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 Ekonomia Zirkularra: Natura eta Ekonomia lagunak izan daitezke 

 

 

Arloa: Ekonomia 

 

Maila: Batxilergoko 1. Maila 

 

Saio Kopurua: 6 saio (50 minutuko saioak, hots, bi asteko luzera). 

 

Proposamenaren justifikazioa 

 

Heziberri 2020 hezkuntza legean definitzen den moduan, edukiekin batera 

gaitasunetan trebatutako konpetentzia izenekoei arreta eskaintzea ezinbestekoa da. 

Hori dela eta, arlo ezberdinak uztartzeko eta aldi berean egunerokotasun handikoa 

duen gai bat jorratzeko aukera probestuz proiektuen lanketan oinarritutako ikaskuntza 

dinamikak interesgarriak dira. 

 

Gure kasuan egunerokotasun handiko testuinguru sozial eta ekonomiko batetik 

abiatuz, Ekonomia eta Ekologia uztartzen dituen eduki eta ikuspegiak landuko ditugu, 

hauen lanketan aurrerago xedatuko ditugun konpetentziak eta pentsamendu kritikoa 

sustatzeko asmoz. 

 

Testuingurua 

 

Covid-19 pandemiak bete-betean jo du mundua eta munduko ekonomia guztiak, eta 

igarotako urte latzaren ostean, ondorioak eratortzen hasiak dira jada aditu guztiak. 

Ondorioak eta gogoetak gizarteko alor guztietan eman badira ere, ordea, bada 

bereziki eztabaidatua izan den esparrua: Ekologia.  

 

Izan ere, konfinamendu egoeran emandako CO2 emisioen gutxikuntza nabarmenak, 

edota ondorengo musukoen erabilerak sortutako plastiko hondakinen gorakadak, 

hika-mikaren erdigunean kokatu du gure ekoizpen eta kontsumo ohiturak berrikusteko 

beharra. 

 

Alegia, gure ekonomiaren ekoizpen eredua eramangarria ote den zalantzarik ez dago 

gaur egun, eta honen eraldaketa emateko eredu berrien beharra ere zabalki onartuta 

dago. Hortaz, eredu berrien ezagutza eta hauek dituzten inplikazioak ezagutu, 

analizatu, ulertu eta arrazoitzeko gaitasuna ere garatu beharko dute ikasleek. Izan 

ere, gerora gizarteratzerakoan inguratzen dituen errealitatea ezagutu eta bertan 

arduraz jokatzeko gaitasun horiek ezinbestekoak izango zaizkie ikasle hauei. 
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Proiektuaren justifikazioa 

 

Testuinguru horri heltzeko, ikasleek proiektu bat garatu beharko dute, aurrerago 

zehaztutako konpetentziak eta edukiak barneratzeko metodo bat izanik proiektu 

honen jarduna. Jardun hau jarduera zehatz batzuekin garatuko da, eta jarduera 

bakoitzean aldez aurretik definitutako konpetentzia horiek lantzeko dinamikak 

burutuko dira. 

 

Helburua: 

 

Hortaz, proiektu proposamen honen helburua Ekonomia Zirkularra zer den barneratu, 

eta honen nondik norakoak ongi ulertzea izango da, pentsamendu kritikoa eta 

Heziberri 2020 planean aurreikusten diren konpetentzien garapena sustatuz aldi 

berean.  

 

Halaber, proiektu proposamen honek lan-gai duen esparruan baliagarria izan 

daitekeen azken produktu baten sorkuntza ere du helburu, balioa eransteko esparru 

honetan dauden eduki eta lanei, baita gizarteari ere. 

 

Zeregina 

 

Taldeka jarrita, ikasleek Ekonomia Zirkularra zertan datzan ulertu, arrazoitu, eta landu 

ondoren ingurune txikian ematen diren ekonomia/produktu/lan-funtzionamenduak 

identifikatu beharko dituzte. Honela, auzoko enpresa ugariak ikertu beharko dituzte, 

eta ekonomia zirkularra haien negozio ereduan nolabait barneratzen ote duten 

determinatu. Bukatzeko, egindako lana eta ekonomia zirkular kontzeptua gizartearen 

aurrean ezagutzera eman dadin, ikertu dituzten negozioak zirkularrak ote diren – eta 

zein neurritan diren – adieraziko duen label bat sortu beharko dute. 

 

Oinarrizko Konpetentziak: 

 

Hauek izango dira Unitate Didaktikoan zehar landuko diren Oinarrizko Konpetentziak: 

 

A. Zeharkakoak: 

 

1) Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia. → Bukaerako txosten baten entrega zein aurkezpena 

aurreikusten denez, konpetentzia hau landuko da bereziki ondorengo azpi 

xehetasunekin (Jarduerak: B, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N). 

 

i. Hitzezko eta idatzizko komunikazio jariokor, autonomo, sortzaile eta 

eraginkorrak egitea. 

ii. Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta 

eraginkortasunez erabiltzea. 
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2) Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. → Ikasle taldeek informazioa 

jaso eta euren kabuz bilatu ere egin beharko dute. Gainera, hau interpretatu 

beharko dute praktika batean ezagutza hori aplikatzeko. Hots, ikasitakoa 

transferitzeko jarduerak egingo dituzte (Jarduerak: A, B, G, I, J, L, N). 

 

i. Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (pentsamendu analitikoa). 

ii. Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa). 

iii. Baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa 

baliatuz eta beste egoera batzuetara transferituz. 

 

3) Elkarbizitzarako konpetentzia. → Talde lanean jarduteak halabeharrez 

ekarriko du konpetentzia honen garapena, zehazki ondorengo azpi-atalean 

(Jarduerak: C, E, G, I, J, K, L, M, N). 

 

i. Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu 

komuneko lanetan. 

 

B. Disziplinari dagozkionak: Konpetentzia sozial eta zibikoa. 

 

i. 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. → 

Bete-betean testuingurua eta ekologikoki jasangarria den 

ekonomiaren beharra landuko dute (Jarduerak: A, B, D, G, H, M). 

 

ii. 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. → 

Ikasleek jada barneratu dituzten ekonomiaren ezagutza orokorrak 

aplikatu beharko dituzte baita ekonomiaren eraldaketan kontutan 

hartu beharreko aspektu sozial eta etikoak (Jarduerak: E, K, L, M, N). 

 

iii. 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. → Jada 

aipatu dugunez, ingurunea ulertu eta ezagutzea da proiektu honen 

xedeetako bat (Jarduerak: E, F, I, J, K, L, M, N). 
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Helburu Didaktikoak 

 

Aurretik adierazitako helburu orokorrak garatu eta definitzera bide, gure helburu 

didaktikoak planifikatutako jarduerekin erdietsi nahi diren lorpenak dira.  

 

 Ekonomiaren printzipio orokorrak ulertu eta aplikatzea, aldez aurretik 
ikasitakoa transferituz proiektu honen esakizunak betetzeko. 

 Ekonomia zirkularraren ezaugarriak ezagutzea. 
 Ekonomia eredu tradizionalaren eta ekonomia zirkularraren arteko 

ezberdintasunak aztertzea. 
 Bizikidetza eta ekitatezko gizarteak garatzeko erabilgarriak diren tresnak 

ezagutzea. Besteak beste, ekonomia zirkularra eta solidarioaren inguruan 
hausnartzea. 

 

Edukiak 

 

Landuko ditugun edukiak hiru motakoak izango dira hauen izaeraren araberakoak, eta 

hauen eskurapena eta barneraketa bermatuko duten jarduerak ezberdinak izango dira 

oro har. Ez dugu ahaztu behar hauen hautaketa, garrantzi sozio-kultural eta 

ekonomikoan oinarrituta dagoela, baita funtzionaltasunean eta egokitasun 

pedagogikoan ere. Hauek dira unitate didaktiko osoan zehar landuko diren edukiak: 

 

A. Adierazpenekoak. Alegia, eduki teorikoei dagozkiotenak. Landuko diren 

kontzeptuen inguruko datu, printzipio, ezaugarri eta teoriak euren kabuz 

azaltzen ikasiko dute ikasleek (Ikus Eranskina D garatuago). 

 

 Ekonomia zirkularraren definizioa. 
 Garapen eredu iraultzailea: 7 R-ak 
 Herritarron norbanako ekintzak eta garrantzia. 
 Europako eta EAE-ko Ekonomia Zirkularraren egoera. 
 Negozio-eredu Zirkularrak. 

 

B. Jarrerazkoak. Joera, ohitura edo jarreretan dautza. Eduki hauen inplikazioak 
kognitiboak – ezagutzak, sinesmenak eta balioak –, afektiboak – sentimenduak 
eta lehentasunak – eta azken batean konduktualak – asmoen adierazpen eta 
ekintzak – izango dira. 

 

 Lana modu ekitatiboan antolatu eta banatzea, jarduerak era kooperatiboan 
adostuz eta taldearen motibazioa bermatuko duten jokabideak sustatuz. 

 Taldean kide bakoitzaren gaitasunak identifikatu eta taldearen onurarako 
erabiltzea, kide bakoitzaren zailtasunei aurre eginez guztien artean.  

 Errespetuz jardutea gainontzekoen ideia eta iritziekiko. 
 Informazioaren bilatu, analizatu, kudeatu, sintetizatu eta integratzeko 

gaitasuna lantzea; informazioaren ideia nagusiak identifikatzeko gaitasuna 
edukitzea. 

 Jasotako informazioa era kritikoan hausnartzea. 
 Argudioak planteatzea euren iritziak defendatzeko. 
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C. Prozedurazkoak. Hots, aurrera eramango dituzten jardueretan eskatuko 

zaizkien ekintza eta prozedurak, aurreko bi motetako edukiak bereganatzeko.  

 

 Informazio iturrien egokitasunaren ebaluazioa. 
 Informazioaren eskurapena, analisia, ulermena, memorizazioa eta 

azalpena. 
 Testu, taula, grafika eta bideoen analisia. 
 Zeregin eta ideien planifikazioa eta hauen bideragarritasunaren analisia. 
 Planifikatutako zereginak burutzea eta hauen emaitzen ebaluazioa. 
 Txosten baten erredakzioa. 
 Egindako lanaren komunikazio idatzia eta ahozkoa. 

 

Jardueren Sekuentzia 
 

A. Lehen fasea: 

 

A. Kahoot bidezko gaiari sarrera (eta aurre-ebaluazioa). Gaia: zaborraren 

kudeaketa. Ondorengo kontzeptuak ezagutzen dituzten jakiteko aurre-

ebaluazioa: ekonomia zirkularra, hiru “R”-ak, zenbat zabor ekoizten den 

jakiteko datuak… (ikus Eranskina A) 

B. Kahoot bidez aurkeztu diren kontzeptuen inguruko bideoa jarri eta horren 

inguruko eztabaida labur askea (iritziak kontzeptuak lantzeko). 

https://www.youtube.com/watch?v=sCrsjS5VqIE&ab_channel=NatxoIrigoien  

C. Taldeak antolatu, 4-5 ikaskidekoak. Talde-kontratua egin (Eranskina B). 

 

B. Garapen-fasea A: 

 

D. Klase magistrala. Kontzeptu nagusien aurkezpena: Murrizketa (reduccion), 

Birziklapena, Berrerabilpena, Ziklo ekonomiko zirkularra, 

Iraunkortasuna/Jasangarritasuna. 

E. Aurkeztutako kontzeptuen inguruko mapa kontzeptuala (konstelazioa), poster 

edo marrazkia. 

F. Etxeko lana: informazioa bilatu emango diren dokumentu eta testuetan (ikus 

Eranskina C). Bi enpresa identifikatu eta ikusi gainetik zertan datzan euren 

ekonomia zirkularrarekiko harremana. 

G. Taldekako hausnarketa eta eztabaida etxean jorratu den informazioaren 

inguruan. Galdera lagungarriak: “Nola funtzionatzen du ekonomia zirkularrak 

identifikatutako enpresa horietan?”, “Zein abantaila edo desabantaila dituela 

uste duzu?” 

H. Bilatu informazioa interneten irizpide batzuen inguruan: zein irizpide dira 

beharrezkoak enpresa batek ekonomia zirkularraren ereduan jarduten duela 

esateko? Bildu 5-10 irizpide. 

I. Proposatutako irizpideak amankomunean jarriko dira. Gehien errepikatzen 

diren 5-7 irizpideak unifikatu bezala ezarriko dira: hemendik haurrera irizpide 

horiek hartuko dira kontuan. 

J. Behin irizpideak unifikatu dituztela, horien arteko hierarkizazioa ezarri behar 

dute. Irizpideak garrantziaren arabera sailkatuko dituzte. Puntuazio sistema bat 

sortzea da helburua. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCrsjS5VqIE&ab_channel=NatxoIrigoien
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D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

 

K. Irizpide bateratuak betetzen diren ala ez ziurtatzen duten zigilu baten 

formatua eta logotipoa diseinatu behar du talde bakoitzak. Zigiluak puntuazio 

sistema kontuan hartu behar du, horren arabera enpresak sailkatu ahal izateko 

(ahal bada, batxilergo artistikoko ikasleekin elkarlana sustatu). 

L. Sortu diren zigilu eta logotipoen arteko lehiaketa. Bozketa bidez klase kideek 

guztien zigilua izango dena aukeratuko dute. Bozketa sistema: ikasle bat = 

bozka bat, ezin da norbere taldea bozkatu, (puntu askotariko sistema). 

M. Ingurunea banatu (kalea, auzoa, herria, eskualdea…) eta bilatu zigiluan 

sartzea merezi duten tokiko hiru enpresa edo komertzio txiki. 

 

E. Orokortzea eta transferentzia: 

 

N. Aurkeztu klasean zein hiru enpresa detektatu diren eta nola eta zergatik 

klasifikatu diren zigiluaren arabera. Aurkezpena baliatu ebaluaziorako. 

 

Denboralizazioa 
 

Saioa Denbora Jarduera 

1. saioa 
20 minutu A – Kahoot. 
25 minutu B – Bideoa eta eztabaida. 
15 minutu C – Taldeak egin. 

2. saioa 
20 minutu D – Edukien klase magistrala. 
35 minutu E – Mapa kontzeptuala taldeka. 
10 minutu F – Etxeko lanaren zeregina azaldu. 

3. saioa 
15 minutu G – Taldeko eztabaida eta hausnarketa. 
20 minutu H – Irizpideak erabaki. 
25 minutu I – Irizpideen bateratzea. 

4. saioa 
30 minutu J – Irizpideen hierarkizazioa. 
30 minutu K – Zigilu eta logotipoaren sorkuntza. 

5. saioa 
20 minutu L – Lehiaketa. 
40 minutu M – Ingurunea banatu eta enpresak aztertu. 

6. saioa 60 minutu N – Amaierako aurkezpenak. 
 

Metodologia 

 

Unitate Didaktikoan zehar burutuko diren saioak magistral zein askeak izango dira, 

ikasleek autonomoki egin ditzaten jarduerak. Alegia, ikastorduak teoria zein praktika 

konbinatuko dute, bai eta lan autonomoa eta taldekoa burutzeko jarduera eta 

metodologiak.  

 

Ikasleak izango dira haien ezagutza eraikiko duten agenteak, eta, hori egiteko, aurre 

ezagutzak baloratu, ikaskuntza beharrak identifikatu eta horiei aurre egiteko tresnak 

emango zaizkie. Gero, ikasleek informazio bilaketa propioa burutuko dute, eta kasu 

errealista batean aplikatu beharko dute proiektu oso bat burutuz. Gainera, talde 

lanean jardutea ikaskuntza kooperatiboa bultzatzeko baliagarria izango da. 
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Ebaluazioa 

 

A. Adierazleak. 

 

 Hitzezko eta idatzizko komunikazioaren inguruko adierazleak. 

1) Proiektuaren aurkezpena egiteko tresna egokia erabili dute. 

2) Aurkezpena gidoia jarraituz egin du. 

 

 Informazioaren trataeraren inguruko adierazleak. 

3) Informazio aurkitzeko autonomoa izan da bere mailan. 

4) Eraiki duten proiektuan material egokia erabili du. 

 

 Elkarbizitza eta talde-lanerako adierazleak. 

5) Talde lanean partaidetza egokia eta aktiboa izan du. 

6) Taldean tokatu zaizkion eginkizunak ondo bete ditu. 

 

 Gizarte zientzien inguruko adierazleak. 

7) Ideiak eztabaidatzeko trebetasuna du. 

8) Ekonomia Zirkularra zer den azaltzen du. 

9) Kreatibitatea erabiltzen daki. 

10) Egindako programak esplikatzen ditu. 

 

B. Tresnak. 

 

 Auto – eta ko- ebaluaketarako errubrika orokorra: 

 

Notaren %40ko zama edukiko du. Honako alderdi hauek dira aztergai: 

 

 Taldearen konpromisoa: Taldeko partaideen eta, orokorrean, 

taldearen jarrera lanarekiko. Hau da, lana egitean izan dugun gogoa, 

inplikazioa eta interesa. 

 Erabilitako denboraren kudeaketa eta epeak: Lana aurkezteko epea 

errespetatu dugu. Lana epe barruan aurkeztu diren ala ez aztertzen da 

eta denbora oso azkar igarotzen denez, denbora guztian zehar lanean 

izan garen edo ez baloratzen da. 

 Lan idatzi eta buruturiko lan grafikoaren kalitatea eta ekarpenak: 

Lan txukuna eta kalitatezko ekarpenak egiten jakitea, gure ideiak beste 

autoreekin uztartzeko eta argudiatzeko gaitasuna dugula adierazten da.  

 Aurkezpena autore erreferentziak eta APA formatuaren jarraipena: 

Oinarri zientifikoez baliatuz (autore, ikerketa, txostenak…), erreferentzia 

hauek zuzen idazteko gaitasuna izatea, APA formatuaren arauak 

jarraituz. 
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0 Puntu 1 Puntu 2 Puntu  3 Puntu 

Taldearen 

jarrera eta 

konpromisoa  

Inplikazio gutxi 

lanekin: gogo 

gutxi edo gabe, 

Beste gai 

batzuez aritu 

gara. 

Nahiz eta denak 

parte hartu, 

batzuen inplikazioa 

eta ardura nahiko 

desberdina izan 

da.  

Guztiok egokitzen 

zaigun lana egitea 

modu nahiko 

orekatuan eta izan 

da.  

Denak berdin 

parte hartu, 

gogotsu eta lan 

asko egitea lortu 

da. ekarpen 

ugariekin. 

Epeak eta 

Erabilitako 

denboraren 

kudeaketa  

Lana berandu 

edo ez da 

entregatu eta 

Denbora ez da 

ondo kudeatu  

Lana epean 

entregatzeko eta 

denbora 

kudeatzeko 

zailtasunak. 

Lana epe barruan 

ondo entregatu da 

eta Denbora 

nahiko ondo 

kudeatu dugu. 

Denbora bikain 

kudeatu eta 

izandako 

epearekin erraz 

moldatu gara.  

Lanen kalitatea 

ekarpenak  

Lan kaxkarra, 

gutxi landuta 

edota ekarpen 

urriak. 

Nahiko landutako 

lanak eta ideia on 

batzuekin. 

Lan ona eta 

ekarpen anitzak. 

Lan bikaina, 

ekarpen onak, 

ugariak eta 

baliagarriak  

Aurkezpena, 

autore 

erreferentziak 

eta APA 

formatuaren 

jarraipena  

Gutxieneko 

autore kopuru 

minimoa ez da 

aipatu, edo 

erreferentziarik 

idatzi.  

Autoreak eta 

erreferentziak 

daude baina ez da 

APA formatua 

ondo jarraitu. 

Autoreak eta 

erreferentziak 

daude, APA 

formatua ondo 

jarraituz baina 

akatsen bat dago.  

Autoreak eta 

erreferentzia 

anitz daude eta 

APA formatua 

bikain jarraitu 

da. 

 

 Irakaslearen ebaluaketa orokorra: 

 

Notaren %60ko zama edukiko du. Talde aurkezpenaren bitartez ebaluatuko da: 

 

Irizpidea Zama Nota 

Oro har, ekonomia zirkularraren antolamendua, ezaugarriak eta arauak 

identifikatzeko gai dira. 

