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Litxarreriak

•  Patata frijituen 44 g-ko poltsa txiki batek 
250 kaloria ditu.

•  Gominolen 100 g-ko poltsatxo batek 360 
kaloria ditu. 

Hortaz, elikagaiak dira, baina “hutsak”, 
kalorikoak eta nutrizio-balio eskasekoak. 
Hori dela-eta, nutrizio-piramidearen goiko 
aldean daude, eta, horren arabera, noizean 
behin kontsumitzekoak dira.

Definizioaren arabera, “elikagai labur eta ari-
nak dira, normalean gustagarriak”. Produktu 
gozoak (gozokiak: karameluak, erregalizak, 
gominolak...) zein gaziak (aperitibo gaziak: 
gusanitoak, patatak, pajitak...) biltzen dituzte. 

Gozokiek batez ere gelatina, koloragarriak, 
aromak eta azukrea dauzkate (batzuetan 
azukrea edulkoratzaileek ordezten dute, era-
bat edo partzialki). Aperitibo gaziak zereal 
edo almidoiak izaten dituzte, koipearen eta 
gatzaren kantitate aldakorrekin, baita gehitu-
tako zaporetzaile eta koloragarriekin ere.

Litxarreriek eduki txikia edo ezereza dute 
proteinetan, bitaminetan eta mineraletan.

Noizbehinkako kontsumoa

Asteko kontsumoa

Eguneroko kontsumoa

Haurren artean oso zabalduta 
dagoen aztura da litxarrerien 
kontsumoa. Zenbaitetan, sari 
edo opari gisa erabiltzen da, edo 
askarien ordezko gisa, beste kasu 
batzuetan. Dena dela, argi dago 
litxarreria gehiegi kontsumitzeak 
osasun-arazoak eragin ditzakeela.

Jaki fintzat hartzen da 
gozokia, normalean 

gozoa, izenak adierazten 
duenez, elikatzeko baino 

gusturako baliagarriagoa dena. 

Litxarreriak 
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Litxarreriak

Litxarreria gehiegi jateak osasun-arazoak eragin ditzake haurretan:

n  Jangurarik eza
Horrelako produktuak gehiegi hartzeak 
apetitu-falta eragiten du. Ez dute goserik 
izango, baina beren gorputzak behar 
dituen nutrienteak ezta ere.

n  Obesitatea
Egun baterako nahikoa den janariari 
litxarrerien kontsumoa gehitzeak kaloria 
gehiegi ematen ditu, eta faktore horri 
adingabeen artean gero eta handiagoa 

den sedentarismoa gehitzen badiogu, 
gehiegizko pisua eragin dezake horrek 
guztiak. 

n  Txantxarra
Hotz-plakaren bakterioek hartzitu egiten 
dituzte gozokien azukreak eta txantxarra 
sortzen dute. Eta zaila da aho-higienea 
mantentzea eguneko edozein unetan 
kontsumitzen badira.

Ondorioz, garrantzitsua da litxarrerien kontsumo arduratsua sustatzea. Horregatik, KONTSUMOBI-
DEk 2014-2015 ikasturtetik aurrera, lehen hezkuntzako ikasleei zuzendutako TAILER DIDAKTIKO 
berri bat eskainiko du. Betiere ikastetxeetako kontsumoko prestakuntzako programaren barruan.

AHOLKUAK litxarrerien kontsumo arduratsuan hezteko

•   Litxarrerien kontsumoa ez debekatzea, 
baizik eta neurtzea, eta horretarako kan-
titatea eta egunak adostu. Adingabeek 
ulertu behar dute litxarrerien kontsumoa 
salbuespena dela.

•   Haurren aisialdi-uneak sustatu behar 
dira, litxarrerien kontsumoa une horiekin 
zertan lotu gabe. Esaterako, familiarekin 
hondartzara joatean, ikastetxeak men-
dira egiten dituen ibilaldietan, urtebete-
tzearen ospakizunean… Beste produktu 
osasuntsuagoak jarri behar ditugu haien 
ordez, hala nola fruta, fruitu lehorrak, 
gaztatxoak eta etxean egindako gozoak.

•   Sari bezala erabiltzen badira, ondo 
jokatzeagatik izan dadila, eta jokaera hori 
egin ondoren betiere. Hobe da esatea 
“ondo portatu zarenez, txikle bat erosiko 
dizut” “negar egiteari uzten badiozu, 
txikle bat erosiko dizut” esatea baino. 

