizitza
16. bakea, justizia eta instituzio sendoak
17. itunak, helburuak lortzeko

2

https://www.youtube.com/watch?v=IT9rJkK6WiU
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5.3. HIRUGARREN MULTZOA: NOLA GOAZ
5.3.1. Seigarren saioa: garraioaren inguruko hausnarketa (50 minutu)
Gaiari sarrera emateko, bideo bat3 jarriko zaie ikasleen arreta erakartzeko.
Behin helmuga zein izango den zehaztuta, bertara nola iristeko aukerak planteatuko dira saio
honetan. Hasieran, haiei planteatuko diegu dituzten garraio motak edo aukerak, eta eztabaida
baten bitartez ahalmena emango diegu egokiena dena haien ustez aukeratzeko.
Gaur egun garraio publikoak ohikoak bihurtzen ari dira, batez ere, autobusak eta trenak
(elektrikoak gero eta gehiago izaten dira). Bidai hauetan, gehienetan autobus bat alokatzen da
modurik ekonomikoena delako baina aipatu kutsadura gehiago eragiten duela. Honi irtenbide
bat emateko helburuarekin, garraio mota desberdinak eta aproposagoak daudela ikasiko dute.
5.3.2. Zazpigarren saioa: hazkundea eta sostengarritasuna (50 minutu)
Naturak eta pertsonak mugak ditugula ulertzen ez duen sistema ekonomiko batek arriskuan
jartzen du gure biziraupena. Horregatik ariketa honen bitartez ikasleriari ekintza eta elementu
batzuk proposatuko zaizkio; ikustarazteko ekintza batzuk nolako garrantzia duten gure
bizitzan, eta era berean, nola gutxiesten dituen sistema ekonomiko kapitalistak.
Lo egin, laguntza emozionala eman, haurrak eskolara eraman, ibaiak garbi mantendu,
dantzatu eta abestu, idazten eta irakurtzen irakatsi, lan egin, publizitatea, bazkaria prestatu,
bigarren eskuko merkatua, harreman sexualak izan, kosmetiko industrialak sortu, petrolioa
atera, burtsan inbertitu, azpiegitura handiak eraiki, energia berriztagarriak, armak
fabrikatu, haurrak hezi, etxea garbitu, ohea egin, nekazaritza ekologikoa, gatazkak ebatzi,
ordenagailuak sortu, haragia produzitu abeltzaintza intentsiboaren bidez.
Ariketa honetan hiru talde sortuko dira, eta bakoitzari txartel bilduma bat ematen zaio
aurretik azaldutako ekintzekin.
Lehen taldeak ekintzak sostengarritasunaren arabera ordenatuko ditu (goian onenak eta
behean okerrenak)
Bigarren taldeak merkatuak ematen dien balioaren arabera ordenatuko ditu (goian
merkatuarentzat onenak direnak eta behean okerrenak).

3

https://ceroplastico.org/2019/12/12/como-viajar-y-contaminar-menos/
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Hirugarren taldeak biziraupenaren arabera antolatuko ditu (goian gehien behar ditugunak eta
behean gutxien behar ditugunak).
Behin ordenatu dituztenean, hiru sailkapenak lurrean edo paretean jarriko dituzte eta
paralelismoak begiratu. Emaitzen inguruko eztabaida bultzatuko da, ekintza eta elementu
ezberdinen garrantziaz hausnartzeko.
Eztabaida bideratzeko galderak proposatuko dira: “Harremana dago ekonomikoki gehien
baloratutako ekintzen eta sostengarritasunaren artean?”, “Nork egiten ditu gutxien baloratze
ditugun ekintzak?”, “Ba al dago harremanik hiru zutabeen artean?”.
Ariketa honen bitartez erakutsi nahiko da sistema ekonomiko kapitalistak, orokorrean,
bizitzaren aurka doazen logikei jarraitzen diela. Hala nola, geroz eta naturaren suntsiketa
handiagoa geroz eta hazkunde ekonomiko hobea. Bide beretik, bizitzarako benetan
garrantzitsuak diren ekintzak balioan jarri nahiko dira. Eta azkenik, ikustarazi nahiko da
gutxien baloratzen ditugun lanak emakumeen esku gelditzen direla gehienetan, eta
ezinbesteakoak direla bizirauteko.
5.3.3. Zortzigarren saioa: kontraesanen zuzenketa (50 minutu)
Saio honetan orain arte ikusitako edukien arabera, iada idazten hasi diren proiektuan
zuzenketak egiteko denbora hartuko da. Hau da, taldetan elkartu eta orain arte ikusitako
irizpideak betetzen diren zehaztu beharko dute, eta hala izan ezean, aldatu eta moldatu haien
plana.
5.4. LAUGARREN MULTZOA: FINANTZAKETA
ETIKOA
5.4.1. Bederatzigarren saioa: zer dira finantzak (50 minutu)
Saio honetan “Con tu dinero”4 dokumentalaren erdia ikusiko dugu ikasgelan.. Hau amaitu
ondoren dokumetaleko ideia interesgarriak elkarbanatuko ditugu (Zertan inbertitzen dute
bankuek? Zer egiten dute gure diruarekin? Zer finantzatzen da? Zein da egoera gure
lurraldean?), eta gure finantzak nolakoak izan beharko luketen definitu.

Gainontzekoa ikastetxeko plataforman jarriko dugu, luzeegia izango delakoan gelan bukatzeko
https://vimeo.com/59010358
4
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Hausnarketaren ondoren, hiruzpalau kideko talde txikietan banatu eta ostera aurkezten
zaizkien kontzeptu gakoen definizio orokorrak ateratzen saiatu beharko dira pasartean
ikusitakotik:
- Enpresa trasnazionalak
- Neoliberalismoa
- Finantzaketa
- Garapena
- Banka etikoak
- Ekologikoa
- Kontsumo lokala
- Mikrokredituak
5.4.2. Hamargareren saioa: dirua eta denbora hausnarketa (50 minutu)
Hiru minutuko bideo labur bat5 jarriko zaie klase hasieran. Bertan banatzaile gisa lanean ari
den gizon bat ageri zaigu, eta baliabide interesgarria da, gure ohiturez, diruaz eta denboraz
hausnartzeko.
Bideoan planteatzen den eztabaida, “tiempo es dinero”, “lo queremos todo y lo queremos ya”,
“falso tiempo libre”... ideien inguruan dituzten iritzien baitan hausnartu beharko dute. Ataza
honetarako zenbait galdera proposatuko zaizkie (15 min):
-

Zuen denboraren jabe zaretela uste duzue?

-

Bietan zein da garrantzitsuagoa, denbora ala dirua?

-

Zuen nahiak zuen beharretara egokitzen dira?

Ostera, antzeko ariketa bat proposatuko diegu, baina dinamikak kontrako egitura izango du,
hau da, lehenbizi zenbait galdera erantzun beharko dituzte, eta ondorengo ikusiko dugu
erantzunak biltzen dituen bideoa. Halako eginkizunarekin, nolabait, gazteek banka etikoaren
inguruan dituzten aurretiazko ezagutzak ezagutu nahi dira. Galderak: (10 min)
-

5

Zer da etikoa eta solidarioa izatea?

https://www.youtube.com/watch?v=pxkXz_gOCQc
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-

Eta arlo ekonomikoan? Zerk egiten du banku bat solidario eta etiko?

-

Zuen bankua etikoa eta solidarioa dela uste duzue?

-

Nola egingo genuke gure bidaia halakoa izan dadin?

Galderen baitan hausnartu ostean etorriko litzateke bideoa6 (5:30 minutu), zeinak finantza
etikoen inguruko sarrera labur bat eskaintzen duen.
5.4.3. Hamaikagarren saioa: banka etikoak (50 minutu)
“La actividad económica no es neutral. No se desarrolla mediante mecanismos
automáticos, involuntarios o inintencionales. Toda decisión económica es, en último término,
una decisión ética, asumida desde un marco determinado de convicciones y cuyas
consecuencias favorecen a unos y perjudican a otros”.
Ba al dago harremanik etika eta ekonomiaren artean? Tokia du etikak ekintza
ekonomikoetan? Galdera honekin ekonomia eta etikaren arteko harremanaz dakitena ekarriko
dugu gelara lehenik.
Onodoren, banka etiko alternatiboak aurkeztuko ditugu, bakoitzaren web-gunean arakatuz.
Talde txikietan banatuko da ikaslegoa, eta bakoitzari banka etikoren bat esleitu. Haien
webgunean sartu beharko dira, eta topatu ditzaketen ezaugarri nagusi gehien zerrendatu (20
min). Behin hori eginda, denok talde handian bildu eta argitara ateratakoa besteekin
konpartituko dugu (25 min).
Banca Ética Populare: https://www.bancaetica.it
Coop57: https://www.coop57.coop
Enclau: http://enclau.org
FEBEA: https://www.febea.org
FIARE: https://www.fiarebancaetica.coop
GAP Madrid: http://www.gap.org.es/index.php
Oikocredit: https://www.oikocredit.es/es/quienes-somos/sobre-nosotras
Proyecto JAK: https://proyectojak.es

