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Erosketa on bat egiteko 
gida azkarra

Erosi baino lehen 

Kontsumo-jarduera ohikoenetako 
bat izaten da produktuak erostea 
eta zerbitzuak kontratatzea. 
Alabaina, mundu guztiak ez du 
jarduera hori modurik onenean 
egiten. Zure ustez ba al dakizu ongi 
erosten? Gure gida azkarrarekin 
berehala ikasiko duzu.

Erosketa arduratsua, zentzuzkoa eta 
bermerik handienarekin egin ahal 
izateko, produktu bat erosi edo 
zerbitzu bat kontratatu aurretik, 
bitar tean eta ondoren hainbat al der di 
izan beharko zenituzke kontuan.

Zeintzuk dira erosketa on bat egiteko urratsak?

Erosketa egitean

Egin zerrenda bat behar duzunarekin. Saihestu erosketa konpultsiboak eta 
publizitateak ez dezala eraginik izan 
zuregan.

Zehaztu aurrekontu bat zenbat diru 
gasta dezakezun jakiteko.

Ez erabili gehiegi kreditu-txartela; har-
ta ra, zure gastuak zenbatekoak diren 
hobeto jabetuko zara.

Etiketa informazioa lortzeko elementu 
garrantzitsua da. Irakurri ongi.

Produktu berri guztiek bi urteko ber me-
aldia dute. Bigarren eskuko produktuen 
kasuan, bermealdi txikiagoa izan deza kete, 
baina betiere gutxienez urtebete.Egiaztatu produktua egoera onean 

dagoela.

Lor ezazu establezimenduaren itzulketa-
politikari buruzko informazioa. Erositakoa 
itzul ote dezakezun eta horretarako 
zenbateko epea duzun jakin behar duzu.

Erreparatu ea establezimendua Kontsu-
mo ko Arbitraje Sistemari atxikita da goen. 
Gatazka rik izanez gero, gatazkak auzi bide-
tik kanpo ebazteko bide horreta ra jo ahal 
izango duzu doan.
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Establezimenduak orria eman behar dizu, 
estable zimenduari dagozkion identifi kazio-datuak 
bete ta dituela. Gero, zuk zure datuak bete behar 
dituzu, zer gertatu den deskribatu, argi eta 
garbi zehaztuz zer eskatzen duzun eta, azkenik, 
erreklamazio-orria sinatu behar duzu. Enpresak ale 
arrosa hartuko du, eta zuretzat berdea izango da. 
Ale zuria Kontsumobideren bulegoetan aurkeztu 
behar duzu, zure ustez frogatzat balio dezaketen 
dokumentuen fotokopiarekin batera: fakturak, 
erosketa-tiketa edo informazio-liburuxkak, esate 
baterako.

Erosketa ondoren 

“Kontsumitzen ikasiko dut”: Ikastetxeetan 
kon tsu moari buruzko prestakuntzako progra-
maren barruan Kontsumobidek eskaintzen 
duen tailerretako bat da. Lehen Hezkuntzako 
eta Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleei 
zuzenduta dago eta, rol-joko baten bitartez, 
produktu bat erosteko garaian aintzat hartu 
beharreko alderdiak zeintzuk diren lantzen da. 
Gainera, behar izanez gero, erreklamazio bat 
nola bete ere erakusten da. Tailerraren helburua 
da erosketa modu kontziente eta arduratsuan 
egiten irakastea, kontsumitzaile diren aldetik zer 
eskubide eta betebehar dituzten jakinarazita.

Nola aurkeztu erreklamazio bat? Zer eskaintzen du Kontsumobidek?

INFORMAZIO GEHIAGO

BIZKAIA

Alameda Rekalde kalea, 39 A - behekoa. 48008 BILBAO

94 403 15 00

GIPUZKOA

Easo , 10 - 5.a 20006 DONOSTIA  / SAN SEBASTIÁN

943 02 25 47

ARABA

Santiago hiribidea, 11. 01002 VITORIA-GASTEIZ

945 06 21 61

Eskatu eta gorde tiketa: tiketa bermea 
da eta, erreklamazioa egin edo produktua 
itzuli behar izanez gero, beharko duzu.