•   Litxarreriak jaten dituzten bakoitzean, 
ondoren hortzak garbitzera ohitu behar 
ditugu.

•   Helduek adibide egokia eman behar 
dugu eta litxarreriak arduraz kontsumitu 
behar ditugu. 

LITXARRERIAK tailer didaktikoa

n  Helburua 
Ikasleengan gozokiak eta aperitiboak modu arduratsuan 
kontsumitzeko jarraibideak sustatzea, haien kontsumoa 
murrizteko eta, horrela, osasun-arazoak saihesteko modu gisa.

n  Edukiak
•  Gozokien eta aperitiboen konposizioa.
•  Litxarreriak elikagaien piramidean.
•  Haien etiketei buruzko informazioa.
•  Produktu horien gehiegizko kontsumoarekin lotutako osasun-

arazoak
•  Kontsumo osasuntsuko azturak.
•  “Gozoki osasuntsuen” errezetak, etxean egiteko.
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Esperientzia bikaina izan da, errepikatuko dugu!

Durangoko Nevers ikastetxeak 2013/2014 
ikasturtean KONTSUMOBIDEko 
KONTSUMO PRESTAKUNTZA 
PROGRAMAN parte hartu du lehen aldiz. 

Begoña Fernandez irakaslearen laguntzari 
esker jarduera guztiak antolatu dira eta 
berak azaldu digu nolako esperientzia 
izan den. 

Esperientzia bikaina
izan da,    

errepikatuko dugu!

Beraz, programaren tailerretan lantzen 
diren edukiak eskola-curriculumean 
lantzen direnekin bat doaz?

Gure kasuan behintzat, bai. AGENDA 
21 proiektuaren atal bat zuzenean 
curriculumarekin lotuta dago. Hau dela eta, 
tailerretan landutakoa ikasturtean zehar 
garatzen jarraitzeko aukera ematen digu. 
Horrez gain, urtero, curriculumean proiektuak 
berak eskatzen dituen egiaztapenak egiten 
dira. 

Zein izan da programan parte hartzeko 
arrazoia?

Ikastetxea ESKOLA AGENDA 21 proiektuaren 
barruan sartuta dagoenez, honen helburuak 
jorratzeko urteetan zehar hainbat ekintza 
burutu ditugu. Aurtengo proposamenen 
artean, Lehen Hezkuntzako txikientzat 
bereziki zerbait erakargarria antolatzea 
zegoen. Bestalde, euren gurasoekin ere 
zerbait desberdina egin nahi genuen.    
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Esperientzia bikaina izan da, errepikatuko dugu!

beste tailerren bat antolatzea ondo egongo 
litzatekeela.  
  
Oso zaila izan da irakasleak koordinatzea?

Ez, egia esan programan dena oso ondo 
antolatuta eta zehaztuta dago. Gainera, 
normalean ordu horretan taldearekin egoten 
den irakaslea egon da haiekin tailerrean, hau 
da, ez dugu irakasle aldaketarik egin behar 
izan.

Zer nolako esperientzia izan da? 
Errepikatzeko modukoa?

Esperientzia bikaina izan da denontzat: ikasle, 
irakasle eta gurasoentzat. Zalantzarik gabe, 
errepikatzeko ahaleginak egingo ditugu!

Mila esker, Begoña.

Eskainitako tailer didaktikoen artean, 
SUPERMERKATUA ETA EROSKETA,  
PAPERAREN BIRZIKLAPENA eta FRUTAK 
ETA BARAZKIAK aukeratu dituzue maila 
guztientzat.  Zergatik?

Gure proiektuko gaia KONTSUMO 
JASANGARRIA da eta honen barruan, 
azken urteotan, ELIKADURA lantzen ari gara 
bereziki.  Bestalde, aspalditik paperaren 
kontsumo arduratsua eta honen birziklapena 
bultzatzeko ikastetxean ekintza batzuk 
sistematizatuta ditugu. Gainera, programako 
material osagarria ere ezagutzen genuen. 
Beraz, tailer hauek oso egokiak dira gure 
helburuak lortzeko.

Programa honek, gurasoentzat saio bat 
ere eskaintzen du. Zuek aukeratu duzuen 
tailer praktikoa “ELIKADURA ERE BADA 
HEZKUNTZA” izan da. Zenbat gurasok 
parte hartu dute? Probetxuzkoa izan da 
zuen ustez?

