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Aurrez aurreko prestakuntza gure zentroetan.

Zuzeneko online prestakuntza.

Kontsumobide, 

Kontsumoko Prestakuntza Zentroak

Zer eskaintzen dute?

Prestakuntza-modalitateak

Aholkularitza zerbitzua

Prestakuntza eskaintza zabala

Material didaktikoak

Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutuak, 

bere prestakuntza zentroen bitartez, kontsumo-

arloko prestakuntza ekintzak diseinatzen, egiten eta 

garatzen ditu. 

Kontsumitzaile eta profesional guztien eskura, gizartearen talde 
ezberdinetara egokituak.

Hezitzaileentzako arreta pertsonalizatua, talde bakoitzaren premien 

arabera prestakuntza-ekintzak egokitu ahal izateko.

Kontsumoari buruzko materialak, ikasgelan edo 

etxean lantzeko, mailegu-erregimenean eskuragarri.

Beharrezkoa bada, zuen zentrora joango 

gara (aurreko modalitateak bideragarriak 

ez badira, jarri harremanetan eta ikusiko 

ditugu aukera ezberdinak).

prestakuntza
DOAKO

prestakuntza
ONLINE
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Segurtasun-protokoloa eta 

indarrean dagoen higiene- eta 

osasun-araudia errespetatuko dira.

http://www.kontsumobide.eus


Material didaktikoak. 

Etxebizitza alokatzea eta erostea.

KB lankidetzan aritu eta eraiki.

Enpresentzako prestakuntza.

Online ekintzak: klikatu, jolastu eta eraiki

Kontsumo erronkak

Escape room

Online jokoak

Material didaktikoak ingelesez.

Eguneroko matematikak.

Nabarmentzekoak
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Izen-ematea eta kontaktua

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia

Adriano VI 20 -1.

945 01 66 00

formacion-araba@kontsumobide.eus

Nicolás Alkorta 2

944 03 22 20

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus

Zarategi pas. 82-84

943 02 25 90

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

Nori zuzendua:

Bigarren hezkuntzako 2. 

zikloko eta batxilergoko 

ikasleak.

Helduen ikastetxeak.

Prestakuntza-zikloak.

Hezkuntza-premia 

bereziak dituzten 

pertsonak.

Gizarte-talde ezberdinak.

Profesionalak.

Herritarrak orokorrean.

Aurkibidera joan

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/kontsumo-erronka/
https://view.genial.ly/5ede14d09294330cf0df3e4b
https://view.genial.ly/5f17e8b992f0540d72b77d98
https://view.genial.ly/5ec7eff25cf4ce0d97da8a2d/presentation-aketx-operazioa
https://view.genial.ly/6022aa3f3afe100d92860e03
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia%40kontsumobide.eus?subject=
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus


Kontsumoari buruzko oinarrizko argibideak

Informa zaitez, bidaiatu eta gozatu

Publizitatea aldizkarietan, karteletan... 

Ausartuko zinateke interpretatzen?

Publizitate spota

Publizitate motak telebistan

Publizitatea eta gorputzaren miresmena

Babestu adingabeak publizitatetik!

Publizitatea 2.0

Nola saltzen digute jaten duguna?

Kosmetikoak

Tailerrak

Eskubideak eta betebeharrak

Publizitatea

Kontsumo-arloko gai desberdinak zuzenean 

eta modu praktikoan landu daitezke.

Kontsumobidek 40 tailer antolatzen ditu eta 

horiek 9 gai-arlotan banatuta daude. Tailerrei 

buruzko informazio guztia webgunean aurki 
dezakezu: www.kontsumobide.eus.

Webgunean, “Prestakuntza” atalean, klik egin 

“Prestakuntza eskaintza” atalean.
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Hezkuntza-premia berezietara egokituta.

Minimaratoi-atalean eskuragarri.

Informazio gehiago

Aurkibidera joan

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

Nori zuzendua: 

14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6 

Gehienez 15

Iraupena:

Ordu eta erdi

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_derechos/eu_def/adjuntos/derechos_deberes_nociones_basicas_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_derechos/eu_def/adjuntos/derechos_deberes_viaja_disfruta_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_revistas_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_revistas_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_spot_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_television_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_culto_cuerpo_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_menores_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_publicidad_2.0_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_publicidad/eu_def/adjuntos/publicidad_como_nos_venden_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_cosmeticos_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_talleres_centros_formacion/eu_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_talleres_centros_formacion/eu_def/index.shtml
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/tailerrak-kontsumobideko-kontsumorako-prestakuntza-zentroetan/y10-kb2contm/eu/


Hondakinak

Zaborretarako materialak: urrezko 3 arauak

Birziklapena eta gaikako bilketa

Erosketa berdea

Natura baliabideak

Energia aurreztea

Ura bizia da

Kontsumo arduratsua

Kontsumo arduratsua

Erosketak egiteko irizpideak

Salmenta teknikak

Etxeko ekonomia

Opor-eskaintza: informa zaitez eta gozatu

Ba al dakizu zer janzten duzun? Etiketak esaten dizu

Ba al dakizu zer jaten duzun? Etiketak esaten 

dizu

Haragien eta arrainen etiketak

Elikagaien gehigarriak. Erabilgarriak eta 

beharrezkoak?

Etiketak
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Erosketak eta zerbitzuak

Iraunkortasuna

Aurkibidera joan

Hezkuntza-premia berezietara egokituta.

Minimaratoi-atalean eskuragarri.

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_3r_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_reciclaje_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_compra_verde_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_ahorro_energetico_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_agua_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_sostenibilidad/eu_def/adjuntos/sostenibilidad_consumo_responsable_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_compras/eu_def/adjuntos/compras_servicios_criterios_compra_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_compras/eu_def/adjuntos/compras_servicios_tecnicas_venta_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_compras/eu_def/adjuntos/compras_servicios_economia_domestica_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_compras/eu_def/adjuntos/compras_servicios_viaje_combinado_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_textil_etiquetas_hablan_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_alimentos_etiquetas_hablan_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_alimentos_etiquetas_hablan_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_carnes_pescados_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_aditivos_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_etiquetado/eu_def/adjuntos/etiquetado_aditivos_eu.pdf


Dieta orekatua: elikagaien gurpila

Dieta orekatua: nutrienteak

Haurren elikadura 

Elikadura 50 urtetik aurrera

Banku-eragiketak. Hastapena

Banku-eragiketak. Sakontzea

Txartelak

Irekita 24 orduetan. Online erosketak

Telefono mugikorra, ba al dakizu zer 

kontratatzen duzun?

Gazteak eta nabigazio segurua

Nabigazio segurua helduentzat

Segurtasunez elikatu

Saihestu etxeko istripuak

Piercingak eta tatuajeak. Lehenik eta behin 

segurtasuna

Medikamentuak: erabilera arduratsua

Eguzkitan, produktu seguruak erabili

Elikadura

Finantza-zerbitzuak

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT)

Segurtasuna
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€

!

Aurkibidera joan

Hezkuntza-premia berezietara egokituta.

Minimaratoi-atalean eskuragarri.

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_alimentacion/eu_def/adjuntos/alimentacion_dieta_rueda_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_alimentacion/eu_def/adjuntos/alimentacion_dieta_nutrientes_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_alimentacion/eu_def/adjuntos/alimentacion_infantil_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_alimentacion/eu_def/adjuntos/alimentacion_mas_50_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_finanzas/eu_def/adjuntos/servicios_financieros_operaciones_bancarias_1_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_finanzas/eu_def/adjuntos/servicios_financieros_operaciones_bancarias_2_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_finanzas/eu_def/adjuntos/servicios_financieros_tarjetas_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_tics/eu_def/adjuntos/nuevas_tecnologias_compras_online_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_tics/eu_def/adjuntos/nuevas_tecnologias_telefono_movil_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_tics/eu_def/adjuntos/nuevas_tecnologias_telefono_movil_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_tics/eu_def/adjuntos/nuevas_tecnologias_jovenes_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_tics/eu_def/adjuntos/nuevas_tecnologias_adultos_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_alimentos_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_accidentes_casa_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_piercings_tatuajes_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_piercings_tatuajes_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_medicamentos_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_taller_seguridad/eu_def/adjuntos/seguridad_sol_eu.pdf


Hezkuntza-premia 

berezietara egokitutako 

prestakuntza-ekintzak

Tailerrek bi egokitzapen-maila dauzkate, 

taldearen gaitasunen arabera.

Bilatu ikur hau       tailerren zerrendan (3-6 orriak), 

egokituta daudenak zeintzuk diren jakiteko.

Eskaera izanez gero, zerrendan azaltzen 

ez diren tailerrak egokitzeko 

aukera aztertuko du 

Kontsumobidek. 
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Jarduera hau eginkizun bat taldean 

gauzatzean datza. Taldeka, proba 

batzuk gainditu eta hainbat enigma 

ebatzi beharko dituzte, denbora amaitu 

baino lehen.

Horretarako, parte-hartzaileen buru-

argitasuna, jakintza eta trebetasunak 

jarriko ditugu proban. Erronka 

onartzeko prest?

Kontsumo Abentura

Aurkibidera joan

Nori zuzendua: 

14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6 

Gehienez 30

Iraupena:

Ordu eta erdi

Tailerrak

Kontsumo Abentura 

Nori zuzendua: 

14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 4 

Gehienez 12

Iraupena:

Ordu eta erdi

Informazio gehiago

Informazio gehiago

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_con_ave/eu_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_talleres_educacion_espe/eu_def/index.shtml


Bilatu ikur hau           tailerren zerrendan gainerako 

gaiak ezagutzeko (3-5 orriak).
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Kontsumoari buruzko

minimaratoiak

KB Lanbide Heziketa

Aukeratutako 3 gai desberdin landuko dira goiz 

oso batean.

Lehenengo aldiz eskatzerakoan, gaietako bat 

“Kontsumoari buruzko oinarrizko argibideak” 

izan behar da.

Lanbide Heziketarako jarduera da. Parte-

hartzaileek proiektu bat egin beharko 

dute, eta proiektu horretan beren lan-

etorkizunarekin zerikusia duten egoera 

errealen irtenbidea aurkitu beharko dute.

Gaia: OSTALARITZA

Aurkibidera joan

Nori zuzendua: 

Garapen 

profesionalerako 

prestakuntza taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6 

Gehienez 25

Iraupena:

Hiru ordu

Nori zuzendua: 

14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 31

Gehienez 45

Iraupena:

Hiru ordu 

(50 minutuko hiru tailer) 

Informazio gehiago

Informazio gehiago

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/kb-lanbide-heziketa/y10-kb2contm/eu/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_minimaraton_consumo/eu_def/index.shtml
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Proiektu zehatzak

Eskolako Agenda 2030

Eskolako Agenda 2030eko proiektua indartzen 

du.  Bere prestakuntza-jarduerak herri 

bakoitzean landu beharreko gaietara egokitzen 

dira: mugikortasuna, hondakinak, elikadura 

iraunkorra, aldaketa klimatikoa, eta abar.

KB Lankidetzan aritu eta eraiki

Aurkibidera joan

Nori zuzendua: 

Eskolako Agenda 

2030aren barne 

dauden ikastetxeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Gehienez 15

Iraupena:

Ordu eta erdi

Nori zuzendua: 

14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Gehienez 15

Iraupena:

Ordu eta erdi

Informazio gehiago

Informazio gehiago

Berria!

Muntaia-piezak erabiliz eta elkarlaneko 

eraikuntza aktiboaren bidez, produktu-

en kontsumoarekin edota zerbitzuen 

erabilerarekin zuzenean lotutako ego-

erak argituko dira.

Jarduera hori Kontsumobideko Donostiako 
prestakuntza-zentroan ematen da.

Gaiak:  

Hondakinak, zer egingo dugu haiekin?

Interneten, segurtasunez nabigatzen dugu?

Kontsumoari buruzko oinarrizko argibideak, 

gure eskubideak baliatzen ditugu?

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_proyectos_especificos/eu_def/index.shtml#agenda21
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/proiektu-zehatzei-egokitutako-prestakuntza/y10-kb2contm/eu/#KB-lankidetzan
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_proyectos_especificos/eu_def/index.shtml#consumo_respeto
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/proiektu-zehatzei-egokitutako-prestakuntza/y10-kb2contm/eu/#KB-lankidetzan
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_proyectos_especificos/eu_def/adjuntos/Dossier_KB_coopera_construye_residuos_eu.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_proyectos_especificos/eu_def/adjuntos/Dossier_KB_coopera_construye_internet_eu.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_proyectos_especificos/eu_def/adjuntos/Dossier_KB_coopera_construye_internet_eu.pdf
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i

Saio horietan, eguneroko bizitzako 

benetako kasuetatik abiatuta (Case Study) 

edo hausnarketaren eta eztabaidaren 

bidez (Focus Group), kontsumitzaileentzat 

interesgarriak diren gaiak jorratzen dira.