6

https://www.youtube.com/watch?v=iRFqGFEfnR4
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Triodos
Bank:https://www.triodos.es/es/hazte-cliente?pk_campaign=Paid-AdWordsSearch-Marca_pu
ra&pk_kwd=triodos%20bank&gclid=Cj0KCQiA0ZHwBRCRARIsAK0Tr-reQ7G0KXohmK
6ew1H_aOaUC76eLkpYvzS0eKE6nOn1C9tqT7MTz3AaAn60EALw_wcB
5.5. BOSGARREN MULTZOA: APLIKAZIO ETA
OROKORTZEA
5.5.1. Hamabigarren saioa: azken planaren sorrera (50 minutu)
Taldetan banatuta, aurreko saio guztietan landutakoarekin Ikasbidaia plan bat sortu beharko
dute. Beti ere balore etiko eta solidarioetan oinarritutakoa izatea da helburua baina oso
garrantzitsua izango da erreala izatea; hau da, errentagarria edo aurrera eraman ahalko dena.
Azken batean, proiektuaren ideia finala edo nagusia, etorkizunean ikasbidaia antolatzeko
eurek sorturiko plan etiko eta solidarioa izatean datza.
5.5.2. Hamahirugarren saioa: planen aurkezpena (50 minutu)
Talde bakoitzak bere ikasbidaia plana proiektatuko du komunitatearen aurrean. Honela,
sorturiko plana aurkezteaz gain, landuriko balio etiko eta solidarioen inguruko hausnarketa
elkarbanatuko da gainerakoekin eta hala denek finantzaketa alternatibo ezberdinei buruzko
ezagutza izatea bermatuko da.
Aurkezpenaren amaieran, solasaldia egongo da parte hartu nahi dutenen artean, entzule zein
esatariek euren iritziak partekatu eta galderak edota kuriositateak elkar banatzeko, ekarpen
oro ongi etorria izango delarik.
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6. EBALUAZIO IRIZPIDEAK
● (EI1) Gizarteek zer oinarrizko arazo ekonomiko dituzten ezagutzea, eta arrazoitzea
azaltzen duen sistema ekonomiko batean haiei konponbidea emateko modua, eta
haren abantailak eta desabantailak adieraztea. (H1, H2, H3 eta H4)
● (EI2) Enpresa-jardueraren helburuak, eginkizunak eta gizartean eta pertsonen bizitzan
dituen ondorioak azaltzea, eta inguruneko benetako erreferentziak bilatze (herrikoak,
probintziakoak, Euskal Herrikoak). (H2 eta H4)
● (EI3) Benetako merkatuen funtzionamendua aztertzea, ereduekiko aldeak aurkitzea,
eta kontsumitzaileentzat, enpresentzat eta estatuentzat dituzten ondorioak aztertzea.
(H2 eta H5)
● (EI4) Dirua nola sortzen den, haren balioa nola aldatzen den eta hori nola neurtzen
den deskribatzea. (H2 eta H5)
● (EI5) Finantza-sistemaren funtzionamendua azaltzea eta haren produktu eta merkatu
nagusiak ezagutzea. (H2, H4 eta H5)
● (EI6) Hazkundeak, krisi ekonomikoek, ekonomia-integrazioak eta merkatu globalak
pertsonen bizikalitatean, ingurumenean eta aberastasunaren tokian-tokiko eta
munduko banaketan zer ondorio dituzten aintzat hartzea; bereziki aipatzea garatuta ez
dauden herrialdeen ekonomia hazteko arazoak eta pobrezia-arazoak, harreman
ekonomiko desorekatuek eragindakoak; eta merkataritza-truke bidezkoago eta
zuzenagoen beharra adieraztea. (H1, H2, H3, H4 eta H5)
● (EI7) Aberastasuna birbanatzeko abian jar daitezkeen neurriak, haien mugak eta
albo-ondorioak aztertzea, eta zuzentasunari laguntzen dioten neurriak aztertzea, kasu
jakin batean. (H1, H2, H3 eta H4)
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7. LORPEN ADIERAZLEAK
● Badaki eskasia eta hautatzeko beharrizana direla sistema ekonomikoaren oinarrizko
arazoen faktore giltzarriak (EI1)
● Sistema ekonomiko nagusiek arazo horiek lantzeko eta konpontzeko modu bereiziak
dituztela egiaztatzen du (EI1).
● Arazo ekonomikoei konponbidea emateko moduak konparatzen ditu, eta nazioartean
gaur egun nabarmentzen diren egoera ekonomikoen adibideak erabiltzen ditu lan hori
egiteko (EI1).
● Enpresen jardueraren ondorioak aztertzen eta analizatzen ditu, bai bere inguruan, bai
nazioartean (EI2).
● Enpresen helburuak eta funtzioak aztertzen eta analizatzen ditu (EI2).
● Enpresen funtzioak azaltzean, ondasunak sortu eta ondasunen erabilgarritasuna
handitzeko funtzioa azaltzen du (EI2).
● Ulertzen du merkatu mota nagusien funtzionamendu idealaren logika: lehia perfektua,
monopolioa eta oligopolioa (EI3).
● Merkatu horietan parte hartzen duten eragileekiko ondorio positiboak eta negatiboak
balioesten ditu (EI3).
● Badaki diruak eta finantza-sistemak zer oinarrizko funtzionamendu duten ekonomian
(EI4).
● Finantza-sistemaren egitekoa balioesten du, aurrezkia inbertsiora bideratzeko
elementua den aldetik, eta haren osagai diren produktuak eta merkatuak identifikatzen
ditu (EI5).
● Ingurumenaren aldeko jarrerak ditu, ingurumenaren aldagaia aztertzen eta balioesten
du erabaki ekonomikoak hartzean; eta, berariaz, nazioartean garapen jasangarria
lortzeko aukerak aztertzen ditu (EI6).
● Ingurumen-ondasunek produkzio-faktore moduan duten eskasia behatzen du, eta
input-ak hornitzen eta degradazio-prozesuan dauden hondakinak hartzen dituzten
aldetik, kostuetan adieraz daitezkeela egiaztatzen du (EI6).
● Aintzat hartzen ditu sektore eta gizarte talde askotan ageri diren interes-gatazken
eraginak (EI6).
● Kezka ageri du banaketaren ekitateaz (EI7).
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● Ikuspegi

kritiko

batez

aztertzen

ditu

banaketa-mekanismoek

eragindako

desberdintasun ekonomikoak eta neurri jakin batzuek egin dezaketena desberdintasun
horiek zuzentzeko (EI7).

8. EBALUAZIO TRESNAK
8.1. AUTOEBALUAZIOA ETA KOEBALUAZIOA (%
20)
TALDEKIDEAK:
Taldearen funtzionamendua
Taldearen
helburu
orokorrak

A

B

A: Guztiz bete da

B: Erdizka bete da

C

Zergatiak eta
hobetzeko
proposamenak

C: Ez da bete

Taldekideen betebeharrak
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Taldean
hartutako
rolak

Koordinatzaileak

Idazkaria

Zuzentzailea

Nola burutu du
bakoitzak bere
eginkizuna?

Taldearekiko konpromezua
Taldearekiko
konpromezua

A

B

C

Zehaztutako
bilera denetara
azaldu naiz,
garaiz eta
beharrezko
materialarekin
Aktiboki parte
hartu dut talde
erabakietan
Bakarka burutu
beharreko
atalak garaiz eta
zuzen entregatu
ditut
Taldekideek nik
egindako
ekarpenaren
gainean
zituzten iritzi
eta
proposamenak
entzun eta
kontutan hartu
ditut
A: Gehienetan B: Tarteka C: Ia inoiz ez
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Edukien barneraketa
Kontzeptu
nagusien
berrikuspena

A

B

C

Ahal den kasuan
eman adibide
bat

Denbora libre
faltsua
Finantzaketa
Banka etikoa
Kilometro 0
Ekonomia
modelo
alternatiboak
Mikrokredituak
Garapen
Iraunkorreko
Helburuak
Motxila
ekologikoa
A: Gai naiz beste bati azaltzeko B: Erdizka azaldu nezake kontzeptua C:
Norbaitek azaltzea behar dut

Ostera aurkezten den errubrika hilabete honetan barna talde bakoitzak burutu duen
lanaren inguruan hausnartu dezan ahalbidetuko duen material pizgarri bat da.
Autoebaluazio moduko bat alegia, zeinetan alderdi instrumentalaz gain, aspektu
soziala ere kontutan hartzen den. Taldeko dinamika ebaluatzen badu ere, indibidualki
betetzea komeni den txostena da berau, ondoren bakoitzak izan duen ikuspegia
taldean konpartitu ahalko delarik. Lehendabiziko atalean taldekide bakoitzak,
proiektua ezagutu zutenean eta irizpideekin bat egin zutenean aurreikusitako
helburuak bete diren edo ez baloratu beharko dute, eta posible bada, zergatiak eman,
ezer hobetzeko proposamenik bururatzen bazaio ekarpena libreki egin dezakelarik.
Bigarren atalari dagokionez, taldearen barne estrukturaketak exitorik izan duen edo
ez aztertu beharko dute, bere momentuan elkar banatu zituzten rolek zer moduz
funtzionatu duten ikusiz. Kasu honetan, norberak bere jardunaren inguruko gogoeta
bat egiten du, baita beste taldekideek gauzatu duten lanarena, autoebaluazioa bezain
garrantzitsua baita koebaluazioa. Maiz gertatu ohi denez, taldekideren batek bere
betebeharrei uko egin badie, hala azaldu dezakete besteek. Hirugarren atazari begira,
norberak taldearekiko adierazi duen prestutasuna aztertzean datza gakoa.
Autoktritiko izan behar du bakoitzak bere buruarekin, eta talde lan batek eskatzen
dituen eginkizunetan zer nolako eginahala aurkeztu duen adierazi. Azkenik,
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kurrikulumak barneratzea eskatzen dituen zenbait edukiren errepasoa egingo da.
Halako lanerako, talde bakoitzari eskatuko zaizkio hilabete honetan barrena ikasi
dituzten 8 hitz edo kontzeptu gako zerrendatu ditzaten, eta horiek gero beste talde
bati egotziko zaizkio. Taldekide bakoitzak, indibidualki, guztiak rekonozitzeko gai
den ikusi beharko du, eta batez ere ea azaltzeko gai izango litzatekeen aurreikusi.
Orain da unea ezer ulertu ez bada galdetzeko, inongo lotsa eta beldurrik gabe.

