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Lehenik eta behin segurtasuna
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1. Helburua 

Piercing bat jartzeak edo tatuaje bat egiteak izan dezakeen arriskuaz eta jardun 

aurretik gogoeta egiteak duen garrantziaz jabetzea. 

Ikasleei gorputzean aldaketaren bat (piercinga edo tatuajea) egiteko beharrezkoak 

diren jakintzak ematea, segurtasunez egin ahal izan dezaten. 

Piercing bat jartzeko edo tatuaje bat egiteko erabiltzen diren tekniken eta teknika 

bakoitzean exijitu beharreko segurtasunaren berri izatea. 

Gorputzean egiten den aldaketa batek maila higieniko-sanitarioan zein gizarte mailan 

izan ditzakeen ondorioen berri izatea. 

Kasu horretan Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan aplikatu beharreko indarreko 

legeriaren berri izatea. 

 

 

2. Edukiak 

• Piercinga eta tatuajea: definizioa 

• Piercingen eta tatuajeen historia 

• Piercingak eta tatuajeak: motak 

• Piercing bat edo tatuaje bat egin aurretik kontuan hartu beharreko alderdiak 

• Piercing bat edo tatuaje bat egin ondoren kontuan hartu beharreko alderdiak 

• Tatuajeak eta piercingak kentzeko metodoak 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

 
1. Egin al duzu tatuajerik edo piercingik, edota egitea pentsatu al duzu? 

 

2. Egin izanaren edo egin nahi izatearen arrazoiak: 

□ Beti nahi izan dut tatuaje bat. 

□ Nire lagunik onenak egin zuen. 

□ Nire emaztegaiak atsegin zuen. 

□ Gurasoak amorrarazteko. 

□ Adiskideak praktikatu egin nahi zuen. 

□ Desberdina izan nahi nuen. 

□ Jai baten ondoren piercing batekin agertu 

nintzen. 

□ Auzoan ez zaituzte errespetatzen tatuajerik 

ez baduzu. 

□ Modan dago. 

□ Nahi dudalako. 

□ Sexyegia da ezetz esateko. 

□ Gorputza apaindu egiten dit. 

□ Jendeak arreta handiagoa jarriko du nigan. 

□ Atsegin ez dudan atal bat estaltzen dit. 

□ Sekretu txiki bat izan nahi dut. 

□ Beste batzuk (adierazi)  

____________________________________ 

3. Informatu al zara gaiaren inguruan? 

 

4. Praktika horietan segurtasun-baldintzak garrantzitsuak direla uste al duzu? 

 

5. Ba al dakizu paperen bat sinatu behar ote den? 

 

6. Ba al dakizu zer baldintza bete behar dituzten praktika horiek egiten dituzten 

establezimenduek eta profesionalek? 

 

7. Ba al dakizu nolako arriskuak dituzten piercingek zein tatuajeek? 

 

8. Non bilatuko zenuke gai horri buruzko informazioa? 

 

9. Arazorik izango bazenu, nora joko zenuke? 
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3.1. Tailerrari dagokionez 
 

ARIKETA 1: PIERCINGAK ETA TATUAJEAK: DEFINIZIOA ETA HISTORIA. 

Taldea bitan zatituko da, eta bakoitza mahai batean eseriko da. Mahai bat piercingena 

izango da, eta bestea tatuajeena. Talde bakoitzari esaldi batzuk emango zaizkio, eta bi 

kontzeptuetako bakoitza definituko duten esaldiak aukeratu beharko dituzte ikasleek. 

 

ARIKETA 2: JOKOA: TATUAJE BAT EDO PIERCING BAT EGITEA 

Tatuaje bat zein piercing bat egiteko jarraitu beharreko prozesu osoa hartuko du 

kontuan jarduera horrek (egin aurretik, egiterakoan eta egin ondoren). 

Horretarako, “trivial” moduko joko bat planteatu da. Talde bakoitzak joko-taulan zehar 

mugitu eta gorputza edertzeko praktika horien prozesuaren urrats bakoitza gainditu 

beharko du. 

Honako alderdi hauek landuko dira: 

• Erabakiak hartzea. 

• Piercing edo tatuaje motaren aukeraketa. 

• Jartzeko lekuaren aukeraketa. 

• Egin ondorengo zainketak. 

• Establezimenduaren aukeraketa. 

• Kentzeko aukerak. 

 

ARIKETA 3: ONDORIOAK 

Azken gogoeta gisa elkarrizketa txiki bat egingo da tailerrean aipatutako zenbait gauza 

berraztertzeko, eta, horrela, gorputza edertzeko era horietako bat erabiltzean kontuan 

hartu beharreko segurtasun-baldintzak gogora ekartzeko. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

4.2. Beste talde batzuk  

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

     

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
     

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
     

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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5. Baliabideak 

Material didaktikoa 

Kontsumobideren Prestakuntza eta Informazio Zentroan mailega daitekeen 

materiala: 

● Elkarteentzako maletak: 

Piercinak eta tatuajeak. Eta zuk non egingo zenuke? 

 

Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO 

AGENTZIA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• KONTSUMITZAILEAREN EUROPAKO ZENTROA ESPAINIAN 

http://www.cec.consumo-inc.es 

 

• LINEAKO KONTSUMORAKO HEZKUNTZA. EUROPAR BATZORDEAREN OSASUN 

ETA KONTSUMO ZUZENDARITZA NAGUSIAK FINANTZATUTAKO PROIEKTUA 

http://www.consumerclassroom.eu/ 

 

Helbide interesgarriak 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta 

informazio zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  
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