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KONTSUMOA ESKOLETAN
egaitarauari buruzko zenbait datu 

(16. EDIZIOA)

DATU OROKORRAK

131 ESKOLAK hartu dute parte 2.330 KONTSUMO TAILER egin dira
LURRALDE BAKOITZEKO

Araba
20

Araba
332

Bizkaia
75

Bizkaia
1.362

Gipuzkoa
36

Gipuzkoa
636

IKASTE MAILA BAKOITZEKO

Lehen
Hezkuntza

1.919

Bigarren
Hezkuntza

411

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Kontsumo Eskoletan
programa EAEko herri
hauetan izan da 2005/2006
ikasturtean:
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Ikasleei zuzendutako KONTZUMO TAILERRAK

Guztira 50 SAIO egin dira.

JARDUERA BAKOITZEKO DATUAK

GURASOEI ZUZENDUTAKO SAIOA

18.959 IKASLEEK
hartu dute parte

716 GURASOK hartu dute parte

Araba
3.029

Bizkaia
11.048

Gipuzkoa
4.882

IKASKETA MAILA BAKOITZEKO

LURRALDE BAKOITZEKO

Araba
121

Gipuzkoa
257

Bizkaia
338
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Publizitatearen analisia
Elikagaien etiketak
Umeen segurtasuna
Lehengaien eraldaketa
Elikagaien analisi konparatiboa
Ehungintza tailerra

Ura eta argindarra

Jolasa eta jostailuak
Paperaren birziklapena
Elikagaien ekoizpena
Ontziak eta euren berrerabilera
Supermerkatua eta erosketak

Garraio publikoa
Kontsumitzaileen
eskubideak

Eskaria lehen mailako hezkuntzan

Eskaria bigarren mailako hezkuntzan

Bizkaia
23

Gipuzkoa
21

Araba
6

Egindako saioak 9 34 7

Kontsumoa eskoletan
esperientziari buruzko
INFORMAZIOA-HITZALDIA

1. TAILER PRAKTIKOA
“Ikas dezagun seme-alabak

ondo elikatzen”

2. TAILER PRAKTIKOA
“Ikas dezagun publizitatea

aztertzen”
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Ura eta elektrizitatearen ordainagiriak.
Energia aurrezteko neurriak
Jokoak eta bideojokoak
Lehengaien eraldaketa

Merkataritza arduratsua
Arriskuen aurrezaintza
Etiketak

Publizitatea eta kontsumoa

Estetika eta elikadura: gorputzaren gurtza
Kontsumoa eta ingurumena
Janaria eta elikapena
Aisialdiarako eta berriak
Telefonia eta Internet

Elikagaien analisi konparatiboa
etxeko ekonomia
Kontsumitzaileen eskubideak

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

LURRALDE BAKOITZEKO

Lehen
Hezkuntza
15.599

Bigarren
Hezkuntza

3.360



Zestoako ARROA ESKOLAko ikasleek tailerrei buruzko artikulu bat eskegi dute Interneten
(www.txikipress.net). Artikuluak ikasleek tailerretan izan duten esperientzia jasotzen du.
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Kontsumoa eskoletan ESKOLA
TXIKIETARA ere
HELTZEN DA: CEP Arroa LHI

JOLASAK ETA JOSTAILUAK
Azaroaren 10ean gure eskolan
kontsumo tailerrak izan genituen
(jolasak eta jostailuak, publizitatearen
analisia eta ontzien berrerabilera).
Horretarako bi monitore etorri ziren:
Kepa eta Izaskun, biak oso jatorrak.
... Gela batean elkartu ginen. Han
“jolasak eta jostailuak”

tailerra landu genuen.

Hasieran Teo-ren puzzle erraldoi bat egiten
hasi ginen. Gero, ipuinak osatu genituen,
denak jostailuei buruzkoak, publizitatearekin
kontuz ibiltzeko adierazten zituztenak.
Ondoren, ikasle txikiak fitxa batzuk landu
bitartean, guk nagusiok, galdetegi bat
erantzuten jardun genuen. Galderak den-
denak jostailuak aukeratzeko orduan zerri
begiratu behar den erakusten duten
horietakoak. Geroago “Twister” jokoa
egiten hasi ginen eta orain eskolan
jolasteko gelditu da. Baita ere, makila txiki
batzuen jolasa erakutsi ziguten eta horiek
ere eskolan gelditu dira.