%30 
 

Proposatzen duten sari banaketa aproposa da, eta orain arte 

ikusitakoarekin bat dator 

%35 
 

Barneratutako ezagutzak beste egoera batzuetan aplikatzeko gai dira. %35 
 

Azken emaitza:  
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JARDUERAK 

 

A. LEHEN FASEA 

 

JARDUERA A. Kahoot bidezko gaiari sarrera (eta aurre-ebaluazioa).  

 

Hasi aurretik, garrantzitsua izango da ikasleen ezagutza maila neurtzea, bai Ekonomia 

kontzeptuaren inguruan, baita egungo zaborren kudeaketa sistemaren inguruan ere. 

Izan ere, ikasleek dituzten aurre ezagutza orokorren arabera, klase magistrala eta 

exigentzia maila doitu egin beharko da. Bestalde, ikaslegoaren zati batek nozio batzuk 

badituzte, kooperazio bidezko ikaskuntza sustatuko dugunez datozen jardueretan, 

pareen arteko ikaskuntza esanguratsuago bat emango da. 

 

Hau egitera bide, Kahoot galdetegi bat aurkeztuko zaie. Kahoot honen xedeak, guk 

ikasleek duten ezagutza maila – eta ondorioz, gaiari emango diogun sakontasuna – 

determinatzea eta interesa piztea izango dira. Kahoot-aren galderak A Eranskinean 

zehaztuta datoz.   

 

JARDUERA B. Bideoa eta eztabaida.  

 

Kahoot-a bukaturik, ondorengo bideoa erabiliko dugu gaiari sarrera eman, eta ulertu 

beharreko kontzeptu nagusiak identifikatzen hasteko. Honela, ikasleak jada 

terminologian eta gaian murgiltzen hasiko gara. 

 

Hau da bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=sCrsjS5VqIE&ab_channel=NatxoIrigoien  

 

JARDUERA C. Taldeak egin. 

 

Behin lehen jarduera buruturik, taldeak egiteko eskatuko zaie. Gehienez 5 pertsona 

taldeko, eta talde libreak. Bestalde, funtzionamendua arautuko duten arauak adostu 

eta idatziko dituzte. Hau egiteko, B Eranskina emango zaie, horretarako txantiloia 

baita. Bestalde, amaieran egingo dugun proiektua ere azalduko zaie, alegia, zigilu 

sorkuntzaren inguruan informazioa emango zaie. 

 

B. GARAPEN-FASEA 

 

JARDUERA D. Klase magistrala. 

 

Bigarren klase orduan, klase magistralarekin hasiko gara. Klase magistral honetan, 

kontzeptuen aurkezpen eta azalpen teorikoak emango dira. Besteak beste, R-ak (Hiru 

lehenak, eta ondorengoak), ziklo ekonomiko zirkularra eta hainbat gehiago. Klase 

magistral hau emateko gidalerroak arestian aipatutako adierazpenezko edukiak 

izango dira. Alegia, D eranskina izango da azalpenen marko teorikoa. Klase magistral 

hau online ere ematerik dago, Collaborate plataforma erabiliz.  

https://www.youtube.com/watch?v=sCrsjS5VqIE&ab_channel=NatxoIrigoien
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JARDUERA E. Aurkeztutako kontzeptuen mapa kontzeptuala. 

 

Jada taldeak eginda daudela probestuz, teorikoki landutako eduki horien mapa 

kontzeptual bat egin beharko dute. Hau da, Power Point batean edo irudikapen grafiko 

batean plasmatu beharko dituzte irakatsitako edukiak eta haien arteko elkar-loturak. 

Jarduera hau ikaskuntza kolaboratiboa eta parekoen artekoa sustatzeko erabiltzen 

dugu. Gainera, lkase magistrala Collaborate plataformaren bidez ematen bada, 

ikasgela “gelaxka”-tan banatzeko aukera ematen digu, taldeak errespetatuz. Honela, 

online jarduteko eta baliabide grafiko andana erabiltzeko aukera bultzatuko dugu. 

 

JARDUERA F. Etxeko lana: Informazio bilaketa. 

 

Bukatzeko, etxeko lanaren berri emango zaie. Etxeko lana, emandako iturrien 

erabilpenean datza. Azken batean, IKT-en erabilpenean trebatzeko gaitasuna landuko 

dugu honela, eta informazio iturrien bereizketa kritikorako jarrerak indartu. Etxeko lana 

C Eranskinean azalduta dator. Hau dena banaka egin beharko dute. 

 

JARDUERA G. Taldeko eztabaida eta hausnarketa.  

 

Ondorengo ikastordua eztabaida batekin hasiko dugu etxeko lanaren inguruan. 

Dinamika hau guztia ondorengoan datza: Lehenik informazioa eman, eta ondoren 

praktika bat sustatzen dugu. Hirugarrengoz, ondorioak eratorrarazten diegu ikasleei, 

ikaskuntza esanguratsua izan dadin. 

 

JARDUERA H. Irizpideak erabaki. 

 

Jada gaian murgildurik, eta Ekonomia Zirkularraren inguruko ezagutzaren eraikuntza 

betean, honen adierazle edo irizpide nagusiak bilatu beharko dituzte Internet eta beste 

iturriak erabiliz. Oraingoan jada, proiektuaren enborra egikaritzen ariko dira ikasleak, 

irizpideak zuzenki loturik baitaude C Jardueran adierazi zaien azken proiektu horrekin. 

 

Puntu honetan, REAS Euskadi-k aplikatzen dituen irizpide eta neurgailuen adibidea 

aurkeztuko zaizkie ikasleei, jarraibide gisa erabil ditzaten. Horrela ikasleek ikusiko 

dute landutako edukiak eta zeregina ez direla teorikoak, errealitatean aplikagarri diren 

ezagutza eta kriterioak baizik. Link: https://www.reasred.org/reas-euskadi  

 

JARDUERA I. Irizpideen bateratzea. 

 

Behin aurkiturik irizpide hauek, ikasgela guztian proposatu, eta gehien errepikatzen 

direnak aukeratuko dira. Jarduera honen helburua talde lanean eta negoziaketa bidez, 

norberak bere taldeko proposamena defendatzea da zergatiak arrazoituz. 

Garrantzitsua da atal hau, proposamenaren defentsan prozesu kognitibo garaiak 

landu nahi ditugulako, kontzeptuen ulermena, loturen ezarpena eta hauen inguruko 

ideien sorkuntza bultzatzen dugulako. 

https://www.reasred.org/reas-euskadi
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Ikastordu bukaeran, denek kriterio bateratuak edukiko dituzte, eta beraz talde lan 

horrek dimentsio zabalagoa hartuko du, ikasgelako proiektua bilakatzen ariko delako 

pixkanaka-pixkanaka, auto-kudeatutako taldeetan antolatutako dinamikak bultzatuz 

aldi berean. 

 

JARDUERA J. Irizpideen hierarkizazioa. 

 

Aurreko dinamikari jarraiki, laugarren klase orduaren lehen erdia jada bateratuta 

dauden kriterioen garrantziaz eztabaidatzen emango dugu. Azken batean, aurreko 

jardueraren jarraipena da, nahiz eta oraingoan konplexutasun handiagoa ematen 

diogun eztabaidari, ez delako ideiarik baztertzen, lehentasun eta garrantziak ezarri 

baizik kontzeptuen artean. 

 

 

C. APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO- FASEA 

 

JARDUERA K. Zigilu eta logotipoaren sorkuntza. 

 

Laugarren ikastorduaren bigarren erdia berriz, zigilu honen diseinua sor dezaten 

emango diegu ikasleei. Dinamika ondorengoa izango da: Talde bakoitza elkartu, eta 

jada bateratuta eta ordenatuta dauden irizpideak kontutan harturik, semaforo sistema 

bat erabiliko dute zigiluak sortzeko.  

 

Adibidez: zigilu urdina duten enpresak ekonomia zirkularrean bete betan sarturik 

daude. Berdea jasoko dutenak berriz, irizpide batzuk betetzen ditu nahiz eta hobetu 

zezakeen, edo gutxiago kutsatu nolabait. Zigilu horiak zertxobait aitortzen dio enpresa 

horri, eta laranjak berriz enpresa horrek lana egiteke duela adierazten du. Ikasleek, 

sorkuntza lana egingo dute zigiluari forma eta itxura emanez. 

 

JARDUERA L. Lehiaketa. 

 

Bostgarren klase orduan lehiaketa egingo da, zigilu eredu bakarra erabiltzeko ikasle 

guztien artean. Aukeraketa egiteko, bozketa sistema bat erabiliko da: Ikasle bakoitzak 

talde haina bozka edukiko ditu. Bere diseinuari gehienez erdia eman ahalko dizkio, 

eta gainontzeko taldeei beste bozkak. Beste bozkak ordea, ezingo dira errepikatu. 

Hau da, 6 talde badaude, ikasle bakoitzak 3 bozka eman ahalko dizkio bere 

proposamenari, eta beste bozkak beste proposamenei. Baina, ezingo doi bakoitzari 

bat eman, bi bozka bati eta bat besteari baizik. Bozka sekretua izango da, app baten 

bitartez eginikoa. 
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JARDUERA M. Ingurunea banatu eta enpresak aztertu. 

 

Bukatzeko, talde bakoitzari herriko auzo/eskualdeko herri bat esleituko zaio, eta 

bertan enpresak aurkitu, ebaluatu eta zigiluaren merezidun ote diren erabaki beharko 

dute. 

 

 

D. OROKORTZEA ETA TRANSFERENTZIA 

 

JARDUERA N. Amaierako aurkezpenak. 

 

Azken egunean, ikasleek aukeratutako enpresak aurkeztu eta ondorengoa defendatu 

beharko dute: 

 

- Zergatik dira enpresa horiek ekonomia zirkularrekoak? (Produktu zehatz bati 

badagokio ere balio du, baina argudiatu beharko da) 

- Zergatik jaso du zigilu hau eta ez beste bat? (Adibidez, urdina jaso badu, 

zergatik hori eta ez berdea?) Irakasleak atal honetan zorrotz galdetuko du, 

argudiaketa sendoa eman dezaten ikasleek, eta ikaskuntza benetan 

esanguratsua izan dela ziurtatzeko. 

 

Azken jarduera hau baliatuko da ebaluaketa egiteko. Adierazle eta tresnak jada azaldu 

dira. 



2909897       6615534        

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=57bffa3e-8c8c-4fbf-a319-9577a42254c7

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=57bffa3e-8c8c-4fbf-a319-9577a42254c7


Zer dakizu Ekonomia zirkularrari buruz?

Trebatu zure ezagutza!
Haunditu zure ezagutza eta piztu test hobekin Ekonomia Zirkularreko zure jakinmina!
Sartu 2909897   kodea eta aurrera!

(1/15) Zer da ekonomia zirkularra?

a. Erauzi, ekoitzi, kontsumitu eta botatzeko eredu linealaren alternatiba da.
b.  Mundu  mailako  ondasun  eta  zerbitzuen  zirkulazioa  optimizatzeko  alternatiba
ekonomikoa da.
c.  Gizarte-egoera  ahulenean  daudenen  artean  inbertsioak  eta  laguntzak  zero  kostuan
egiteko politika berria da.

(2/15) Zer dira hondakin organikoak?

a.Janari-hondakinak eta landare-hondakinak
b.Erabili gabeko janari-hondarrak
c. Haragi- eta arrain-hondakinak

(3/15) Zer elementu da garrantzitsua ekonomia zirkularrean?

a. Gizarte-laguntza
b. Gaien garraioa
c. Produktuen balio-bizitzaren luzapena

(4/15) Noiz erabili zen lehen aldiz ekonomia zirkularra terminoa?



a.1902
b. 1980
c. 2001

(5/15) Zergatik aldatu behar dugu ekonomia zirkular batera?

a.Lehengairik ez izateagatik
b. Esnekien kontsumo masiboa
c. Lehengaien eskaria handitzearen eta baliabide urritasunaren ondorioz

(6/15)  Hiru  R  ak  murriztea,  berrerabiltzea  eta  birziklatzea  dira  gaur  egungo
pentsamendu  ekologikoaren  oinarria.  Baina  ekonomia  zirkularrak  7  R  etara
zabaltzen ditu. Zein dira beste laurak?

a. Berritu, berrekin, konpondu eta kendu
b. Berritu, berreskuratu, konpondu eta berriz diseinatu
c. Berrantolatu, bildu, berritu eta banatzea

(7/15)  Zein  herrialde  da  adibiderik  ezagunenetako  bat  irtenbide  zirkularrak
aplikatzeko orduan?

a.Austria
b.Espainia
c. Txina

(8/15) Valladolideko Unibertsitateko ikertzaile-talde batek ohiko gasolinaren antzeko
ezaugarriak dituen produktu baten hondakinekin egindako erregaia lortu du.  Zer
produktu da?

a. Garagardoa
b. Ardoa
c. Coca-Cola

(9/15) Ekonomia zirkularraren helburua da produktu, osagai eta baliabideek, oro har,
beren erabilgarritasunari eta balioari uneoro eustea. Egia ala gezurra?

a. Egia
b. Gezurra

(10/15) 2019an 53,6 milioi tona metrikoko errekorra sortu zen mundu osoan:

a.Hondakin elektronikoak



b.Meatze-hondakinak
c. Biohondakinak

(11/15) Ekodiseinua metodologia bat da, produktuaren edo zerbitzuaren ingurumen-
hobekuntzarako ekintzak bere bizi-zikloko etapa guztietan kontuan hartzen dituena.
Egia ala gezurra?

a.Egia
b.Gezurra

(12/15)  Zenbat  Milioi  fakturatzen  dituzte  Ekonomia  Zirkularrean  aritzen  diren
enpresak EAEan?

a.100 Milloi Euro.
b.120 Millio Euro.
c. 150 Millio Euro.
d. 220 Millio Euro.

(13/15) Ekodiseinuak, berrerabilerak eta birziklapenak funtsezko rola jokatzen dute
eredu ekonomiko berrian.

a. Egia.
b. Gezurra

(14/15)  Zein hamarkadan hasi  ziren Ekonomia Zirkularreko negozioak ezagutzera
ematen?

a. 1890  
b. 1920
c. 1930
b. 1970

(15/15)  Nor  izan  zen  aintzindaria  “zerbitzuen  kontsumoa  eta  ez  produktuen
kontsumoa”  kontzeptua  erabiltzen,  eta  zirkulartasunean  oinarritutako  sistemen
abantaila ugariak deskribatzen?

a. Walter R.Stahel 
b. Donald Trump
c. José Luis Rodriguez Zapatero
d. Angela Merkel
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ERANSKINA B: Taldeko arauak erabakitzeko txantiloia. 

 

Ikasturtea: 
 

Gela: 

Taldearen izena: 
 

Taldekideen izenak: 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 

Funtzionamendurako arauak: 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 

 
Arauak bete ezean, taldekideek irakasleari gertatzen ari dena adierazi, eta arauak 
betetzen ez dituen taldekideak bakarkako lan bat egiteko aukera edukiko du, bere 
taldekideak ez atzeratzeko. 
 

 
Esandakoa onartu eta beteko duten konpromezua ondorengo sinaduraren bitartez 
adierazten dute taldekide guztiek: 
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ERANSKINA C: Informazio iturrien fitxa/ariketa. 

 

Klasean landutako ikusi eta gero, Ekonomia Zirkularra zer den ulertzen ari gara 

gutxinaka-gutxinaka. Ondoren, Interneteko hainbat iturri eta Ekonomia Zirkularraren 

erakusle diren hainbat produktu eta enpresa aurkeztuko zaizkizu. Irakurri arretaz, eta 

datozen galderei erantzun. 

 

Iturriak: 

 

- https://socialenterprise.es/economia-circular-ejemplos-las-mejores-iniciativas/  

- https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-

ceneam/novedades/economia-circular-ejemplos.aspx  

- https://blog.oxfamintermon.org/economia-circular-ejemplos-en-el-dia-a-dia/  

 

Aurretik begiratutako iturriak, enpresa eta produktuen adibide andana ematen dizkigu. 

Aukeratu adibide bi, eta sakonago ikertu alor hauek: 

 

___________________________________________________________________ 

 

- Zein da enpresaren izena? Nongoa da? 

- Zenbat langile ditu? 

- Burutzen dituen jarduera guztiak al dira Ekonomia Zirkularrekoak? 

___________________________________________________________________ 

 

- Nola burutzen du ekoizpen prozesua?  

- Zein da erabiltzen dituen lehengaiak? Hondakinetatik al dator baliabide hau? 

- Eta zein prozesu garatzen ditu ekoizpen prozesuan zehar enpresak? Kutsatzen 

al dute prozesu hauek? 

- Eta, antzeko produktuak ekoizten dituzten baina Ekonomia zirkularrekoak ez 

diren enpresek nola egiten dute aurrekoa? 

___________________________________________________________________ 

 

- Identifikatu 7 R-ak hautatutako bi adibide horietan. 

___________________________________________________________________ 

 

https://socialenterprise.es/economia-circular-ejemplos-las-mejores-iniciativas/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/economia-circular-ejemplos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/economia-circular-ejemplos.aspx
https://blog.oxfamintermon.org/economia-circular-ejemplos-en-el-dia-a-dia/
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ERANSKINA D: Marko teorikoa. 

 

EKONOMIA ZIRKULARRA EDUKIAK 

 

Ekonomia zirkularraren definizioa. 

Ekonomia zirkularra garapen-eredu bat da produktu, material eta baliabideen balioa 

ekonomian ahalik eta denbora gehienez mantentzen duena. Erabileraren ostean bota 

beharrean, materialak ekoizpen-zikloan sartzen dira berriro, lehengai sekundario gisa. 

 

Ekonomia zirkularraren bultzada lagungarria da -besteak beste- lanpostu berriak 

sortzeko alor hauetan: 

- energiaren ekoizpena iturri berriztagarrietatik abiatuta, 

- eraginkortasun energetikoa,  

- hondakinen eta uraren kudeaketa,  

- airearen kalitatea,  

- ondasun eta zerbitzuen leheneratzea,  

- birziklapenaren hazkundea,  

- berrerabilera eta erraz birziklatu edo berrerabili daitezkeen material berrien 

erabilera. 

 

Ekonomia zirkularra produktuen eta materialen balioa ahalik eta luzaroen 

mantentzea da. Baliabide eta hondakinen erabilera murriztu egiten da, eta produktu 

bat bere bizitza erabilgarriaren amaierara iristen denean, berriz ere erabiltzen da, balio 

gehiago sortzeko. Horrek guztiak onura ekonomiko garrantzitsuak eragin ditzake, eta 

berrikuntzan, hazkuntzan eta enpleguaren sorreran laguntzen du. 

 

Kontrara, ekoizpen linealaren egungo eredua agortuta dago. Izan ere, “erabili eta 

bota” leloan oinarritutako eredu ekonomikoa jasanezina da ingurumenerako eta 

ekonomiarako, kontuan hartuta gure planetan baliabideak mugatuta daudela, eta 

ingurumenaren gaineko eraginak geroz eta nabarmenagoak direla: baliabide 

naturalen gehiegizko ustiapena, klima-aldaketa, kutsadura, hondakinen igoera, 

biodibertsitatearen galera... 

 

Bestalde, aipatzekoa da ekodiseinuak, berrerabilerak eta birziklapenak funtsezko 

rola jokatzen dute eredu ekonomiko berrian; izan ere, bere asmoa da hondakinen 

sorrera ahalik eta gehien murriztea. 

 

Ekonomia zirkularreko 7 R-ekin laburbildu daiteke garapen-eredu berria: Rethink 

(birplanteatu behar eta premiak); Reduce (jaitsi gastua), Re-use (berrerabili); Repair 

(konpondu), Refurbish (erabilera berria aurkitu), Recover (energia bihurtu), Recycle 

(birziklatu). 
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Ekonomia zirkularra eta herritarren norbanako ekimenak. Ekonomia zirkularra ez 

da kontzeptu abstraktu bat; ez dago soilik erakundeen eta enpresen esku. Herritarrek 

beren eguneroko bizitzan ere sar dezakete, baldin eta benetan behar dituzten 

produktuak baino ez badituzte kontsumitzen; erabili eta botatzeko diren produktuak 

erostea saihesten badute; kalitate txarreko produkturik erosten ez badute (merkea 

dena azkenean garesti irteten da); edo produktuen kontsumo iraunkorra egiten 

badute, produktuok konponduz eta beren bizitza erabilgarria luzatuz. Era berean, 

produktuak partekatzea, bigarren eskukoak erostea, trukatzea edo oparitzea ere 

aukeratu daiteke, produktuok ahalik eta gehien aprobetxa daitezen. 

