ARLOA:
1 EDUKI / EZAGUTZEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
3. ebaluazioa
1. Ekonomia, zientzia
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Zerga politika.
- Aurrezkia.
Estatuaren aurrekontu orokorrak
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- Zer da ekonomia ?
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- Aukeratzeko beharra
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3.Merkatua eta enpresa
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- Zer teknologia erabil?
- Enpresen etekinak.
- Enpresen funtzioak.
Merkatua, enpresa eta familiak
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Ahozko zein idatzizko probak,taldekakoak zein bakarlanean,
gai bakoitzeko gutxienez azterketa bat egin beharko dute. Bat baino
gehiago eginez gero, batez bestekoa egingo da.
Proiektuak: Gidoi bat jarraituz taldean burutuko dituzte.
Irakasleak guztien parte-hartzea konprobatuko du eta inor ez dela
besteen lanez aprobetxatuko ziurtatuko du. Hauek zuzentzeko,
dagozkien errubrikak erabiliko dira.
Behaketa eskala (kontrol orria, errubrikak…): gelan partehartzea, ariketak egite eta zuzentzea, zalantzak galdetzea,
ekarpenak egitea, arreta jartzea, ikaskideak zein irakaslea
errespetatzea, gelako araudia errespetatzea …
Irakurketa plana: Gaiarekin lotutako testu bat irakurri eta
ulermena ebaluatuko da.

Gelako jarrera egokia, dela ikasgaiarekiko, dela klasekideekiko zein
irakaslearekiko, errespetuzko jokabidean oinarrian izanda, eta hartutako
ardurekin erantzunkizunez jokatzea, behaketa eskalaren lan-ildo berean.
Oharra: Ikasgaiaren nota finala hiruhilabeteen arteko batazbesteko
kalifikazioa izango da.
BERRESKURAPENA

%80
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Ohiko ebaluaketetan ikasgaia gainditu ezean, ikasle-irakaslearen artean adostutako lan baten bitartez
berreskuratu ahal izango dira ebaluaketak. Hala ere, Ekaineko Ohiko ebaluaketan gainditu gabe baldin
badago, Ez-ohiko deialdian idatzizko azterketa baten bitartez ikasgaia gainditzeko aukera egongo da,
urtean zehar emandako edukien ezagutza neurtzeko helburuarekin.
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