Tailer honekin bi gauza
ikasi genituen. Bata, guk
jolasak egin ditzakegula eta
bestea, publizitateak
esandako guztia ez dugula
sinistu behar.

Gure gauzak hartu eta txikien gelara joan ginen. Han,
birziklatzeko materialak erabiliz, bakoitzak bere gustoko jolasa
egin zuen; batzuk katalejoak, beste batzuk bola ontzira
sartzeko jokoa... Nagusien taldekoek ondorengoa egin
genuen: Ibonek kaxoi bat, Gorkak bola ontzira
sartzekojokoa, Josebak katalejo batzuk egin zituen
puntan begi ero batzuk jarriz eta baita ere pilota ontzian
sartzekoa.

Azkenik, nik, arkatzak sartzeko poto dibertigarri bat egin nuen.
Oso ondo pasatu genuen! Asko-asko ikasi genuen.
Guk jolas hauek prestatzen ari ginen bitartean, gurasoak ere,
PUBLIZITATEAri buruzko tailerrean parte hartu zuten.
Beraiei ere gaur egungo iragarkiak aztertzen irakatsi zieten.

PUBLIZITATEA

Atsedenaldiaren ondoren bideo gelara joan
ginen publizitateari buruzko bideo bat

ikustera eta bertan agertzen ziren iragarkiak
aztertu genituen. Ezaugarri desberdinak

aipatzen ziren: koloreak, musika,
pertsonaiak, produktuak,e.a. Denak,
jendearen arreta deitzeko eta horrela
erostera bultzatzeko gauzak ziren.

Guzti honekin ikusi eta ikasi genuen
musikak, marrazkiak, koloreak... ze
garrantzia duten jendearen arreta

erakartzeko.

Ongi pasatuz asko ikasi
genuen!!

ONTZIEN BERRERABILERA

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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ENTREVISTAS en el centro escolar 

PROFESORA DE 5o CURSO:

CPEIPS Alazne HLBHIP
Durante 3 días el centro escolar ALAZNE (Cruces. Barakaldo) ha participado en los
siguientes talleres de consumo:

Q Reciclaje de papel (1o, 2o y 4o curso de E.P.)
Q Análisis comparativo de alimentos (3o y 6o curso de E.P.)
Q Seguridad Infantil (1o y 5o curso de E.P.)
Q Análisis de publicidad (4o y 6o curso de E.P.).

¿Qué te parece que se organicen este tipo de
actividades?
Muy bien, es una manera lúdica de trabajar muchos
conceptos. Se divierten y aprenden al mismo tiempo.
Otras veces hemos asistido fuera a realizar talleres,
pero de esta manera se aprovecha más el tiempo, no
pierden tanta clase, es más cómodo para el centro y
hay oportunidad de hacer más talleres y trabajar
diferentes temas.

¿Cómo ha recibido el alumnado los talleres?
Con mucho entusiasmo y muchas ganas de
participar.

Durante el curso, ¿cúanto tiempo le dedicaís
a la educación del consumo?
Lo trabajamos transversalmente en algunas
actividades; reciclamos papel, pilas...
En matemáticas también intentamos trabajarlo.

¿Pensáis seguir trabajando el tema?
Nos gustaría y esperamos poder repetir otro año.

A modo de curiosidad, ¿qué destacarías?
Me ha sorprendido lo manipulativos que son los
talleres. Los niños y niñas de segundo no sabían
como se hacía el papel y lo entendieron muy bien
y participaron con agrado.

¿Qué os parece que se organicen en tu cole
este tipo de actividades?
Nos gusta mucho porque aparte de aprender
también nos divertimos.

¿Qué habeis aprendido?
Hoy, medidas de seguridad en situaciones de peligro
y como ayudar a los amigos en caso de accidente.
En el otro taller, los trucos de la publicidad.

A modo de curiosidad, ¿qué destacarías?
No sabía que si alguien se electrocuta no se le
puede tocar, ya que nos electrocutaríamos
también. Como precaución  tenemos que separarle
con un objeto aislante, por ejemplo madera.

¿Qué  tal os lo habeís pasado?
Muy bien, Ainhoa nos ha explicado muchas cosas
y nos hemos reído mucho.