Kontutan harturik gonbidapena tailerretan 
parte hartu duten ikasleen gurasoei bakarrik 
luzatu zaiela, hau da, Lehen Hezkuntzako 
lehenengo mailatik laugarren mailara arte, 
hamazortzi lagun batzea oso ondo dagoela 
iruditzen zaigu. Bestalde, sortu zen giroa eta 
parte-hartze gogotsua azpimarratuko nituzke. 
Hainbatek adierazi digute saioa onuragarria 
izan dela eta hurrengo batean ere horrelako 



6 Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan 2013-2014

Jolastea funtsezkoa da haurren garapenerako. Jolas-uneak ahalbidetzen 
dituen tresna da jostailua eta haren aukeraketa ezin da zoriaren eskuetan utzi, 
ezta publizitateak ezarritakoari besterik gabe jarraitu ere.

Jostailu egokia aukeratzea

Jostailu egokia
aukeratzea

JOLASAK haurren garapen mentala, fisikoa, 
emozionala eta soziala ahalbidetzen du. 
Hezitzaileek (aitak, amak, irakasleak...) funtsezko 
papera dugu jolasaren bideratzaile gisa. Lekua, 
denbora eta jolasean aritzeko lagunak eskaini 
behar dizkiegu haurreei. 

JOSTAILUEK jolasa garatzen laguntzen dute eta 
irudimena, fantasia, sorkuntza, eta abar, sustatzen 
dituzte. Horrenbestez, garrantzitsua da jostailuak 
arretaz aukeratzea.  
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Jostailu egokia aukeratzea

JOSTAILU BATEN AUKERAKETA ARDURATSUA 
Garrantzitsua da zenbait irizpide kontuan hartzea:

CE ikurra. Jostailuak 
Europar Batasunak 
eskatzen dituen 
segurtasun-baldintzak 
betetzen dituela 
adierazten du.

Jostailu egokia aukeratzeko proiektu honetan laguntzeko, KONTSUMOBIDEK, datorren 2014-
2015 ikasturterako gurasoentzako tailer praktiko berri bat eskainiko du ikastetxeetako kontsumoko 
prestakuntzako programaren barruan:

Gurasoentzako tailer praktikoa JOSTAILU EGOKIA AUKERATZEA

n  Balio ludikoa
Betiere, gogoan izan jostailu batekin haurrak gozatu 
egin behar duela edo haren interesa piztu, jostatzeko 
aukerak eskaini behar dituela eta, ahal bada, joko 
partekatua sustatu behar duela.

n  Hezkuntza-balioa
Jostailu bakoitza garatzea ahalbidetzen duten 
abileziak eta trebetasunak balioesten ditu.

n  Balio positiboen transmisioa
Hautatu berdintasuneko eta lankidetzako balio 
positiboak transmititzen dituzten jostailuak, indarkeria 
eta diskriminazioa suspertzen ez dituztenak, eta abar. 

n  Adinera egokitzea
Kontuan izan etiketan gomendatzen den 
adina, baita adingabe bakoitzaren garapen 
ebolutiboa ere.

n  Segurtasuna
Egiaztatu jostailuak 
CE ikurra duela. 
Irakurri erabiltzeko argibideak  
eta segurtasun-oharrak.
Aukeratu material gogorrak, 
hausteko zailak direnak. Produktua 
3 urtetik beherakoentzat bada, 
egiaztatu ez dituela pieza txikiak.

n  Ingurumenaren errespetua
Erreparatu jostailua ingurumenarekiko.
Errespetua adierazten duten alderdiei: material

birziklagarriekin egina  
egotea, kargatzeko  
bateriekin funtzionatzea,  
paketatuegia ez egotea…. 

n  Elkartasuna
Aukeratu modu etikoan eta langileen giza eskubi-
deak eta lan-eskubideak errespetatuz fabrikatutako 
jostailuak. 

n  Behar bezalako etiketa
Erreparatu jostailuaren etiketari, ondo ikusteko 
modukoa, ondo irakurtzeko modukoa eta erosten 
ari zaren herrialdeko hizkuntzan idatzita dagoela 
egiaztatzeko. Eta, jakina, beharrezkoa den informazio 
guztia:

•  Jostailuaren marka erregistratua. Fabrikatzailearen 
edo EBn baimendutako haren ordezkariaren 
helbidea, edo EBko inportatzailearena. 

• Izena edo sozietate-izena.
• CE segurtasun-marka.
•  Erabiltzeko eta maneiatzeko oharrak eta jarraibideak 

(behar duten jostailuentzat).
•  Gehieneko potentzia, elikatze-tentsioa eta energia-

kontsumoa (jostailu elektrikoetan).

