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Ikastetxeetan kontsumoko prestakuntzari buruzko zenbait datu

IKASTETXEETAN KONTSUMOKO 
PRESTAKUNTZAri buruzko zenbait 
datu (22. EKITALDIA) datuak 2011/12

Ikastetxeetan 
kontsumoko 
prestakuntza Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
herri hauetan izan da 
2011/2012 ikasturtean:

DATU OROKORRAK

133 ESKOLAK HARTU DUTE PARTE 2.720 KONTSUMO TAILER EGIN DIRA
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Ikastetxeetan kontsumoko prestakuntzari buruzko zenbait datu

GURASOEI ZUZENDUTAKO SAIOA
Guztira 78 saio egin dira eta 953 PERTSONAK hartu dute parte.

JARDUERA BAKOITZEKO DATUAK

Egindako saioak 3 28 4 8 35
Parte-hartzaileak 26 366 29 70 462

23.264 IKASLEK HARTU DUTE PARTE 953 GURASOK HARTU DUTE PARTE

Ikasleek egindako KONTSUMO TAILERRAK
Lehen Hezkuntza Bigarren Hezkuntza

Programaren
esperientziari buruzko 

INFORMAZIOA-HITZALDIA

1. TAILER PRAKTIKOA
“Nola elikatu haurtzaroan 

eta nerabezaroan”

2. TAILER PRAKTIKOA 
“Ikas dezagun publizitatea 

aztertzen”

3. TAILER PRAKTIKOA  
“Bideojokoak, badakigu 
zertan jolasten garen?”

4. TAILER PRAKTIKOA 
“Adingabeak eta teknologia 

berriak”
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Supermerkatua eta erosketak
Elikagaien elaborazioa
Jolasa eta jostailuak
Paperaren birziklapena
Ontziak eta euren berrerabilpena
Ura. Kontsumoa eta aurreztea
Teknologia berriak
Fruta eta barazkiak
Lehengaien eraldaketa
Publizitatearen analisia
Elikagaien arteko analisi 
konparatiboa
Garraio publikoa
Umeen segurtasuna
Elikagaien etiketak
Energia
Ehunak
Nola defendatu gure eskubideak 

Estetika eta elikadura: 
gorputzaren gurtza
Internet
Publizitatea eta markak
Kontsumoa eta ingurumena
Bidezko merkataritza
Jokoak eta bideojokoak
Elikadura eta nutrizioa1
Aisialdirako era berriak
Etxeko ekonomiaren jokoa
Osasuna eta segurtasuna
Uraren kontsumo arduratsua
Elikagaien analisi konparatiboa
Telefonia
Energiaren eraginkortasuna
Etiketak
Nola defendatu gure eskubideak
Lehengaien eraldaketa
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KONTSUMOBIDE - Kontsumoko Euskal Institutua

Kontsumitzailearen Eskubideen Mundu-mailako 
Egunean (martxoak 15) aurkeztu zen, ofizialki, 
Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua. 
Kontsumoaren alorreko politikak bultzatzea eta 
gauzatzea du helburu erakunde autonomo berriak. 

Rafael Bengoa Osasun eta Kontsumo sailburua 
izan zuen buru inaugurazio ekitaldiak, eta han 
izan ziren, halaber, Idoia Mendia Justizia eta 
Herri Administrazioko sailburua eta Ana Collía 
Kontsumobideren zuzendaria ere. 

Ana Collíak, esan zuen institutuak Euskadin 
kontsumitzaileen babes esparruan erreferente 
izan nahi duela; eta, horren harira, herritar guztiak 
gonbidatu zituen institutura jotzera. 

Kontsumobidek du  helburu nagusia tresna 
arin eta eragingarria bihurtzea, merkatua 
zorrotz kontrolatzeko eta kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubideak defendatzeko orduan 
kudeaketa eraginkorragoa izateko.

Baina askoz ere urrunago joan nahi du, kexei 
eta erreklamazioei erantzute hutsetik haratago. 
Prebentzioaren kultura bultzatu eta finkatu nahi 
du Euskadin, gatazkak saihesteko, zenbait 
mekanismo oso baliagarri bultzatuta, hala nola 
arbitrajea edo bitartekaritza.