 

 

Ekonomia zirkularra Europar Batasunean. Baliabideen kudeaketan efizientzia eta 

ekonomia eta gizarte zirkularrera eraldaketa egin behar dugu, horrela bide horrek 

eskainiko digulako aukera bat Europaren berrindustrializaziorako, eta baliabideetan 

eraginkor eta efiziente den hazkunde iraunkor edo jasangarria erdiesteko. 

 

Ekonomia zirkularra enplegurako ere positiboa da; Erresuma Batuko Baliabideen eta 

Hondakinen Ekintza Programako txosten baten arabera (WRAP, ingelesez), 

ekonomia zirkularraren hedadurak hiru milioi lanpostu sortu eta langabetuen kopurua 

520.000tan murriztu lezake EBko estatu-kideetan 2030erako. 

 

 

Euskadiko industrian ekonomia zirkularra. Euskadi erreferentea da ekonomiaren 

ikuspegi zirkularraren garapen aplikatuan, batez ere industriaren eremuan. Prozesuen 

eraginkortasuna hobetu eta ekodiseinua lantzeko orduan duen ibilbide oparoaren 

emaitza da lidergotza hori, lankidetza publiko-pribatua lagun. 

 

Euskadiko 239 industria-enpresa (horietatik 177 enpresa txiki eta ertainak dira) 

dagoeneko praktika edo eredu zirkularrak aplikatzen ari dira, batez ere honako sektore 

hauetan: automobilgintza, garraio-ekipamenduak, ekipamendu elektriko eta 

elektronikoak, makinak eta tresnak, metala, kimika, altzarigintza, eraikuntza eta 

ingurumen-zerbitzuen azpi-sektorea. Berez, 68 euskal enpresak dute ziurtagiria 

ekodiseinuaren arauaren pean (UNE-EN ISO 14006). Hala, Espainia osoan 

ziurtatutako enpresa guztien artean % 54 ordezkatzen dute.  

 

Gaur egun, Euskadin ekonomia zirkularra Barneko Produktu Gordinaren % 1,12 

da, eta 764 milioi euroko diru-sarrera gordinak ditu urtean. Enpleguari erreparatuz 

gero, ekonomia zirkularrarekin lotutako 18.463 enplegu daude, hau da, EAEn 

dagoen enplegu osoaren artean % 2,08. Balio hori Espainiakoa eta Alemaniakoa 

baino altuagoa da, azken horietan % 2,00 eta % 1,71eko balioak baitaude, hurrenez 

hurren, ekonomia zirkularrarekin lotutako enpleguetan. 
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Negozio eredu zirkularrak. 

 

Negozio-eredu zirkularraren kontzeptuan, hainbat ikuspegi jorratu daitezke: 

 

a) Balio-kate zirkular batean oinarritutako negozio-ereduen helburua 

baliabide horien erabilera berritzea da. Hala, diseinuan lehentasuna eman nahi 

zaie bizitza erabilgarri handiagoari, konpontzeko gaitasun handiagoari eta 

energia berriztagarri eta material biogeniko edo guztiz birziklagarrien erabilera 

sustatzeari (hain zuzen, horien guztien batura da “ekodiseinua”). Negozio-

eredu honetarako bizi-zikloaren etapa gakoak honako hauek dira: lehengaiak 

ateratzeko fasea, eta manufaktura-fasea. 

 

b) Lankidetza-ereduen helburua produktuak erabiltzeko gaitasuna hobetzea da, 

eta, horretarako, aldaketak  sartzen dira produktuen jabetzari edo produktuak 

eskuratzeko prozesuari lotutako mekanismoetan. Produktuak eskuratzeko 

plataforma birtuala erabiltzea izango litzateke adibideetako bat. Kasu horretan, 

bizi-zikloaren etapa gakoak salmenta-fasea, eta, partzialki, erabilera-fasea 

lirateke. 

 

c) Zerbitzuraketa (ingelesez, servitisation) da beste negozio-eredu posible 

bat. Kasu horretan, produktu baten erabilera areagotuko litzateke, bezeroari 

nahi duen zerbitzua eskaintzeko, produktua erosi behar izanik gabe. 

Produktuaren jabetza zerbitzua eskaintzen duen enpresan bertan geratzen da, 

eta, hala, haren erabilera hobetu daiteke. Eredu horrek produktuaren bizi-

zikloko etapa guztiak estali ditzake. Europako Batzordearen aurreikuspenen 

arabera, eredu horiek diru-sarrera berri egonkorra eragin dezakete, baita %25 

eta %50 arteko hazkundeak ere 4 enpresatik batean, datozen bost urteetan. 

 

d) Produktu baten bizitza erabilgarriaren hedapenean oinarritutako negozio-

eredu bat aplikatzea, konponketa, mantentze-lana, hobekuntza, bigarren 

eskuko merkatua eta birmanufaktura tarteko. Produktuaren erabilera-fasean 

edo produktuaren bizitzaren azken fasean garatuko litzateke hori. Eredu hori 

bateragarria da zerbitzuraketarekin. Europako Batzordearen kalkuluen 

arabera, birmanufakturaren negozioak 2030ean 98.900 milioi eurora arte sortu 

ahalko lituzke urtean, eta 587.000 pertsona erabiliko lituzke (Europako 

Batzordea, 2015). 

 

e) Produktuen bizi-zikloaren amaieran hondakinen balioa berreskuratzeko 

negozio-eredu bat pentsatu ahalko litzateke, materialak eta energia barne 

hartuta. 
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1. Sarrera 

Izenburua EGIN GAITEZEN ZIRKULAR 

Maila Lanbide Heziketa. Erdi Mailako Zikloa, 1.maila 

Zentroa CIFP Tolosaldea LHII (Tolosa): Merkataritza jarduerak Erdi 
Mailako Zikloa. 

Saio/ordu kopurua 13 saio 

Arloak Merkataritza-jarduerako marketina 

2. Justifikazioa 

Unitate didaktiko hau ikasturte guztian ikasgaian landutako kontzpetu guztiak bildu eta           
elkarren arteko erlazioak identifikatzeko pentsatuta dago. Horregatik, ikasturteko azken         
saioak baliatuko ditugu jarduerak aurrera eramateko, eta aurrez ikasitako guztia ekonomia           
zirkularraren ikuspuntutik aztertu eta planteamentu horrek eskaintzen dituen baliabideak         
martxan jarriko dira. Beraz, ikasgaian aurrez egin diren jarduera guztien orokortze eta            
transferentzia ahalbidetuko duten jarduera batzuk proposatzen dira. 
 
Azken urtean jazotako pandemia eta itxialdi egoera gainditu ezinik gaude euskal eta Estatu             
mailako testuinguruan. Konfinamenduak ikasle eta irakasle askoren errealitate izaten ari          
dira oraindik ere eta badirudi hala izaten jarraituko dutela. Horregatik, eta beti ere             
presentzialtasuna erdigunetik kendu gabe, mantendu beharreko dinamika delakoan        
gaudelako, unitate didaktikoko hainbat jarduera online egiteko aukera luzatu dugu, IKT           
berriei lekua eman eta asistentzia presentziala ziurtatu ezin duten ikasle-irakasleentzat          
alternatibak eskaintzeko. Gainera, esan beharra dago ere, software librearen aldeko apustua           
egiten dugula, ekonomia zirkularraren balioen eskutik joan beharko litzatekeena.  

3. Testuingurua 

Jakina da gure planetako baliabideak ez direla mugagabeak, eta, besteak beste, azken            
urteotan nazioartean aurrera eraman diren politikek, kontsumo-masiboarekin loturiko        
ohiturek eta beste hamaika aldagaiek egoera nabarmen okertu dutela. Horri aurre egiteko            
asmoz, geroz eta gehiago dira ekonomia zirkularrean oinarritutako estrategiak aplikatzen          
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edo filosofia horrek biltzen dituen printzipioak euren jardunean uztartzen saiatzen diren           
enpresak. Printzipio horiek hainbat modutan txerta daitezke enpresen negozio-ereduetan:         
biltegiak kudeatzeko garaian, erabiliko dituzten lehengaiak hautatzean, hornitzaileak        
aukeratzean, etab. Hala ere, eredurik argienak marketinaren arloan ikus daitezke, azken           
finean, hori baita enpresek euren komunikaziorako erabiltzen duten arloa.  
 

4. Arazoa 

Nahiko zabalduta dago marketineko estrategiak enpresa multinazionalek edo egitura         
zabalak dituzten erakundeek soilik erabiltzen dituzteneko ideia. Alabaina, gaian pixka bat           
sakontzeak pentsamolde hori ezeztatzeko aukera ematen du, eta gure herriko saltoki           
txikienek ere marketineko estrategiak abian jartzen dituztela ikusten da. Zoritxarrez, ordea,           
ez da hain ohikoa izaten enpresa horiek ekonomia zirkularreko printzipioak euren           
marketineko planetan txertatzea 

5. Xedea 

Tolosako komertzio zehatzen marketing-planen berrikuspenaren bitartez ekonomia       
zirkularraren printzipioen inguruan ikasleak trebatzea eta horiek adibide konkretuen bidez          
aplikatzen ikastea. 

6. Helburu didaktikoak 

1. Marketinaren kontzeptua eta merkataritza-jardueran duen erabilgarritasuna      
identifikatzea, eta enpresa eta antolakundeetan betetzen dituen funtzio nagusiak         
aztertzea. 

2. Merkatua eta enpresaren ingurunea ezaugarritzea, eta haiek osatzen dituzten         
faktore  nagusiak eta marketin-ekintzen aplikazioan duten eragina aztertzea. 

3. Merkataritza-ikerketako prozesua eta marketineko informazio-sistema zehaztea,      
eta  haiek garatzeko aplika daitezkeen teknikak eta prozedurak aztertzea. 

4. Ikaslea produktuari edo zerbitzuari aplika dakizkiokeen politikak definitzen        
trebatzea, eta hura bezeroen beharretara eta profilera eta merkatuko joeretara          
egokitzera. 

5. Produktuaren/zerbitzuaren salmenta-prezioa finkatzeko metodoa zehazten     
trebatze, kostuak, merkataritzako marjina, lehiakideen prezioak, bezeroaren       
balio-pertzepzioa eta prezioan eragina duten beste faktore batzuk kontuan         
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hartuta. 
6. Produktua edo produktu-lerroa banatzeko kanala eta modua hautatzen ikastea,         

esku hartzen duten bitartekari motak eta garatzen dituzten funtzioak kontuan          
hartuta. 

7. Enpresaren edo antolakundearen komunikazio-politika osatzen duten ekintzak       
eta  teknikak  identifikatzea, eta horietariko bakoitzaren funtzioak aztertzea. 

8. Merkataritza-plangintzako prozesua sekuentziatzea, eta marketin-planaren     
faseak  edo  etapak identifikatzea. 

9. Ekonomia Zirkularraren ardatzak eta oinarriak ikastea eta marketin-planera honen         
markoaren baitan definitzen trebatzea.  

7. Ataza 

Herriko denda txiki baten marketin estrategien analisia eta proposamenak barnebiltzen          
dituen txostena egitea, ekonomia zirkularraren printzipioak oinarri hartuta. Marketin         
txosten hori ekonomia zirkularreko printzipioekin bat datorren etorkizuneko marketin plan          
osoago bat garatzeko zirriborroa izango da. 

8. Edukiak 

Adierazpenezko edukiak: 
● Merkatuaren kontzeptua, haren osagaiak, egitura eta funtzionamendua       

identifikatzea. 
● Merkataritza-ikerketako prozesua deskribatzea, eta haren faseak edo etapak        

identifikatzea. 
● Produktu-politikako merkataritza-estrategiak definitzea, produktuaren ezaugarriak,     

bizi-zikloa eta bezeroen profila kontuan hartuta. 
● Produktuen, zerbitzuen edo produktu-lerroen prezioei buruzko txostenak egitea, 
● Merkataritza-banaketari buruzko txostenak egitea, kostuen azterketa, denborak,       

erabilgarri dauden bitartekariak eta estrategia bideragarriak abiapuntu hartuta, 
● Produktu bat merkaturatzeko edo merkatuan iraunarazteko komunikazio- eta        

sustapen-ekintzak identifikatzea 
● Produktuaren, prezioaren, banaketaren eta komunikazioaren politikei buruzko       

ekintzak eta haien arteko erlazioak definitzea. 
● Ekonomia zirkularraren printzipioak ezagutzea. 
● Ekonomia zirkularrarekin erlazionatutako R-ak ezagutzea 

Jarrerazko edukiak: 
● Jarrera positiboa eta emaitzak guztientzako modu gogobetegarrian lortzeko        
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norberaren ahalmenean konfiantza izatea. 
● Norberaren eta besteen hainbat trebetasun-maila ezagutzea eta baloratzea. 
● Talde-lanetan elkartasunez parte hartzea eta ahalegina taldeak eskatzen duenera         

egokitzea. 

Prozedurazko edukiak: 
● Marketinak enpresetan betetzen dituen funtzioak zehaztea eta Marketin Saila         

antolatzeko moduak aztertzea, enpresaren tamainaren, jarduera motaren eta jarduten         
duen merkatuaren arabera. 

● Merkatuaren kontzeptua, haren osagaiak, egitura eta funtzionamendua       
identifikatzea eta merkatuak hainbat irizpideren arabera konparatzea. 

● Enpresaren ingurunea identifikatzea, eta mikroingurunearen eta makroingurunearen       
faktoreak eta marketin-politiken aplikazioaren gaineko eragina aztertzea. 

● Marketineko informazio-sistema (MIS) deskribatzea, eta hura osatzen duten        
azpisistema bakoitzak garatzen dituen funtzioak bereiztea. 

● Merkataritza-ikerketako prozesua deskribatzea, eta haren faseak edo etapak        
identifikatzea. 

● Produktu-politikako merkataritza-estrategiak definitzea, produktuaren ezaugarriak,     
bizi-zikloa eta bezeroen profila kontuan hartuta 

● Prezio-politikan estrategiak definitzea, kostuak, produktuaren bizi-zikloa,      
lehiakideen prezioak, eta bezeroen balio-pertzepzioa eta erosteko arrazoiak kontuan         
hartuta. 

● Merkataritza-banaketari buruzko txostenak egitea, kostuen azterketa, denborak,       
erabilgarri dauden bitartekariak eta estrategia bideragarriak abiapuntu hartuta 

● Komunikazio-politikaren helburuak ezartzea, helburuko publikoaren eta      
enpresa-estrategien arabera. Produktu bat merkaturatzeko edo merkatuan       
iraunarazteko komunikazio-eta sustapen-ekintza egokienak hautatzea 

● Marketin-planaren erabilgarritasuna eta edukia identifikatzea. Marketin-plana      
lantzeko prozesuaren etapak eta faseak ezartzea. 

● Marketin-planeko politiken jarraipena egiteko eta haiek kontrolatzeko prozedurak        
aurreikustea, eta, horretarako, besteak beste enpresako sailetatik, saltzaileengandik        
eta banatzaileengandik lortzea beharrezkoa den informazioa. 

● Marketin-plana ekonomia zirkularraren printzipioen markoetan egituratzea. 

9. Konpetentziak 

Konpetentzia orokorra 
● K1. Ondasunak eta zerbitzuak banatzeko eta merkaturatzeko jarduerak garatzea, eta          

saltoki txiki bat kudeatzea, betiere ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak         
aplikatuta, eta indarrean dagoen legeria errespetatuta. 
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 Konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak 

● K2. Produktuak eta zerbitzuak merkaturatze-bide desberdinen bidez saltzea, bezero         
motarekin eta enpresak ezarritako irizpideekin bat datozen salmenta-teknika        
egokiak baliatuz. Jarduerak: 1, 3, 4, 5, 11 eta 12 

● K3. Produktu eta zerbitzuak merkaturatzen diharduten saltokietan       
animazio-jarduerak egitea eta merchandising-teknikak aplikatzea, betiere      
merkaturatze-planean ezarritako helburuekin bat etorriz. Jarduerak: 1, 3, 4, 5, 11 eta            
12 

● K4. Merkataritza-antolakundeak marketing-planean zehaztutako ekintzak     
gauzatzea, eta honako alderdi hauek identifikatzea: bezeroek behar dituzten         
produktu eta zerbitzuak, prezioak finkatzerakoan eragiten duten faktoreak,        
banaketa-bideak eta merkataritza-zuzendaritzak ezarritako helburuak betetzeko      
komunikazio-teknikak. Jarduerak: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 eta 12 

● K5. Dagokion konpetentziaren esparruan erantzukizunez eta autonomiaz jardutea,        
eta esleitutako lana antolatzea eta garatzea, lan-ingurunean beste profesional         
batzuekin talde-lanean edo lankidetzan jardunez. Jarduerak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,               
10, 11 eta 12 eta 13. 

● K6. Bere jarduerari dagozkion gorabeherak arduraz konpontzea, horien sorburuak         
identifikatuz, bere gaitasunaren eta autonomiaren esparruan. Jarduerak: 1, 2, 3, 4, 5,            
6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 eta 13. 

● K7. Eraginkortasunez komunikatzea, bere lanaren esparruan esku hartzen duten         
pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatuz. Jarduerak: 5, 8 ,9 eta 12. 

10. Ebaluazioa 

Adierazleak:  

1. Herriko saltokien marketing egoeraren informazioa lortu du. 
2. Dendako arduradunarekin modu egokian komunikatu eta harremandu da. 
3. Hautatutako dendaren marketing estrategiak eta teknikak identifikatu ditu. 
4. Egin beharreko lana modu egoki batean banatu da taldekide guztien artean. 
5. Ekonomia zirkularraren inguruko informazioa ulertu eta barneratu du. 
6. “R”-ak zer diren azaltzen daki. 
7. Bere ikaskideen lana ebaluatzeko tresnak ditu, eta kritikak modu osasuntsuan egin           

eta jasotzeko gai da. 
 
Tresnak: 

● Aurrebaluazioa : Mentimeter test galderak (1. jarduera) 
● Taldekako koebaluazioa: talde bakoitzak beste talde batek egindako        

marketin-planaren gainean iruzkinak egingo dizkio eta sortutako ekonomia        
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zirkularraren printzipioen zerrendaren arabera ebaluatuko du lana. Talde bakoitzak,         
gainera ekonomia zirkularra aplikatzeko proposamenak egingo dizkio beste taldeari         
(10. jarduera). 

● Amaierako ebaluazioa: Amaierako txostena eta honen ahozko aurkezpena        
ebaluatuko dira. Marketingaren analisia eta proposamenak biltzen dituen txostena         
ebaluatuko du irakasleak, ekonomia zirkularraren printzipioak oinarri hartuta (11.         
jardueran burutuko dena) eta baita honen ahozko aurkezpena ere (12. jarduera). 
 

○ Ahozko aurkezpenerako taldekako koebaluaziorako errubrika: 

 Ez da nahikoa Ondo Oso ondo Bikain 

Aurkezpenaren 
antolamendua 
eta koherentzia 

Aurkezpena ez 
dute era egokian 
antolatu. 
Desordenatua eta 
kohesiorik 
gabekoa izan da. 

Aurkezpena 
modu egokian 
eta zegokion 
denboran 
antolatu dute. 

Aurkezpena oso 
ondo antolatu 
dute, atal 
ezberdinen 
arteko 
harremanak 
adieraziz. 
Denbora 
errespetatu dute. 

Aurkezpena oso 
ondo antolatu 
dute, harremanak 
adierazi dituzte 
laneko atal 
ezberdinen 
artean. Taldekide 
guztiak 
moldatzen ziren 
oso ondo edozein 
atali buruz hitz 
egiterakoan. 

Espresioa Ez dira argitasun 
osoz espresatu. 

Argi espresatu 
dituzte ideia 
nagusiak. 

Oso ondo 
espresatu dira 
eta gaiari 
lotutako lexikoa 
erabili dute 
modu egokian. 

Espresatzeko 
modua oso 
adierazgarria izan 
da, horretarako 
adibide edota 
sinonimo 
ezberdinak 
erabiliz. Gaiari 
lotutako lexikoa 
menperatzen 
dutela ikusten da. 

Berrikuntza / 
originaltasuna 

Lanean ez da 
proposamen 
berritzailerik 
egiten. Ekonomia 
Zirkularraren 
printzipioak 
txertatzeko era 
oso mugatua da. 