8.2. EGUNEROKOA (% 20)
IKASKUNTZA EGUNEROKOA
Lehenengo saioa
1. Zer ikasi dut gaur?
2. Zaila egin al zait ulertzen?
3. Non aplikatu dezaket gaur ikasitakoa?

Hirugarren saioa
1. Zer ikasi dut gaur?
2. Zaila egin al zait ulertzen?
3. Non aplikatu dezaket gaur ikasitakoa?

Bigarren saioa
1. Zer ikasi dut gaur?
2. Zaila egin al zait ulertzen?
3. Non aplikatu dezaket gaur ikasitakoa?

Laugarren saioa
1. Zer ikasi dut gaur?
2. Zaila egin al zait ulertzen?
3. Non aplikatu dezaket gaur ikasitakoa?

Ostera aurkezten den ebaluazio tresna
ikaskuntza eguneroko bati dagokio. Haren
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helbururik behinena ikasleek, indibidualki,
egunez egun ikaskuntza prozesuan barna
bereganatu dituzten eduki eta konpetentzia
nagusien inguruan hausnartu dezaten datza.
Ebaluazio jarraitu moduko bat litzatekeela
esango genuke, zeinetan ikasleek gelan
egindakoa baloratzen duten, eta gogoetan
tematu direla inongo arazorik topatzen
badute, feedback-a eska diezaiokete
irakasleari, inor atzean gelditzeko arriskua
ekidinez horrela. Hiru galdera izango dira
gogoeta hasteko pizgarri, baina ikasleek nahi
duten guztia idatzi dezakete bertan.
Hilabetearen amaieran irakasleak idatzien
kalitatea baloratuko du, hausnarketa denak
ontzat emanik galderak erantzuten dituzten
azalpenak
biltzen
dituen eguneroko
horietan.

8.3. PROIEKTUA EBALUATZEKO ERRUBRIKA (%
60)

PROIEKTUAK EBALUATZEKO ERRUBRIKA
Kalifikazioa
Ebaluatzeko
elementuak

Aurkezpenaren
argitasuna

10 -- 9

8 -- 7

6 -- 5

4

Hainbat baliabide
didaktiko erabiltzen
ditu; kontzeptu
nagusiak argi
azaltzen ditu;
originaltasuna
bilatzen du;
Aurkezpenaren
estrukturaketa
egokia da eta atal
guztiak atzematen
dira.

Betiko
baliabideetan
baina azalpen
garbia eramaten
du aurrera. Ez da
originaltasun
handikoa, baina
atalen
antolakuntza
egokia da.

Betiko
baliabideetan
originaltasun
handirik
gabeko
aurkezpen bat
egiten du.
Nahiko argia
da baina
azaltzeko
zenbait
kontzeptu falta
zaizkio.

Erabiltzen duen
baliabidea
eskasa da,
estrukturaketa
aldetik ez da
aurkezpen
egokia,
kontzeptu bat
baina gehiago
uzten ditu
azaldu gabe.
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Hizkuntzaren
erabilera egokia eta
erregistro aberatsa.
Klasean emandako
terminoak ageri
dira aurkezpenean.
Tonua eta
erritmoak egokiak
dira eta aurkezpen
argi baterako
beharrezkoak.

Gramatika eta
lexiko aldetik
hizkuntzaren
erabilera egokia
da; Erregistro
espezifikoa ez da
behar beste
nabaritzen;
mantxoegi edo
azkarregi egin du
aurkezpena.

Hizkuntzaren
erabilera ez da
guztiz zuzena;
tonalitate
aldetik bada
zer hobetu eta
ez ditu
markatutako
erritmoak
guztiz bete.

Erregistro
espezifikoa ez
da eskatzen
den neurrian
ageri;
hizkuntzaren
Ahozkotasuna
erabilera ez da
kontesturako
egokia; ez ditu
ez tonuak ez
erritmoak
errespetatu.
Proiektuaren
Proiektuaren
Proiektuaren
Proiektuaren
naturak bat egiten naturak bat
naturak ez ditu naturak ez ditu
du GIH inguruan
egiten du GIH
guztiz
errespetatzen
zehaztutako
inguruan
kontutan
GIH inguruan
irizpideekin eta
zehaztutako
hartzen GIH
zehaztutako
Garapen
horien azalpenari
irizpideekin
inguruan
irizpide
Iraunkorreko
atal bat eskaintzen baina
zehaztutako
nagusiak eta
Helburuak
zaio aurkezpenean. aurkezpenean ez irizpide
aurkezpenean
dira esplizituki
gehienak,
ez dira inondik
ageri.
baina
inora ageri.
aurkezpenean
haien berri
ematen du.
Proiektua finantza Proiektuak bat
Proiektuaren
Proiektuak
etiko eta praktika
egiten du
naturak
kontraesan eta
solidarioen
finantza etiko eta kontutan ditu hutsune
inguruan ezarritako praktika
finantza etiko handiak
irizpideetatik
solidarioen
eta praktika
erakusten ditu
abiatzen da eta
inguruan
solidarioen
finantza etiko
Finantza etiko modu erreal eta
ezarritako
inguruan
eta praktika
eta praktika
eraginkorrean
irizpideekin,
zehaztutako
solidarioekiko
solidarioak
garatzen ditu.
baina zenbait
irizpideak,
eta ez da
kontraesan ageri baina haien
bideragarria
dira.
garapena
irizpideak
hipotetikoegia errespetatu
eta
nahi badira.
sostengaezina
da.
Proiektuaren
Proiektuak
Proiektuak
Proiektuak ez
garapenean
kontutan hartzen bigarren
die
nabarmen ageri
ditu baliabide
planoan uzten ingurunearen
dira ingurunearen
naturalen mugak ditu
beharrei
aldeko praktikak
eta aurre egiten ingurunearen erantzuten eta
Jasangarritasuna eta ahalik eta kalte saiatzen da
aldeko
modu ez
gutxien eragiten
ingurunearen
praktikak.
arduratsuan
saiatzen da.
baitako arazoei,
jokatzen du.
baina hutsune
gutxi batzuk
ageri dira.
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Proiektuak
aurreikuspen
egokia egiten du
gastu posible eta
finantzaketa
jarduerei
dagokionez,
Bideragarritasun
bideragarria da
ekonomikoa
ikuspuntu
ekonomiko batetik.

Proiektuak
aurreikuspen
egokia egiten du
gastu posible eta
finantzaketa
jarduerei
dagokionez eta
bideragarria da,
baina dirua
lortzeko
praktiketako
zenbait burutzen
zailak edo
hipotetikoegiak
dira.

Proiektuak
aurreikuspen
egokia egiten
du gastu
posible eta
finantzaketa
jarduerei
dagokionez.
Hala ere, karga
handiegia
ezartzen dio
indibidualen
poltsikoari.

Proiektuak ez
ditu
aurreikusten
zenbait gastu
posible eta
finantzaketa
jarduerak ez
dira nahikoak.

Ekarpenak

Ondorengo errubrikaren bitartez talde bakoitzaren azken produktua ebaluatu nahi
da, hots, burutu duten proiektua bera eta hura ezagutzera emateko egin duten
aurkezpena. Ebaluazio parametroak irakasleak berak jarri baditu ere, ikasleei
emango zaie haien taldekideen notaren zenbateko bat zehazteko aukera, edo
bestera esanda, ikasleek beraiek parte hartuko dute beste taldeen proiektuaren eta
aurkezpenaren ebaluazioan. Halako bost errubrika banatuko zaizkio talde orori,
eta aurkezpenera irteten den talde bakoitza ebaluatu beharko dute. Ikasleek haien
artean ezartzen duten balioa nota osoaren % 30a izango da. Bestetik, irakasleak
gauza bera egingo du, eta honek ezarritako zenbatekoa notaren beste % 70a
izango da. Aipatu errubrikan ez dela 4 bat baina gutxiago onartzen duen
kalifikaziorik, hilabetearen ostean talderen batek 4 bat baina gutxiago merezi
badu hori irakaslearen errua delako, ez baitu jakin taldea zuzentzen.
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1. SARRERA
GRADUA

Merkataritza Jardueretako teknikaria

MAILA

2. maila

IKASGAIA

Saltoki txiki baten kudeaketa

GAIA

GIHak eta Finantza Etikoak

IRAUPENA

3-4 aste

SAIO KOPURUA

55 minutuko 10 saio

2. TESTUINGURUA:
2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen
Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda. Ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzaile bat
da, giza garapena bultzatzea helburutzat duena gizarte, ekonomia eta ingurumenaren
alorretan. Bost espera nagusitan bilduta dago: pertsonak, planeta, bakea, oparotasuna eta
lankidetza.