Zure eskubideak urratu dituztela uste 
baduzu, erreklamatu. Esta ble zimenduak 
erreklamazio-orriak izateko betebeharra 
du.

ITZULKETAK
Ez ahaztu establezimenduak produktua aldatzeko betebeharra duela baina soilik 
produktua akastuna bada edo hori egiteko konpromisoa hartu badu. Dena den, hainbat 
enpresaren merkataritza-politikaren barruan sartzen da dirua itzultzeko edo erosketa-

bale bat eskaintzeko aukera. Urruneko erosketetan, 14 eguneko epea duzu produktua itzultzeko, 
inolako penalizaziorik gabe eta azalpenik eman behar izan gabe.
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Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako 
lehen zikloko ikasleei askotariko gaiei buruz, hala 
nola elikadura, publizitatea, kontsumo jasangarria, 
jolas eta jostailuak edo etiketak. Ikastetxeek 
eskaintza zabala dute aukeran, baita gurasoentzako 
jarduerak ere, eta irakasleei begira orientazio 
pedagogikoko zerbitzua ere badago.

San Inazio ikastetxeak gehiagotan ere parte hartu 
izan du programan: “Ikastaro honen bitartez 
ikasleentzat oso interesgarriak izan diren edukiak 
lantzeko aukera izan dugu”, dio Rosa Álvarez 
irakasleak. Emaitzekin oso-oso gustura daude.  Ikasleei kontsumo arduratsua eta kritikoa egitea 

zein garrantzitsua den ikusaraztea ez da lan erraza. 
Internet eta telefono mugikorrak erabiltzea arrisku-
tsua izan daitekeela konturaraztea, ingurumena 
zaintzearren birziklatu eta berrerabili egin 
behar dela ikusaraztea, edo familiek ordaindu 
behar dituzten eguneroko gastuez jabetzea 
oso lagungarri izaten dira hausnarketan 
oinarritutako jarrera izan dezaten.

Horixe da, hain justu, Ikastetxeetan kontsu moari 
buruzko prestakuntzako programaren helburua; 
horretarako, doako tailerrak eskain tzen dizkie 

Esperientzia bikaina

 

Bilboko San Inaziok eta Gasteizko Umandik zer ikasi duten azaldu digute

“Badakizu zer janzten duzun? 
Etiketak esaten dizu“  tailerrean, 

hirugarren eta laugarren 
mailako ikasleek arropa eta 

oinetakoak modu arduratsuan 
eta jasangarrian hautatu ahal 

izateko beharrezkoak diren 
tresnak eskuratu dituzte

Jostailu bat egin genuen 
plastikozko botila bat, 

kortxo bat, haria eta 
aldizkari zahar bat 

erabilita, eta oso polita 
gelditu zitzaigun!

(1. maila)
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Gainera, familiek 
ere prestakuntza-
saio berezia izan 
dute Internet eta 
telefono mugi ko rren 
erabilerarekin lotuta. 

Rosa Álvare zek azaldu 
duenez, jarduerak 

familiek uste zutena 
baino askoz ere hobeak izan ziren: “Gehiago 

ikasteko gogoz geratu ziren. Gaiak azaltzeko modua 
eta adibideak sinpleak baina oso 
egokiak iruditu zitzaizkien”.

Bestalde, Umandi Ikastolako 
irakasle, ikasle eta gurasoek 
garrantzi handia ematen diote 
kontsumo arduratsuari. Ho rre -
gatik, eguneroko bizitzan kon-
tsu mo arduratsua sustatzen 
duten ekintzak egiten 
dituz te: zaborra sailkatzea, 
konpos ta egitea, erosketa 
berdea, energia aurreztea, 
materialak berrerabiltzea… Ikastetxe horrek 
urtero egiten du tailerrak jasotzeko eskaera, eta 
oso balioespen positiboa egiten dute.