¿Repetirías?
Claro, me gustaría poder hacer todos los talleres.

ENTREVISTA A...
INMACULADA

ALUMNO DE 5o CURSO:ANDONI

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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BITXIKERIAK
ETA AHOLKUAK

ALIMENTACIÓN

Kontsumitzaile arduratsua izan nahi
baduzu, kontuan hartu hurrengo
aholkuak:

¿Sabías que los colorantes y los saborizantes son
aditivos que solo  sirven para dar mejor aspecto y sabor 
al producto y que no tienen ningún valor nutritivo?
Consejo: ¡Fíjate bien en la etiqueta! No vaya ser 
que ese yogur de fresa tan rico que te comes, esa sopa
de pollo que te sabe tan buena... no sean nada más 
que la suma de diferentes aditivos, que a pesar de que
tienen muy buen sabor no aportan ningún nutriente.

Bazenekien animalia koipea oso asea
(saturatua) dela eta kolesterol “txarra” gehitzen
duela? Eta landare koipea (oliba eta ekilore olioa),
ordea, oso osasungarria dela?
Aholkua: Animalien koipea beharrezkoa bada
ere, ez da gehiegi hartu behar. Kontuz ibili jaki
askorekin, etiketan ez dutelako zehazten zein
landare koipe duten. Kontuz ibili, ze nahiz eta

jatorria kokondoa edo palmondoa bezalako landarea izan, animalia koipea bezain asea da. Zein
landare koipe duen zehazten ez badu, jakia susmagarria da. Ekoizleek oliba edo ekilorea erabiliko
balute, esan egingo lukete zalantzarik gabe.

El alumnado de 3o A
de CEP las Viñas LHI
aprende a diferenciar
cuáles son los pro-
ductos más naturales
y saludables y descu-
bre la utilización de
aditivos en la fabrica-
ción de  yogures.

Bazenekien neurriz kanpoko kontsumoak
eragin kaltegarria daukala naturarengan? Produktu
berrien ekoizpenak kutsadura handia sortzen du eta
lehengaiak agortzen dira; Horrez gain, zabor kopurua
izugarria da.

Aholkuak: Erabil eta eros ezazu bakarrik behar
duzuna; Behin erabilita, saiatu berrerabiltzen eta
azkenik birziklatzen. Paperaren kasuan paper
birziklatua erabili, horrela zuhaitz gutxiago moztea
lortuko duzu; Gainera, paper birziklatuaren elaborazio
prozesua ez da hain kutsagarria. Ez erabili alferrik
eta gero birziklatzera bota!

Barrutia herri ikastetxeak papera ondo erabiltzeko
konpromisoa hartu du. Tailerren ostean, material
osagarria erabili dute gaian sakondu ahal izateko
eta bide batez Agenda 21eko lanarekin lotu dute

Arizko Ikastolako 6.
mailako ikasleak zen-
bait patata frijitu marka
aztertzen, hainbat des-
berdintasun kontuan
harturik. Hartara, hobe-
to aukeratuko dituzte.

INGURUMENA

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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Kontsumo tailerrak IRUDIETAN:
CEP Ignacio Aldekoa LHI

IGNACIO ALDEKOA IKASTETXEAk (Erandio Goikoa. Bizkaia) 2005/2006 ikasturte honetan
Kontsumoa eskoletan programan parte hartu du. Sei tailer ezberdin egin ditu. Hemen
eskeintzen dizkizuegu tailerren irudi batzuk.

SUPERMERKATUA ETA EROSKETAK

ONTZIAK ETA EUREN BERRERABILERA

Lehenengoz, elikadura

gurpila ikasi genuen...

Paperaren erabilerak naturarengan
sortzen dituen ondorio kaltegarriak
ikasi genituen...

Lapiko bat urez bete, paper
zatiak eta koloreak bota eta

ore bat egin genuen...

Denon artean puzzle

erraldoi bat egin
genuen...

Komiki baten binetak

ere ordenatu
genituen...

Monitoreak komikietan gertatzen

zena kontatu zigun. Adibidez, ez

dugula sinestu behar telebistan

agertzen den guztia

Monitoreak, hor 
agertzen ziren jolasak
eta jostailuak, azaldu

zizkigun. Horiek bai
sinpleak eta

dibertigarriak!...