Hori guztia izan nahi du Kontsumobidek. Eta 
horrela izango da, baldin eta ezinbesteko faktore 
hau betetzen bada: zure parte-hartzea, edo gauza 
bera dena, euskal herritar guztien konpromiso 
aktiboa.

Informazioa eta prestakuntza funtsezko elementu 
direlakoan, Kontsumoko Euskal Institutuak hainbat 
kontsumo prestakuntza programa gauzatzen ditu. 
Izan ere, gure eskubideak ezagutzen baditugu 
eta gure betebeharrak zein diren baldin badakigu, 
izango gara benetan gai erabaki aske eta nork 
bereak hartzeko.   

www.kontsumobide.net

Kontsumobideko Egoitza Nagusia

n   Helbidea: 
Santiago kalea, 11  
01002 VITORIA-GASTEIZ 

n  Telefonoa: 945-06 21 40

n  Faxa: 945-06 21 41

n  Emaila: kontsumobide@ kontsumobide.es

Kontsumoko Euskal Institutua
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DBHko 1. ziklorako tailer berria: Elikagaien manipulazio segurua 

Elikadurak gero eta garrantzi handia du 
gure artean, eskola-ikastolak, erakundeak 
eta familiak beren lana egin dute gure 
neska-mutilak elikadura osasuntsuagoa 
izan dezaten. Kanpainaz kanpaina ikasi 
dute zeintzuk diren gure gorputzak 
behar dituen elikagaiak. Baina bada 
garaia hurrengo pausua emateko, jaten 
ditugun elikagaiak era seguru batean 
manipulatzeko, gaixotasunak ekiditeko.

Horretarako, “ELIKAGAIEN MANIPULA-
ZIO SEGURUA” tailerra eskaintzen dugu 
bigarren hezkuntzako ikasleekin lan egite-
ko.

n   Helburu nagusia: Elikagaiak erostean, 
manipulatzean eta kontserbatzean  
osasuna babesteko aukera emango 
duten ezinbesteko gaitasunak lortzea.

n   Tailerraren garapena: Sarrera moduan, 
elikagaien segurtasunaren kontzeptua 
eta kontsumitzaileok osasunaren eta 
segurtasunaren inguruan ditugun es-
kubideak eta betebeharrak azalduko 
zaizkie. 

Gero, dinamika hauek landuko dira:

 Etiketa segurtasun berme moduan: 
Taldeka elikagaien etiketek manipulazio 
eta kontserbazioari buruz ematen duten 
informazioa landuko dute.

Zein izan da arazoa: Sor daitezkeen 
elikadura-intoxikazioak aztertuko dituzte 
eta horiek saihesteko neurriak bilatuko 
dituzte. Esate baterako, kontserbatzeko 
metodo zuzenak, garbitasun neurriak…

DBHko 1. ziklorako tailer berria: 

Elikagaien manipulazio
segurua 

Elikagaien segurtasunaren mitoak: 
Elikagaien manipulazioari buruzko mitoak 
aztertuko dituzte. Esate baterako:  

1.  Elikagaiak maneiatzeko eskularruak 
jantziz gero, ez da inolako arriskurik 
egongo.

2.  Sukaldatuko diren elikagaiak garbitzea 
ez da beharrezkoa, bai ordea, gordinik 
kontsumituko direnak.
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Ikasturte honetako berrikuntza: fruta eta barazkien tailerra

OMEk eta FAOk eguneko 400 gr barazki eta fruta 
kontsumitzea gomendatzen dute, hau da, egu-
neko bost anoa gutxi gorabehera.

Hainbat azterlanek agerian utzi dute produktu 
horiek gure dietan sartzeak osasunean onurak 
dakartzala.

Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institu-
tuak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailarekin 
elkar lanean, aurtengo ekitaldiaren hezkuntza es-
kain-tzan fruta eta barazkien tailerra sartu du lehen 

hezkuntzako ikasleentzat. Honen helburua umeek 
fruta eta barazki gehiago jatea da, ohitura osa-
sungarriak bultzatzeko. 