Honek barne hartzen dituen Garapen Jasangarriaren 17 helburuetan barneratuko gara gu,
zeintzuk izaera integratua eta zatiezina duten. Helburuak ondorengoak dira:
1. Pobrezia desagerrazatea
2. Goserik ez
3. Osasuna eta ongizatea
4. Kalitatezko hezkuntza
5. Genero berdintasuna
6. Ur garbia eta saneamendua
7. Energia irisgarria eta ez kutsagarria
8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura
10. Desberdintasunak murriztea
11. Hiri komunitate jasangarriak
12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak
13. Klimaren aldeko ekintza
14. Itsaspeko bizitza
15. Lehorreko ekosistemetako bizitza
16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak
17. Helburuak lortzeko aliantza
2

Aproposena, ikasleekin guztiak lantzea izango litzake. Hala ere, beraien egunerokotasun edo
jakintzekin lotura gehien duen horretan zentratzea aukeratu dugu, bestalde edukietara hobeki
lotzen dena baita. Hori dela eta, 13. helburuaren baitan ibiliko gara lanean. Klima aldaketaren
gaia pil pilean dagoen gaia baita gaur egun. Orain dela gutxi, bestalde, Madrilen ospatu den
Klima aldaketaren COP25-ek gaia mahai gaineratu du, eta baita behin eta berriz ikusten ari
diren uholde, eurite eta egoera ez ohikoek. Gainera, esan beharra dago, gazteen artean
ardura handiko gaia dela, eta beraz, gelan lantzearen garrantzia ezinbestekoa iruditzen zaigu.
Gainera, lehen esan bezala, helburuak elkar integratuak eta zatiezinak direnez, nahiz eta
baten inguruan lanean aritu, besteekin ere lotura zuzenak aurkituko dira eta modu honetan
klima aldaketaren helburuaz gain beste batzuk ere lantzeko aukera izango da.
Bestalde, finantzen inguruko lanketa bat ere beharrezko ikusten dugu. Banku tradizional
gehienek, gure diruarekin zer egiten duten ezezaguna izan ohi baita gizartearen ehuneko
handi batentzat. Gehienek ez dute jakin ohi izaten, bankuan gordetzen duten dirua zertarako
erabiltzen duten gero hauek. Azken aldian gero eta ohikoagoak dira banka armada bezalako
hitzak, gure dirua armen negozioetan inbertitzen duten bankuak biltzen dituenak. Hala ere.
askoren gaiaren inguruko ezjakintasun handia da. Ezjakintasunak, ordea, ez du gertatzen ez
denik esan nahi. Banka armada web orrian ondorengo datuak ikus daitezke:

Espainia mundu mailan zortzigarren postuan aurkitzen da, armagintzan gehien inbertitzen
dutenen artean. Bigarren zerrendan, aldiz, espainiako bankuei buruzko informazioa
eskaintzen da. Beraz, ikus daitekenez, milioi asko mugitzen dituen gaiaz ari gara. Hori horrela,
garrantzia handikoa ikusten dugu ikasleei honen inguruan kontzientzia sortzea, eta behintzat
beste aukera posible batzuk badaudela ikustaraztea, finantza etikoen gaia murgilduz.
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3. ERRONKA/ATAZA:
Beraz, aurretik ikusitako guztiaren baitan, ikasleek Garapen Jasangarriko helburuekin eta
finantza etikoen inguruan aritzeko ondorengo erronkari erantzuna eman beharko diote:
Denda/komertzio baten proiektua aurkeztu aldaketa klimatikoaren
helburuekin bat egiten duena.

4. HELBURUAK:
4.1

Orokorrak:

18.Helburua: Bizialdi osoko ikaskuntzarako dauden baliabideak eta komunikazioaren eta
informazioaren teknologiak aztertzea eta erabiltzea, ikasteko eta jakintzak eguneratzeko, eta
lanbidean eta pertsonalki hobetzeko aukerak ezagutzea, lanbideko eta laneko hainbat
egoeratara moldatzeko.
19.Helburua: Talde-lanak garatzea eta haien antolamendua baloratzea, tolerantziaz eta
errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta
autonomiaz jarduteko.
20.Helburua: Lan-prozesuak garatzean sortzen diren arazo eta kontingentzien aurrean
sormenezko konponbideak hartzea eta baloratzea, jardueraren gorabeherak arduraz
konpontzeko.
21.Helburua: Komunikatzeko teknikak aplikatzea, transmitituko diren edukietara, haien xedera
eta hartzaileen ezaugarrietara egokituta, prozesuaren eraginkortasuna ziurtatzeko.
25.Helburua: Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta lanbide-ekimenekoarekin lotutako
prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati ekiteko.

26.Helburua: Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik,
gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar
demokratiko gisa parte hartzeko.
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4.2

Espezifikoak:

1.Helburua: Txikizkako merkataritza-negozio txikiak sortzeko ekimenak biltzea eta
horretarako aukerak bilatzea, jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio
etikoak gaineratuta, txikizkako merkataritza-negozioak norberaren kontura ezartzeko
bideragarritasun-proiektuak egiteko.
2. Helburua: Txikizkako negozio txiki bat abian jartzeko beharrezkoak diren baliabide
ekonomikoen ezaugarriak eta zenbatekoa mugatzea, dendaren ezaugarriak eta eskainitako
produktuak kontuan hartuta.
3. Helburua: Hornitzaile onenak identifikatzea eta hautatzea, eta eskaintzak eta
hornidurabaldintzak negoziatzea, bezeroen edo kontsumitzaileen eskariaren arabera
ezarritako zerbitzu-maila mantentzeko beharrezkoak diren erosketak egiteko.

5. EDUKIAK:
5.1

Prozedurazkoak:
●
●

5.2

Balio etikoak, sozialak eta ingurumena errespetatzekoak gaineratzen dituzten
enpresa-jardunbideak identifikatzea.
Enpresaren ingurune orokorraren elementu nagusiak identifikatzea, eta faktore
ekonomikoak,
sozialak,
demografikoak,
kulturalak,
teknologikoak,
ingurumenekoak eta politiko-legalak aztertzea.

Kontzeptuzkoak
○
○

Enpresa-plana: negozioaren ideia eta enpresaren identifikazio-zeinuak.
Enpresa txiki baten ingurune orokorraren eta espezifikoaren azterketa.
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6. METODOLOGIA/ JARDUERAK
1go eguna
ERRONKAREN AZALPENA
Helburua: Ikasleek erronkaren berri izatea eta hauek egin ahal izateko taldeak osatzea
izango da lehenengo saioaren helburu nagusia.
Iraupena: Saio 1

Dinamika:
Lehenengo, klima aldaketarekin duten kontzientziazio maila pixkat ikusteko eta gaia
barneratzeko kahoot aplikazioaz baliatuko gara. Hasi aurretik, 1-10 bitarteko eskalan
beraien burua zein kontzientziazio mailatan aurkitzen diren galdetuko zaie. Ondoren,
10 galdera luzatuko zaizkie, eta amaitzean berriz galdetuko zaie zein kontzientziazio
maila duten uste duten. Zenbaki aldaketak egon badira, arrazoia galdetuko da eta
ariketaren inguruan hausarketa egingo da plenarioan. Honen helburua, askotan uste
duguna baino gauza gehiego egin ditzakegula ikustaraztea da. Ariketa honi, 15 bat
minutu eskeiniko dizkiogu. Erabiliko diren galderak eranskinean aurkitzen dira.

Behin puntu honetara iritsita, ikasleei erronka aurkeztuko zaie, hau da,
denda/komertzio baten proiektua aurkeztu aldaketa klimatikoaren helburuekin bat
egiten duena. Honetarako, jarraian, taldeak osatuko dira. Honi beste 10 minutu
eskeiniko zaizkio.

Behin taldeak osatuta, erronkarekin lanean hasiko dira. Lehendabiziko lana, zein
denda edo komertzio gustatzen zaien eta aukeratuko duten erabakiko dute. Bestalde,
denda horietan klima aldaketarekin zein zentzutan eragiten duten pentsatzen hasi
beharko dira. Jarduera honi 30 minutu eskeiniko dizkiogu.

Baliabideak: Lehenengo jarduera egiteko kahoot aplikazioa erabiliko genuke.

Emaitza: Saio honekin gaia aurkeztutzat emango da eta taldeka aurrera eramango
duten erronka zein den jakingo dute. Bestalde, taldeak ere osatuak geldituko dira eta
erronka zein komertzioren inguruan egingo duten ere erabakiko dute.
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2.Eguna
ADIERAZLE
DESBERDINAK

HONDAKINAK

Helburua: Denda baten funtzionamenduan hondakinen kudeaketak aldaketa
klimatikoan duen lotura zuzena ikustea, eta berau norabide egokian lantzeko praktika
egokiak ezagutzea, gero norbere negozio-proiektuan aplikatzeko.
Iraupena: saio bat

Dinamika: Hiru bideo motz ikusiko dira klasean, non lehenengoan San Francisco hiria
zero zabor hiria izatera nola iritsi zen ezagutuko den, ondoren 15 minutuz horri buruz
hausnartzeko aukera emanaz plenarioan. Ondoren beste bi bideo jarriko dira, ontziratze
edo plastikorik gabeko denden esperientziak azalduz. Horren ondoren, bakoitza bere
taldeetan bilduko da 20 minutuz norberaren negozioan nola aplikatu dezaketen
pentsatzeko. Bestalde, denbora honetan, adierazle batzuk zehaztu beharko dituzte
ikasleek, hondakinen aldetik negozio batek klima aldaketarekiko neutraltasuna
bermatzen duen edo ez neurtzeko balio izan beharko lukeena (hau, 6 eta 7. saioan
egingo diren bisitatan erabiliko dute ikasleek).