Bosgarren eta 
seigarren mailako 

ikasleek etxeko 
ekonomia ulertu eta 

modu arduratsuan 
parte hartu ahal 

izateko kontzeptuak 
ikasi dituzte “Etxeko 

ekonomiaren jokoa” 
tailerrean

Kontsumobideren Ikastetxeetan kontsumoari buruzko prestakuntzako programaren liburuxka eta 
infor ma zio guztia gure webgunean aurki dezakezu: www.kontsumobide.eus

Kontsumoari 
buruzko tailerrak 
oso dibertigarriak 

dira. Birziklatzen eta 
berrerabiltzen 

ikasi dugu; 
primeran ibili gara!

(2. maila)

Etxeko ekonomiari 
buruzko tailerra oso 
interesgarria iruditu 
zaigu eta asko ikasi 
dugu. Ez genekien 

etxean hainbeste gastu 
zegoenik!

(6. maila)
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jartzen direnetik, behar bezala erabiltzeko 
jardunbide egokiak ikasi behar dituzte. Nola 
funtzionatzen duten azaldu behar zaie, eta zer 
alde on eta zer alde txar dituzten ikusarazi, batik 
bat, pribatutasunarekin lotutakoak, betiere 
kontura daitezen argitaratzen den informazioa 
garrantzitsua dela. Adibidez, argazki bat igotzen 
badute Facebook-era inolako murrizketarik jarri 
gabe eta “publikoa” moduan partekatzen badute, 
edonork izango du eskura argazki hori, baita bere 
kontaktuetan ez dagoen jendeak eta sare sozialean 
erregistratuta ez daudenek ere. Plataforma horietan 
pribatutasuna babestea oso garrantzitsua da.

Belaunaldi berriak aro digitalean jaio dira; beraz, 
oso erraz moldatzen dira tresna teknologikoak 

erabiltzen. Zalantzarik gabe, sare sozialak dira 
aplikazio nagusiak gaur egungo gazteen artean: 
Facebook, Instagram, Snapchat… Horien bitartez 
informazio asko partekatzen da. Horregatik, 
adingabeen pribatutasuna babestearren, plataforma 
horiek erabiltzen hasten diren unean bertan 
funtsezkoa da modu arduratsuan erabiltzen 
irakastea.

Horrela, bada, hainbat kontrol-maila ezarri 
behar dira. Sare sozialekin lehen aldiz kontaktuan 

Nola babes dezaket 
nire pribatutasuna 
sare sozialetan?

Gure gizartea hiperko nek  tatuta 
dago; gailu elektro ni koz ingura-
tu ta bizi gara, eta gero eta 
lehenago hasten gara gailu 
horiek erabiltzen. Adingabeek 
sare sozialak modu ardu ra tsuan 
erabil ditzaten, zein sare era-
biltzen dituz ten jakin behar 
dugu eta ahalik eta modu 
seguru nean konfi guratzen ikasi.
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Ez geratu parte hartu gabe!

Azkenik, sare sozialen erabilera zibikoa egiten irakastea ere garrantzitsua da. Ez jokatu 
desegoki Sarean eta ez iraindu inor, inolaz ere. Errespetua izan behar du nagusi, mundu erralean 
eta birtualean.

Kontsumobideren Ikastetxeetan kontsumoari buruzko prestakuntzako programan 
honako tailer hauek eskaintzen dira: Lehen Hezkuntzarako “Telefono 
mugikorra eta Internet” tailerra, eta Bigarren Hezkuntzarako “Telefono 
mugikorra” eta “Internet” tailerrak. Ikasleek tresna teknologikoak modu 
arduratsuan eta seguruan erabiltzen ikastea da helburua.

ograman 

Konfi guratu pribatutasun-kontrolak eta ez utzi zure profi la publikoa izaten. Hartara, zuk 
partekatzen duzun hori nork ikus dezakeen jakingo duzu. 

Kontu handia izan zer argitaratzen duzun. Zure intimitateak ez luke jendaurrean ikusgai egon behar.

Desaktibatu webcama eta estali ezazu zinta isolatzailearekin edo antzeko beste zerbaitekin. 
Urrutitik pizteko gai diren espioi-programak badira.