Tailer hauetan guztietan, ikasleek jokoak eta di-
namikak egiteaz gain, sasoiko fruta dastatzeko 
aukera izan dute.

Ekitaldi hauetan EAEko hamazortzi ikastetxeko 
ikasleek parte hartu dute.

Benetako produktuekin (fruta eta barazkiak) lan 
egiten denez, ikasleek erraz jarraitzen dituzte azal-
penak eta jateko orduan, nahiz eta norbaitek fruta 
gehiegi ez zaiola gustatzen komentatu izana, beti 
jaten dute zerbait eta gehienetan oso gustora une 
lasaia, ondo pasatzeko eta presiorik gabekoa de-
lako.

Tailerrak burutzeko Euskadiko Nekazaritza 
eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluarekin 
(ENEEK) itundu da ikastetxeei zonaldeko nekaza-
ritza ekologikotik etorritako produktuak eramateko.    

La Salle Zumarraga ikastetxea.

Ikasturte honetako 
berrikuntza: 

Fruta eta 
barazkien   
tailerra
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Ikasturte honetako berrikuntza: fruta eta barazkien tailerra

CEP S. Ignacio LHI (Vitoria-Gasteiz).

Tailerretan, jolasaren eta dastatzearen bitartez, 
fruten eta barazkien sentsazio, zapore eta kolore 
berriak erakutsi dizkiegu ikasleei, ondo jatea 
plazer bihur dadin eta eskualdeko ekoizle 
ekologikoek emandako hitzaldietan, aldiz, 
ikasteko eta esperimentatzeko guneak sortu dira 
lurraren arloko artisau horiek kontatu dituzten 
esperientzien eta bizipenen bitartez. 

Esperientzia oso aberasgarria izan da 
ikasleentzat nahiz irakasle eta ekoizleentzat. 
Alde batetik, ikasleek zuzenean ezagutu ahal izan 
dituzte, argazki bidezko aurkezpenaren bitartez 
(25 minutu) zer den nekazaritza ekologikoa, 
zer helburu duen, nola lantzen den, zer elikagai 
ekoizten dituen, nola bizi ohi den inguruan, familia, 
ingurunea eta ingurumen-eginkizuna. Bestalde, 
ikasle bakoitzari fruta ekologikoaren hiru ale 
eman zaizkio, eko mezuak dituen paperezko poltsa 
baten barruan; horrez gain, sasoiko fruta eta barazki 
ekologikoen egutegia ere eman zaio. Hortaz, bizi 
izandako teoria eta eskuetan fruitua izatea elkartu 
dira, eta irakasleek izugarri eskertu dute. 

ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Eko-
logikoaren Kontseilukook, badakigu kontsumitzai-
leek sendotuko dutela Euskadiko nekazaritza eko-
logikoaren sektorea, kontsumitzaileek erosteko egi-
ten duten aukeran oinarrituta. Lehen hezkuntzako 
ikasleen artean fruta eta barazki ekologikoen 
kontsumoa sustatzeko gai baldin bagara, etor-
kizuna bermatuta dago. Hurrengo lana gurasoen 
inplikazioa bultzatzea izango da.

Eta tailerraren ondoren... 
Hitzaldia eskualde horretako 
ekoizleekin,  
eta fruta-banaketa
ENEEK-ko Alain Sabalzak bere  
esperientzia kontatuko digu.
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Aro digitala. Metodologia berria

“Ontziak eta haien erabilera” tailerra 
(LHko 3. zikloa): 

Tailerrari hasiera emateko, ikasleek, zenbait jolas eta di-
namika digitalen bitartez, ontzi bakoitza nondik datorren 
eta ontziak nola sailkatu behar diren ikasten du, ondoren 
birziklatu ahal izateko. Jarraian, ikasleek tresna erabil-
garri edo apaingarri bana egiten dute, etxetik ekarritako 
ontziak berrerabiliz. 

Jarduera digitalak tailerretan: 

Eskola 2.0 programari esker, ikastetxeak teknologia berrien arora egokitzen ari dira. Izan ere, arbel di-
gitalen, netbooken eta Interneten erabilera gela guztietara hedatzen ari da, poliki-poliki, irakaskuntza-
ikaskuntza prozesuaren mesedetan. 