Baliabideak: Hiru bideo eskainiko dira: lehena “How San Francisco is becoming a
zero waste city (4:16 min.). Bigarrena “Vivir sin plástico en Barcelona. Tiendas a
granel (4:39 min.). Eta hirugarrena “Un nuevo supermercado sin envases que no genera
residuos y sí, ahorro (1:39).

Emaitza: Saio honekin, hondakinen kudeaketa egokiak ezagutuko dituzte, eta aukera
izango dute horri buruz hausnartu eta bere negozio proiekturako kudeaketan zein
modutara aplikatuko duten kudeaketa egokia definitzeko.
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3.Eguna

ENERGIA
Helburua: Denda baten funtzionamenduan energiaren kudeaketak aldaketa
klimatikoan duen lotura zuzena ikustea eta hura modu egoki batean erabiltzeko
ekintzak ezagutzea aurrerago haien negozioan aplikatzeko.
Iraupena: saio bat

Dinamika: Klasean Piztu aldaketa!ren bideoa ipiniko da, non energia lortzeko aukera
desberdinak daudela aipatzen den eta gaur egungo klima aldaketaren egoera larriari
buruzko sentsibilizazioa bilatzen duten. Bideoa ikusi ondoren, klase guztiaren artean
bideoari buruzko iritzi desberdinak partekatuko dira ikasle bakoitzaren iritziak
entzunez. Bestalde, aurreko saioan hondakinekin egin zen bezala, beraien negozioan
nola aplikatuko zuten edo zein erabaki hartuko lituzketen pentsatu beharko dute; eta
baita ere, energiaren ikuspuntutik ere adierazleak diseinatu beharko dituzte.
Baliabideak: Piztu aldaketa!ren bideoa : https://vimeo.com/147086272

Emaitza: Energia modu egoki batean erabiltzen jakitea aldaketa klimatikoa ekiditzeko
asmoz. Guzti honekin loturik, haien negozioetan aplikatzeko teknika desberdinak
ezagutzea
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4.Eguna
ADIERAZLE
DESBERDINAK

PRODUKTU JASANGARRIAK

Helburua: Ekonomia zirkularraren eredua ezagutu, eta bere aplikapen praktikoak nola
burutu definitzea
Iraupena: saio bat

Dinamika: Arantzadi Zientzia Elkarteko kide bat gonbidatuko dugu gelara, ekonomia
zirkularraren eredua azaltzeko eta produktuen ekoizpenak eta ondorengo ontziratzean
naturan duen inpaktua barneratzeko. Ondoren, taldeetan bilduko dira ikasleak bere
negozioan salduko dituzten produktuak zein eratara kudeatuko dituzten erabakitzeko.
Aurreko bi saioetan bezala, adierazleen zerrendarekin jarraitu beharko dute baita.

Baliabideak: Arantzadi Zientzia Elkarteko kide batek ordu erdiko txarla bat eskainiko
du klasean.

Emaitza: Txarlaren ondoren, ikasleak bere taldeetan bilduko dira, bakoitzaren
negozioan salduko dituzten produktuen kudeaketa egokia definitzeko, ekonomia
zirkularraren filosofia aplikatuz, ordu erdi erabiliz horretarako.
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5.Eguna

DIRUAREN KUDEAKETA
(FINANTZA ETIKOAK)
Helburua: Denda baten funtzionamenduan diruaren kudeaketa egokia aurrera
eramaten jakitea. Honekin loturik, finantza etikoei buruzko azalpenak emango dira
ikasleek hauei buruzko jakintza izateko eta haien negozioetan finantza etikoen aukera
ezagutzeko.
Iraupena: saio bat

Dinamika: Economistas sin Fronteras-eko kideak klasera eramatea finantza etikoei
buruzko txarla emateko eta hauei buruzko ezagutza transmititzeko. Klase amaieran,
ESFeko kideekin debatitzeko aukera egongo da eta bakoitzak bere iritziak
konpartitzeko aukera izango du. Denbora egonez gero, adierazleen zerrendan gai
honekin erlazionatutako aldagaiak gehitu beharko dituzte. Denbora falta bada, etxean
egin beharko dituzte adierazle hauek.

Baliabideak: Economistas sin fronteras-eko kideak klasera etortzea.

Emaitza: Haien negozioetan dirua kudeatzeko aukera desberdinak daudela ezagutzea,
horietako bat finantza etikoak direlarik.
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6.Eguna
KOMERTZIORA BISITA

Helburua: Komertzio batera bisita, bertan sortu dituzten adierazleak betetzen diren
edo ez aztertzeko.
Iraupena: Saio 1
Dinamika: Herriko komertzio batera bisita egingo dugu, bertan, aurreko egunetan
aztertutako elementuak nola betetzen dituzten ikusteko. Horretarako, lau saioetan zehar
diseinatzen joan diren adierazleen errubrika erabiliko dute. Aukeratutako komertzioa,
nahita aukeratutakoa izango da, zenbait gauza gaizki egiten dituztela edo hobetu
daitezkeela jakinik, ikasleak hortaz konturatzeko helburuarekin.

Baliabideak: komertzio horrekin hitzartuta izan beharko dugu bisita, zein galdera mota
egingo zaizkion, ikasleen adina, ikasle kopurua eta abar komunikatuz.

Emaitza: Ikasleek bisita honetatik beraien proiekturako ideiak hartu beharko dituzte.
Bai positiboak, hau da, komertzioak ondo egiten dituen gauzak; zein negatiboak, zer
ez dugun gure proiektuan burutuko.
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7.Eguna
KOMERTZIORA BISITA

Helburua: Komertzio batera bisita, bertan sortu dituzten adierazleak betetzen diren
edo ez aztertzeko.
Iraupena: Saio 1
Dinamika: Aurreko saioan bezala, komertzio batera bisita egingo da, bertan dendak
klima aldaketarekiko sortzen dituen ondorioak nolakoa diren aztertzeko eta ikasgelan
ikusitakoa aurrera nola eramaten duten ikusteko. Aurreko bisitan bezala, adierazleez
baliatuko dira. Bigarren saio honetan aukeratutako komertzioa, ordea, aurrekoarekin
alderatuz, hobeto jokatzen duen bat izango da. Unitate didaktikoa lantzen den
ikastetxearen arabera denda ezberdina izango da, gertutasuna baloratuz. Bergarako
kasuan Erein da Jan denda izango genuke, Azpeitiko kasuan Elikagunea...
Baliabideak: Aurreko saioan bezala, komertzio horrekin hitzartuta izan beharko dugu
bisita, zein galdera mota egingo zaizkion, ikasleen adina, ikasle kopurua eta abar.

Emaitza: Ikasleek bisita honetatik beraien proiekturako ideiak hartu beharko dituzte.
Bai positiboak, hau da, komertzioak ondo egiten dituen gauzak; zein negatiboak, zer
ez dugun gure proiektuan burutuko.
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8.Eguna

PROIEKTUEN LANKETA

Helburua: Aurretik landutako guztiarekin beraien proiektuan aurrera egitea.
Iraupena: Saio 1
Dinamika: Saio hasieran aurreko egunetan izandako bi irteeraz mintzatuko gara. Zer
ikusi duten, hobekuntzak non ikusi dituzten, adierazleen errubrikan lortutako emaitzen
azterketa... Hau egiteko lehenengo erronkarako osatutako taldeka egingo dute
hausnarketa eta gero talde guztian partekatuko da. Ariketa hori 20 minutu eskeiniko
zaizkio. Gainerako denbora talde lanak aurrera eramatera eskainiko zaizkio. Aurretik
ikasgelan landutako guztiaz eta bisitetatik ateratako ondorioez baliatuz, guztia beraien
proiektuetan aurrera eraman beharko dute.

Baliabideak: Ordenagailu gelaz baliatuko gara lanak egin ahal izateko.

Emaitza: Proiektua bideratuta utzi beharko dute.
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9.eta 10. Eguna

AURKEZPENAK ETA HAUSNARKETAK

Helburua: Sortutako proiektuak taldearen aurrean aurkeztea eta guztion artean
feedback edo kritika konstruktibo bat eskaintzea, hausnarketara bultzatuz.
Iraupena: 2 Saio
Dinamika: Talde bakoitzak, banan banan, beste guztien aurrean beraien proiektua
aurkeztuko dute, honetarako beharrezkoak dituzten baliabideak zein moduak erabiliz.
Behin aurkezpena amaituta, gainontzekoek beraien iritziak partekatuko dituzte: zer
iruditzen zaien aurkeztutakoa, erabaki egokiak hartu dituzten, zer gehiago egin
zezaketen… hausnarketa global bat bultzatuz. Kritika konstruktiboak bilatuko dira,
elkar elikatzeko balioko dutenak.
Horrela egingo da, talde bakoitzaren aurkezpenekin.