ICTI-CARE prozesua. Jostailuaren industriaren 
fabrikazio etikoa eskatzen duen prozesua, mundu 
osoan jostailuan fabriketako langileentzako lan-
baldintza seguru eta duinak bermatzeko AEFJ 
Jostailuen Fabrikatzaileen Espainiako Elkartearen kide 
diren enpresak prozesu horri atxikita daude

www.icti-care.org
www.aefj.es

Enpresa 
hondakinak 
kudeatzeko 
sistema bati 
atxikita dagoela 
adierazten du 
sinbolo horrek.

n  Helburua
Gurasoei irizpideak ematea jostailu egokienak 
modu kritiko eta arduratsu batean aukeratzen 
ikas dezaten, beren seme-alabekin batera.

n  Edukiak 
•  Jolasa eta jostailua. Jolasaren garrantzia 

haurtzaroan.
•  Jostailu motak.
•  Jostailuaren etiketak. 

•  Segurtasun-araudia.
•  Jostailuak eta balioak (jos-

tailu sexistak, belikoak...)
•  Publizitatea.
•  Nola lagundu seme-alabei 

jostailua aukeratzen.
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2014/2015 ikasturtetik aurrera, IKASTETXEETAKO KONTSUMOKO PRES-
TAKUNTZAKO PROGRAMAK FAMILIA TAILER berri bat eskainiko du. Bertan 
gurasoek eta 6-14 urte bitarteko haurrek parte hartu ahal izango dute elkarre-
kin.

Eguneroko betebeharrek sarritan denbora kentzen digute gure seme-alabe-
kin jarduerak partekatzeko. Familia-tailer batek elkarrekin ikasteko eta tarte 
atsegin eta dibertigarri bat igarotzeko aukera ematen digu. 

Familia-tailerrak   

Elkarrekin ikasteko 
modu berri bat

Familia-tailerrak. Elkarrekin ikasteko modu berri bat
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Familia-tailerrak. Elkarrekin ikasteko modu berri bat

FAMILIA TAILER honek prestakuntza-ekintza aberasgarria izan nahi du, gurasoek eta seme-
alabek ikaskuntza-une bat parteka dezaten izaera praktiko eta ludikoko dinamiken bidez, ho-
nako helburu hauekin:

•  familia-aisialdiko denbora indartzea,

•  elkarrekin ikastea  

•  eta familiei hezteko erremintak ematea. 

KONTSUMOBIDEn modu positiboan balioesten ditugu ekintza horiek eta horregatik, gure pres-
takuntza-proiektuetan horrelako esperientzia berritzaileak gaineratzeko eta garatzeko lan egiten 
dugu. 

ETXEKO EKONOMIA familia-tailerra

n  Helburua
Jabetzea familia-ekonomiaren kudeaketa era-
ginkorra gure seme-alabei erakutsi beharreko zer-
bait dela eta familiako kide guztiek beren egune-
roko ekintzekin lagundu dezaketela eta lagundu 
behar dutela.

n  Edukiak
•  Familia-ekonomia. Zer da, nola funtzionatzen du 

eta nola egiten da haren kontrola. Diru-sarrerak 
eta gastuak. 

•  Familia eredu baten gastuak: Gastu finkoak (ura, 
elektrizitatea, gasa, komunitatea, aseguruak, 
eskola, hipoteka eta abar), ustekabeko gastuak 

Informazio gehiago lortzeko:

Vitoria-Gasteiz
Adriano VI. kalea, 20, 1.
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 66 00
E-mail: formacion-araba@ 
kontsumobide.es

Bilbao
Nicolás Alkorta kalea, 2
48003 Bilbao
Tel.: 944 03 22 20
E-mail: formacion-bizkaia@ 
kontsumobide.es

Donostia/San Sebastián
Zarategi pasealekua, 82-84
20015 Donostia-San Sebastián 
Tel.: 943 02 25 90
E-mail: formacion-gipuzkoa@
kontsumobide.es

(matxurak, istripuak, eta abar) eta ezohiko gas-
tuak (oporrak, opariak...).

•  Familia-ekonomiako aldeak familia bakoitzean 
eta ondorioak.

•  Familia-ekonomian eragina duten gure egune-
roko bizitzako ekintzak (ura gehiegi erabiltzea, 
argia gehiegi erabiltzea, aparatu elektronikoak, 
erosketak…).

•  Aurrezteko jarraibidea familiako kide guztien ar-
tean partekatutako lan gisa.