Ekonomia 
zirkularraren 
printzipioak 
txeretatzeko 
proposamena 
egokia da. 

Ekonomia 
zirkularraren 
printzipioak 
txeretatzeko 
proposamena 
ona da eta bat 
egiten du 
enpresaren 
jardun eta 
filosofiarekin. 

Ekonomia 
zirkularraren 
printzipioak 
txeretatzeko 
proposamena 
original eta 
berritzailea da. 
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○ Amaierako txostena ebaluatzeko errubrika (irakaslearentzako): 

 

Feedbacka Ez dute 
gainontzeko 
ikasleen eta 
irakasleen 
feedbacka 
kontuan hartu. 

Gainontzeko 
ikasleei 
proposamenak 
egiteko aukera 
luzatu zaie. 

Gainontzeko 
ikasleen 
proposamenak 
entzun eta 
kontuan hartu 
dituzte. 

Gainontzeko 
ikasleen 
proposamenak 
kontuan hartu 
dituzte eta 
hausnarketarako 
bidea ireki dute. 

 Ez da nahikoa Ondo Oso ondo Bikain 

Estruktura Lana ez dago 
egituratuta eta 
atalen bat falta 
da. 

Lana ez dago 
guztik ondo 
egituratuta baina 
atal guztiak daude. 

Lana ondo 
egituratuta dago 
eta atal guztiak 
numeratuta daude 

Lanaren egitura 
bikaina da, atal 
eta azpiatalak 
numeratuta daude 
eta formato 
berdina jarraitzen 
dute  

Espresioa Idazkera 
desegokia da, 
espresio 
kaxkarrarekin; 
parrafoak 
motzegiak dira 
eta puntuazioa 
desegokia da.  

Idazkera egokia 
da, nahiz eta 
espresio desegoki 
batzuk egon. 
Gaiari lotutako 
lexikoa erabiltzen 
da. 

Idazkera egokia 
da eta espresioa 
ona da. Gaiari 
lotutako 
lexikoaren 
erabilera zuzena 
egiten da.  

Espresioa eta 
idazkera oso onak 
dira. Gaiari 
lotutako 
lexikoarekin oso 
ondo moldatzen 
direla ikusten da. 

Ortografia Akats ortografiko 
gehiegi daude. 

Akats ortografiko 
gutxi daude. 

Akats ortografiko 
oso gutxi daude. 

Ortografiari 
dagokionez lana 
bikaina da. 
Akatsak 
minimoak dira. 

Proposamen 
berritzailea 

Ekonomia 
Zirkularra 
aplikatzeko ez 
dute proposamen 
berritzailerik 
egin. 

Ekonomia 
Zirkularraren 
printzipioak 
aplikatu dituzte 
lanean baina era 
oso azalekoan. 

Ekonomia 
Zirkularra 
aplikatzeko 
saiakera 
interesgarria egin 
dute. 

Ekonomia 
Zirkularra 
aplikatzeko 
saiakera oso 
interesgarri eta 
berritzailea egin 
dute, marketin 
planeko atal 
ezberdinen arteko 
loturak eraikiz.  
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11. Jardueren sekuentzia eta denboralizazioa 

SAIOA JARDUERA   

1 saioa 1. Jarduera. Aurre ezagutzak: Mentimeter   

2. jarduera. Taldeak sortu eta talde 
  kontratua egin 

  

2 saioa 3. jarduera: Komertzioaren aukeraketa eta 
  analisia 

  

3 saioa   

4 saioa 4. jarduera. Komertzioaren marketing 
  planaren analisia: Padlet 

  

5. jarduera. Analisien aurkezpena  

5 saioa   

6 saioa 6. jarduera. Ternua-ko hitzaldia   

7 saioa 7. jarduera. [online] Flipped Classroom. Ekonomia 
zirkularraren Bideoa eta eztabaida 

  

8 saioa 8. jarduera. [online] Ekonomia 
  zirkularraren 7 “R”-ak 

  

9 saioa  

9. jarduera. [online] Printzipio- 
  zerrendaren lehenengo proposamena 

  

10 saioa 10. jarduera. Beste taldeentzako 
  proposamenak 

  

11. jarduera. Ekonomia zirkularraren 
  printzipioak marketing planera nola apliatu: Txostena 

 

11 saioa   

12 saioa 12. jarduera. Txostenaren aurkezpena 
  kongresu formatuan 

  

13 saioa   



HASIERAKO FASEA 
 

 

 
Irakasgaian zehar marketing estrategia eta politikak aplikatzeko estrategiak eta teknikak ikasi           
dira, eta hauek aplikatzeko testuinguruaren garrantzia handia dea ere. Gainera, batez ere,            
enpresa handien kasua aztertu da, izan ere, hauek dira marketing eta batez ere komunikazio              
kanpainia ikusgarrienak egiten dituzten enpresa motan. baina gure inguruko enpresek ere           
erabiltzen dituzte marketing politika desberdinak beraien salmentak handitzen saiatzeko eta          
kasu askotan egiten dituzten teknikak ez dira hain ikusgarriak edo hauen eragina txikiagoa da,              
izan ere, kasu hauetan biralizazioa ere zailagoa da, errekurtso kontuagatik.  
 
Horregatik, unitatearekin hasi baino lehen, inguruko dendek erabiltzen dituzten edo erabili           
ditzaketen marketing teknika eta estrategiei buruzko aurre ezagutzen dinamika bat burutuko           
da. Batez ere, marketing politika nagusietan zentratuko da dinamika hau, izan ere, hauek dira              
ikasgaian sakonago ikasten diren kontzeptuak. baino, honetaz gain, merkatuaren analisia eta           
enpresen testuinguruen inguruko galderak ere lanteatuko dira, batez ere hauen aplikazioa zein            
den lantzeko. 
 
Galderak planteatzen diren bitartean, irakasleak azalpenak emango ditu galderen inguruan eta           
kasuak eta egoera errealak planteatuko ditu hauen aplikazio erreala ikusteko. Jarduera hau            
burutzeko, Mentimeter aplikazioa erabiliko da, hainbat formatuetan lan egiten ahalbidetzen          
duena. 
 
Lehenengo eranskinean galdetegia osorik.  
 

 
Unitate didaktikoaren bigarren jarduera taldeak osatze izango da Taldeak hainbat jarduera           
burutzeko beharrezkoak izango dira, bai modu presentzialean, bai online formatuan. Taldeak           
osatzeko, modu aleatorio bat sustatuko da, hau da, talde aleatorioak osateuz, ekidituko da             
ikasle bakoitza lagunekin jartzea edo betiko talde berdinak erabiltzea. Modu honetan ere,            
taldean lan egiten ikasiko dute ikasleek. Taldeak 3-4 ikaslekoak izango dira gehienez.  
 
Modu aleatorio hau lortzeko, irakasleak zenbako bat emango dio ikasle bakoitzari, klasean            
eserita dauden ordenean eta zenbaki berdina duten ikasleek elkarrekin lan egin behar izango             
dute. Behin taldeak osatuta, taldeko kotratu bat osatu beharko du talde bakoitzak, non             
ondorengoak hartuko diren kontuan: 

10 

1.   Jarduera. Aurre ezagutzak: Mentimeter 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6 

2. JARDUERA. Taldeak sortu eta talde kontratua egin 

Konpetentziak: K1, K5, K6 



● Arduradunak izendatzea: koordinatzailea, idazkariak 
● Taldeaten helburua zehaztea 
● Lan-taldeen barruan eta haien artean arauak jartzea: parte-hartzea, koordinazioa,         

giroa, etab. 
● Erabakiak hartzeko modua zehaztea. 
● Denboraren kudeaketa (konpromisoak, epeak, etab.) 
● Beharrezko espazioak eta materialak. 
● Beharrezkoak izan daitezkeen beste hainbat datu 

 
Bigarren eranskinean, talde kontratuaren adibidea edo plantilla dago eskuragarri. 
 
GARAPEN FASEA 

 
 

 
3. jarduera taldekako lehenengo jarduera izango litzateke. Honetan, talde bakoitzak          
proposatutako komertzio bat aukeratu beharko du eta komertzio honen inguruan lan egin.            
Komertzioak herrikoak (Tolosa) izango dira eta ariketa hau burutu ahal izateko, irakasleak            
aurretik komertzioetako arduradunekin hitz egin beharko du eta eta hauekin adostu parte            
hartzea. Bigarren eranskinean, proposatutako komertzioen zerrenda dago eskuragarri.  
 
Jardueraren helburu nagusia, kurtsoan zehar ikasitako marketing politikak eta estrategiak          
errealitatean lantzea izango da. Horretarako, talde bakoitzak komertzio baten analisia egin           
beharko du eta komertzio horrek erabiltzen dituen politikak eta estrategiak identifikatu.           
Zentzu honetan, politika nagusiez gain, interesagarria izango litzateke ere enpresaren          
testuinguruaren azterketa bat egitea eta hau garatzea.  
 
Puntu honetan eta hainbat saiotan ariketa hau landuko dute eta informazio irurri desberdinal             
erabili ditzakete, garrantzia emanez, komertzioan bertan ikusten duten egoera. Hau da,           
komertzioko arduradunarekin hitz egin baharko dute honek informazioa emateko eta hau           
garatzeko eta ikasitakoarekin konparatu eta lotzeko. Puntu honetan, ondoengoak landu          
beharko dituzte:  

● Enpresaren testuingurua eta AMIA analisia. 
● Enpresak praktikan jartzen dituen marketing politikak eta hauek lantzeko modua. 

○ Prezioa zeren arabera dago zehaztuta? 
○ Zein da produktuen banaketa modua? 
○ Promozioren bat edoo komunikazio teknikaren bata aplikatzen du? 
○ Zein motatako produktuak edo zerbitzuak eskaintzen ditu? Zein da hauen          

funtzioa? 
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3. JARDUERA. Komertzioaren aukeraketa eta analisia 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6 



Hirugarren eranskinean Tolosako hainbat komertzioen zerrenda dago eskuragarri. 
 

 
Jarduera hau aurreko jardueraren jarraipena izango litzateke. Honetan, komertzioak erabili          
dezakeen marketing plan labur bat proposatu beharko dute, komertziotik lortutako datuekin.           
Modu honetan ere, kurtsoan zehar landutako kontzeptuen errepasoa eta errealitatea landuko           
dituzte. Jarraian zehazten da Azkeneko dokumentuan sartu beharreko informazioaren         
eskema: 

1. Komertzioaren izena, deskripzioa eta ezaugarriak  
2. Dendaren testuingurua (kalea, helburuko publikoa, merkatuaren ezaugarriak, AMIA        

analisia, etab.) (Jada 3. jardueran eginda) 
3. Identifikatutako marketing helburuak 
4. Identifikatu dituzten marketing estrategiak eta teknikak 

 
Dokumentua Padlet proramaren bitartez burutuko dute. 
 

 
Punto honetan talde bakoitzak bere marketing plan laburra eta honen analisia egina izango             
du. Beraz, hauek aurkezteko momentua hau izango litzateke. Talde bakoitzak bere plana            
aurkeztu beharko du modu labur batean (10 minutu inguru) ondorengo aspektuei garrantzia            
emanez: 

1. Dendaren aurkezpena eta ezaugarriak modu labur batean (sektorea, tamaina, langile          
kopurua,...). 

2. Dendaren testuinguruaren analisia modu labur batean. 
3. Identifikatutako marketing helburuak eta estrategiak. Atal garrantzitsuena izango        

litzateke, izan ere, klasean landutako kontzeptu gehienak atal honen ingurukoak          
izango lirateke. 

 
Aurkezpena egiteko soporte digital bat erabiltzea gomendatzen da, azaltzen dituzten          
ezaugarri eta zehaztasunak modu osoago batean azaltzeko.  
 
Aurkezpena egiten den bitartean, gainerako klasekideek adi egotea beharrezkoa da, izan ere,            
hauen amaieran komenigarria izango litzateke besteen aportazioak entzutea eta klase          
kolaboratibo bat aurrera eramatea, azken finean, irakaslearen aportazioez gain, gainerako          
klasekideen aportazioak ere dira garrantzitsuak.  
 
 

12 

4. JARDUERA. Komertzioaren marketing planaren analisia: Padlet 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6 

5. JARDUERA. Analisien aurkezpena 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 



 
Ekonomia zirkularreko printzipioak eta ideia nagusiak behin ezagututa, kontzeptuan         
praktikan nola jarri daitekeen ikusiko dute ikasleek. Horretarako Ternua enpresako kide baten            
hitzaldia jasoko dute ikasleek. Ternua enpresak ekonomia zirkularra eta sostengagarritasuna          
lantzen dituen hainbat proiektu lantzen ditu, horietako bat NUTCYCLE proiektua da.  
 
Laugarren eranskinean ikasleek hitzaldi aurretik irakurri beharko duten proiektuari buruzko          
laburpena. 
 
 

 
6. jarduera online formatuan garatuko den jerdueretako bat da. Horretarako, hainbat zatitan            
banatuko da jarduera eta Flipped classroom metodologia erabiliko da jarduera burutzeko.           
Jardueraren helburua ekonomia zirkularreko kontzeptuetara hurbiltzea izango da eta         
horretarako, ikasle bakoitzak etxean ondorengo bideoa ikusi beharko du, konsziente izateko,           
kasu askotan, beraiek aztertutako dendaren marketing estrategiak ez dituela ekonomia          
zirkularraren printzipioak edo ideaiak errespetatzen. Modu honetan, ikasleen hausnarketa         
sustatuko da gaur egun pil pilean dagoen gai bati buruz eta honen elementuen aplikzioari              
buruz. 
 
Etxean ikusi beharreko bideoa ondorengoa da:      
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0. Bideo honetan ekonomia zirkularren     
inguruko sarrera bat egiten da lehenengo eta kasu eta adibide ezberdinen bitartez honen             
garrantzia ere azaltzen da. Bideon ematen diren adibideak enpresaren departamentu askotan           
erabili daitezke, eta marketinean ere aplikagarriak dira. Bideoa ikusten duten bitartean honen            
inguruko ideia nagusiak bildu baharko ditu ikasle bakoitzak, izan ere, hurrengo saioan            
klasean eztabaidatuko baitara bideoan lantzen diren kontzeptuak. 
 
Jarduera honekin erlazionatutako saioa ere online formatuan egingo da, hau da, ikasle            
bakoitza bere etxetik lan egin beharko du eta eztabaidarako ideiak aportatuko ditu. Eztabaida             
hau irakasleak gidatuko du, eta ahalik eta ikasle kopuru gehienak parte hartu beharko du.              
Gainera, eztabaida modu egoki batean egituratzeko eta online formatuak dituen zailtasunak           
kontuan izanda, ondorengo arauak aplikatuko dira: 

● Argudioak ezin dira errepikatu. 
● Ikasle guztiek hartu behar dute parte behin gutxienez. 
● Argudio guztiak errespetatuko dira. 
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6. JARDUERA. Ternua-ko hitzaldia 

Konpetentziak: K1, K5, K6 

7. JARDUERA. [online] Flipped Classroom. Ekonomia zirkularraren Bideoa eta         
eztabaida 

Konpetentziak: K1, K5, K6 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0


● Pertsonaren bat hitz egiten duenean ezingo da gainetik hitz egin eta mikrofonoa itxita             
mantenduko da.  

 
Eztabaidak saioaren iraupenaren erdia hartuko du gutxienez. Saioaren gainontzeko zatian          
bideoaz aratago doaz kontzeptuak landuko dira eta, horretarako, irakasleak galderak          
proposatuko ditu ikasleek euren iritzia eman dezaten. Galdera hauek ekonomia zirkularren           
ingurukoak izango dira eta marketinera duen hurbilketa ere lantzen saiatuko da. Dinamika            
honen helburua ere kontzientziazioa areagotzea izango litzateke eta ekonomia zirkularrak          
eskaintzen dituen kontzeptuekin familiarizatzea. Jarraian, galdera horietako batzuk azaltzen         
dira, kontuan hartuta ikasleek ematen dituzten erantzunen arabera moldaketak garta          
daitezkeela: 

● Nola eragin dezake ekonomia zirkularrak produktu berriak sortzeko eta diseinatzeko          
momentuan? 

● Bideoan adierazten den PayPerService (produktuak eskuratu hauek erosi gabe,         
alokairuaren antzekoa) formatua marketing mix-eko prezio politikan zein eragin izan          
dezake? 

● Gaur egun erabiltzen diren banaketa kanalez gain, okurritzen ahal zaizue banaketako           
estrategiaren bat, non adibidez, CO2 emisioak murriztea ekarriko lukeena? 

● Komunikazio politikari estrategia berritzaileren bat erabili daiteke ekonomia        
zirkularraren printzipioak zabaltzeko? Zein okurritzen zaizue? 

 
 

 
Modu teoriko eta laburrean Ekonomia Zirkularraren 7 R-ak zer diren azalduko zaizkie            
ikasleei, hauen inguruko informazioa zabaltzeko online baliabide ezberdinak aurkeztuz.  
 
Ondoren, talde bakoitzari R bat egokituko zaio eta R horren inguruan darabilen eredu bat              
topatu beharko du: enpresa oso bat, produktu konkretu baten ekoizpena, zerbitzu baten            
kudeaketa... Ikasleek bideo motz eta sinple batean, edizio minimoarekin, topatutako adibide           
hori azaldu beharko dute gerora ikaskideei aurkeztuko zaiena. Bideoak honako atal hauek            
izan beharko ditu gutxienez:  

- Egokitu zaigun Raren azalpen laburra. 
- Zein enpresa aukeratu dugu? Zergatik? Hurbilpena: testuingurua, sektorea, jarduten         

duen eremua zein den...  
- Nola lantzen du R hori enpresak? Zein arlotan: produkzioan, hondakinen kudeaketan,           

salmentetan...  
 
Bostgarren eranskinean lagungarria izan daitekeen hainbat enpresen zerrenda.  
 
Saioa hurrengo aplikaziotik emango dugu: https://bigbluebutton.org/  
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8. JARDUERA [online]. Ekonomia zirkularraren 7 “R”-ak 

Konpetentziak: K1, K5, K6, K7 

https://bigbluebutton.org/


 
Jarduera hau ere online formatuan egin ahal izateko diseinatuta dago. Honetan, lehenengo,            
talde guztien bideoak ikusiko dira eta bideoak ikusi ondoren, marketinean ekonomia           
zirkularraren printzipioak nola aplikatu daitezkeen oinarrizko prinzipio-zerrenda bat        
proposatuko da taldeka, hau da, talde bakoitzak bere printzipio zerrenda sortuko du. Gerora,             
talde bakoitzak lortutako proposamen zerrenda azalduko du, eta iraksaleak proposamenak          
egingo ditu zerrenda osatzeko.  
 

 
Talde bakoitzak beste talde bati aurretik egindako marketin-plana partekatuko dio eta beste            
taldeak, plan hori oinarri hartuta, ekonomia zirkularra aplikatzeko proposamenak egingo          
dizkio.  
 
9. jardueran lortutako ekonomia zirkularraren printzipioen zerrendan oinarrituz taldeek         
marketin-planei check-list moduko bat egingo diete: planean aurretik erabakitako printzipioak          
betetzen diren edo ez diren erabakiko dute. Hau da, martekin-plana ekonomia zirkularraren            
ardatzen arabera egin ote duten edo, gutxienez, printzipioren bat kontuan izan duten            
ebaluatuko dute. Horrela, koebaluazio bidez, ikasleek beste talde baten feedback-a jasoko           
dute gerora plana hobetzen eta eraldatzen joateko eta, batez ere, ekonomia zirkularraren            
printzipioez kontziente izateko. 
 
Era berean, irakasleak talde bakoitzari bere marketin-planaren inguruko feedbacka emango          
dio, adibide konkretu bakoitzean ekonomia zirkularraren zein printzipio d(ir)en eraginkorren          
topatzen laguntzeko. 
 
