
Gazteenen artean ematen den ohiko erabilera: 

Gurasoekin hitz-egiteko. 

Lagunekin komunikatzeko, deiak, SMS edo WHATSAPP-en bidez. 

Musika entzuteko. 

Argazkiak atera eta bideoak egiteko zein elkarbanatzeko. 

Telefono mugikorraren erabilerak adingabeen artean, autonomia eta  

erantzukizuna bezalako oinarrizko gizarte gaitasunak garatzen  
lagundu dezake. 

 

Telefono mugikorra  modu arduratsu eta seguruan erabiltzea  
beharrezkoa dela transmititu behar diegu. 

ZENBAT URTEREKIN IZATEN DUTE TELEFONOA 

ADINGABEEN OHITURAK 

Telefono mugikor berriek komunikazioaz gain aukera ezberdinak eskaintzen dituzte: 
argazkiak atera, bideoak grabatu, Internetera konektatu, bideo-jokoetan aritu, e.a. 

Gazteek, lehen telefono  
mugikorra 10 eta 12 urte 
bitartean izaten dute. 
 
INE-ren arabera horien %48a 
gurasoen lasaitasunerako 
erosiak izaten dira. 

Azken urteetan telefono mugikorrak geroz eta  

garrantzia handiagoa hartzen joan dira gure eguneroko  
bizitzan.  Izan ere, GAUR EGUN ZAILA EGITEN ZAIGU  

TELEFONO MUGIKORRIK GABE BIZITZEA 

Adingabeak eta  
TELEFONO MUGIKORRAK 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



GOGORATU... 

Informazio gehiagorako: 

www.kontsumobide.eus 

Kontsumoko Euskal Institutua. 

www.is4k.es 
Adingabekoentzako INTERNETEKO SEGURTASUN ZENTROAREN. 

www.ertzaintza.eus 

Euskadiko polizia. 

Konfiantza giro sortu zure seme edo alabarekin, arazoak edukitzekotan 

zure laguntza eskatu ahal izateko. 

Pribatutasunean hezi. Azal iezaiozu zure seme-alabari bere datuak nola 

babesten diren. 

Berrikus itzazu zure seme edo alabarekin konpainiek dituzten eskaintza 

desberdinak eta emaiozu gastuari lotutako erantzukizuna. 

Beste pertsonei mehatxuak, beldurrak eta erasoak eragitearen ondorioak 

ohartarazi. Kasu hauek salatu ahal eta behar direla jakinarazi. 
Ertzaintzaren edozein komisarian edo emailez egin dezakegu: 

di@ertzaintza.eus 

ARRISKU OHIKOENAK 

GEHIEGIZKO ERABILERA ETA MENPEKOTASUNA: 

Larritasun sentsazioa mugikorra eskura ez dagoenean. 

ARRISKU EKONOMIKOA EDOTA IRUZURRA: Kontuz 

ibili behar da TARIFA OSAGARRIKO zerbitzuekin, (ohikoa 
baino kostu handiagoa dutenak).  

- 803, 806, 807, 905 edo 907 tik hasten diren zenbakietarako deiak.

- 2, 3, 79 edo 99 zenbakiez hasten diren  SMS edo MMSak:  (doinuak deskarga-
tzeko, lehiaketetan parte hartzeko  eta abarreko zerbitzuak) Hasierako zifra 79
izatekotan, segidan mezuak jasotzeko harpidetza-zerbitzua da. Harpidetza
uzteko, mezu bat bidali behar dugu dagokion telefono-zenbakira. Mezuan “BAJA”
hitza idatzi behar dugu, enpresak zerbitzua identifikatzeko erabiltzen duen
gako-hitza jarraian duela.; “BAJA (gako-hitza)”

MATERIAL DESEGOKIRAKO SARBIDEA IZATEA: Pornografia, indarkeriara, 

ankerkeriara edota arrazakeriara bultzatzen duten materialak.  

JAZARPENA, PRIBATUTASUNAREN KONTRAKO MEHATXUAK ETA  

SEXTINGA: Zure seme edo alaba subjektu aktibo ala pasiboa izan ahal da. 
Erasotzailea edo erasoak jasaten duena izan ahal da.  

https://www.is4k.es/