Paper zaharrazatitu genuen...
Orea iragazi genuen etaarrabola paper berriarengainetik pasatu genuen...

Listo! Paper
birziklatua!

Edukiontzi bakoitzean

zer bota behar dugun

ikasi genuen...

Botatzeko zen
zaborra berrerabili

egin genuen...

...eta jostailu bat
egin genuen.

Gero, bazkari orekatua

pentsatu...

Etiketa begiratuta,
erosketak egin
genituen... Ordaintzerakoan tiketa egiaztatu

genuen, badaezpada...

Ez ahazteko ezer, erosketazerrenda egin genuen...

PAPERAREN BIRZIKLAPENA

JOLASA ETA JOSTAILUAK

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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Donostiako ZUBIRI-MANTEO institutuko 1. eta 2. mailako ikasleek ESTETIKA ETA
ELIKADURA tailerrean parte hartu dute. Historian zehar eta gaur egungo patroi
estetikoak eta horiek lortzeko egiten diren neurriz kanpoko jokabideak aztertu dituzte.

...historian zehar jendeak astakeri ugari egin ditu besteei gustatzeko, itxura fisiko zehatz baten
bila... Adibidez: Garai batean, Txinan modan zegoen emakumeek “loto dorado” izeneko oina izatea,
emakume erakargarria izateko 7 zmko oina lortu behar zuten, gero eta oin handiagoa, orduan eta
zailtasun gehiago ezkontzeko. Oin txiki hori lortu nahian txikitan oinak bendatzen zizkieten, osasun
arazo larriak sortuz (bizkarreko mina, zailtasunak ibiltzean...)

IES Zubiri Manteo BHI
PATROI ESTETIKOAK aztertuz:

ikasleen eritziak:

lUA gULLIAN ikaslea:
Neurriz kanpoko jokabideak ez dira beharrezkoak, pertsona

bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta.

oIHANE aLVAREZ ikaslea:
Itxura fisikoa ez da garrantzitsuena.

sOFIA pOLO ikaslea:
Patroi estetikoak lortzea ez da beharrezkoa, itxura fisikoa ez baita

garrantzitsuena, ezin dugu ahaztu ondo elikatu behar garela.

rIKARDO hURTADO ikaslea:
Komunikabideetan erakusten dizkiguten gorputz perfektuak

lortzeko trikimailu pila erabiltzen dituzte (photo soft, modelo perfektu bat
lortzeko pertsona bat baino gehiago erabiltzen dute...). Gorputz perfektu
horiek ez dira guztiz benetazkoak.

IKASLEAREN AZALPENA:mARINA lANDA

...Erdi Aroan, Europan modan zegoen aurpegi zurbilak izatea, horretarako ozpina edaten zuten eta
azalean izainak (sanguijuelak) ipintzen zituzten zurbiltasuna lortzeko. Gaur egun guztiz kontrakoa nahi
dugu, hau da, beltzaran egotea...

Antzinean neurriz kanpoko jokabide pila egiten zituzten benetan, baina gaur egun ere
komunikabideen eraginez gauza larriak gertatzen dira: anorexia, bulimia...

Dena den, gehienek
aitortzen dute, ahal
izatekotan, bere
gorputzeko zenbait
gauza aldatuko zituztela
(beltzaranago egotea,
akne gutxiago izatea,
eta argalago egotea...);
hala ere, neurriz
kanpoko jokabideak
arriskutsuak izan
daitezkela onartzen
dute.

Bendaketek oinak
deformatzen
zituzten. Halako
oina ez izatekotan

zaila zen ezkontzea.

1911.urtera arte
emakume
txinatarrek
erabiltzen zituzten
holako zapatak.

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA



9

Bilboko FELIX SERRANO ikastetxean 31 GURASOk parte hartu du HURRENGO TAILER
PRAKTIKOAN: “ikas dezagun seme-alabak ondo elikatzen”

Lidia Lizarragak, 4.mailako ikasle baten amak bere iritzia ematen digu:

CEP Felix Serrano LHI
GURASOAK ere IKASGELAN

Mediante dinámicas prácticas y participativas, padres y
madres del alumnado, han trabajado los siguientes
contenidos:
Q La rueda de los alimentos.
Q Las enfermedades derivadas de carencias nutricionales.
Q La importancia del desayuno.
Q Los aditivos alimentarios.