 Informazio gehiago: 

www.kontsumobide.net

KONTSUMOBIDEk zenbait TAILER ere eskaintzen ditu Vitoria-
Gasteizko, Bilboko eta Donostiako bere PRESTAKUNTZA 
ZENTROETAN, 10 urtetik gorako haurrak dituzten familientzako:

1. WWW.INTERNET@FAMILIAS.INFO

2. SEGURTASUNEZ KOZINATZEA

3. BIDEZKO GASTUA

Familia asko hurbildu dira jada gure instalazioetara tailer horietan 
parte hartzeko. Anima zaitez eta parte hartu!
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Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan 2013-2014 datuak

KONTSUMORAKO  
PRESTAKUNTZA IKASTETXEETAN 
2013/2014ko datuak (24. EDIZIOA)

Ikastetxeetan 
kontsumoko 
prestakuntza Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
herri hauetan izan da 
2013/2014  
ikasturtean.

115  IKASTETXEK PARTE HARTU DUTE

Bisitatu ditugun  
herriak 
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Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan 2013-2014 datuak

GURASOEI ZUZENDUTAKO SAIOAK
59 saio eman ditugu eta 789 pertsona etorri dira.

saioak 4 13 0 1 21 20

Parte-hartzaileak 40 187 0 13 264 285

22.743 IKASLEK PARTE HARTU DUTE

Ikasleek landutako KONTSUMO GAIAK

HITZALDI INFORMATIBOA
haien ikastetxean 

programaren 
esperientziari buruz

TAILER PRAKTIKOA 1
“Elikadura ere bada 

hezkuntza”

TAILER PRAKTIKOA 2
“Publizitatea: babesik 

onena heztea”

TAILER PRAKTIKOA 3
“Bideojokoak, ba al dakigu 

zer dagoen jokoan?”

TAILER PRAKTIKOA 4
“Adingabeak eta Internet”

TAILER PRAKTIKOA 5
“Adingabeak eta telefono 

mugikorrak”

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

20.331
2.014

6.914

13.815

2.412

LURRALDE  
HISTORIKOAREN 

ARABERA

 

 

 
Fruta eta barazkiak
Elikagaien elaborazioa
Supermerkatua eta erosketa 
Jolasa eta jostailuak
Teknologia berriak
Publizitatearen analisia
Paperaren birziklapena
Elikagaiak eta etiketak
Ontziak eta haien 
berrerabilera
Umeen segurtasuna
Lehengaien eraldaketa
Ura: kontsumoa eta 
aurreztea
Energia
Elikagaien arteko  
konparazio- analisiak
Garraio publikoa
Ehunak
Nola defendatu gure 
eskubideak

Estetika eta elikadura:  
gorputzaren gurtza
Internet
Elikadura eta nutrizioa
Comercio justo
Publizitatea eta markak
Etxeko ekonomiaren jolasa
Kontsumoa eta ingurumena 
Jokoak eta bideo-jokoak
Aisialdirako era berriak
Elikagaien arteko  
konparazio- analisiak
Uraren kontsumo arduratsua
Lehengaien eraldaketa 
Nola defendatu gure 
eskubideak
Telefonia 
Energiaren eraginkortasuna
Etiketak
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Durangoko CPEIPs nEVErs HLBHIP ikastetxeari eskertzen diogu bere laguntza  
aldizkari hau egiteko.

Kontsumobidek aldizkari hau urtero argitaratzen du kontsumorako prestakuntza programa parte hartu duten  
ikastetxeen lankidetzarekin.

Izena eman
kontsumorako

 prestakuntzan!
KONTSUMORAKO PRESTAKUNTZA IKASTETXEETAN 
programaren bitartez, KONTSUMOBIDEtik honako hau 
eskaintzen dugu:

3 Tailer didaktikoak ikasleentzat.

3 Aholkularitza pedagogikoa zentroarentzat.

3 Dossier pedagogikoa irakasleentzat. 

3 Prestakuntza-saioak familientzat.

Informazio gehiago gure webgunean: www.kontsumobide.net

Eskakizunak
• Ikastetxearekin harremanetan egoteko eta koordinatzeko pertsona bat.
• Ikasle talde bakoitzeko 2 edo 3 tailerren eskaera egitea.
• Irakasleen inplikazioa eta presentzia ikasleekin egiten diren tailerretan.
•  Hiru ikasgela libre izatea, baita eskatutako tailerra egiteko beharrezkoak diren 

baliabideak ere: ordenagailuak, arbel digitala, ura eta abar.