 
 
APLIKAZIO ETA KOMUNIKAZIO FASEA 

 
 

 
Talde bakoitzak behin bere marketin-plana beste talde batek ebaluatuta eta check-lista eginda            
jasota, bere planean ekonomia zirkularraren printzipioak nola aplikatzen pentsatzen hasiko          
dira. Horretarako aurreko jardueretan zehar gainontzeko ikasleek, irakasleak eta beste          
iturrietan topatutako oinarriak izango dituzte abiapuntu.  
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9. JARDUERA [online]. Printzipio- zerrendaren lehenengo proposamena 

Konpetentziak: K1, K4, K5, K6, K7 

10. JARDUERA. Beste taldeentzako proposamenak 

Konpetentziak: K1, K4, K5, K6 

11. JARDUERA. Ekonomia zirkularraren printzipioak marketing planera nola        
apliatu: Txostena 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6 



Honela, ATAZA egingo dute ikasleek; hau da, ekonomia zirkularraren marko eta           
printzipioak oinarri izanik merkataritza-plan bat diseinatuko dute.  
 
 

 
Txostena talde bakoitzak egokitu zaion dendako arduradunei azalduko die kongresu          
formatuko aurkezpenean. Horretarako, talde bakoitza klaseko eremu batean kokatuko da eta           
poster baten laguntzaz egindako lana ekonomia zirkularraren printzipioak barne, aukeratutako          
denda arduradunei aurkeztuko die. Aurkezpenak bi saiotan zehar burutuko dira: lehenengo           
saioak taldeen erdiak egingo dute aurkezpena eta bigarren saioan beste erdiak. Modu honetan,             
denda bakoitzeko arduraduna soilik bere denda aurkeztuko duen taldea aurkezten duenean           
egon beharko da eta gainontzeko ikasleak ere lekuz leku joango dira bere taldekideen             
aurkezpenak ikusten eta entzuten.  
 
Esan bezala, aurkezpenerako soportea poster bat izango da. Bertan, txostenean idatzitako           
atalak modu laburrean eta eskematikoan azulduko dira eta berezko garrantzia eman           
beharkozaio ekonomia zirkularraren aplikazioaren atalari. Gomendagarria da posterra A2         
tamainakoa izatea, batez ere ikusle guztiek arazorik gabe ikus dezaten. 
 
 
OROKORTZE ETA TRANSFERENTZIA FASEA 

 
 

 
Orokortze eta transferentzia faserako jarduera izango litzateke azkeneko hau. Merkataritza          
Jardueretako erdi mailako zikloko bigarren kurtsoko “Saltoki txikien kudeaketa” ikasgairan          
zehar burutuko da jarduera hau. Izan ere, unitate diadaktikoan landutako ikuspegi eta            
kontzeptu asko ikasgai horretarako aplikagarriak izango dira. 
 
Modu honetan ere, ikasgaien arteko lotura bat sortuko da, eta jada landuta dauzkaten denden              
analisia erabiliko da “Saltoki txikien kudeaketa” iksagaiko beste jarduerak burutzeko.          
Gainera, ekonomia zirkularreko eta sostenigarriko printzipioak ere aplikatzen jarraituko da          
ikasgai horretan, unitate didaktiko honen jarraipena izango baititzakelako.  
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12. JARDUERA. Txostenaren aurkezpena kongresu formatuan 

Konpetentziak: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

13. JARDUERA. Hurrengo kurtsoko Saltoki txikien kudeaketa  ikasgaiari sarrera 

Konpetentziak: K1, K5, K6 
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https://ivac-eei.eus/upload/fondos/documentos/11/libro_egtloe_e.pdf 

Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua. (s.f.). Merkataritza jardueretako        
teknikaria: Oinarrizko Curriculum Diseinua. Eusko Jaurlaritza:      
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/30/com_t_act_com_dcb_e.pdf  
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1. ERANSKINA: GALDETEGIA (1. jarduerarako) 

 
1. Ondorengo baieztapenak egia edo gezurra diren adierazi: 

● Tokiko enpresen kasuan, fidelizazio estrategia lantzea ez da hain garrantzitsua          
enpresa handiekin konparatuta. 

● Tokiko enpresek ez dituzte pertsonalizazioak eskaintzen, izan ere, hauk         
sortzeko aurrekontua oso handia da normalean eta kasu askotan ez da           
eraginkorra. 

● Salmenta soporteak ez dira garrantzitsuak tokiko enpresen kasuan, bezeroek         
jada ezagutzen dute denda bakoitzaren dinamika zein den. 

● Tokiko enpres txikiek ez dituzte bezeroen datuak erabiltzen hauen beharretara          
egokitzeko. 

● Marketing digitaleko estrategiak ez dituzte burutzen: email marketing, mobile         
marketing, web iragarkiak,... 

● Kasu askotan web orri korporatiboek laguntza handia eman dezaketa bezeroen          
beharrak sortzeko momentuan. 

 
2. Tokiko enpresen kasuan, marketing helburuak... 

a. Kuantitatiboak edo kualitatiboak izan daitezke 
b. Kuantitatiboak dira era bat 
c. Kualitatiboak dira era bat 
d. Tokiko enpresek ez dituzte marketing helburuak zehazten 

 
3. AMIA analisia egiteko momentuan ondokoak hartu behar dira kontuan tokiko          

enpresen kasuan: 
a. Konpetentziaren eragina 
b. Sektorearen egoera ekonomikoa 
c. Enpresaren gaur egungo posizionamendua 
d. Aurreko guztiak 

 
4. Prezioak finkatzeko hainbat modu erabili ditzaake tokiko enpresa batek. Hauetako          

zein ez da moduetako bat orokorrean? 
a. Kostuen araberako prezioa 
b. Eskaeraren araberako prezioa 
c. Orduaren araberako prezioa 
d. Konpetentziaren araberako prezioa 

  
5. Komunikazio teknikak ezinbestekoak dira bezero potentzialek enpresa eta honen         

produktuak ezagutzeko. Hauetako zein izan daiteke akzio merke eta eraginkor bat? 
a. Bezeroen fitxak sortu eta hauei email bidez publizitatea astero bidali 
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13. Eranskinak 



b. Hilabetero bideoak egin eta sare sozialen bidez elkarbanatu 
c. Enpresaren web orria sortu edo hobetu eta eguneratuta mantendu 
d. Ahoz ahoko teknikak sustatu, hau da, reputazio ona mantendu eta          

gomendagarraik bihurtzea 
 

6. Jarraipen plana burutzeko zein elementu ez da hartu behar kontuan? 
a. Mikroingurunearen analisia 
b. Marketing helburuak 
c. Informazio iturriak 
d. Lortutako emaitzak 

 
 

2. ERANSKINA. TALDEKO LAN KONTRATUA-ren PLANTILA (2.      
jarduerarako) 
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TALDEKO KONTRATUA eta KONSTITUZIO AKTA 
Data: 
Talde izena: 
Taldekideen izenak: 

 

Eguneko gaiak: 
● Proiektuaren inguruan taldearen espektatiba eta helburuak ezarri. 
● Taldearen funtzionamendu arauak  erabaki. 

Taldearen espektatibak eta helburuak: 

 

  

 

 



 
3. ERANSKINA: TOLOSAKO KOMERTZIOEN ZERRENDA (3. jarduerarako) 

 
● Kimetz arropa denda  
● Arantxa Arrandegia  
● Patxo Alpargateria  
● BioEstetika Eider 
● Mikel altzariak 
● Xarma bitxitegia 
● Orbela Taberna 
● Floristeria Casa Arregi 
● Saizar Aroztegia  
● CopiTec papera-liburuak 
● Josune ileapaindegia 
● Casa Eceiza 

 
4. ERANSKINA: NUTCYCLE SOSTENGARRITASUN PROIEKTUA (6.     

jarduerarako) 
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Taldeko Funtzionamendu Arauak jarraitzera konprometitzen naiz:  

Sinadurak 

Funtzionamendu arauak: 

 

¿QUÉ ES? 
Un proyecto que reutiliza residuos agrícolas y los aplica en las prendas como tinte natural,               
evitando además el uso de tintes artificiales. 
 
Es un Proyecto en el que estamos trabajando junto al Departamento de medio ambiente de               
la Diputación de Gipuzkoa, la asociación de sidrerías de Gipuzkoa y Archroma. 
 
¿CÓMO NACE? 
Como una marca del País Vasco, Ternua está muy influida por su cultura. Aquí la               
gastronomía es muy importante, y es muy común tomar decisiones importantes alrededor            
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de la mesa. Las sidrerías, por ejemplo, son restaurantes típicos vascos que reciben la visita               
de 20.000 personas cada año. En ellos, las nueces son el postre habitual: hasta 55.000 kilos                
de nueces son consumidos cada temporada. 
 
Una vez supimos que los residuos orgánicos podian utilizarse para la creación de tintes              
naturales se nos ocurrió utilizar los desechos de las nueces de las sidrerias para la creación                
de tintes para nuestras prendas. 
 
¿CÓMO LO HACEMOS? 

● Tintes biosintéticos con trazabilidad total, derivados de desechos agrícolas y hierbas           
naturales. 

● Con earthcolors nuestra producción es limpia y respetuosa con el medio ambiente. 
● Contribuye a una economía circular. 
● El uso de materia prima procedente de desechos naturales no tiene impactos            

negativos en otras facetas de la manufactura de tintes. 
 
PRENDAS NUTCYCLE 
Se trata de las prendas más sostenibles que hemos fabricado en toda nuestra historia. El               
tejido es una mezcla de algodón reciclado (procedente de productos que han sido reciclados              
al final de su vida útil) y poliéster reciclado (procedente de residuos de botellas PET). Para                
teñir el producto se han empleado residuos agrícolas no comestibles (cáscaras de nuez).             
Para ello, nos hemos asociado con Archroma y la asociación de sidrerías de Gipuzkoa. Las               
cáscaras de nuez son el único residuo que generan las sidrerías cada temporada. Hemos              
recolectado las cáscaras de nuez de 4 sidrerías y, tras triturarlas, las hemos enviado a las                
instalaciones de Archroma en Barcelona, donde las han transformado en colorante que            
podemos utilizar en nuestros productos. A continuación, la fabricación de la tela y las              
sudaderas y el proceso de teñido se llevan a cabo en Portugal. 
 

 



 
5. ERANSKINA: LAGUNGARRIA IZAN DAITEKEEN ENPRESEN     

ZERRENDA (8. jarduerarako) 
 

- TERNUA: https://www.ternua.com/es/eu/ 
 

- IKEA: https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/community-engagement/ 
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/  

 
- WALMART: https://corporate.walmart.com/# 

 
- INDITEX: https://www.inditex.com/es/etica-corporativa 

 
- APPLE: https://www.apple.com/co/product-red/ 
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1. SARRERA 

“Mugarik gabeko ekonomialariak” taldearen ekimenaren eskutik sortzen da ondorengo 

lerroetan aurkeztutako unitate didaktikoa. Erakunde honek lantzen dituen gai ezberdinen 

artean, gure proposamenak ekonomika zirkularra jorratzea du helburu, proiektuetan 

oinarritutako metodologiaren bitartez (ETHAZI metodologiarekin zeharo bateragarria 

izanik). Gure unitate didaktikoak COVID-19aren pandemiak agerian utzi duen naturaren 

suntsipena eta egungo ekonomietan nagusitzen den gehiegizko kontsumorako joera 

ebazteko ezinbesteko irtenbide gisa aurkezten du ekonomia zirkularra, ikasleengan 

naturaren eta jasangarritasunaren alde egiten duten jarrerak sustatzeko xedearekin.  

Gure proposamena Lanbide Heziketako Goi-Mailako Zikloetan zentratzen da, zehatz-

mehatz, hezkuntza-etapa honek barne hartzen dituen enpresa arloko bi ziklotan: batetik, 

“Administrazio eta Finantzetako Goi-Mailako Heziketa Zikloa” eta bestetik, 

“Salmenten eta Merkataritza-Espazioen Kudeaketako Goi-Mailako Heziketa Zikloa”. 

Halaber, unitatea Donostian kokatutako Xabier Zubiri-Manteo ikastetxera zuzenduta dago, 

gure proposamen didaktikoaren oinarri diren bi ziklo horiek eskaintzen dituelako eta, 

jakina, aukera bikaina dakarrelako aurkezten ditugun ekimen eta jarduerak abian jartzeko. 

 

1.1. MARKO TEORIKOA 

Ekonomia zirkularraren definizioa, Ellen Macarthur fundazioaren esanetan, hurrengoa 

litzateke: “energia-iturri berriztagarrietarako trantsizioa babesten duen eredu 

ekonomikoa, kapital ekonomiko, natural eta soziala sortzen dituena eta hiru printzipio 

nagusitan oinarritzen dena, alegia, hondakinak eta kutsadura diseinutik ezabatzea, 

erabiltzen diren produktuak eta materialak mantentzea, eta sistema naturalak 

leheneratzea”. Ekonomia zirkularra egungo ekonomien alternatiba modura planteatzen da, 

“erauzketan, ekoizpenean eta xahutzean” oinarritutako ereduek berorren gaitasun fisikoen 

mugak gainditzear daudelako. Helburua hazkundea birdefinitzea litzateke, enfasia 

gizartearen aldeko irabazietan eginez (Ellen Macarthur). Halaber, ekonomia zirkularra 7R-

ekin laburtua izan ohi da: Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Recover eta Recycle. 

Zirkulartasunaren nozioak jatorri historiko eta filosofiko garrantzitsuak ditu. 

Atzeraelikaduraren eta sistema-zikloen ideia zaharra da: Bigarren Mundu Gerraren 

ondoren berpiztu zen, batez ere herrialde industrializatuetan, sistema ez-linealen azterketa 

konputarizatuek munduaren izaera konplexua, konektatua eta aurreikustezina agerian utzi 

zutenean (Ellen Macarthur). 
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1.2. TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA 

COVID-19aren pandemiak aurretik jada zenbait alorretan garrantzi handia hartzen zihoan 

arazo bati eman dio protagonismoa: naturaren suntsipena. Gizarte osoak, negozio, 

kontsumitzaile eta saltzaileak barne, geroz eta garrantzi handiagoa ematen dio 

jasangarritasunari. COVID-ak ez ezik, azken urteetan ugaritzen ari diren eta klima-

aldaketaren ondorio diren gertakizunak (lehorteak, urakanak, uholdeak…) ere naturaren 

inguruko kontzientziazioa pizten lagundu dute. 

Era berean, ukaezina da egungo gizarteetan, aurreratuetan bereziki, etengabe erosteko eta 

xahutzeko existitzen den ohitura. Kontsumismoaren gailentasuna begi bistakoa da eta 

jakina, horrek ez dio jasangarritasunari inolako mesederik egiten. Orobat, enpresen aldeko 

zaharkitze-programatuak ere problemaren areagotzea dakar. 

Goi-mailako heziketa ziklo hauetako ikasleek, etorkizunean beharrezkoak diren 

konpetentziak lortze aldera, enpresek testuinguru honetan eta naturaren trataeran duten 

erantzukizunaz jabetu beharko dira, baita kontsumitzaileen gurari berriez ere. Izan ere, 

kontsumitzaileen artean era jasangarrian ekoiztutako ondasun zein zerbitzuen eskaria 

igotzen ari da eta, oro har, gero eta kezkatuago daude hondakinak tratatzeko eta ezabatzeko 

moduarekin. 

Aipatutako guztiak unitate didaktiko baten bitartez ekonomia zirkularra ikastetxeetara 

hurbiltzera animatzen gaitu, gure xedeak bi izanik: ikasleak enpresek bultzatzen 

dituzten ekimen jasangarriez jabetzea eta ingurugiroaren alde egiten duen 

kontsumitzailearen nahi eta behar berrietara gerturatzea, ingurunea errespetatzen 

duten jarrerak eta gaitasunak bereganatuko dituztelarik. 

 

1.3. APLIKAZIO-ESPARRUA 

 

Ikastetxea: Xabier Zubiri-Manteo BHI (Donostia) 

 

Ikasketak: 

 Administrazio eta Finantzetako Goi-Mailako Heziketa Zikloa 

- Irakasgaia: Logistika eta Merkataritza Kudeaketa 

- Maila: 2 

- Asteko ordu kopurua: 4 (horietatik 3 unitate didaktikoak hartuko ditu) 
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 Salmenten eta Merkataritza-Espazioen Kudeaketako Goi-Mailako Heziketa Zikloa 

- Irakasgaia: Erakusleiho-Apainketa eta Merkataritza-Espazioen Diseinua 

- Maila: 1 

- Asteko ordu kopurua: 3 

 

1.4. IRAUPENA 

 5 aste * 3 saio/aste = 15 saio (saio bakoitzak ordu bateko iraupena du) 

 

1.5. PROIEKTUA/ATAZA 

Ikasleei hurrengo enuntziatua planteatuko litzaieke: 

“Zure udalerriko saltoki bateko jabeak bi bezero entzun ditu bere denda gaitzesten. 

Bezeroen aburuz, jasangarritasunak gero eta garrantzi handiagoa du garai honetan, 

saltzaileak ez du ingurumenaren zainketa kontutan hartzeko ahaleginik egin: 

-  Erakusleihoak plastikozko elementu ugari ditu. 

- Saldutako produktuak plastikozko ontziki eta poltsetan entregatzen dira. 

- Ez dira ontzikien zein enbalaien itzulketa- eta berrerabilpen-politikak abiarazten.  

- Argiztapenaren eta klimatizazioaren erabilera ez da efizientea.  

- Bonbilla gehienak ez dira LED motakoak. 

- Kontratatutako energia ez da berriztagarria. 

- ... 

Hartara, bezeroak galduko dituelakoan eta merkataritza-gune handietara joko dutelakoan, 

dendaria larritu egin da. Haatik, hau ekiditeko saltzaileak erakusleihoetako zein  

administrazio adituekin kontaktuan jarri eta kontratatzea erabaki du, bai dendaren 

kudeaketa hobetzeko zein kudeaketa horren parte den bigarren atala erakusleihoaren 

bidez aditzera emateko. Zure lana, administrazio eta erakusleiho adituekin elkarlanean 

arituta dendariaren beharrei erantzutea izango da”. 

Irakasleak, planteatutako problematikarekin bat datozen hiriko negozio ezberdinen 

zerrenda bat prestatuko du eta aukera bakoitza zozketa bitartez esleituko zaio binakako 

talde bakoitzari (10. jardueran azaldua).  



Ekonomia Zirkularra | Unitate Didaktikoa 

| 5 
 

2. HELBURUAK 

 

2.1. HELBURU OROKORRAK 

Administrazio eta Finantzetako Goi-Mailako Heziketa Zikloa (257/2012 Dekretua) 

- Enpresan erabiltzen diren dokumentuak edo komunikazioak aztertzea, eta horiek 

egiteko egitura, elementuak eta ezaugarriak ezagutzea. 

- Eskura dagoen informazioa aztertzea, enpresa-kudeaketarekin lotutako beharrak 

hautemateko. 

- Enpresako arlo funtzionaletako zeregin administratiboak antolatzea, jarduteko eta 

hobetzeko ildoak proposatzeko. 

- Enpresek zehazten dituzten teknikak eta parametroak identifikatzea, 

komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko. 

- Merkataritza-, finantza-, kontabilitate- eta zerga-arloen arteko erlazioa aitortzea, 

enpresa-kudeaketako prozesuak modu integratuan kudeatzeko. 

- Enpresa baten bideragarritasun-parametroei buruzko txostenak egitea, finantza-

produktuak eta horien hornitzaileak ezagutzea, eta finantza-kalkuluko metodoak 

aztertzea, diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen atzematea eta inbertsio-

proiektuen bideragarritasun-azterketa gainbegiratzeko. 

- Dokumentazioa eta garatu beharreko jarduerak prestatzea, enpresaren politika 

interpretatuz, giza baliabideen hautaketan, kontratazioan, prestakuntzan eta 

garapenean ezarritako administrazio-prozesuak aplikatzeko. 

- Indarrean dagoen araudia identifikatzea, kalkuluak egitea, datuak hautatzea, 

dokumentuak betetzea, eta hornitzaileekin negoziatzeko eta bezeroei aholkuak 

emateko teknikak eta prozedurak ezagutzea, merkataritza-prozesuen 

administrazio-kudeaketa egiteko. 

- Bezero/erabiltzaileari arreta emateko teknikak ezagutzea, kasuan kasu egokituta, 

eta kalitaterako eta enpresa- edo erakunde-irudirako protokoloak aztertzea, 

lotutako jarduerak egiteko. 
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- Sormena eta berrikuntza-espiritua garatzea, lanaren eta bizitza pertsonalaren 

prozesuetan eta antolamenduan agertzen diren erronkei erantzuteko. 