Se les han proporcionado pautas claras y sencillas, intentado solucionar dudas cotidianas que
habitualmente surgen entre padres y madres:

“La comida natural es la más sana...”

“No se debe utilizar la comida como premio o castigo...”

“Comer es uno de los primeros  comportamientos sociales de la infancia, debéis transmitir
disciplina, comportamientos adecuados y hábitos de higiene...”

“Una dieta equilibrada debe proporcionar un 60% de hidratos de carbono, 15% de proteínas
y 25% de grasas. El desayuno debe ser un 25% de nuestra ingesta diaria, la cena otro 25% la
comida un 40% y la merienda un 10%”.

Zer espero zenuen hitzaldi honetan ikastea?
Egia esan, gaiak asko arduratzen nau. Produktu egokienak erosten
saiatzen naiz, baina askotan zalantza ugari izaten ditut, etiketak
ulertzea zaila izaten da. Kontsumo programa izanik, erosketak
egiterakoan  trebetasun batzuk eskuratzea nahi nuen.

Informazioa, interesgarria eta baliagarria izan da?
Bai, jarraibide lagungarriak eman dizkigute, gainera gurasoek
elikadurari buruzko informazioa jasotzea oso garrantzitsua da.

Kuriositate moduan zer azpimarratuko zenuke?
Produktu miragile moduan saltzen dituzten produktu askok
erreklamo publizitarioak direla soilik. Gurasok gure seme-alabak
ondo elikatzeko daukagun ardurarekin jolasten dute askok.

Gurasoekin lantzeko beste gairen
bat proposatuko zenuke?
Kontsumoarekin harremana daukaten
zenbait balore etxean nola landu
garrantzitsua iruditzen zait. Niri, adibidez,
pila bat kostatzen zait nire seme-alabei
azaltzea zergatik ezin dugu denetarik
erosi. Nik beti esaten diet bakarrik beharrezkoa dena erostea
komeni dela, nahiz eta dirua izan, ez dute ulertzen zergatik ezin
dute egunero izozki bat jan, bere lagunak egunero opilak azkaltzen
baditu zergatik bera fruta hartu behar duen... Kontsumo hezkuntza
oso garrantzitsua iruditzen zait benetan, eta gurasok jarraibide
zehatzak eta argiak behar ditugu.

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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4.mailako ikasleek zeintzuk
diren kontsumitzaileen
eskubideak ikasi dute. Orain
arte kontsumitzaileok ditugun
eskubideez ez direla jabetu
aitortzen dute.

Ikasle batzuk
dendariaren
ordezkaritzan,
produktu ezberdinei
prezioa eta ezaugarri
batzuk ipini dituzte.
Beste batzuk,
erosleek, produktua
erosi dute.

Ikasleek KONTSUMITZAILEEN
ESKUBIDEAK ikasten dituzte.

Felix Serrano ikastetxeko ikasleek 10 tailer ezberdin egin dituzte, horietariko bat:
KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEAK

NUESTROS DERECHOS como personas consumidoras

Erosle bat konturatu da
bere eskubideetako bat
ez dela errespetatu...
“Urrezko erloju bat
saldu digute 2.999´99
eurotan. Baina ziria
sartu digute! Erlojuari

urre kolorea kendu zaio! “ “Erreklamazio orri
bat bete beharko dut”.

CEP Felix Serrano LHI

mARINA sAN sALVADOR, 10 urte: “Nire ustez eskubide guztiak dira oso garrantzitsuak,
izandako kalte ordainketa eta konponketa oso garrantzitsua da, istripua larri bat  izatekotan ondasu-
nik gabe geldituko ginateke bestela”.

tERESA mUGIKA 9 urte: “Nire ustez osasuna baino garrantzitsuagorik ez dago, horregatik
osasusuna eta segurtasunaren babesa da niretzat eskubiderik garrantzitsuena”.

bORJA dIEGO ikaslea: “Niri timoak ez zaizkit gustatzen, beraz niretzat eskubiderik garrantzit-
suena interes sozial eta ekonomikoen babesa da”.

zuen ustez, eskubide guztien artean

badago batenbat garrantzitsuagoa dena?