Kontsumobidek ez du atzean geratu nahi izan, eta ikasturtean zehar bere ekarpena egin du, ikastetxeei 
eskainitako prestakuntza-eskaintzan erabilitako metodologian, astiro-astiro, teknologia berrien erabilera 
dakarten dinamika berriak txertatuz. Esate baterako:

“Elikagaien etiketak” tailerra (LHko 3. zikloa): 

Notebook programaren eta arbel digitalaren bitartez sortutako zenbait jarduera digitalen bidez garatzen 
da tailer osoa, eta horrela ikasleek zenbait proba egin ditzakete gai horien inguruan. 

Aro digitala. 
Metodologia berria 
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Aro digitala. Metodologia berria

Webquestean sartu

“Publizitatea” tailerra (LHko 3. zikloa eta DBHko 1. zikloa): 

Ikastaro honetan erabilitako multimedia elkarreragile bati esker, ikasleek publizitatearen helburua zein 
den ikasi dute, baita publizitateak, kontsumitzaileengan eragiteko, zer bitarteko darabiltzan ere. Gainera, 
aplikazioak ikasle talde bakoitzari bere iragarkia sortzeko aukera eskaintzen dio, pertsonaiak, eszenato-
kiak, testua, musika eta abar konbinatuz tailerrean aldez aurretik landutakoari jarraiki.

“Teknologia berriak” tailerra (LHko 3. zikloa eta DBHko 1. zikloa):

Jakina, tailer horiek aurrera eramateko, ezinbestekoa da bitarteko egokiak erabiltzea, hala nola Internete-
rako konexioa, netbookak, arbel digitala eta telekomunikazioei buruzko DVD elkarreragilea. 

Ikasleek oso ondo hartzen dituzte metodologia eta baliabide horiek guztiak, eta ikastetxeek ere ahal du-
ten guztia egiten dute tailerra ongi bideratzeko, ikasleen eskura bitartekorik egokienak jarriz. 

Ikastaroak aurrera egin ahala, egunetik egunera sortutako arazoak aztertu ditugu, eta arazo horiek 
konpontzeko modua bilatu dugu. Egokitze horrek esfortzu bat eskatzen du noski, baina zenbait aukera 
berri eta erakargarri ere eskaintzen dizkigu aldi berean.

“Publizitatea” tailerra, CEP Félix Serrano LHI (Bilbao).

Webquesta, www.kontsumobide.euskadi.net webgunearen bitartez 
WebQuestek metodologia aktiboa, irekia, autonomoa eta kontzientea proposatzen dute, ikasleak 
protagonista izan daitezen sarearen bitartez ikasteko prozesuan.

Ikaskuntza-jarduera multzo hori bereziki prestatu da ikasleek funtsezko trebetasun jakin batzuk 
gara ditzaten, sarean aurkitzen duten informazioa behar bezala erabiltzeko: hau da, informazio hori 
behar bezala sailkatu, antolatu, aztertu eta laburbiltzeko. Helburua da produktu berri bat sortzea, 
zenbait informazio-tresna eta beste zenbait baliabide era-
bilita. Horrek gogoeta egitea eta iritzia ematea eskatzen 
die ikasleei, baita sormenez eta originaltasunez jardutea 
ere.

Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuak ikasteko 
modu berritzaile hori eskaintzen du, bere web-orriaren bi-
tartez. Badaude eskuragarri Elikadura, Publizitatea, Inter-
net eta Etxeko ekonomia bezalako gaiei buruzko webques-
tak. 
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El Ave María Ikastetxea (Bilbo)

“El Ave María” ikastetxeko LH3 eta 4. maile-
tako ikasleok ELIKADURA ARDURATSUA 
lantzeko, Erriberako merkatua ezagutzera 
joan ginen. Berri-berria eta oso leku ikusga-
rria iruditu zitzaigun. Barrukoa ikusteko ibilal-
ditxo bat egin genuen eta ikusitakoa buruan 
gordetzeko zenbait jarduera ere burutu ge-
nituen. 

Hauexek dira gure ondorioak:

•  Garrantzitsua da elikadura askotarikoa 
eta orekatua izatea.