- Erabakiak modu arrazoituan hartzea, inplikatutako aldagaiak aztertuz, hainbat 

esparrutako jakintzak integratuz eta arriskuak eta erabaki okerrak hartzeko aukera 

onartuz, askotariko egoerei, arazoei edo kontingentziei aurre egiteko eta horiek 

konpontzeko. 

- Lidergo-, motibazio-, gainbegiratze- eta komunikazio-teknikak garatzea talde-

laneko testuinguruetan, lantaldeen antolamendua eta koordinazioa errazteko. 

- Irisgarritasun unibertsalari eta "denontzako diseinuari" erantzuteko beharrezkoak 

diren lanbide-ekintzak identifikatzea eta proposatzea. 

- Kalitate-parametroak identifikatzea eta aplikatzea ikaskuntza-prozesuan egindako 

lanetan eta jardueretan, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura baloratzeko, eta 

kalitate-kudeaketako prozedurak gainbegiratzeko eta hobetzeko gai izatea. 

- Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta ekimen profesionalarekin lotutako 

prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan 

bati ekiteko. 

 

Salmenten eta Merkataritza-Espazioen Kudeaketako Goi-Mailako Heziketa Zikloa 

(342/2013 Dekretua) 

- Lortu nahi diren irudi eta helburu komertzialak lortzea ahalbidetuko duten 

kanpoko eta barneko elementuak zehaztea, espazio komertzialen ezarpena antolatu 

eta gainbegiratzeko. 

- Enpresaren edo markaren irudi korporatiboa helaraztea lortzen duten diseinu- eta 

material-zehaztapenak definitzea, merkataritza-espazioetako erakusleihoen 

muntaketa antolatu eta gainbegiratzeko.  

- Sektorearen bilakaera zientifiko, teknologiko eta antolamenduarekin eta 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin zerikusia duten ikasteko 

baliabideak eta aukerak aztertu eta erabiltzea, eguneratze espirituari eusteko eta 

lan eta pertsona egoera berrietara egokitzeko. 
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- Sormena eta berrikuntza-espiritua garatzea, prozesuetan eta lanaren eta bizitza 

pertsonalaren antolaketan agertzen diren erronkei erantzuteko. 

- Erabakiak modu arrazoituan hartzea, inplikatutako aldagaiak aztertuz, esparru 

desberdinetako jakintzak integratuz, eta arriskuak eta horietan huts egiteko aukera 

onartuz, egoera, arazo edo kontingentzia desberdinei aurre egin eta konpontzeko. 

- Lidergo-, motibazio-, gainbegiratze- eta komunikazio-teknikak garatzea talde-

laneko testuinguruetan, lan-taldeen antolaketa eta koordinazioa errazteko.  

- Komunikazio-estrategiak eta -teknikak aplikatzea, transmitituko diren edukietara, 

helburura eta hartzaileen ezaugarrietara egokituz, komunikazio-prozesuen 

eraginkortasuna ziurtatzeko. 

- Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko egoerak ebaluatzea, 

eta prebentzio neurri pertsonalak eta kolektiboak proposatu eta aplikatzea, lan 

prozesuetan aplikatzen den araudiaren arabera, ingurune seguruak bermatzeko. 

- Irisgarritasun unibertsalari eta “guztientzako diseinuari” erantzuteko 

beharrezkoak diren ekintza profesionalak identifikatzea eta proposatzea.  

- Ikaskuntza prozesuan egindako lan eta jardueretan kalitate parametroak 

identifikatu eta aplikatzea, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura baloratzeko, eta 

kalitatea kudeatzeko prozedurak gainbegiratu eta hobetzeko gai izatea.  

- Kultura ekintzaile, korporatibo eta ekimen profesionalarekin zerikusia duten 

prozedurak erabiltzea enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati 

ekiteko. 

- Gizartean eragile aktibo edo aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak 

onartzea, gizarte- eta lan-baldintzak arautzen dituen lege-esparrua kontuan 

hartuta, herritar demokratiko gisa parte hartzeko. 

 

2.2. HELBURU ZEHATZAK 

- H1: Informazio erabilgarria identifikatzea, lortzea eta prozesatzea ideia berriak 

sortuz, arazoaren irtenbide posibleak definitzeko.  Ideiak sortu, proiektua 

planifikatu eta honen bideragarritasuna aztertu eta adieraztea. 
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- H2: Proiektua talde lanean aurrera eramatea burutuko diren jardueretan 

elkarlanean aritzea. Burutuko den lana jendaurrean era erakargarri batean 

ahoz azaltzea hainbat iturritako informazioa hautatuz, baita gelako debatean sortu 

diren gora beherez baliatuz, transmititu eta komunikatzeko. 

- H3: Gaur egungo gizarte aldaketei erreferentzia zuzena egiten dieten alternatiba 

sozial eta berritzaileak kontuan izanik, globalizazioak dakarren arazoei aurre 

egiteko irizpideak lantzea, hots, irizpide kritikoak plazaratzea. 

- H4: Gizarte honen aldaketetarako planteatzen diren alternatibak aztertzea, 

ekonomia zirkularrak eskaini ditzakeen metodo berritzaileak oinarri izanik. 

- H5: Birziklatze prozesuez haraindiko 7R-ak kontuan izanik, ekonomia berritzaileek 

eskaintzen dituzten ekonomia zirkularreko pausuak ulertu eta hauek martxan 

jartzeko irizpideak aztertzea. 

 

3. KONPETENTZIAK 

 

3.1. ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAK (257/2012) 

- Enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza-prozesuetan, lan-prozesuetan, 

kontabilitate-prozesuetan eta prozesu fiskal eta finantzarioetan kudeaketa- eta 

administrazio-eragiketak antolatzea eta egitea, eta horretarako, indarrean dagoen 

araudia eta kalitate-kudeaketako protokoloak aplikatzea, informazioa kudeatzea, 

bezeroen eta/edo erabiltzaileen gogobetetasuna ziurtatzea eta laneko arriskuen 

prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardutea 

- Barruko edo kanpoko dokumentu edo komunikazioak enpresaren informazio-

zirkuituetan izapidetzea. 

- Dokumentuak eta komunikazioak egitea, jasotako aginduetatik edo eskuratutako 

informaziotik eta antzemandako premietatik abiatuta. 

- Enpresak dituen hainbat motatako administrazio- edo kudeaketa-premiak 

antzematea eskuragarri dagoen eta ingurunetik ateratako informaziotik abiatuta. 

- Esku-hartzen duen administrazio-prozesuen eraginkortasuna hobetzera 

bideraturiko jarduera-ildoak proposatzea. 
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- Komunikazioak eta dokumentuak enpresak ezarritako teknika egokien eta 

parametroen arabera sailkatu, erregistratu eta artxibatzea. 

- Merkataritza, finantza, kontabilitate eta zerga arloetako enpresako izapidetze 

administratiboko prozesuak kudeatzea, haiek barnean hartuko dituen ikuspegitik 

abiatuta. 

- Merkataritza-prozesuen kudeaketa administratiboa egitea, dokumentazio-lanak eta 

hornitzaileekiko negoziazio-lanak beteta, eta bezeroekin harremanetan jarrita eta 

haiei aholkua eskainita. 

- Bezeroei eta erabiltzaileei arreta eskaintzea administrazio- eta merkataritza-

arloetan, ezarritako kalitate mailak bermatuta eta enpresaren/erakundearen etika- 

eta irudi-irizpideei lotuta. 

- Lan-egoera berrietara egokitzea eta, horretarako, lanbide-inguruneari dagozkion 

ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak eguneratuta mantentzea, 

norberaren prestakuntza kudeatzea, bizitza osoan ikasteko dauden baliabideak 

kudeatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea. 

- Egoerak, arazoak edo kontingentziak ekimenez eta autonomiaz ebaztea norberaren 

eskumenen esparruan, betiere sormenez, berrikuntzaz eta norberaren lanean eta 

taldeko kideen lanean hobetzeko izpirituaz. 

- Parekoekin, gorago daudenekin, bezeroekin eta norberaren erantzukizunpeko 

pertsonekin komunikatzea eta haiei informazio eta ezagupen egokiak ematea, 

komunikazio-bide eraginkorrak erabilita, eta, horretarako, norberaren lan-

esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta eskumena errespetatzea. 

- Kalitate-kudeaketako, irisgarritasun unibertsaleko eta «guztiontzako diseinuko» 

prozedurak gainbegiratzea eta aplikatzea produkzio-prozesuetako edo 

zerbitzugintzako lanbide-jardueretan. 

- Enpresa txiki bat sortzeko eta funtzionatzeko oinarrizko kudeaketa egitea eta 

norberaren lanbide-jardueran ekimenez jardutea, betiere gizarte-erantzukizuna 

kontuan izanik. 
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- Nork bere eskubideak baliatzea eta lanbide-jardueraren ondoriozko betebeharrak 

betetzea, indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera, eta, horretarako, 

bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean parte-hartze aktiboa izatea. 

 

3.2.  SALMENTEN ETA MERKATARITZA-ESPAZIOEN KUDEAKETA (342/2013) 

- Produktuak eta zerbitzuak salerosteko eta banatzeko merkataritza-eragiketak 

kudeatzea eta merkataritza-espazioen ezarpena eta animazioa antolatzea, 

kalitateko, segurtasuneko eta arriskuen prebentzioko irizpideen arabera eta 

indarrean dagoen legeria aplikatuta. 

- Merkataritza-enpresa bat eratzeko eta abiarazteko beharrezko izapideak gauzatzea, 

enpresaren errentagarritasun ekonomikoa eta finantzarioa lortzeko beharrezkoak 

gerta daitezkeen finantza-baliabideak eskuratzeko plangintza eta kudeaketa eginda. 

- Marketineko politikak eta planak osatzen eta horien segimendua egiten laguntzea, 

marketing mixeko aldagaiak aztertuta enpresak zehaztutako merkataritzako 

helburuak lortzeko. 

- Merkatuei buruzko informazio fidagarria lortzea, aztertzea eta antolatzea teknika 

estatistikoak aplikatuta eta informazio-sistema eraginkorra ezartzea, merkataritza-

estrategiak zehazteko eta marketineko erabakiak hartzeko lagungarria izan dadin. 

- Merkataritza-espazioak ezartzea eta erakusleihoak muntatzea, antolatzea eta 

gainbegiratzea, diseinuari eta materialei buruzko zehaztapenak zehaztuta, balizko 

bezeroak erakarriko dituen merkataritza-espazioaren irudi zehatza helarazteko eta 

ezarritako merkataritza-helburuak lortzeko. 

- Produktuen eta zerbitzuen ezarpena antolatzea eta kontrolatzea eta sustapen-

ekintzak garatzea merkataritza-espazioetan, sustapen-kanpainen aukera 

zabaltasuna eta jardun-ildoak zehaztuta, ezarritako merkataritza-helburuak 

lortzeko. 

- Salmenta-plana osatzea eta produktuak edo zerbitzuak merkaturatzea nahiz 

bezeroen arreta kudeatzea, merkaturatzeko bide bakoitzean salmenta- eta 

negoziazio-teknika egokiak aplikatuta, marketin-planean ezarritako helburuak eta 

bezeroen gogobetetzea nahiz leialtasuna lortzeko. 
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- Produkzio- eta banaketa-planetan behar diren materialen eta baliabideen 

hornikuntza antolatzea eta kontrolatzea, kantitatea, kalitatea, lekua eta epeak 

bermatuta, antolamenduak eta bezeroak ezarritako helburuak betetzeko. 

- Salgaien biltegiratzea antolatzea, haien osotasuna eta eskuragarri dauden 

bitartekoen eta espazioen aprobetxamendu onena bermatuko duten baldintzetan, 

betiere ezarritako prozedurei jarraiki. 

- Lan-egoera berrietara egokitzea, dagokion lanbide-inguruneari buruzko ezagupen 

zientifikoei, teknikoei eta teknologikoei eutsiz, bere prestakuntza eta bizialdi osoko 

ikaskuntzan dauden balia-bideak kudeatuta, eta informazio- eta komunikazio-

teknologiak erabilita. 

- Dagokion konpetentziaren esparruan, egoerak, arazoak edo gorabeherak ekimenez 

eta autonomiaz ebaztea, sormenez, berritasunez, eta norberaren eta gainerako 

taldekideen lanean hobetzeko espirituaz. 

- Lan-taldeak arduraz antolatu eta koordinatzea, eta, horretarako, haien garapena 

ikuskatzea, harreman arinak izanez, lidergoa bere gain hartuz eta sortzen diren 

talde-gatazketarako konpon-bideak ekarriz. 

- Maila berekoekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere erantzukizunpean dituen 

pertsonekin komunikatzea, komunikabide eraginkorrak erabilita, informazio edo 

ezagupen egokiak helaraziz, eta bere lanaren esparruan esku hartzen duten 

pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatuz. 

 

4. EDUKIAK 

 

4.1.  LOGISTIKA ETA MERKATARITZA KUDEAKETA 

Oinarrizko edukiak (257/2012 Dekretua) 

- Hornikuntza planaren elaborazioa 

- Hornikuntza planaren elaborazioa 

- Hornitzaileen hautaketa-prozesua 

- Hornitzaileekiko harremanen kudeaketaren plangintza 

- Hornikuntza aldagaien jarraipenaren eta kontrolaren programaketa  
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- Logistika-katearen faseak eta eragiketak: 

Prozedurazkoak: 

- Enpresaren kudeaketa logistikoaren azterketa 

- Salgai-fluxuen diagramak interpretazioa kate-logistikoaren faseetan 

- Alderantzizko logistikari lotutako eragiketen kudeaketa 

- Itzulitako salgaien tratamendua 

Adierazpenekoak: 

- Erabateko kalitatea. “Just in Time” 

- Trazabilitate sistema-informatikoa 

- Logistika-katearen kudeaketa enpresan 

- Logistika-kostuak 

- Alderantzizko logistika. Itzulpenen kudeaketa eta loturiko kostuak 

- EGE logistikan eta biltegiratzean 

Jarrerazkoak: 

- Lanak abiarazteko autonomia 

- Erantzukizun korporatiboa baloratzea hondakinen, bilgarrien eta 

abarren kudeaketan 

 

4.2. ERAKUSLEIHO-APAINKETA ETA MERKATARITZA-ESPAZIOEN DISEINUA 

Oinarrizko edukiak (342/2013 Dekretua) 

- Merkataritza-gune baten banaketaren eta antolaketaren diseinua 

- Ezarpena baldintzatzen duten barne- eta kanpo-elementuen hautaketa 

- Merkataritza-guneak ezartzeko proiektuen elaborazioa  

Prozedurazkoak: 

- Ezarpen- eta hobekuntza-proiektuak burutzea, salmenta-gunearen 

barruko eta kanpoko elementuak diseinatuta, eta errentagarritasun-

irizpideak eta enpresa-irudia kontuan hartuta. 
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- Ezarpen-aurrekontuak egitea, barneko eta kanpoko elementuak 

ekonomikoki baloratuta, eta behar diren giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehaztuta. 

- Merkataritza-espazioan ezarpena gauzatzeko irizpide ekonomikoak eta 

komertzialak aplikatzea. 

Adierazpenekoak: 

- Erakusleiho-motak 

- Erakusleihoko elementuak 

- Erakusleihoaren ezarpenaren aurrekontua 

- Erakusleihoaren denbora-plangintza burutzeko metodoak 

- Ezarpenaren irizpide ekonomiko eta komertzialak 

- Eragozpenak ezarpenean 

Jarrerazkoak: 

- Baliabide materialetan eta prozesuen antolaketan berrikuntzarako 

prestasuna eta ekimen pertsonala izatea. 

- Zereginak egitean jarrera ordenatua eta metodikoa izatea, eta zailtasunen 

aurrean pertseberantzia izatea. 

- Erakusleihoak osatzeko eta muntatzeko irizpideak 

- Erakusleiho mota ezberdinen diseinua 

- Erakusleihoaren muntaiaren antolaketa 

 

4.3. EDUKI ZEHATZAK 

- Ekonomia zirkularra eta jasangarritasuna 

- Ekonomia soziala 

- 7R-ak eta horien eragina enpresen garapenean eta hazkunde ekonomikoan 

- Garapen iraunkorreko helburuen (ODS) analisia komunitate gisa 

- Ellen MacArthur fundazioak martxan jartzen dituen proiektuen azterketa 
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- Komertzio txikiaren zailtasunak enpresa handiekiko konparazioan 

- Saltokien nondik-norakoen eta euren kontzeptuen baitan mugatzen diren arazoak 

- Enpresen Gizarte Erantzukizunaren (EGE) inguruko ideiak eta kontzeptuak 

 

5. JARDUEREN PROPOSAMENA 

 

5.1. HASIERAKO FASEA 

1. JARDUERA: PROIEKTUAREN AZALPENA 

Irakasleak proiektu finala zein izango den azalduko die ikasleei (aurretiaz aurkeztu den 

enuntziatua erakutsiz), unitate didaktikoaren bukaeran zer eskatuko zaien jakin dezaten 

eta horren araberako erabakiak har ditzaten. Era berean, zereginaren inguruan sortutako 

edozein zalantza erantzungo da (logikoa denez, ikasleek jarduera honetatik aurrerago ere 

zalantzak plazaratzeko aukera izango dute). 

 

2. JARDUERA: KPSI FORMULARIOA 

Ikasleen aurretiko ezagutzez jabetzeko eta ikasleek haien ezagutzen autoebaluazioa 

gauzatzeko, ikasle bakoitzari KPSI formulario bat betetzea eskatuko zaio. Formularioak 

hurrengo itxura edukiko du: 

Kontzeptuak 
Badakit zer den 

eta azaldu 
dezaket 

Badakit zer den 
baina ezingo 
nuke azaldu 

Zerbait dakit, 
ezaguna egiten 

zait 

Ez dut 
ezagutzen 

Ekonomia 
zirkularra 

    

Iraunkortasuna     

7R-ak     

Garapen 
Iraunkorrerako 
Helburuak 
(ODS) 
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Zaharkitze 
programatua 

    

Enpresen 
Gizarte 
Erantzukizuna 
(EGE) 

    

Biltegiratze-
logistika 

    

Hornikuntza- 
logistika 

    

Barne 
arkitektura 

    

Konposizioa     

 

Formularioko kontzeptuek pistak emango dizkiete ikasleei, unitate didaktikoaren nondik 

norakoak aztertzeko aukera eskainiz eta beraz, lanaren helburua ondorioztatzeko parada 

izanik alegia.  

Formulario honen osagarri bezala, Mentimeter aplikazioa erabiliko dugu, brainstorming 

moduan funtzionatzeko aukera ematen baitu; ikasleek beraiek gaiaren inguruan dituzten 

ezagutzak balantzan jartzeko aukera eskaintzen du programa honek. Ikasle guztien 

erantzun “anonimoak” aztertu eta baloratzen diren irizpideak kontuan hartzeko aukera 

eskaintzen du. Bisitatu web ataria ondorengo QR kodea irakurriz. 

 

 

 

 

 

Denbora sobera badago, ikasleek hirugarren jarduerarako beharko dituzten testuak irakur 

ditzakete, etxeko lan karga murrizteko. Testu hauek hurrengo jardueran berriz aurkitu 

daitezkeen arren, hemen estekatuko ditugu ere bai: 

https://www.menti.com/4p92n3okt1
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- Lehenengoa: La moda efímera de Zara y H&M tiene un alto impacto medioambiental 

- Bigarrena: La obligación de implementar la Economía Circular en el sector textil 

antes de 2025 

 

3. JARDUERA: TERTULIA DIALOGIKOA 

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H3, H4, H5 

Ikasleek irakasleak bidalitako bi artikulu labur (2. Jardueran aurkeztuak) irakurrita ekarri 

beharko dituzte, tertulia dialogiko bat gauzatzeko helburua izanik. Ikasle bakoitzak, testuak 

irakurri ahala, interesatzen zaion paragrafo bat aukeratu beharko du. Klasean, irakasleak 

ikasle bakoitzari zein paragrafo aukeratu duen galdetu eta apuntatuko ditu.  

Aukeratutako paragrafoen zerrenda bat egingo du irakaslea, lehenengotik azkeneraino, eta 

ordena horri jarraiki eskatuko die paragrafo bakoitza hautatu duten ikasleei haien iritzia 

ematea (edo paragrafo jakin hori zergatik aukeratu duten azaltzea). 

Helburua ikasleen iruzkinen bidez hiru galdera erantzutea da. Irakasleak tertulia zentzu 

horretan bideratu beharko luke, betiere ikasleen parte-hartzea eta iritziak bilatuz. Tertulia 

bezala planteatu dugun arren, irakasleak jarduera zuzenean hiru galderak erantzutera 

(klaseko eztabaida baten bidez) edo galdera hauek bilatzen ez dituen tertulia bezala 

planteatu dezake. 

Galderak hurrengoak lirateke: 

a. Lehenengo galdera: Enpresa batek garapen iraunkorreko zein helburu betetzen 

lagundu dezake? 

Gaia klasean aterako ez balitz, irakasleak enpresek soberan dituzten produktuekin zer 

egiten ote duten galdetu beharko die ikasleei. Nola lantzen dira hondakinak? Zer eragin 

izan ditzake lanketa eta trataera horrek ingurumenaren gain eta produktuan beran? 

Ikasleei garapen iraunkorrerako helburuen zerrenda gogorarazteko Nazio Batuen 

Erakundearen hurrengo esteka erabili daiteke: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 

b. Bigarren galdera: Zergatik bete beharko lituzke enpresa batek helburu horiek? 

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-moda-efimera-de-zara-y-h-m-tiene-un-alto-impacto-medioambiental_20005304_102.html
https://heura.net/economia-circular-en-el-sector-textil/
https://heura.net/economia-circular-en-el-sector-textil/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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Bigarren galdera honek aukera ematen du eztabaida Enpresen Gizarte 

Erantzukizunaren gaira bideratzeko. Gaia naturalki EGE-ra joango ez balitz, 

irakaslearen zeregina izango da gaia horrantz bideratzea, eduki horien hasierako 

eztabaida ahalbidetzeko. 

c. Hirugarren galdera: Nola bete ditzake? Zer informazio edo baliabide behar ditu 

horretarako? 

Galdera honen erantzuna irakasleak ez du bideratuko. Klase osoaren artean egin 

daitekeen brainstorming bat da, ondoren talde bakoitzak abiapuntu bat eduki dezan. 

Ikasleek beraiek ikusi beharko dute galdera honetan atera diren ideiak erabilgarriak 

diren edo ez. Jarduera honen bukaeran hurrengo egunerako tertulia dialogikora 

bideratzeko aukera eskaintzen du eta beraz jardueraren amaiera, ondorengoari ateak 

irekitzen dizkio. 

Jarraibideak: 

- Testua irakurtzean esanguratsu-deigarri zaizkigun esaldiak azpimarratuko ditugu. 

- Ikasgelara testua azpimarratuta eramango dugu. 

- Tertulia hasi aurretik, 10 minutu izango ditugu azpimarratutako atalak berriz 

irakurtzeko eta zergatik aukeratu ditugun gogoratzeko. 

- 10 minutuak igaro ondoren, zerbait esan nahi duenak eskua altxatu eta hitz egiteko 

txanda eskatuko du. 

- Moderatzaileak eskatutako txandak kontuan izango ditu eta hitza emango du. 

- Pertsona bati txanda ematen zaionean aipatu nahi duen paragrafoa/esaldia 

IRAKURTZEN du. Ondoren ZERGATIK aukeratu duen azaltzen du. 

- Paragrafo horren inguruan hausnartzeko aukera irekitzen da, gainontzeko solaskideek 

ideia horren inguruan egin nahi dituzten aportazioak eginez. 

- Paragrafo horren inguruan eskuhartzeak bukatzen direnean, beste paragrafo baten 

irakurketa eta horren inguruko hausnarketak lantzeari ekingo diogu. 

Tertulia dialogikoak egiteko aholku batzuk:  

- Kaiera 

http://www.kaiera.eus/2018/12/21/tertulia-literario-dialogikoak-tld-egiteko-irakasleentzako-iradokizunak/
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4. JARDUERA: TALDEAK SORTU ETA LEHENENGO AKTA BETE 

Taldeak sortzeko dinamika sinple bat erabiliko dugu, aurretiaz klasean aurkeztu ditugun 

garapen iraunkorrerako helburuez probestuz. Ikasle bakoitzak nahiago duen garapen 

iraunkorrerako helburu bat aukeratu beharko du, 1etik 17rako zenbaki bat hartuz (17 

helburu baitaude). Horren ostean, zenbaki berdina aukeratu duten ikasleei elkartzeko eta 

haien artean 4 pertsonako taldeak sortzeko eskatuko zaie (ziklo ezberdinetako ikasleak 

nahastuz, 2 eta 2). Ondoren, talde bakoitzari akta bat betetzea eskatuko zaio. Hurrengoa 

hartu daiteke eredu gisa: 

BILERAREN AKTA 

Data: 

Agertu dira: 

 

Ezin izan dute etorri eta abisatu dute: 

Eguneko gaiak: 

Taldekide bakoitzak egindakoaren aurkezpena eta balorazioa: 

EGINDAKOA ARDURADUNA 
BALORAZIOA                                              

(ondo, hobetzeko, gaizki) 

   

   

   
 

Hartutako erabakiak: 

Bileraren ebaluaketa: 

 

Ikasleak, biltzen diren bakoitzean, mota honetako akta bat bete beharko dute, modu 

laburrean bada ere. Akta hauen helburuak taldekide guztiek talde-lana taxuz hartzea eta 

elkar ebaluatzeko gaitasuna garatzea dira. 
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5.2. GARAPEN FASEA 

5. JARDUERA: BIDEOAK  

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H4, H5 

Edukiak lantzen hasteko, Ellen MacArthur fundazioak proposatzen dituen zenbait bideo 

jarriko dizkiegu ikasleei (minutu baten ingurukoak dira): 

d. https://www.youtube.com/watch?v=PU-hevOX0Qo; Irakasleak zenbait ideia 

gehitu ditzake: 

- Gaur egungo ekonomia global, moderno eta sofistikatuak ongizatea ekarri die 

pertsona ugariri. 

- Masako ekoizpen eta kontsumoak azken mendeetan bizi itxaropenaren igoera 

ekarri dute. 

- Hala ere, bideoak erakusten duen moduan, arazo larriak ere ekarri dituzte 

(baliabideen agortzea, kutsadura…). 

e. https://www.youtube.com/watch?v=RX14rA-tylo; Ikasleek hurrengo galderak 

eztabaidatu ditzakete: 

- Zer egin dezakegu birziklatzeaz aparte? Birziklatzea baino eraginkorragoa izan 

daiteke? Galdera honi emango zaizkion erantzun ugari hurrengo bost bideoen 

bidez landuko ditugu. 

f. Ziur aski, bigarren bideoaren galderari lotuta, gutxiago kontsumitzearen gaia 

aterako da. Gai honi dagokionez, hurrengo bideoa proposatzen da: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJFdW_Y4JDY 

- Ikasleei azaldu behar zaie, haien azken jarduera garatzean, helburua ez dela 

gutxiago ekoiztea, zer ekoizten den edo nola ekoizten den aldatzea baizik. 

g. Bigarren bideoaren ostean aterako zaigun beste erantzun bat produktuen iraupena 

luzatzea izango da. Gaia hurrengo bideoarekin landu daiteke: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4dbNnIfcbc 

h. Beste erantzun posible bat energia iturrien erabilera efizienteagoa egitea izan 

daiteke: https://www.youtube.com/watch?v=u-qCn2tRp0w 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/schools-colleges/Schools-Colleges-WLL-Lesson-Plan-1-F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PU-hevOX0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=RX14rA-tylo
https://www.youtube.com/watch?v=mJFdW_Y4JDY
https://www.youtube.com/watch?v=a4dbNnIfcbc
https://www.youtube.com/watch?v=u-qCn2tRp0w
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- Jevons-en paradoxaz aritzeko aukera ematen du bideoak: Jevons Paradoxa 

William Stanley Jevons-ek 1865ean aurkeztu zuen lehen aldiz. Hazkundean 

zegoen ikatzaren sektoreko fenomeno bat deskribatzeko garatu zuen ideia. 

Paradoxaren arabera, ikatz-kontsumo txikiagoa behar zuten ekipoak asmatzeak 

ikatzaren kontsumo orokorragoa eta altuagoa ekarri zuen, ekipo merkeago 

berriek egoera askotarako erabilgarriak bihurtu zirelako. Beste era batera 

esanda, "errebotearen efektua", kasu batzuetan, bat baino handiagoa izan 

daiteke, ikertzaile batzuek zerora hurbiltzen dela iradoki dutenaren aurka. 

Informazio gehiagorako: Bauer, Diana; Papp, Kathryn (March 18, 2009). "Book 

Review Perspectives: The Jevons Paradox and the Myth of Resource Efficiency 

Improvements". Sustainability: Science, Practice, & Policy. 5 (1). 

doi:10.1080/15487733.2009.11908028. 

i. Eta, berde bihurtzea? https://www.youtube.com/watch?v=LS7d2ZHEpQM 

- Zein da produktu berdeen helburua? Beti laguntzen dute helburu hori lortzen? 

- Erraza da kontsumitzaile bezala erabaki egokia hartzea? 

- Zigilu “berde”-ak laguntzen al gaitu erabakitzen? 

- Bidezkoa da produktu berdeak batzuetan baliabide gehien dituzten 

pertsonentzat soilik izatea eskuragai? 

- Beti dira produktu berdeak onak planetarentzat?  

- Zergatik txertatzen dituzte enpresek produktu berdeak? Arrazoi moral ala 

ekonomikoengatik? 

j. Azkenik, populazioa txikitzea? https://www.youtube.com/watch?v=1fzj2ZLYLzQ 

 

6. JARDUERA: 7R-AK 

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H3, H4, H5 

2020. urteko egoera kontutan hartuta, online egin daitekeen jarduera 

gisa proposatuko dugu seigarren jarduera hau. Hala ere, posiblea da 

presentzialki egitea. Jarduera honen helburua hurrengoa da: ikasle 

talde bakoitzak Padlet aplikazioaren bidez (non 3 dokumentu arte sor 

daitezkeen ordaindu gabe) PDF dokumentu bat sortu eta entregatu 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15487733.2009.11908028
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15487733.2009.11908028
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15487733.2009.11908028
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1080%2F15487733.2009.11908028
https://www.youtube.com/watch?v=LS7d2ZHEpQM
https://www.youtube.com/watch?v=1fzj2ZLYLzQ
https://es.padlet.com/
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beharko dio irakasleari. Bertan, 7R-en azalpena eta adibideak egon beharko dira. Ikasleek 

beraiek ikertu beharko dute informazio hau aurkitzeko.  

Irakasleak 7R hauen definizioa egokia den ebaluatu beharko du. Egokiak ez diren kasuan 

zuzenketak egingo ditu, jarduera honetatik aurrera ikasleek kontzeptu hauek argi eduki 

ditzaten. Izan ere, hemendik aurrera beharrezkoak izango dira. 

 

7. JARDUERA: ENPRESEN GIZARTE ERANTZUKIZUNA. PUZZLE TEKNIKA ETA SAIAKERA 

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H3 

Jarduera honetan Enpresen Gizarte Erantzukizuna landuko dugu, bi arrazoi nagusirengatik: 

Alde batetik, jasangarritasuna bilatzeko justifikazioa eta marko teorikoa eman dezake. 

Hasierako klaseko eztabaidan (3. jarduera) proposatu dugun bigarren galderarentzat 

erantzuna izan lezake. 

Bestetik, gure unitate didaktikoari izaera transbertsalagoa 

ematen dio. EGEa landu beharreko alorra dela deritzogu 

(izatez, administrazio graduko irakasgai batek EGEak bere 

izenburuan dauzka). Jada bi gradu nahasten dituen unitate 

didaktiko honek aukera ematen digu izaera transbertsal 

hau aberasteko. 

Jarduera zehatzari dagokionez, taldekideek etxetik testu 

bat irakurrita ekarri beharko dute. Puzzle teknikaren 

bidez elkarri azaltzeko. Teknika honi jarraiki, taldekide 

bakoitzak testuaren atal bat irakurtzen du, ondoren 

besteei azaltzeko eta guztien artean testuaren osotasuna 

sortzeko. Hurrengo atalen banaketa proposatzen dugu: 

 Taldekide batek 5 -10 orrialdeak 

 Beste batek 11-16 orrialdeak 

 Hurrengoak 17-24 orrialdeak 

 Azkenak 3-4 eta 29-31 orrialdeak 

Orrialde hauen banaketa aldagarria izan daiteke, ikasleek eurak hartzeko erabaki gisara utzi 

daiteke.  

https://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2014/08/Ebook_La_RSC_modific.06.06.14_OK.pdf
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Aurretiaz aipatu modura, testua etxean irakurriko da. Klasean, irakurritakoa komunean 

jarriko dute eta saiakera indibidual bat hasiko dute. Bukatzen ez dena etxerako izanen da. 

Saiakeraren enuntziatua hurrengoa izan liteke: 

 

Banakako saiakera: 

Idatz ezazu 3-4 orrialdetako saiakera bat zure iritzia aditzera emateko. Hurrengo galderak 

erabili ditzakezu gida gisa: 

- Zer da EGE? 

- Nola lotzen dituzu 7R-ak enpresen gizarte erantzukizunarekin?  

- Garrantzitsua da etikoki EGE? Ekonomikoki onuragarria izan daiteke? 

- Zein arrazoi izan ditzake enpresa batek EGE ez betetzeko? 

- Zein pizgarri beharko lituzkete enpresek haien gizarte erantzukizuna guztiz 

kontutan hartzeko? 

- Ezagutzen al duzu EGE-k aplikatzen dituen enpresarik? Nola egiten du? 

Zure saiakera hurrengo errubrikari jarraiki ebaluatuko da: (ebaluazio ataleko errubrika). 

 

Saiakera honek ikasleen ebaluazioan edukiko duen pisua beraiekin adostuko da (4 puntu 

inguru), unitate didaktikoaren bukaeran. Unitate didaktikoa bukatu arte edukiko dute epea 

saiakera garatzeko. 

 

8. JARDUERA: ELKARRIZKETAK SALTOKIETAN 

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H4, H5 

Talde bakoitzak nahi dituen hiriko hiru saltokiri egingo die bisita. Gomendagarria da 

merkataritza-espazio mota ezberdinetara jotzea (enpresa handien edo multinazionalen 

saltokiak, komertzio/negozio txikien dendak…). Dena den, irakasleak lagungarria izan 

daitekeen saltoki-zerrenda bat erraztuko die ikasleei (1. Eranskina). Talde bakoitzaren 

helburua, bai saltokia ikusiz bai saltzailea elkarrizketatuz, hurrengo informazioa lortzea 

izango da: 
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Elkarrizketa saltokian: 

Saltokiaren izena: Saltoki mota: 

Saltzailea(k): Elkarrizketatzailea(k): 

Saltokiaren deskribapen laburra, gauzatzen dituen praktika egoki eta desegokiak 

edo kontutan hartu beharreko ezaugarriak: 

Zer dira praktika egoki/desegokiak ingurumenaren aldetik? Zoazte denda batzuetara 

ikerketa txiki bat egitera? (Atera argazkiak, nola erabili argia, zer egiten da hondakinekin…). 

Irakaslearekin adostu zeintzuk diren praktika horiek. Zer da gaizki egotea ingurumen 

ikuspegitik? Zer da ona? Zergatik? Zein ondorio dauzka? 

1. Saltoki honen zein praktika izan daitezke kaltegarriak ingurunearentzat? 

Zergatik? 

Adibidez: saltzen ez dena zakarrontzira botatzen da, inolako erabilerarik eman gabe 

eta hondakinak sortuz; argiztapena ez da efizientea… 

2. Nola hobetu daitezke praktika horiek? 

3. Saltoki honen zein praktika izan daitezke onuragarriak ingurunearentzat? 

Zergatik? 

4. Erakusleihoaren deskribapena 

5. Nola eragiten du erakusleiho-kudeaketa saltokiaren eragin ekologikoan? 

6. Nola hobetu daiteke eragin ekologiko hori? 

 

Kontuan hartzekoa eta beraz gomendagarria da talde bakoitzak aurreko txantiloia modu 

zehatz eta argian betetzea, gainerako ikaskideek ulertzeko moduan. 

Haatik, ikasleak klasera galdetegiak bete dituztela aztertzean, haien artean trukatuko 

dituzte. Esaterako: 1. taldeak 2. taldeari luzatuko dizkio elkarrizketetan lortu dituen 

emaitzak (2. taldeak hirugarrenari, hirugarrenak laugarrenari…). 2. taldeak 2 eta 6 galderak 

erantzun beharko ditu, gainerako galderetatik lortu dezakeen informaziotik abiatuta.  
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Logikoa den moduan, taldeen arteko elkarrizketak, zalantzak galdetzeak eta bestelako 

elkarreraginak baimendu eta sustatuko dira. Behin bukatuta, talde bakoitzak gainerakoen 

proposamen edo zuzenketak jasoko ditu. 

 

9. JARDUERA: ERAKUSLEIHOAREN ETA KUDEAKETA PLANAREN AZALPENA 

Jarduera hau garatzeko, bi zikloetako ikasleak banatuko ditugu. Salmenta eta merkataritza-

espazioen ziklotik datozen ikasleek azalpen bat jasoko dute, eta administrazio eta finantza 

ziklotik datozenek beste bat, azken jarduera prestatzeko beharrezkoak izango dituzten 

zenbait jakintza praktiko barneratzeko. Azalpen hauek klase magistral, aditu baten 

aurkezpen edo irakasleak egokitzat jotzen duen beste metodologia baten bidez eraman 

daitezke aurrera. 

a. Erakusleihoari dagokionez (Salmenten eta Merkataritza-Espazioen Kudeaketako Goi-

Mailako Heziketa Zikloko ikasleak), oinarrizko eduki hauek (guztiak azaltzeko 

denborarik ez baitago) hurrengoak izan beharko liratekeela proposatzen dugu, 

gutxienez 7R-ak kontutan hartu ditzaketen oinarrizko erakusleihoak diseinatzeko: 

 Barne arkitektura  

o Eremu hotz eta beroak  

o Higigarrien antolamendua 

 Ezarpen proiektua  

o Produktu zuzenak eta zeharkakoak 

o Konposizioa (piramidala, progresiboa, simetriko edo asimetrikoa…) 

 Konposizioa  

o Erakusleihoaren helburuak 

o Hautematea eta memoria hautakorra 

 Diseinua 

o Argia eta kolore primarioak 

o Lanparak 

o Materialaren berrerabilpena 

 Muntaia 

o Materialak 
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b. Kudeaketa planari dagokionez (Administrazio eta Finantzetako Goi-Mailako Heziketa 

Zikloko ikasleak), hurrengo edukiak lantzea gomendagarritzat jotzen dugu: 

 Biltegiratzeko logistika: 

o Alderantzizko logistikari lotutako eragiketen kudeaketa 

 Hornikuntzarako logistika: 

o Materialen beharren zehazpena 

 

5.3. APLIKAZIO FASEA 

10. JARDUERA: ERAKUSLEIHOAREN ETA KUDEAKETA PLANAREN GARAPENA 

»  Helburu zehatzak: H1, H2, H4, H5 

Jarduera honetarako orain arte erabilitako taldeak desegingo ditugu. Talde hauetan, ziklo 

ezberdinetako ikasleak nahastuta genituen. Orain, ziklo berdineko ikasleek osatutako 

taldeak edukiko ditugu (ziklo bakoitzeko bi pertsona baldin bagenituen talde bakoitzeko, 

orain ziklo berdineko lau ikasle edukiko ditugu). Talde berri honen kideek talde-lan 

kontratu bat bete eta sinatu beharko dute (2. Eranskina). Hala ere, talde hauek binaka 

jarriko ditugu (erakusleihoko talde batek administrazioko talde batekin egingo du lan). 

 Salmenta eta merkataritza-espazioen kudeaketa zikloko ikasleek erakusleihoa 

prestatuko dute. 

 Administrazio eta finantzetako ikasleek kudeaketa plana bat egingo dute, 

saltokiaren hornidura eta biltegiratzearen inguruan.  

Erakusleihoa eta kudeaketa plana, logikoa den moduan, lotuta egon beharko dira, 

kasu/saltoki berdinaren ingurukoak izan beharko direlako. 

a. Erakusleihoari dagokionez: 

Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutuak proposatutakoaren harira 

egindako jarduera da hurrengoa. Ikasleek erakusleiho baten diseinu, planifikazio eta 

muntaia proposamen bat aurrera eraman beharko dute. Jakina, talde bakoitzak esleitu zaion 

kasuaren inguruan jorratu beharko du erakusleihoa. 