Areagotu segurtasuna balizko erasoen aurrean; horretarako, instala ezazu antibirus bat eta 
eguneratuta eduki.

Aholkuak

Zure datu pertsonalak ikusi dituen edonork kopiatu eta erabil ditzake. Ez argita-
ratu inoiz honako informazio hau:

   Datu pertsonalak: izena, abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, non ikasten 
edo lan egiten duzun, bankuko datuak eta abar.

   Pasahitzak.
   Hurrengo oporretarako zer plan duzun eta noiz joango zaren.

Zure informazio pertsonalera sartzeko bidea dira. Sortu gako seguruak:
   Gutxienez 8 karaktere.
   Letra larriak, xeheak, zenbakiak eta sinboloak.
   Datu pertsonalik ez (izen-abizenak, NANa eta abar), ezta hitz arruntik ere.

Aholkuak:
   Erabili gako desberdinak zure kontu bakoitzerako (Facebook, Instagram 

eta abar).
   Hona trikimailu bat: pasahitza sortzeko eredu bera erabiltzea baina 

dagokion kontuarekin zerikusia duen aldaketaren bat eginda.
   Aldatu pasahitzak noizean behin.
   Ez esan inori, eta ez utzi agerian.

Pasahitzak
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Eskola-materiala,
material jasangarria

Kontsumobidek jakin beharreko guztia irakatsiko 
dizu Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei 
zuzendutako “Produktu baten bizi-zikloa” 
tailerrean.

Aukera itzazu kontsumo jasangarria sustatzen duten 
produktuak, natura-baliabideak babesten laguntzen 
dutenak, energia aurrezten dutenak eta hondakinik 
sortzen ez dutenak. Produktu jasangarriak dira 
ingurumena errespetatzen egiten direnak, eta gero 
eta ohikoagoa da dendetan horrelako produktuak 
aurkitzea. Nola jakin dezakegu zeintzuk diren? 
Oso erraza da: erreparatu etiketari. Etiketan, 
produktua egiteko erabilitako materialei buruzko 
informazioa aurki dezakezu, eta nola jokatu behar 
duzun bota nahi duzunean. Gainera, birziklatutako 
materialarekin egina ote den egiazta dezakezu, eta 
birziklagarria edo biodegradagarria ote den. 

   Gehien erabiltzen ditugun produktuen 
lehengaiak.

   Kontsumoak ingurumenean duen eragina.
   Produktu baten bizi-zikloa.
   Jasangarritasun-irizpideak produktuak 
erosteko garaian: etiketak, ontzi mota, 
birziklatzea eta abar.

   Erabilera arduratsua.

Tailerraren edukiak

Ikasturtearen hasierarekin batera, eskola-mate riala 
berritzeko garaia iristen da. Testu-liburuak, karpetak, 

koadernoak, arropa, uniformeak, gailu elektronikoak...

Gauza horiek guztiak erosteko diru asko gastatu 
behar izaten dute familiek, eta ingurumenean ere 
inpaktu handia eragiten du, alderdi jasangarriak 
aintzat hartzen ez badira.

Zure erosketen ingurumen-aztarna murriztu nahi 
duzu? Hasteko, ez erosi ikasturte berrirako material 
gehiegi. Benetan behar duzuna, erosi behar duzu 
eta jabetu gure planetaren natura-baliabideak 
mugatuak direla.

Erosketa jasangarria eginez gero, baliabide horiek 
zaintzen ari zara eta gure ingurunea babesten. 

Jakin ezazu zure erosketen bitartez nola lagun 
dezakezun ingurumenaren gaineko inpaktua murrizten
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Balioetsi produktu hori benetan behar 
ote duzun.

Berrerabili. Bilatu aurreko ikasturteko 
materiala eta/edo trukatu liburuak eta 
bestelako gaiak beste familia batzuekin.

Ez erosi gehiegizko paketatzea duten 
produktuak.

Hautatu ingurumena errespetatzen 
duten produktuak eta birziklatutakoak.

Erreparatu produktuaren etiketari eta 
ingurumen-ziurtagiri bat izan dezala. 

Zaindu materiala. Denbora gehiago 
iraungo dizu eta ez duzu behar baino 
gehiago kontsumituko.

Birziklatu eta utzi hondakin bakoitza 
dagokion edukiontzian.

Nola jakin produktu bat jasangarria ote den?

Materiala irizpide jasangarrien arabera egin dela ziurtatzen duten etiketak badira. Hona hemen hainbat:

• Substantzia sukoiak.
• Substantzia toxikoak.
• Substantzia narritagarriak.
• Ingurumenerako arriskutsuak diren substantziak.

Edozein eskolako materiala erosterakoan  saihesteko ikurrak

Birziklatutako paperezko 
edo kartoizko produktuak.

Erabat birziklatutako zuntzak 
eta zuritzaile kloratu gebekoak.

Birziklatutako zuntzak edo beste batzuk. 
Ez da onartzen kloro gasa erabiltzea. 
Ingurumen irizpideak  betetzen dira.

Kudeaketa iraunkorra duten 
basoetatik datorren papera.

Papera, koadernoak, libretak

Birziklatutako plastikoa PP (polipropileno), PE (polietileno), edo 
zelulosa azetatozko substantzia plastikoak

Material biodegradagarria

Boligrafoak, karpetak eta plastikozko artxibategiak

• Energy Star estandarrek defi nitutako kontsumo energetikoa

Informatika-tresneria

Erabilera jasangarria egiteko gomendioak

• Kudeaketa iraunkorra duten basoetatik datorren egurra.
• Lakatu  gabeko egurra.

Arkatzak



     

Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan10

Kontsumorako prestakuntza 
ikastetxeetan
2016/2017

Programaren balantzea

Bisitatutako herriak

ARABA

Amurrio
Araia
Campezo/
Kanpezu
Laguardia
Laudio/Llodio
Valdegovía/
Gaubea
Vitoria-Gasteiz
Zuia

BIZKAIA

Abanto
Amorebieta
Arratzu
Aulesti
Barakaldo
Basauri
Bermeo
Bilbo
Durango
Elorrio
Erandio
Ermua
Etxebarria
Galdakao
Getxo
Gordexola
Ispaster
Laukiz
Leioa
Lekeitio
Loiu
Markina-Xemein
Mundaka
Mungia
Muskiz
Muxika
Ondarroa
Orduña
Ortuella
Otxandio
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sopela
Trapagaran
Zalla
Zeberio

GIPUZKOA

Albiztur
Andoain
Asteasu
Azkoitia
Beasain
Bergara
Donostia/
San Sebastián
Eibar
Elgeta
Elgoibar
Errenteria
Errezil
Ezkoriatza
Gabiria
Hernani
Hondarribia
Irun
Mendaro
Mutriku
Oñati
Ordizia
Ormaiztegi
Pasaia
Segura
Tolosa
Urnieta
Villabona
Zegama
Zestoa
Zumaia
Zumarraga PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK 129BIZKAIA

82

GIPUZKOA
28

ARABA
19

BIZKAIA
31.979

ARABA
7.968

GIPUZKOA
13.045

BIZKAIA
1.590

ARABA
 373

GIPUZKOA
632

PARTE-HARTZEAK 52.992 TAILERRAK 2.595

LEHEN HEZKUNTZA 46.319

BIGARREN HEZKUNTZA 6.673

LEHEN HEZKUNTZA 2.288

BIGARREN HEZKUNTZA 307

PARTE-HARTZEAK HEZKUNTZA 
MAILAREN ARABERA

TAILERRAK HEZKUNTZA 
MAILAREN ARABERA

ABA
9

     

 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

38

8

30
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73 saio eman dira eta 996 pertsonek hatu dute parte,  honako eduki hauei lotuta:

BIZKAIA 42

GIPUZKOA 16

ARABA 15

BIZKAIA 558

GIPUZKOA 222

ARABA 216

SAIOAK LURRALDEKA PARTE-HARTZAILEAK LURRALDEKA

LEHEN HEZKUNTZA

Litxarreriak  243

Supermerkatua eta erosketak  222

Telefono mugikorra eta Internet  206

Bideo-jokoak  188

Jolasa eta jostailuak  186

Elikagaien ekoizpena  180

Ontziak eta euren berrerabilera  165

Frutak eta barazkiak  134

Publizitatearen analisia  118

Ura: nola kontsumitu eta aurreztu  116

Produktu baten bizi-zikloa  84

Etxeko ekonomia jokoan  82

Energia  81

Garraiobideak  75

Badakizu zer janzten duzun?  64

Elikagaiak: etiketak eta osaera  52

Arriskuak saihestu  47

Kontsumitzen ikasiko dut  45

Ikasleek landutako kontsumo gaiak

Gurasoei zuzendutako saioak

Publizitatea eta gorputzaren gurtza  48

Telefono mugikorra  43

Elikadura osasuntsua  41

Etxeko ekonomia jokoan  22

Bideo-jokoak  20

Internet  18

Kontsumo eta ingurumena  18

Badakizu zer janzten duzun?  17

Produktu baten bizi-zikloa  16

Bidaian ere eskubide eta betebehar  15

Kontsumitzen ikasiko dut  10

Aisia eta kontsumoa  10

Publizitatea eta markak  8

Bidezko merkataritza  5

Elikagaien manipulazio segurua  5

Ura: nola kontsumitu eta aurreztu  4

Arriskuak saihestu  3

Elikagaiak: etiketak eta osaera  2

Aurrezpen energetikoa  2

BIGARREN HEZKUNTZA

“ELIKADURA ERE 
BADA HEZKUNTZA”

“PUBLIZITATEA: 
BABESIK ONENA 

HEZTEA”

“BIDEOJOKOAK, 
BA AL DAKIGU ZER 

DAGOEN JOKOAN?”

“ADINGABEAK 
ETA INTERNET”

“ADINGABEAK 
ETA TELEFONO 
MUGIKORRAK”

“JOSTAILU EGOKIA 
AUKERATZEA”

“ETXEKO 
EKONOMIA”

INFORMAZIO-
HITZALDIA

  1  11  1  7  14  36  2  1

 16 168 10 71 180 512 18 21

SAIOAK

PARTE-HARTZAILEAK
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PARTE HARTZEKO BETEBEHARRAK

Informazio gehiago:
www.kontsumobide.eus  

Kontsumobidek aldizkari hau urtero argitaratzen du. `Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan´ programan parte hartzera 
eta zuen esperientziak partekatzera animatzen zaituztegu. Horretarako honako helbidera bidal ditzazkezue zuen eskariak: 

kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Jarrai iezaiguzue sareetan:

Kontsumorako Prestakuntza 
Ikastetxeetan programaren bitartez, 
Kontsumobidetik honako hau 
eskaintzen dugu:

Tailer didaktikoak 
ikasleentzat

Dossier pedagogikoa 
irakasleentzat 

Aholkularitza pedagogikoa 
zentroarentzat

Prestakuntza-saioak 
familientzat eta 
irakasleentzat

"

"

"

  Irakasleen inplikazioa eta ikasleekin egingo 
diren tailerretan parte hartzea.

  Hiru gela eskuragarri edukitzea (gela 
berberak izango dira prestakuntza irauten 
duen bitartean), bai eta beharrezkoak diren 
baliabideak ere: Internet, proiektorea, 
ordenagailuak, arbela digitala, etab.

  Ikasle talde bakoitzeko tailerren eskaera egitea 
(gutxienez 2 tailer eta gehienez 3).

  Gutxienez tailer baten eskaera egitea 
gurasoentzat.

  Koordinazio lanak eta klaustroaren eta 
programa-arduradunaren artean 
bitartekaritza-lanak egingo dituen pertsona bat.

  Eskola Kontseiluaren edo gurasoen elkartearen 
konpromisoa haiek gurasoentzat aukeratutako 
tailerraren deialdia egiteko.

DOAKO 
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