! SALUD Y SEGURIDAD
! PROTECCIÓN DE LOS INTERES ECONÓMICOS Y SOCIALES
! PROTECCIÓN JURÍDICA Y REPARACIÓN DE DAÑOS
! INFORMACIÓN
! EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO
! REPRESENTACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
! USO DE LAS 2 LENGUAS OFICIALES

Cada grupo ha representado el ejemplo de
un derecho que tiene como consumidor.

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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PASATIEMPOS DE
CONSUMO

A L U M E I D E

B X E R P A L U

Z U I G A T Z A

M R L A A D O F

K A G N G M T J

G U R I N A I O

S A E R K U Z A

Z N B I T S U P

JEROGLÍFICO
Soy una persona consumidora

responsable

Yo .........

ADIVINANZA
Kilómetros mido.
Hectolitros llevo.
Kilovatios doy y

Hectáreas mantengo.
¿Quién soy?

HIZKI SALDA
Aurkitu OGIA egiteko 6 osagai

ASMAKIZUNA
Gizakia

beti ari da kentzen
eta halere

ez da gutxitzen.

HIEROGLIFOA

Hobe .........

Bilatu irudi hauetan dauden 7 ezberdintasunak

Adivinanza:El rio.
Asmakizuna:Haizea.
Hizkisalda:Irina,gatza,azukrea,

gurina, ura,legamia.

Jeroglífico:Yo reciclo
Hieroglifo:Hobeenergiaaurreztu

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA
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Esta revista tendrá carácter anual y su diseño será el fruto de la colaboración de todos los centros escolares participantes en el
programa Kontsumoa eskoletan. Por tanto, si queréis tomar parte en la misma, no tenéis más que enviar vuestras experiencias en
educación del consumo al siguiente apartado: Apdo. de correos 3035 - 48080 Bilbao (Bizkaia)

05/06

CPEIPS ALAZNE HLBHIP, CEP IGNACIO ALDEKOA LHI, IES ZUBIRI MANTEO BHI, CEP LAS VIÑAS
LHI, ARIZKO IKASTOLA, CEP FELIX SERRANO LHI, CEP ARROA LHI, CEP BARRUTIA LHIri, ETA
BERAIEN LAGUNTZA ESKAINI DUTEN IKASTETXE GUZTIEI ESKERRAK EMAN nahi dizkiegu,
kontsumoa Eskoletan aldizkariaren lehen ale honetan eskaini digun laguntzagatik.

2005-2006 ikasturtean zehar,
“KONTSUMO ARDURATSUA” izeneko

ESKOLARTEKO LEHENENGO
LEHIAKETA egin da. Honako eskola hauek

izan dira irabasleak:Corazonistas Ikastetxea (Gasteiz)
Eguzkibegi Ikastola (Galdakao)I.E.S Elorrio (Elorrio)

2006-2007 ikasturtean zehar bigarren
lehiaketa jarriko da martxan. Informazio

guztia ikasturtearen hasieran jasoko duzue.
Bestela, www.kontsumo.net web

orrian ere aurki dezakezue.

Kontsumo arloan hezteko

BALIABIDE DIDAKTIKO BERRIAK

LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA

• Energiari buruzko gida

• Garraioari buruzko gida

BIGARREN MAILAKO HEZKUNTZA

• Kontsumoa matematikaren ikuspegitik

• “Kontsumoa Eskoletan” programaren Material

Osagarria. Tailer didaktikoen aurretik eta ondoren

erabiltzeko ariketak izango ditu.

BESTE BATZUK
• Youth x Change: kontsumo iraunkorrerako

hezkuntzako esku-liburua.

2006ko urrian, “E-CONS”

SARE TEMATIKOAREN EUROPA

MAILAKO 2. BILTZARRA izango

da Erroman, esperientzia hau 3 eta

18 urte bitarteko ikasleekin lan

egiten duten irakasleentzat

antolatuta dago.

Os recordamos que ante cualquier duda

que os pueda surgir en el ambito de la

educación del consumo, el SERVICIO

DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA sigue a
vuestra disposición.Tfno: 902 430 325

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

16 edizioren ondoren,

KONTSUMO TAILER
IBILTARIAK

programak izen berria estreinatuko du:


