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AURKEZPENA  

Erosketa on bat egiteko aldagai ugari izan behar dira kontuan: zergatik egin behar du-

gun erosketa, kalitate/prezio lotura, produktuari buruzko informazioa, eta erosketaren 

ondorioak gizartean, ekonomian eta ingurumenean.  

 
Haurrak erosketa-erabakietan parte hartzen hasten direnetik, edo erosketak haurrek 
egiten dituztenetik, hautaketa-irizpideak garatzen hasten dira. Horretarako, euren zale-

tasunak kontuan izango dituzte, publizitatearen eragina ere izan dezakete, edo moda edo 
promozioen joera nagusiari jarrai diezaiokete. Kontsumo–hezkuntzaren bidez irizpide ge-

hiago eskuratu behar dituzte hautaketak modu kontziente eta arduratsuagoan egin ahal 

izan ditzaten.  

HELBURU OROKORRA  

 

Erosketak modu informatu, kontziente eta arduratsuan egiteko behar dituzten oinarrizko 

gaitasunak eskuratzea.  

 
HELBURU ESPEZIFIKOAK  

 

 Kontsumitzaileak erosketa-prozesu osoan dituen eskubide eta betebeharren berri 

izatea.  

 Erosketa bat egiteko garaian hausnarketak egiteko eta hainbat aldagai kontuan iza-

teko ohitura hartzea.  

 Etiketak informazio-iturri baliagarritzat hartzea eta etiketa horiek irakurtzen eta 

horien edukia argitzen ikastea.  

 Ehun motak eta horien ezaugarriak ezagutzea.  

 Merkataritza tradizionalaren eta bidezko merkataritzaren funtzionamendua ezagu-

tzea.  

 Familia batean hilabete batean sor daitezkeen gastuez jabetzea, baita dirua ongi 

administratzeko premiaz ere.  

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA 

Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren oina-
rrizko gaitasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 zutabee-
tan oinarrituta (jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten 
ikastea).  
 
Horretarako, hainbat IRIZPIDETAN (premiak, produktuaren ezaugarriak, etiketak, elkarta-
suna, iraunkortasuna ) oinarritutako EROSKETA ARDURATSU ETA KRITIKOAK egiteko 
behar diren jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioez baliatuko dira.  
 

HELBURUAK 
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Etiketak 

INFORMAZIOA 

Erosketarako irizpideak 

Erosketak egiteko irizpideak asko eta askotarikoak dira: modak, zaletasunak, ekonomia, 

kalitatea, marka ezaguna   

 
Erosketa arduratsuak alderdi etiko, sozial eta iraunkorretan oinarrituta egoten dira. 

Kontuan izan beharreko irizpideak:  

 

  Publizitateak ez dezala eragin erabakian.  

  Pentsatu zer behar dugun egiaz. Saihestu erosketa konpultsiboa.  

  Kudeatu ekonomia modu eraginkorrean.  

  Hautatu produktu ekologiko, berrerabilgarri eta birziklagarriak.  

  Bultzatu bidezko merkataritza eta herrialde behartsuekiko solidarioa dena.  

  Sustatu tokiko merkataritza.  

  Egin produktu natural, osasungarri eta seguruen aldeko haututa.  

  Eman garrantzia etiketetako informazioari.  

 
Izan ere, erosketa arduratsua egiteak esan nahi du gu guztiok produkzioaren eta kontsu-
moaren inpaktuen (gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren arloko inpaktuen) eran-
tzule garela ez ahaztea.  
 
Ikuspegi pedagogikotik begiratuta, ikasleen ikuspuntua zabaltzea da garrantzitsuena, 
erosketak ikuspuntu globalago batetik begiratuta azter ditzaten eta euren balio-eskala 
osa dezaten, erabakiak hartzeko garaian.  

Produktuak etiketatzea nahitaezkoa da, ez du gaizki-ulerturik eragin behar, eta pro-

duktuaren oinarrizko ezaugarriei buruzko informazioa eman behar du, egiazkoa, era-

ginkorra eta nahikoa.  

 
Elikagaien etiketak  
 
Etiketetan honako hauek adierazi behar dira, derrigor: 

 

 Elikagaiaren izendapena. 

 Osagaien zerrenda. 

 Alergiak eta intolerantziak eragiten dituzten substantziak. Nabarmendu  egin    

behar dira bereizitako tipografiaz 

 

* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horre-
tan, jarduera osagarrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  



 

 4 

 

 Osagai jakin baten kopurua, osagai hori elikagaiaren izendapenean agertzen bada 

edo etiketan hitzen, irudien edo irudikapen grafikoen bidez nabarmentzen bada.  

 Elikagaiaren kopuru netoa. 

 Iraungitze-data edo gutxieneko iraupen-data. 

 Enpresaren identifikazioa. 

 Jatorriko herrialdea edo jatorria. 

 Kontserbatzeko eta erabiltzeko baldintza bereziak. 

 Erabiltzeko argibideak. 

 Sorta. 

 Nutrizioari buruzko informazioa. 

 
2016ko abenduaren 13tik aurrera, nahitaezkoa izango da nutrizioari buruzko informa-

zioa. Energia-balioa eta gantzen, gantz-azido saturatuen, karbohidratoen, azukreen, 

proteinen eta gatzaren edukiak agertu behar dira. 

 

 
Oinetakoen etiketak  
 
Oinetakoen etiketan oinetakoaren fabrikazioan erabilitako materialari buruzko informa-

zioa bildu behar da, oinetakoaren zati guztiei dagokienez: oinetako-bularra, forrua, barne

-zorua eta zorua.  

 

Etiketak ongi ikusteko modukoa izan behar du eta ondo lotuta egon beharko du, oine-
tako-bikoteko zapata batean, gutxienez. Horretaz gain, oinetakoaren zatien osaeraren 

B) Forrua eta barne-  
zorua  
Oinetako-bularraren 
forruaz eta barne-zoruaz 
osatuta dago, eta oineta-
koaren barruko estaldura 
osatzen dute. 

C) Zorua 
Oinetakoaren beheko 
aldea da eta oinetako-
bularrari loturik dago. 
Marruskadura-gatik higatu 
egiten da. 

A) Oinetako-bularra 
Zoruari lotuta dagoen 
egiturazko elementuaren 
kanpoko alderdia da. 

 
Oinetako-

bularra 

 
Forrua eta 

 barne-
zorua 

 

Zorua 

Piktograma Testu-
adierazpena 

      Testu-identifikazioa             Piktograma 

Larrua 

Larrua 
koipeztatua 

Ehuna 

Beste  
material 
batzuk 
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Ehunen etiketak  
 
Ehungintzako produktuetan honako informazio hau adierazi behar da, nahitaez:  

 Fabrikatzailearen, merkatariaren edo inportatzailearen izena, helbidea eta IFZa.  

 Espainian fabrikatutako produktuen kasuan, fabrikatzailearen industria-erregistroko 

zenbakia adierazi behar da.  

 Jantzigintzako eta puntuz egindako jantzietan —galtzerdigintzakoetan izan ezik— pro-

duktuaren osaera.  

 Etiketak material iraunkorrez egina izan behar du, ahal dela ehun-gaiez, eta modu 

iraunkorrean jantziari josita edo lotuta egongo da; jantziaren bizitza erabilgarri ber-

dina izan behar du.  

 Ehungintzako produktua bilduta saltzen denean, etiketak bilgarrian ere egon beharko 

du, produktua kanpotik argi eta garbi ikusten ez bada.  

 

Ehungintzako produktua nola zaindu adierazteko etiketa ere badago, eta nahi izanez 

gero erants daiteke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SINBOLOAK etiketetan  
 
Ingurumena errespetatzen duten protokoloak betetzen dituzten en-
presek ziurtagiriak lortzen dituzte. Ziurtagiri horiek bermatzen di-
gute produktuen eta zerbitzuen bizitza-zikloan oinarrizko irizpideak 
ezarri direla produkzioaren edo kontsumoaren eragina txikiena izan 
dadin ingurumenerako.  

 

EHUNGINTZA PRODUKTUAK. Ehungintza-produktuen eraldaketa-prozesu 
osoan, azken kontsumitzailearengana iritsi arte, produktu horietan substan-
tzia kaltegarririk ez dagoela bermatzen du.  

 

Europar Batasuneko sinbolo ofiziala da eta zera adierazten du, produktua-
ren produkzioan ingurumena ahalik eta gehien errespetatu dela.  

Garbitu eskuz edo makinaz. Harras-

karen barruko zifrek garbitzeko 

gehieneko tenperatura adierazten 

Harraskaren azpiko marrak zera esan 

nahi du, produktua gutxi astindu 

behar dela. 

Harraskaren barruko eskuak zera 

adierazten du, produktua oso gutxi 

astin daitekeela, eta beraz, eskuz eta 

gehienez 40º-ko tenperaturan garbitu 

Ez garbitu. 
 

Lixiba erabil daiteke. 
 

Ez erabili lixiba. 
 

Puntuek lisatzeko gehieneko tenperatura 

adierazten dute: 

Tenperatura txikia: gehienez 110º C 

Tenperatura ertaina: gehienez 150º C 

Tenperatura handia: gehienez 200º C 

Ez lisatu. 

Garbitu lehorrean. Zirkuluaren barruko 

letrek tindatze-lanetan erabiltzen diren 

disolbatzaileak adierazten dituzte. 

Ez garbitu lehorrean. 

Lehorgailuan lehor daiteke. Puntuek 

tenperatura adierazten dute: 

Edozein tenperaturan 

Tenperatura moderatuan 

Ez lehortu lehorgailuan. 
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APARATU ELEKTRIKOAK. Monitore, ordenagailu, sistema eragile, es-
kaner, fotokopiagailu eta fax-aparatuetarako. Energia aurrezteko sis-
tema bat dute, eta sistema horri esker, aparatu horiek  atseden-
egoerara igarotzen dira denbora-tarte jakin bat igaro eta erabiltzen ez 
direnean.  

 

ETXETRESNA ELEKTRIKOAK. Energiaren edo uraren kontsumoa-
ren eraginkortasunari buruzko informazioa ematen digu. Prestazio 
berak izanik, energia eta/edo ur gutxiago kontsumitu eta eraginkorra-
goa izango den etxetresna elektrikoa aukeratzeko lagungarri izango 
zaigu.  

Ingurumenean eragin txikiena duten produktu edo zerbitzuak 
identifikatzeko bereizgarria, bizitza-ziklo osoan: erabilitako lehen-
gaiak, diseinua, fabrikazioa, erabilera eta erabilgarritasunaldia 
amaitu osteko deuseztatzea.  

Beste hainbat produkturen (esaterako, jostailuak edo bideojokoak) etiketei buruzko informazio ge-

hiago aurkituko duzu aisialdiko eta jolasen blokean. 

Ehunak 

Jantzi edo arropa bat erosteko garaian ez litzaieke soilik modari eta zaletasunari erre-
paratu behar. Jantzia egiteko erabilitako lehengai edo ehun motaren arabera, kalitatea, 
iraupena eta zaintzeko baldintzak aldatu egiten dira. Horregatik, arropa bat erosten 
dugunean ehunaren ezaugarriei arreta handiagoa eman beharko genieke.  
Ehun-zuntzen sailkapena:  

 

Zeta 
Zeta-harraren kuskutik ateratzen da. Arina da, ukitzeko atsegina, disti-

ratsua eta koloreak ongi finkatzen ditu. Ez du suak hartzen, elastikoa 
da, ura atxikitzen du eta intsektuek ez diote eraso egiten. Arazo nagu-

sia hauxe da: kontu handiz zaindu behar da.  

 

Artilea 
Artilea ardiaren ilea da. Isolatzaile termiko ona da, ez du suak hartzen, 

xurgatzailea da eta oso gutxi zimurtzen da. Eragozpenak: tenperatura 
handitan garbituz gero txikiagotu egiten da, horitu egiten da eta sitsak 

jan dezake.  

 

 

Alpaka  
Hego Amerikan, batik bat, Andeen inguruan bizi den animalia baten ilea 

da. Ilea distiratsua da eta ukitzeko atsegina.  
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Angora  
Angorako untxiaren ilea da, fina, zetatsua eta oso-oso leuna ukitzeko; 
Angorako untxiaren ilea goi-mailako kalitateko puntuzko ehunetan erabil-
tzen da. Jatorriz Turkiakoa da.  

Kaxmir 
India eta Pakistan artean dagoen Asiako Kaxmir-eko ahuntzaren iletik 
ateratzen da. Mendebaldean, ile hori oso-oso garesti saltzen da.  

Gamelua 
Ile fin, leun eta lisoa da, ehun arin eta iragazgaitzak egiteko erabil-

tzen dena.  

Larrua 
Animalien azala da, ondua. Nahitaez ondu behar izaten da, azala ez 

hondatzeko eta malgu izaten jarrai dezan. Efektu hori lortzeko erabil-
tzen diren substantziek azken emaitza baldintzatzen dute. Larrua go-

gorra eta malgua da, eta iragazgaitz egin daiteke.  

Kotoia 
Kotoi-landarearen haziaren zuntza da. Freskoa eta malgua da eta ez du 

elektrizitate estatikorik pilatzen. Urratuen eta marruskaduraren au-
rrean erresistentzia handia du, oso xurgatzailea da, ez da trinkotzen 

eta iraunkorra da. Hona hemen eragozpenak: tenperatura handitan 

garbituz gero txikitu egiten da, eta zimurtu egiten da.  

Lihoa 
Liho-landarearen zurtoinetik ateratzen den zuntza. Ehun oso freskoa da, 

ukitzeko atsegina eta ez du metatzen elektrizitate estatikorik. Estanpa-

tzeko oso egokia da. Eragozpen nagusia: zimurtzeko joera.  

Zuntz artifizialak 
Landareen oinarrizko osagai batetik fabrikatzen dira, zelulosatik, ale-

gia. Zelulosa kimikoki erauzten da zuretik, kotoi-iletik edo paper-

hondakinetatik.  
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Zuntz sintetikoak 
Naturan ez dauden eta sintesi kimiko bidez lantzen diren materietatik sor-
tzen dira. Zuntz horietako gehienak petrolioaren azpiproduktuak izaten dira; 
beraz, lehengai berriztaezinak erabili behar dira, baita energia-gastu handia 
egin ere, tratamendu-prozesuan. Gainera, ez dira biodegradagarriak eta ho-
rrek esan nahi du elikatze kateetatik at egoten direla denbora luzez, oso 
mantso deskonposatzen direlako.  

 
Zuntz artifizialen eta sintetikoen eragozpen bat hauxe izaten da: ez dute gorputzaren 
transpirazioa ahalbidetzeko ahalmenik; material konpaktua denez, ez du hezetasuna 
xurgatzen. Bestalde, mota horretako hainbat zuntzek erreakzio alergikoak eragin ditza-
kete zenbait pertsonengan.  

  

EHUN ZUNTZAK 
  

jatorria mota  

NATURALAK  

  

animalia 

ZETA 
ARTILEA 
ANGORA 

KAXIMIRA 
ALPAKA 
LARRUA  

landarea 
KOTOIA 
LIHOA 

minerala ASBESTOAK  

ARTIFIZIALAK  

  
polimero naturalak 

RAYONA 
BISKOSA  

SINTETIKOAK  polimero sintetikoak 

NYLONA 
POLIESTERA 
ELASTANOA 
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Bidezko merkataritza 

 
Gure kontsumo–aukerek mundu guztiko beste pertsona batzuengan eragiten dute: 
Asiako ehungintzako langileengan, Afrikako nekazariengan, Latinoamerikako artisauen-
gan...  

 
Egunero kontsumitzen ditugun produktuak planetako edozein tokitatik datoz eta esku 
askotatik igaro dira. Produktu baten truke ordaintzen dugun dirutik, zati txiki-txiki bat 
baino ez da izaten produktoreentzat, eta gure diruaren zati handiena nazioarteko en-
presa handiei eta bitartekariei iristen zaie.  

 
Bidezko merkataritza bidegabeko merkataritza-harreman horien alternatiba bat da. Bi-
dezko merkataritzan, produkzio-enpresa txikien eta kontsumitzaileen artean harreman 
zuzenagoa sortzen da. Bidezko merkataritzako erakundeek nekazarien edo artisauen 
kooperatibetatik zuzenean inportatzen dituzte produktuak, eta bidezko soldata ordain-
tzen zaie, bizimodu duina izan dezaten.  

FAIRTRADE zigilua ziurtapen-tresna bat da  
 

Bidezko Merkataritzako produktuei merkatuetarako sarbidea handi-

tzen die.  

 
Zigilua duen produktu horrek Bidezko Merkataritzaren nazioar-

teko estandarrak betetzen dituela ziurtatzen dio kontsumitzai-

leari.  

 
Merkataritza-agenteei Bidezko Merkataritzako produktuak lortzea 

ahalbidetzen die.  

                                                    

www.sellocomerciojusto.org 
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 Familia — ekonomia 

Zenbait kasutan, gazteenak ez dira konturatzen familia batek zenbat gastu ordaindu 
behar izaten dituen eta familia-ekonomia modu eraginkorrean kudeatzea oso garran-
tzitsua dela. Hona hemen kudeaketa egokia egiteko pausoak:  

 

1. Aurrekontu bat egitea, errealista eta gure egoera zehatzaren araberakoa (gure 

diru-sarrerak eta gure gastuak)  

DIRU SARRERAK GASTUAK 

  AURREIKUSIAK ERREALAK   
AURRE- 

IKUSIAK 
ERREALAK 

Finkoak 
Soldata 
Pentsioa 
... 

 
 

    

Finkoak 
Janaria 
Etxebizitza 
garraioa 
Hezkuntza 
...   

    

Aldakorrak 
Unean uneko 

lanak 
  
Dibidenduak 
...  

    

Aldako-

rrak 
Aurreikus 

daitezkee-

nak 
  
Ezustekoak 

 
 

    

GUZTIRA           

Horrelako taula batean DIRU-SARRERAK eta GASTUAK bil ditzakegu. Berdez aurrei-
kusi ditugun diru-sarrerak eta gastuak, eta arrosez benetan izan ditugun diru-sarrerak 
eta gastuak.  

 
Diru-sarreretan eta gastuetan, bietan ere honako hauek bereiz ditzakegu: finkoak, hau 
da, hilero errepikatzen direnak, eta hilabete batetik bestera aldatu egiten direnak eta 
ezberdinak direnak.  

 
Horrela eginez gero, gure diru-sarrerak eta gastuak identifikatuko ditugu eta gure 
ekonomia planifikatu ahal izango dugu. Aurrekontua ongi kalkulatzen badugu, ezerta-
rako balio ez duten erosketak egitea saihesten da eta erosketa arduratsua egin daiteke; 
hartara, hilaren amaierara iritsiko gara bizi-maila gehiegi aldatu behar izan gabe.  

 

 
Baina hori horrela izan dadin, familia-unitatea osatzen duten kide guztien inplikazioa 
lortu behar da, haur eta heldu.  
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2. Balantzea egitea, izandako diru-sarreren eta gastuen artean, familia-
aurrekontua kudeatzeko tresna moduan, eta gure gastuak kudeatzeko eta kontrola-
tzeko kultura geureganatzea, arian-arian. Aztertu honako hauek:  

 

 Aurreikuspena (gure ustez zer diru-sarrera eta gastu izan ditzakegun).  

 Gastu erreala (egiaz izan ditugun diru-sarrerak eta gastuak)  
 

Hasierako diagnostiko hori egin ostean, markatu jarraitu beharreko hurrengo pausoak:  

 Dirua alferrik xahutzea dakarten ekintzak aldatzea.  

 Erosketa jakin batzuk egiteko (etxebizitza berria, etxetresna elektrikoak, opo-

rrak…) aurrezkiak izatea.  

 Zorrak kitatzeko aurrezkiak izatea.  
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 BALIABIDEAK  

Informazio-gidak  
 

 KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  

 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2009.  

 

 YOUTHXCHANGE GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2005. Gure gizartean kontsumo iraunkorrarekin loturiko 

gaien eta erronken laburpena egiten du.  

 
    

Material didaktikoak  
 

ELIKAGAIEN ETIKETAK, PUBLIZITATEA, ESTABLEZIMENDUTIK KANPOKO SALMENTAK 

ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK  

    Kontsumobide 2013 
     Bideoak, informazioa eta ekintza ludikoak 

 

 KONTSUMOA IKUSPEGI MATEMATIKOAREKIN 

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2005.  
DBHko 1. zikloko ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 5 gai mate-

matika-ariketen bidez lantzeko.  

 

 KONTSUMITZAILEAREN HEZIKETARAKO 133 TAILER 

Kontsumoko Institutu Nazionala. 2004.  
Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako kontsumo-arloko tailer didaktikoen proposamena.  

 

Web-orriak  
 

www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 

 

www.gazteaukera.euskadi.net  
EAEko gazteentzako atari tematikoa. Osasunaren atalean, informazio zehaztua eta eguneratua aurki dai-

teke, erraz ulertzeko moduan idatzita, honako gai hauei buruz: kosmetikoak, piercing-ak, tatuajeak, 

eguzkitako betaurrekoak eta abar.  
 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
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Helbide interesgarriak  
 

 

Kontsumobide. Egoitza nagusia 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren Lurralde Zerbitzuak 

 
Arabako Lurralde Zerbitzua 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.es 

 

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua 

Alameda Rekalde, 39 A  -  behekoa 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.es 

 

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua 

Easo, 10 -  5a   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorrekoprestakuntza zentroak 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1a 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.es 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.es 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 