Hurrengo baliabideekin eramango da aurrera jarduera hau: 

https://ivac-eei.eus/upload/cf/documentos/32/com_ts_ges_ven_esp_com_ud_0926_c.pdf
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 Denda-gela 

 GIMP 

 Ordenagailua 

 Erakuisleihoentzako materiala (bai denda-gelakoa bai ikasleena) 

Erakusleiho honen antolaketak ikusitako 7R-etatik gutxienez 4 izan beharko ditu kontutan. 

Ikasleek R hauek nola kontutan hartzen diren azaldu beharko dute, ahoz eta idatziz. 

Erakusleiho baten prestaketak 18 ordu inguru hartu litzake. Gure kasuan, denbora gutxiago 

erabiliko dugu gutxiago garatutako erakusleiho bat eskatuko diegulako ikasleei. Bezeroak 

erakartzeari dagokionez, oinarrizkoa (erakusleiho “arrunt” batean gainditzeko minimoa 

izango litzatekeena) eskatuko dugu, erakusleiho-apainketa ikasten ez duten ikasleak 

badaudela aintzat hartzeko.  

Bereziki aipatutako R-en eta ekonomia zirkularraren inplementazioa baloratuko dira. Gure 

helburua erakusleiho funtzional bat R-ak kontutan hartuta ere egin daitekeela erakustea da. 

b. Kudeaketa planari dagokionez: 

Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutuak proposatutakoaren harira 

egindako jarduera da hurrengoa. Ikasleek jasangarritasunaren alde egiten duen saltoki 

baten hornikuntza- eta biltegiratze-estrategien plan bat diseinatu beharko dute. Jakina, 

talde bakoitzak esleitu zaion kasuaren inguruan jorratu beharko du kudeaketa plana. 

Hurrengo baliabideekin eramango da aurrera jarduera hau: 

 Ordenagailua 

 Kalkulagailua 

 

11. JARDUERA: ERAKUSLEIHOAREN ETA KUDEAKETA PLANAREN AURKEZPENA 

»  Helburu zehatzak: H2 

Behin erakusleiho eta kudeaketa plan guztiak eginda daudela, hauen aurkezpena egingo da. 

Binakako talde bakoitzak poster baten laguntzaz aurkeztuko die bere proiektua gainerako 

ikaskideei. Era berean, talde bakoitzak gainerakoen lana ebaluatu beharko du, errubrika bat 

erabilita, unitate didaktiko honen ebaluazioaren atalean aurkitu daitekeena. 

https://ivac-eei.eus/upload/cf/documentos/32/com_ts_ges_ven_esp_com_ud_0926_c.pdf
https://ivac-eei.eus/upload/cf/documentos/32/com_ts_ges_ven_esp_com_ud_0926_c.pdf
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6.  SEKUENTZIAZIOA 

 

SAIOA IRAUPENA JARDUERA 

1. SAIOA 

15 minutu 1.  JARDUERA: PROIEKTUAREN AZALPENA 

45 minutu 2.  JARDUERA: KPSI FORMULARIOA 

2. SAIOA 1 ordu 3.  JARDUERA: TERTULIA DIALOGIKOA 

3. SAIOA 

10 minutu 4.  JARDUERA: TALDEAK ETA LEHEN AKTA 

50 minutu 5.  JARDUERA: BIDEOAK 

4. SAIOA 1 ordu 6.  JARDUERA: 7R-AK 

5. SAIOA 1 ordu 7.  JARDUERA: EGE. PUZZLEA ETA SAIAKERA 

6. SAIOA 1 ordu 8.  JARDUERA: ELKARRIZKETAK SALTOKIETAN 

7. SAIOA 1 ordu 9.  JARDUERA: ERAK. ETA KUD. PLA. AZALDU 

8. SAIOA 

7 ordu 10.  JARDUERA: ERAK. ETA KUD. PLA. GARATU 

9. SAIOA 

10. SAIOA 

11. SAIOA 

12. SAIOA 

13. SAIOA 

14. SAIOA 

15. SAIOA 1 ordu 11.  JARDUERA: ERAK. ETA KUD. PLA. AURKEZTU 
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7. EBALUAZIOA 

Hurrengo puntuak/jarduerak ebaluatuko dira (bakoitzak edukiko duen pisua ikasleekin 

adostu  daiteke): 

A. Saiakera indibiduala (4 puntu) 

B. Saltokietako elkarrizketak (puntu 1) 

C. Erakusleihoaren eta kudeaketa plana (4 puntu) 

D. Jarrera (puntu 1) 

Ebaluazioan zati bakoitzak izango duen balioa ikasleekin adostuko da, beraien interesetara 

eta beharretara egokitzeko aukera emango baitigu. Erabakiak hartzeko dinamika parte-

hartzailearen bitartez ikasleen inplikazioa lortzea da helburua, horregatik hiru zatietako 

bakoitzak izango duen pisua euren artean adostuko dute.  

 

A) SAIAKERA INDIBIDUALAREN EBALUAZIOA (7. JARDUERA) 

 1 PUNTU 2 PUNTU 3 PUNTU 4 PUNTU 

Idazkera 

eta 

formatua 

(%25) 

Idazkera ez da 

zaindua, akatsak 

ditu. Gainera, 

ideiak ez daude 

ongi ordenatuta 

edo antolatuta. 

Formatu akatsak 

ditu. 

Idazkera zaindua 

da, akatsik gutxi 

edo batzuekin 

Hala ere, ideien 

ordean ez da 

egokia. Formatu 

akats batzuk 

daude. 

Idazkera zaindua 

da, akatsik gabea 

edo akats oso 

gutxirekin. Ideien 

ordena ona da 

baina ez daude 

paragrafoka ongi 

antolatuta. 

Formatua oro har 

egokia da. 

Idazkera zaindua 

da, akatsik gabea. 

Ideien ordena 

ona da eta 

paragrafoka 

antolatuta daude. 

Ez dago formatu 

akatsik. 

Iritzien 

justifikazio

a iturrien 

bidez 

(%25) 

Iritzi eta 

argudioak ez 

daude 

justifikatuta. 

Iritzi eta 

argudioak 

justifikatuta 

daude baina ez 

dio erreferentzia 

egiten 

horretarako 

erabilitako 

iturriei. 

Iritzi eta argudio 

ia guztiak ongi 

justifikatuta 

daude, dagokion 

iturriari 

erreferentzia 

eginez. 

Bere iritzi eta 

argudio guztiak 

ongi justifikatuta 

daude, dagokion 

iturriari 

erreferentzia 

eginez. 
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Jasangarrit

a-

sunarekin 

lotura 

(%25) 

Ez dago 

jasangarritasuna

ri edo naturaren 

zainketari 

aipamenik. 

EGE-ren edukiak 

ez daude 

jasangarritasunar

ekin eta 

naturaren 

zainketarekin 

ongi lotuta, baina 

bi alorrak ageri 

dira saiakeran. 

EGE-ren edukiak 

jasangarritasunar

ekin eta 

naturaren 

zainketarekin 

lotzeko kapaza 

da. 

EGE-ren edukiak 

jasangarritasunar

ekin eta 

naturaren 

zainketarekin 

lotzeko kapaza 

da, proposamen 

propioak eginez. 

EGE-ren 

ulermena 

(%25) 

Ez du Enpresaren 

Gizarte 

Erantzukizunare

n ezagutzarik 

erakusten 

saiakeran. 

Enpresaren 

Gizarte 

Erantzukizunare

n ezagutza 

orokorra ez da 

guztizkoa. 

Enpresaren 

Gizarte 

Erantzukizunare

n inguruko 

ezagutza 

orokorra 

adierazten du, 

soilik klaseko 

materiala erabili 

duela somatzen 

delarik. 

Enpresaren 

Gizarte 

Erantzukizunare

n inguruko 

ezagutza 

orokorra 

adierazten du, 

klasean 

emandako 

baliabideetatik 

aparte doazen 

baliabide 

gehigarriekin 

eraikia. 

8. 
jarduerare
kin lotura 

 
(puntu 

gehigarria) 

Saiakera ez du 8. 
jardueran ikusiko 
duenarekin lotu 

(0 puntu) 

- - 

Saiakera 8. 
jardueran ikusiko 
duenarekin lotu 

du. 
(1 puntu) 

Epeen 
kontrola 

Kausa justifikaturik egon ezean, epe amaieratik aurrera saiakera entregatu              

gabe igarotzen den egun bakoitzeko nota puntu batean jaitsiko da. 

 

B) SALTOKIETAKO ELKARRIZKETEN EBALUAZIOA (8. JARDUERA) 

Ikasleek saltokietan egin dituzten elkarrizketak ebaluatu beharko dituzte ondorengo 

puntuei arreta jarriz. Zenbakia jarri baino, egindako aportazioei erreparatu beharko diete: 

Autoebaluazioa 

 Ideia originalak/berriak proposatu ditu. 
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 Proposatutako ideiak praktikara eramateko errealistak dira. 

 Klasean ikasitako edukiak aplikatzen dira erantzunetan. 

 Saltokiaren ezaugarriak kontuan hartu dira proposamen konkretuak egiteko. 

 Lana egin du. 

 

C) ERAKUSLEIHOAREN ETA KUDEAKETA PLANAREN EBALUAZIOA 

Erakusleihoaren eta kudeaketa planaren ebaluazioa, berriz, bi ataletan bananduko da. Alde 

batetik, erakusleihoaren diseinua, planifikazioa eta muntaia proposamena, ondorengo 

errubrikaren bitartez ebaluatuko delarik (berriro ere aspektu bakoitzari emango zaion 

garrantzia ikasleek eta irakasleak adostuko dutelarik): 

 

 NAHIKOA OSO ONGI BIKAIN 

Erakusleihoa: 
diseinua modu 

koherentean egin 
da. 

(%-) 

Oinarrizko antolaketa 
teknikak barneratu dira. 

Online eta offline 
baliabide 

ezberdinak erabili 
dira proiektua 

osatzeko. 

Antolaketak 
kontsumitzailean 

izango duen eragin 
psikologikoa aztertu 

da. 

Erakusleihoa: 
aplikazioan irizpide 

ekonomiko eta 
komertzialak erabili 

dira. 
(%-) 

Enpresa 
errentagarritasunarekin 

eta irudiarekin bat 
egiten dute 

proposamenek. 

Aurrekontua egin 
da eta 

proiekturako 
beharrezkoak 

diren materialak 
eta pertsonak 

aurreikusi dira. 

Kronogramak egin 
dira lana 

antolatzeko eta egon 
daitezkeen arazoak 

aurreikusi eta ekidin 
dira. 

Erakusleihoa: 
muntaia modu 

egokian egin da. 
(%-) 

Teknika egokiak eta 
arrisku prebentzioa 

errespetatu dira. 

Terminologia eta 
kontzeptu 

basikoak barneratu 
eta praktikan jarri 

dira erakusleihoan. 

Material eta 
argiztapen egokia 
erabili da, honek 
kontsumitzailean 

izango duen eragina 
eta helarazi nahi 

diren ideiekin duen 
harremana aztertuz. 
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Erakusleihoa: 
konposizioak joerei, 

irizpide estetiko, 
komertzialei eta 

kontsumitzailearen 
psikologian izango 

duen eraginari 
erantzuten dio. 

(%-) 

Oinarrizko edukiak 
praktikan jarri dira 

muntaian. 

Muntaiak 
salmentetan izango 

duen eragina 
baloratu da. 

Materialak 
aukeratzeko irizpide 
konkretuak erabili 

dira, 
kontsumitzaileengan 

sortu nahi den 
efektua kontuan 

hartuz. 

Erakusleihoa: 
ekonomia 

zirkularraren R-ak 
kontuan hartu ditu. 

(%-) 

Erakusleihoaren 
diseinu, planifikazio eta 

muntaia 
proposamenean 4R 

barneratu ditu. 

Erakusleihoaren 
diseinu, 

planifikazio eta 
muntaia 

proposamenean 5-
6R aintzat hartu 

ditu. 

Erakusleihoaren 
diseinu, planifikazio 

eta muntaia 
proposamenean 7R-

ak (guztiak) 
integratu ditu. 

Kudeaketa plana: 
biltegiratzea - 
alderantzizko 

logistika: izakinen 
itzulketa-politika.  

(%-) 

Izakinen itzulketa-
politika aipatu egin da, 
baina sakontasun eta 

zehaztasun urriarekin. 

Izakinen itzulketa-
politika barneratu 

da, horien 
itzulketa-

baldintzak eta - 
kanalak zehaztuz. 

Izakinen itzulketa-
politika primeran 

garatu da, itzulketa-
baldintzak eta -

kanalak zehaztuz, 
eta itzulitako 

izakinen 
berrerabilpen 

proposamenak 
eginez. 

Kudeaketa plana: 
biltegiratzea - 
alderantzizko 

logistika: ontzikien 
eta enbalaien 

itzulketa-politika.             
(%-) 

Ontzikien eta enbalaien 
itzulketa-politika aipatu 

egin da, baina 
sakontasun eta 

zehaztasun urriarekin. 

Ontzikien eta 
enbalaien 

itzulketa-politika 
barneratu da, 

horien itzulketa-
baldintzak eta -

kanalak zehaztuz. 

Ontzikien eta 
enbalaien itzulketa-

politika primeran 
garatu da, itzulketa-

baldintzak eta -
kanalak zehaztuz, 

eta itzulitako 
ontziki-enbalaien 

berrerabilpen 
proposamenak 

eginez. 

Kudeaketa plana: 
biltegiratzea - 
alderantzizko 

logistika: ontzikien 
eta enbalaien 

itzulketa sustatzeko 
pizgarrien diseinua. 

(%-) 

Itzulketa sustatzeko 
pizgarriak zerrendatu 

dira (1-4). 

Itzulketa 
sustatzeko 
pizgarriak 

zerrendatu dira  
(5-10). 

Itzulketa sustatzeko 
pizgarriak 

zerrendatu dira (5-
10) eta baita horien 

zehaztasunak 
(truke-epeak, 
baldintzak…). 
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Kudeaketa plana: 
hornikuntza: 

materialen 
beharren 

zehazpena.                          
(%-) 

Material jasangarriak 
zerrendatu dira. 

Material 
jasangarrien 

portafolio zehaztua 
diseinatu da. 

Material 
jasangarrien 

portafolio zehaztua 
diseinatu da, baita 
horien erabilpen 

alternatiboen 
proposamena ere. 

Kudeaketa 
proiektuaren 

atzeko justifikazioa. 

Ez dago 
jasangarritasuna 

bilatzearen 
justifikaziorik edo oso 

pobrea da. 

- 

Jasangarritasuna 
bilatzearen 

justifikazio teorikoa 
agertzen da. Hau da, 

enpresa batek 
jasangarritasuna 

zergatik bilatu 
beharko lukeen 

azaltzen da. 

Erakusleihoaren eta 
kudeaketa 

proiektuaren arteko 
lotura. 

Biak lotuta daude, baina 
bateraezintasun ugari 
soma daitezke; edota 
aurkezpenean ez da 

kasik bien arteko 
loturari erreferentziarik 

egin. 

Bien arteko lotura 
garbia da, bata 
beste kontutan 

hartuta prestatu 
da. Bien arteko 

bateraezintasun 
batzuk soma 
daitezke eta 

aurkezpeneko 
puntu batzuetan 

lotura ez da guztiz 
garbia. 

Bien arteko lotura 
garbia da, bata beste 

kontutan hartuta 
prestatu da. Ez dago 

bien artean 
bateragarria ez den 

punturik. 
Aurkezpenean argi 
geratu lotura hau. 

 

 

Bestetik, erakusleihoaren muntaiaren azalpena egitean koebaluazioa praktikan jarriko da, 

ikasle talde bakoitzak, ikaskideen taldeak ebaluatu beharko dituelarik errubrika honen 

arabera. Azalpena posterren bidez egingo dute ikasleek, talde bakoitzak bere posterra 

izango du ikasgelako toki batean kokaturik, eta gainontzeko taldeak txandakatuz 

aurkezpenak entzungo dituzte.  

Horrez gain, azalpen bakoitzeko talde bakoitzak bi galdera hauei erantzun beharko die, 

arreta jartzen dutela ziurtatzeko eta kritika konstruktiboen bitartez guztiek ikas dezaten: 

1. Nola hobetu daiteke aurkezpena hurrengorako? 

2. Zein izan da aurkezpeneko aspektu interesgarriena/ hoberena? 
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NAHIKOA OSO ONGI BIKAIN 

Edukiak 
(%--) 

Oinarrizko edukiak 
ezagutzen dituzte 

(proposatu zaizkion 
testuak, bideoak, 

ariketak besterik ez). 

Edukiak ezagutu eta 
ulertzeko gai dira, eta 
baliabide ezberdinen 

bitartez euren 
kontura ezagutza 

aberastu dute. 

Edukiak menperatzen 
dituzte eta hauek argi 

eta zehatz 
helarazteko gai dira. 

Terminologia 
egokiaren 
erabilera 

(%--) 

Ikasgaiari dagokion 
terminologia ulertzen 

dutela ikusten da. 

Terminologia ezagutu 
eta zenbait hitz berri 
erabiltzeko gai dira. 

Terminologia 
ulertzeaz gain, 
aurkezpenean 

erabiltzeko gai dira. 

Koherentzia 
(%--) 

Gaiari dagozkion ideia 
minimoak modu 

sinplean lotu dituzte. 

Gaiarekin lantzen 
diren ideia nagusiak 
aipatu dituzte modu 

arin eta 
eraginkorrean. 

Gaiari dagozkion ideia 
konplexuak modu 

kohesionatuan azaldu 
dituzte, eta ideiak eta 

erabilerak oso argi 
nabarmendu dituzte. 

Denboraren 
kudeaketa 

(%--) 

Aurkezpenerako 
eskatzen zenaren 
denbora bikoitza 

/erdia erabili dute. 

Eskatutako denbora 
baino heren bat 

luzeago/motzago egin 
dute. 

10 minutu zehatzetan 
aurkeztu dute euren 

lana, eta modu 
koherentean banatu 

dute edukien arabera. 

 

 

D) JARRERA 

Irakasleak modu pertsonalean ebaluatuko du jarrera, errubrika honen arabera: 

EZ-EGOKIA (0) EGOKIA (1) 

Jarrera ez baikorra eta iniziatiba pertsonalik 

gabekoa erakutsi du klaseetan. 

Jarrera baikorra erakutsi du eta iniziatiba 

pertsonala adierazi du prozedura eta 

material berriak erabiltzerakoan. 

Lana modu kaotikoan egin du, inongo 

antolakuntza ez aurre-planifikaziorik gabe. 

Modu antolatu eta ordenatuan lan egin du. 

Arazoak aurreikusi eta hauek modu egokian 

ekiditeko gai izan da. 
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9. ERANSKINAK 

 

1. Eranskina. Saltokien zerrenda (8. Jarduera) 

a. Enpresa handiak: 

- ALE-HOP 

- Bershka 

- Calzedonia 

- Cortefiel 

- Forum Sport 

- LEVI’S 

- MANGO 

- Media Markt 

- MISAKO 

- Parfois 

- Pull & Bear 

- Rituals 

- Stradivarius 

- Ternua 

- Women’s Secret 

- ZARA 

b. Komertzio txikiak: 

- Alboka Artesanía 

- Bombonería Maitiana 

- Cabo Rojo 

- D’Closet 

- Ekodenda Ulia Herboristería 

- Eliveli Men 

- Garrarte 

- Icono Modern Antiques 

- Joyería Irantzu 

- MINER 

- O bag 

- Olaia Moda 

- Perfumería O2 
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2. Eranskina. Talde-lanerako kontratua (10. Jarduera) 

 

TALDE-LANERAKO KONTRATUA 

Ikasturtea: 

Data: 

Taldearen izena: 

Negozioaren izena: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taldearen argazkia, kideen izen-abizenekin. 
 

Irakaslearekin kontaktatzeko era: 

Taldearen helburuak: 

Taldearen arauak: 

Taldearen arauak beteko ez balira hartuko diren neurriak: 

Taldekideen artean komunikatzeko erabiliko diren erak: 

Taldeko kideek hartuko dituzten rolak: 

Sinadurak: 
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