•  Tokiko produktuak eta garaian garaiko produk-
tuak kontsumitzea.

• Auzoko dendetan edo merkatuan erostea.

Kontsumo  
iraunkorraren eta 
arduratsuaren 
inguruko esperientziak  

Kontsumo iraunkorraren eta arduratsuaren inguruko esperientziak
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IES Beurko BHI (Barakaldo)

Karitatearen Alabak - Begoñako Andra Mari (Bilbo)

degoaren ordezkaritzan, gure esperientziak eta 
praktika onak bertan kontatzeko eta Rio+20 bi-
lera internazionalera iraunkortasunaren aldeko 
hainbat proposamen aurkezteko.

Amaiurren ustez, “Planetaren egoerak kezkatu 
behar gaitu: agian guk ez ditugu gure zentzuga-
beko kontsumoaren ondorio gehiegi jasango, aus-
kalo, baina gure seme alaben seme-alabek? Zein 
planeta utziko diegu ondorengo belaunaldiei?”  
“Zain dezagun planeta! Ez bada orain, noiz? Ez 
bagara gu, nortzuk?”.

Owen Triguerosek, Beurkoko beste ikasle batek, 
honela dio: “Posiblea da neurrigabeko kontsumoa 
eta hondamendi ekologikoa keinu txikiekin 
murriztea. Oso garrantzitsua da, buruan izatea 5R-
ak (Respetar, Reflexionar, Reducir, Reutilizar y 
Reciclar); ekintza horiekin gure bizitzak planetan 
sortzen duen inpaktua murritz dezakegu.”

Alicia Uriarte eta Maite Remírez 
Beurko BHIko Agenda 21 proiektuko koordinatzaileak

Gure gizarteko garapen-eredua jasanezina dela 
ziur geundenez, Agenda 21eko proiektuan sartu 
ginen orain dela 7 urte.  

Aurten, gure Institutuko Amaiur Andrések (Beurko 
BHI) eta Axular BHIko Unai Aguirrek, maiatzaren 
14, 15 eta 16an Bruselan ospatu den Europako he-
rrialde askotako bilera batean (CONFINT EURO-
PE delakoan) parte hartu dute Autonomia Erki-

Agenda 21ean gaude eta ekintzak koordinatzeko 
Eko-delegatuak hilabetero elkartzen dira 3 talde-
tan: talde berdeak birziklapena lantzen du, talde 
urdina uraz arduratzen da eta sagar taldea elika-
duraz.

Azterkosta programan parte hartzen dugu. 

Kontsumo tailerrak (Kontsumobide) eta energia 
tailerrak (Natur gas) egiten ditugu urtero.

Garbigune txikiak 
dauzkagu eta hantxe 
hainbat material biltzen 
ditugu: pilak, boligrafoak, 
tonerrak, CDak. 

Frutaren eguna ospa-
tzen dugu hiruhilabetero 
eta ekintza ezberdinak 
egiten ditugu (Zukuak eta 
brotxetak - argazkiak).

Blog bat sortu dugu eta han agenda 21eko lanak 
agertzen dira: 

http://bamberdegunea.blogspot.com.es/

Borja Alonso Romay
Agenda21eko koordinatzailea

Kontsumo iraunkorraren eta arduratsuaren inguruko esperientziak
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berriak

berriak
berriak

berriak
berriak

berriakberriak
berriak

berriak

Zumarragako LA SALLE, Vitoria-Gasteizko S. IGNACIO LHI, Barakaldoko BEURKO 
BHI, Bilboko FELIX SERRANO LHI, EL AVE MARIA eta KARITATEAREN ALABAK-

BEGOÑAKO ANDRA MARI eta beraien laguntza eskaini duten ikastetxe guztiei 
ESKERRAK EMAN nahi dizkiegu aldizkari ale honetan eskaini diguten laguntzagatik.

Aldizkari hau urterokoa da eta diseinua Kontsumobidek ikastetxeetan eskaintzen duen prestakuntza programan  
parte hartu dutenen lankidetzaz egiten da.

http://kontsumobide.blog.euskadi.net