Baliabideak: Aurkezpenak egiteko beharrezkoak direnak: pantaila, proiektorea,
aretoa…
Garrantzitsua izango da ikasleek aldez aurretik behar izango dituzten baliabideak
adieraztea.

Emaitza: Proiektuaren aurkezpenak eta hausnarketa globala.
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7. EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1.Helburua: Txikizkako merkataritza-negozio txikiak sortzeko ekimenak biltzea eta
horretarako aukerak bilatzea, jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio
etikoak gaineratuta, txikizkako merkataritza-negozioak norberaren kontura ezartzeko
bideragarritasun-proiektuak egiteko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia
baloratu du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko.
b) Enpresaren oinarrizko funtzioak banan-banan deskribatu ditu eta guztiak multzoan aztertu
ditu sistema integral baten modura.
c) Enpresaren gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren elementu gisa
duen garrantzia ezagutu ditu.
d) Balio etikoak, sozialak eta ingurumena errespetatzekoak gaineratzen dituzten enpresajardunbideak identifikatu ditu.
e) Enpresaren ingurune orokorraren elementu nagusiak identifikatu ditu, eta faktore
ekonomikoak, sozialak, demografikoak, kulturalak, teknologikoak, ingurumenekoak eta
politiko-legalak aztertu ditu.
f) Enpresaren mikroingurunearen faktoreak deskribatu ditu, eta lehia, hornitzaileak,
bitartekariak eta barne-merkataritza arautzen duten eta/edo hari eragiten dioten erakundeak
aztertu ditu.

2. Helburua: Txikizkako negozio txiki bat abian jartzeko beharrezkoak diren baliabide
ekonomikoen ezaugarriak eta zenbatekoa mugatzea, dendaren ezaugarriak eta eskainitako
produktuak kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dendaren beharrak zehaztu ditu (lokala, altzariak, tresneria, kobrantza-sistema eta
saltokiko terminala, besteak beste), negozio-ideiaren, bezero motaren, produktuen eta
bezeroari egin behar zaizkion zerbitzuen arabera.
b) Banku-zerbitzuei eta inbertsioak eta gainerako eragiketak finantzatzeko moduei buruzko
informazioa lortu du, eta bankuko kreditu edo mailegu bat lortzeko prozedura, dokumentazioa
eta eskatzen diren baldintzak eta bermeak aztertu ditu.
c) Aseguru-poliza egokiak hautatu ditu, kontingentzien eta jardueraren lege-eskakizunen
arabera beharrezkoak diren estaldurak kontuan hartuta.
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3. Helburua: Hornitzaile onenak identifikatzea eta hautatzea, eta eskaintzak eta hornidura
baldintzak negoziatzea, bezeroen edo kontsumitzaileen eskariaren arabera ezarritako
zerbitzu-maila mantentzeko beharrezkoak diren erosketak egiteko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuaren informazioari eta prezioei buruzko sistema eguneratua diseinatu du,
kontsumitzailearentzat eskuragarria, eta etiketetan markatutako prezioen eta saltokiko
terminaleko aplikazioan erregistratutakoen arteko korrespondentzia bermatu du.
b) Dendaren ezaugarriak saltoki txikiari aplikatzekoak diren Europako, nazioko,
autonomia-erkidegoko eta tokiko kalitate-sistema normalizatuetara eta jardunbide
etiko eta sozial egokien kodeetara egokitu ditu.

8. LORPEN ADIERAZLEAK
1. Enpresa txiki bat eratzeko eta abian jartzeko izapideak badakizki eta erabiltzen ditu.

2. Izapide etikoen berri da, horiek kontuan hartzen dituzten gaiak identifikatuz.

3. Saltoki txiki batentzat behar diren finantza-baliabideak lortzen eta kudeatzen ditu.

4. Saltoki txikiaren kalitate-planak lantzen ditu sustentagarritasun printzipioen arabera.
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10. ERANSKINAK
Eranskina I: 1. saioko kahoot-eko galderak
1. Zer egiten duzu kalean zaudela egarria sartzen bazaizu?
a. Altzairu herdoilgaitzeko botila atera
b. Plastikozko botila erosi
c. Iturri publiko bat bilatu
d. Egarriarekin jarraitu
2. Plastikozko zenbat botila erosi dituzu azken urtean?
a. 1-3
b. 3-7
c. 7-15
d. 15+
3. Etxean zenbat zakar ontzi dituzu?
a. 1
b. 2-3
c. 4-5
d. 6
4. Zer egiten duzu pilekin?
a. Zakarrontzira bota
b. Pilentzat egokitutako ontzietan botatzen ditut
c. Gurasoak arduratzen dira
d. _______________
5. Eta olioarekin?
a. Olioarentzat egokitutako ontzian bota
b. Berrerabili ahal den heinean eta gero olioarentzat egokitutako ontzian bota
c. Harraskatik behera bota
d. Komunetik behera bota
6. Nola etortzen zara eskolara?
a. Oinez etortzen naiz
b. Bizikletan etortzen naiz
c. Autobusean etortzen naiz
d. Kotxean ekartzen naute
7. Hortzak garbitzerakoan iturria zabalik mantentzen duzu?
a. Beti
b. Batzutan
c. Ia inoiz
d. Inoiz ez
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8. Eta dutxan zaudela, txanpu edo gel-a ematerakoan?
a. Beti
b. Hotza egiten ez duenean soilik
c. Egunaren arabera
d. Inoiz ez
9. Astean zenbat aldiz jaten duzu haragia?
a. 0
b. 1-2
c. 3-4
d. 5-7
10. Begetariana edo begana egiteko prest egongo zinake?
a. Banaiz
b. Egingo nintzake
c. Begetariana bai, baina begana ez
d. Ez
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GARAPEN
IRAUNKORRERAKO
FINANTZA ETIKOAK
IRAUPENA: 3 ASTE

HELBURUAK

ETA

ANTOLAKETA:

MODULUAK:
1. GIZA BALIABIDEAK ETA ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA
2. MERKATARITZA-JARDUERAREN PROZESU INTEGRALA

HELBURUAK ETA IKASKETA EMAITZAK
GIZA BALIABIDEAK ETA ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA
1.

Pertsonen erkidego gisa ezaugarritzen du enpresa, eta enpresan tartean diren pertsonekin duen
portaeraren eragin etikoak bereizten ditu.

2.

Enpresetako giza baliabideak garatzeko politiketan, gizarte-erantzukizun korporatiboaren
printzipioen aplikazioa erkatzen du, eta nazioarte-mailan baliozkotutako jardunbide onekiko
egokitzapena baloratzen du.

MERKATARITZA-JARDUERAREN PROZESU INTEGRALA
5.

Kobrantzak eta ordainketak kudeatzeko izapideak zehazten ditu, izapide horiekin lotzen den
dokumentazioa eta enpresaren barruan duen fluxua aztertuta.
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TALDEAK SORTU ETA AKTIBATU
Hainbat teknika erabili daitezke taldeak sortzeko.
TEKNIKA´k hurrengoak proposatzen ditu:
Gelan taldeak sortzeko hainbat teknika eskaintzen dira hemen. Helburua gelan taldeak sortzea eta talde
bakoitzak bere kontratua sortzea da. Bertan, talde bakoitzeko parte-hartzaileek taldearekin hartzen dituzten
konpromisoak zehaztu beharko dituzte.
Talde kontratu horiek pixkanaka garatu, eraldatu eta osatu egingo dira taldeak bizitako esperientzien eta
egindako hausnarketen ondorioz.
❏ HADA
❏ “Koloretako” eredua
Dagoeneko beste erronka edo talde dinamiketarako eratuak badaude, berdinak erabili daitezke.
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1. ERRONKAREN AURKEZPENA
Turismo sektoreko Euskal Herriko ETE (Enpresa Txiki eta Ertainak) bateko langileak zarete.
Zuen lan baldintzak onak dira, soldatak egunean kobratzen dituzue, justuak dira zuen lan karga eta ardurekiko
eta egutegi zein ordutegiekin ere oro har duzuen sentsazioa ona da.
Azken urtean gerentzia aldaketa dela eta enpresa honen helburuek aldaketak jasan dituzte Garapen
Iraunkorrerako Helburuetarantz (GIH). Hori dela eta, gerentziak langile guztiak deitu ditu bilera batera,
denon artean definitu ditzazuen hurrengo urteetako lan jarduera. Izan ere, aurreko urteetan enpresak
emaitza ona eta positiboa izan duela ikusirik, gerentzia berriari aukera paregabea iruditu zaio enpresaren
barne politikak eta lan ildoa berritzeko.
Honek, izaera eguneratzea ahalbidetu dezakelakoan, eta horretarako ezinbestekotzat jo du langileek
enpresarekiko dituzten hobekuntza proposamenak entzutea.
(*) Gure proposamena Turismoko sektorean izan da, gaur egun pairatzen dugun gatazkaren inguruan proposamen
iraunkorrak sortu daitezen. Hala ere, edozein sektoreko enpresa baten inguruan garatu gaiteke erronka hau; izan ere,
egokiena errealitateko enpresa edo proiektu bat lantzea da ikasleek egiten dituzten proposamenak egi bihurtu daitezen.

2. ERRONKA IDENTIFIKATU ETA HONEKIN KONEKTATU
Turismo sektorean diharduen enpresa batean lan egiten duzuenez, jabe zerate maiz, zuen zerbitzu eta
jarduera ez datozela bat GIHekin, bestetik, diru asko mugitzen duzue, transakzio handiak baitira egiten
dituzuenak, eta behin baino gehiago, deskansuetako kafean hainbaten artean elkarbanatu duzuen kezka da.
El turismo es una de las actividades más importantes de la economía mundial, pero también una de las que más
contribuyen a la degradación medioambiental y a las desigualdades sociales.
(https://www.hosteltur.com/134020_turismo-sostenible-rentable-ademas-etico.html)
Gaur egun Euskal Herriko egitura ekonomikoa krisi sakonean murgildua dago, eta askok koiunturazkoa dela eta urte
batzuetan sufritu ondoren lehengora bueltatuko garela esaten diguten arren, baditugu nahiko zantzu pentsatzeko krisia
estrukturala dela, krisi finantzarioa baino, eredu ekonomiko eta sozialaren krisi sakona, beste hainbat faktore kontuan
izanda
gainera,
krisi
energetikoa,
krisi
klimatikoa
etab.
okerrera
joan
daitekeena.
(https://etzi.pm/2015/09/finantza-etikoak-burujabetzarako-tresna-izango-dira/)
Banca Armada, una iniciativa que nació para denunciar públicamente a las instituciones bancarias que financian la
industria militar, con el objetivo de sensibilizar y exigir unas políticas éticas y responsables socialmente.
(http://www.bancaarmada.org/es/)
Eta zure aurrezkiek, zer sustatzen dute? Sinplea dirudi: ohiko finantza erakundeek gure aurrezkiak baliatzen dituzte
maileguak eman eta inbertsioak egiteko. Hori dute lehengai eta botere iturri. Gure ekarpena ezinbestekoa izanagatik
ordea, inoiz gutxitan dakigu jarri ditugun sosek zein ibilbide egiten duten. Ez al dugu gure diruarekin zer sustatzen den
erabakitzeko
eskubiderik?
Hori
ahalbidetzen
duten
hainbat
proiekturi
begira
jarri
gara.
(https://www.argia.eus/argia-astekaria/2500/finantza-etikoak)
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3. PARAMETROAK ZEHAZTU
EDUKIAK, ZER DAKIGU? ZER EZ DAKIGU? ZER JAKIN BEHAR DUGU?
Irakasleak bere dokumentuan baditu, baina ikasleak egin beharko du ariketa hau eta irakaslea orientatzailea
izango da kasu honetan.
Bi gai zehaztuko dira:
1. Aurre ezagutzak: Zer dakigu?
a. Ikasle bakoitzak Erronka honi aurre egiteko dituen bere aurre-ezagutzak zerrendatuko ditu.
b. Taldean elkarbanatuko dira egoera mapa orokor bat egin dezaten.
2. Beharrak: Zer jakin behar dugu erronka honi aurre egiteko?
--------------------------GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK: Zer dira?
2016-2030 aldirako, nazioarteko garapen-agenda nagusia da, eta erreleboa hartu die 2000. urteaz geroztik
indarrean ziren Milurteko 18 Garapen Helburuei. Gainera, unibertsala da eta, horregatik, herrialde guztietan aplika
daiteke, “garatuak” deiturikoak barne. Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuek pobrezia desagerrarazteko, eta
desberdintasunak eta urrakortasunak murrizteko mundu-mailako tresna izan nahi dute, giza garapen iraunkorraren
paradigmapean. Horregatik, iraunkortasunaren aldagaia txertatu du giza garapenean.
ZIGILUAK: Nola ziurtatu esan eta egiten duguna bat datozela?
Aldez aurretik, enpresaren izaera zerk bermatzen duen galdetuko diegu. Honekin beraz, ziurtagirien lanketara iritsi
nahi dugularik, horretarako galdera ezberdinak egin ditzazkegu: esaterako, erosketak egitera joatean zertan fijatzen
gara zein produktu erosi jakiteko? (Demagun, zeliakoa den kide bat dugula, edota ekologikoak diren produktuak izatea
garrantzitsutzat jotzen duen beste bat, zertan fijatzen gara?).
FINANTZA ETIKOAK: Zer pasatzen da gure diruarekin?
Sinplea dirudi: ohiko finantza erakundeek gure aurrezkiak baliatzen dituzte maileguak eman eta inbertsioak egiteko.
Hori dute lehengai eta botere iturri. Gure ekarpena ezinbestekoa izanagatik ordea, inoiz gutxitan dakigu jarri ditugun
sosek zein ibilbide egiten duten. Ez al dugu gure diruarekin zer sustatzen den erabakitzeko eskubiderik? Hori
ahalbidetzen
duten
hainbat
proiekturi
begira
jarri
gara.(https://www.argia.eus/argia-astekaria/2500/finantza-etikoak)
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4. INFORMAZIOA LORTU ETA ANTOLATU
Egun gai eta kontzeptu berritzaileak direnez, ikasleak informazioa lortzen hasi baino lehenago 4 saio
proposatzen ditugu, ikasleek hainbat kontzeptu eta dinamika barneratu ditzaten. Saio bakoitzean gai bat
landuko da, eta hauek 2 orduko iraupenarekin antolatuak izan dira.

1. SAIOA
ERRONKAREN AURKEZPENA:
● Erronkaren aurkezpena.
● PUZZLE teknikaren bidez testuen lanketa.

60’
15´
45´

AURRE EZAGUTZAK EZAGUTZEN:

30’

“Educaplay” bidez banaka. (Prozesuan amaieran barneratu beharreko ITEMak )
Erronka eta atazaren aurkezpena egin baino lehen Educaplay bidezko jolas bat egingo dugu.
Honekin bai GIH zein Finantza Etikoen inguruan dituzten aurre ezagutzak ezagutuko ditugu.

TALDEEN ANTOLAKUNTZA (Taldeak egin gabe baleude eratu):
● Taldeetan funtzionamenduaz hitz egiteko tartea. Taldeko fitxa eratu

15’

ATAZAREN AURKEZPENA
Prozesu amaieran aurkeztu beharreko atazaren bi atalak aurkeztu:
● Txostena
● Aurkezpena eta Dekalogoa (enpresak garatuko dituen 10 praktika)

15’
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2. GAIA: GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK
ZER GOGORATZEN DUGU? AURREKO EGUNEKOA ERREPASATU
10’
Lehenengo saioan aurkeztutako erronka eta ataza gogoratzearekin emango zaio hasiera saioari,
edukiak lotu ahal izateko haien artean.

GIH-AK: AZALPENA

20’

Garapen Iraunkorra azaltzeko irakasleak hauen inguruko azalpen bat emango du, oinarri bezala
UNESCO Etxeak aurkeztutako bideo baten bitartez, hauen inguruan hitz egiten duena.
BIDEOA: https://www.youtube.com/watch?v=IT9rJkK6WiU

LEHENENGO DINAMIKA: MAPA KONTZEPTUALA

60’

Bertako ekintza / aktibitate (ekitaldi bat, jai bat…) baten mapa kontzeptuala egin beharko du talde
bakoitzak. Bertan, arlo ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala aztertu beharko dituzte, hauen
ondorio positibo eta negatiboak aztertuz. Ekintzaren ondorioak gero maila sakonagoetan sartu
ahala, ekintza hauen ondorioak eremu lokaletik haratago doazela ikusiko dute, hots, txikitik
handira doazela. Jarduera hau eginez ikasleek kontzientzia hartu dezakete aktibitate “txikiek” ere
eragin handia izan dezaketela maila handiko gertakarietan eta hori dela eta, hartu beharreko
erabakiak ez direla soilik etekinari begiratu behar, Garapen Iraunkorreko Helburuek proposatzen
duten bezala.

EZTABAIDA: ZERGATIAK AMANKOMUNEAN JARRI

30’

Behin talde bakoitzak bere mapa egindakoan, denen aurrean aurkeztu beharko dute eta
eztabaidatu lortutako emaitzetaz. Honela talde bakoitzak atera duen informazioa zabaltzen dute
ikaskideen artean.

-------------------------------------------------------------------------------------------------BALIABIDEAK:
UNESCO ETXEA:
http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13155&hizk=eu
Gure mundua eraldatzea: 2030 Agenda, Garapen Jasangarrirako
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/2030_Agenda_garapen_jasangarrirako.pdf
Euskal Ekarpena Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari:
http://www.euskadi.eus/pdf/2030-agenda-garapen-jasangarria-desarrollo-sostenible-basque-country.pdf
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3. GAIA: FINANTZA ETIKOAK
ZER GOGORATZEN DUGU? AURREKO EGUNEKOA ERREPASATU
10’
Finantza etikoekin hasi baino lehenago, aurreko eguneko Garapen Iraunkorrerako Helburuetaz eta
mapa kontzeptualaren ariketaz hitz egingo da, errepasoaren bitartez burura ekartzeko landutakoa.

FINANTZA ETIKOAK: AZALPENA

20’

BIGARREN DINAMIKA: ERABAKIAK HARTZEN

60’

“Ekintza bat antolatzen ari zaretela, berri bat heltzen zaizue bankuek armagintzan egiten dituzten
inbertsioen inguruan. Horien artean, ekintza horretarako erabiltzeko asmoa zenuten bankua dago.
Zer egingo duzue? Jarraitu berdinarekin edo berri bat bilatu? Zergatik?” Egoera honen aurrean,
talde bakoitzak eztabaidatu egin beharko dute haien artean, taldearen erdiak aldaketaren alde
egonik eta beste erdiak mantentzearen alde. Horretarako, informazioa bilatu beharko dute
hasieran, bi aldeak haien argudioak prestatzeko informazio bilaketaren bitartez. Ondoren,
eztabaidari ekingo diote. (Berria:
https://www.elsaltodiario.com/banca/bbva-banco-santander-financian-el-60-armamento-espana)

EZTABAIDA: ZERGATIAK AMANKOMUNEAN JARRI

30’

Talde txikietan landu eta gero, eztabaidak nolakoak izan diren eta zer nolako informazioa atera den
landuko da denen artean.

-------------------------------------------------------------------------------------------------BALIABIDEAK:
Euskadiko Finantza etikoak elkartea: http://www.finantzaetikoak.eus/
Saretuz Finantza etikoak: https://saretuz.eus/finantza-etikoak/
Coop57 Finantza etikoak: https://www.coop57.coop/eu/informacion/finantza-etikoak
Nortlan seguros: Finanzas, ética y solidaridad: http://www.nortlan.com/
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4. GAIA: ZIGILUAK
ZER GOGORATZEN DUGU? AURREKO EGUNEKOA ERREPASATU
10’
Oinarriak bereganatzeko azkenengo saioa izanik, bai Garapen Iraunkorreko Helburuen saioa, bai
finantza etikoen saioa errepasatuko dira, lokarri gisa egiteko.

ZIGILUAK: AZALPENA

20’

Nola egiaztatu dezakegu esan eta egiten duguna bat datozela? Ziurtasuna lortzeko tresnei joz:
Zigiluak.

HIRUGARREN DINAMIKA: 5 BAI, 5 EZ (ZIGILUAK)

60’

Bilatu 5 adibide ez datozenak bat gure ziurtagiri etikoen baldintzekin eta beste 5 bai datozenak.
Bilatu eta gero, lan idatzi baten hau isladatuko beharko dute. Aurkituko diren zigiluen artean
hainbat aukera daude eta klasetik asko ez urruntzeko lau gai nagusi zehaztu daitezke (Ingurunea,
generoa, kontsumo arduratsua, banka etikoa) eta gero bosgarrena aukera askekoa.

EZTABAIDA: ZERGATIAK AMANKOMUNEAN JARRI

30’

Talde bakoitzak bere adibideak landu ondoren, aurreko saioetan bezala amankomunean jarri
beharko dute aurkitutakoa, taldeen artean ideia desberdinak egongo baitira eta hauen artean zigilu
adibide desberdinak aurkituko baitute, informazio desberdina eskuratuz. Hau elkarbanatzerakoan
aberasgarria izango zaie ataza egiterakoan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------BALIABIDEAK:
Euskadi recibe la certificación Biosphere como Destino Turístico Sostenible
https://www.biospheretourism.com/es/blog/euskadi-recibe-la-certificacion-biosphere-como-destino-turistic
o-sostenible/85
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EGIN BEHARREKO LANAK - ATAZA
Zuen hurrengo egunetako lanak bi izango dira:
1. Gerentzia berriarentzako proposamen berri bat egitea izango da non GHIak eta finantza etikoak
uztartzen dituzuen enpresaren eraldaketa gerta dadin.
a. Gutxienez agertu beharreko GHIak 6 izango dira, baina gerentziak horien artean hauek
aukeratu ditu, beraz beste hiruak zuen hautazkoak izango dira:
❏ 5. Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
❏ 8. Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu
vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
❏ 11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea.
b. Finantza etikoak lantzeko proposamen bat ere egin beharko diozue Gerentziari
❏ Zuen enpresa politikaren aldaketa barne (langileen arteko harremanetan) eta kanpo
(hornitzaile zein bezeroekin) aldaketak eragin beharko ditu.
c. Zigiluak: Zigiluen lanketarako orduan, enpresari hiru zigilu mota eskuratzeko gaitasuna berma
dezaten eskatuko diegu. Hau da, enpresa irizpide horietara moldatzea izango da zeregina.
❏ Gutxienez ondorengo hiru hauek eskatuko dizkiegu: Biosphere Responsible Tourism
(Enpresaren jardueraren araberakoa), GEEIS (Genero berdintasuna) eta Fair trade
(Lan duina eta hazkunde ekonomikoa).
2. Bulegoan DIN A2 batean inprimaturik egongo den dekalogo bat proposatu beharko duzue, eta hau
izango da zuen aurkezpena egiteko erabiliko duzuen soportea

5. PROPOSAMENAK SORTU
Talde bakoitzak egin duen informazio bilketarekin, baita jarduerekin, egoeraren analisi bat egingo du, eta
hainbat proposamen garatu beharko ditu gerentziari gero txostena aurkezteko.
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7 + 8. PROPOSAMENEN AUKERAKETA ETA AKZIOEN PLANIFIKAZIOA
Behin proposamen guztiak bilduta (GHIak, zigiluak eta finantza etikoak egiteko aukerak), talde bakoitzak
beraien txostenean garatuko dituztenak aukeratu beharko dituzte.
Horretarako, justifikatu egin beharko dute zeintzuk aukeratu eta zeintzuk baztertu dituzten, arrazoiak
emanez.

9. AKZIOAK EXEKUTATU
Behin talde bakoitzak proposamena definituta, hau garatzeko prest daude.

10. EMAITZEN AURKEZPENA
Aurkezpenerako garatu duten dekalogoa erabiliko du talde bakoitzak, lan ildo proposamen berria aurkezteko
gerentziariri.
30’ defentsa izango da, non lan prozesu guztia eta amaierako proposamena aurkeztuko diren. Amaieran 10-20
minutiko galdera txanda irekiko da beste klasekideentzako, baita irakasleentzako ere.

11. EBALUAZIO IRIZPIDEAK
GIZA BALIABIDEAK ETA ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA
1. Pertsonen erkidego gisa ezaugarritzen du enpresa, eta enpresan tartean diren pertsonekin duen
portaeraren eragin etikoak bereizten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresan egiten diren jarduerak, tartean diren pertsonak eta horiekiko erantzukizuna zehaztu ditu
GIHak barneratuz.
b) Antolakundeen aldaera etikoak eta kulturalak argi eta garbi identifikatu ditu.
c) Enpresaren lehiaren eta portaera etikoaren arteko inplikazioak ebaluatu ditu.
d) Enpresa-aldaketetara, globalizaziora eta egungo gizarte-kulturara egokitzeko estilo etikoak definitu
ditu.
f) Gardentasuna, elkarlana eta konfidantza sustatzen duten antolakundeen kanpoko eta barneko
komunikazioak hobetzeko elementuak zehaztu ditu.
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2. Enpresetako giza baliabideak garatzeko politiketan, gizarte-erantzukizun korporatiboaren
printzipioen aplikazioa erkatzen du, eta nazioarte-mailan baliozkotutako jardunbide onekiko (Garapen
Iraunkorrerako Helburuak) egokitzapena baloratzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
b) Giza baliabideetako politikak aztertu ditu, motibazioari, etengabeko hobekuntzari, sustapenari eta
sariari dagokionez, beste hainbat faktoreren artean.
c) Gobernu arteko antolakundeen Europako araudia eta gomendioak aztertu ditu, baita Estatuko
araudia ere, gizarte-erantzukizun korporatiboari eta giza baliabideen garapenari dagozkionez.
e) Gizarte-erantzukizun korporatiboko politikak eta giza baliabideen kudeaketako jokabide-kodeak
betetzen direla erkatzeko kontrol-puntuak programatu ditu.

MERKATARITZA-JARDUERAREN PROZESU INTEGRALA
5. Kobrantzak eta ordainketak kudeatzeko izapideak zehazten ditu, izapide horiekin lotzen den
dokumentazioa eta enpresaren barruan duen fluxua aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
c) Ohikoenak diren merkataritza-finantziazioko moduak alderatu ditu eta hauen balorazio kritiko bat
egin du etikotasunean oinarriturik.
f) Ordainketa geroratzearekin edo merkataritza-deskontuarekin lotzen diren banku-produktu eta
-zerbitzu jakin batzuen komisioak eta gastuak kalkulatu ditu finantza etikoak barneratuz hauetan.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK, FINANTZA ETIKOAK ETA ZIGILUAK
Ebaluazio irizpideak:
a) Garapen Iraunkorrerako Helburuen garrantziaz jabetu da, hauek proposamenean garatuz eta
justifikatuz.
b) Finantza etikoak proposatzeko gai da finantza tradizionalen aurrean, enpresaren etikotasunarekin
bat eginik.
c) Esan eta egiten dena bat datozela erakustearen ardura proposatzen du, horretarako zigilu egokiak
aukeratuz eta justifikatuz.
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Administrazioa eta Finantzak
1. maila
DENBORALIZAZIOA
Denboralizaio hau proposamen bat da, kontuan hartuz lehenengo lau egunetan irakasleak klase majistralak
emango dituela (hainbat talde dinamika barne).
Aurkezpen eguna talde kopuruaren arabera moldatu ahal izango da.
Gure proposamena egunean talde batek aurkezpena egitea da, ondoren galdera - erantzunetarako denbora
irekiaz debaterako.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1. GAIA

2. GAIA

3. GAIA

4. GAIA

TALDE LANA

TALDE LANA

TALDE LANA

TALDE LANA

TALDE LANA

TALDE LANA

TALDE LANA

AURKEZPENA

AURKEZPENA

AURKEZPENA

AURKEZPENA
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