Gaiak: 

Case Study eta Focus Group
(kasu praktikoen azterketa eta eztabaida-saioa)

Minimaratoi-atalean eskuragarri.

Aurkibidera joan

Telefonia

Hornidurak

Erreklamazioak

Gizarte-bonua (Case Study saioan eskuragarri)

Nori zuzendua: 

Helduen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Gehienez 20

Iraupena:

Ordu eta erdi

Informazio gehiago

Berria!

Hitzaldiak

Kontsumoari lotutako gaiei buruzko hitzaldiak, 

kontsumitzaileak garen aldetik, gugan eragina 
duten alderdiei buruzko informazio erabilgarria 

eskaintzeko helburua dutenak.

Gaiak:

Erosketak: bermeak eta itzultzeak

Kontsumoari buruzko oinarrizko argibideak

Merkataritza elektronikoa

Etiketek hitz egiten dute
Etxearen alorrean energia hornidurei buruz 

jakin behar duzuna

Etxebizitza alokatzea eta erostea

Nori zuzendua: 

Helduen taldeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 12

Iraupena:

Ordu eta erdi

Informazio gehiago

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_case_stu/eu_def/index.shtml#case_study
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_case_stu/eu_def/index.shtml#charlas


Kontsumoaren alorreko gai interesgarriei  

heltzen dieten jardunaldiak dira. Helburua 

da hezitzaileei beren lana erraztuko dieten 

tresnak ematea. 

Gaiak:

Bideojokoak eta prebentzio-neurriak Internet 

erabiltzean

Zertan gastatzen dute belaunaldi berriek?

Publizitatea, gazteria eta kontsumoa

Gizarte-sareak, telefonia eta komunikazioa

Erosketa berdea

10

Jardunaldi teoriko-praktikoak

Gure prestakuntza-eskaintza ezagutzen ez 

duten zentro eta kolektiboei bisita egiten 
diegu, eta taldeekin egiten ditugun jarduerak 

garatzen ditugu saio praktiko baten bitartez. 
Gu ezagutu nahi bagaituzu, dei iezaguzu eta 

hitzordua hartu.

Gaur zure zentroan

Aurkibidera joan

Nori zuzendua: 

Hezitzaileak: 

irakasleak, gurasoak, 

begiraleak...

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 9

Gehienez 50

Iraupena:

Hiru ordu

Nori zuzendua: 

irakasleak eta 

talde-arduradunak

Parte-hartzaileak:

Zentro bat

Iraupena:

Ordu bateko saio bat

Informazio gehiago

Informazio gehiago

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/videojuegos_medidas_prevencion_uso_internet_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/videojuegos_medidas_prevencion_uso_internet_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/en_que_gastan_las_nuevas_generaciones_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/publicidad_consumo_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/redes_sociales_telefonia_comunicacion_eu.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/adjuntos/recurso_compra_verde_eu.pdf
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_talleres_educadores/eu_def/index.shtml
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/gaur-zure-zentroan/y10-kb2contm/eu/


Udaleku irekiak Gipuzkoako umeentzat. 

Kontsumo arduratsua sustatzeko jolas-

jarduera ezberdinetaz gozatu ahal izango 

dute aste batean zehar: tailerrak, jokuak, 

eskulanak... 

Programa oporraldian egiten da: gabonak, 

aste santua eta uda.

KB Txiki-txokoa

Kontsumobide Jolasean

Abenduak 21-23

Abenduak 28-30

Urtarrilak 4-5 

(10:00etatik 13:00etara) 

TXANDAK

Zarategi ibilbidea 82-84 atz.

Intxaurrondo (Donostia / San Sebastián)

943 02 25 90 

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

www.kontsumobide.eus

etorri eta ondo pasa!

KONTSUMOBIDE

Jolasean

Gabonak
2020/21

6-12 urte bitarte
badituzu,

IZEN-EMATEA: abenduaren 18ra arte (banaka edo taldeka). 

AFORO MUGATUA: 12 pertsona.

Doako tailerrak!

Baratzetik 
mahaira

Erosketa berdea

Publizitatea

EGUN
1

ASTE
1

Murriztu, berrerabili, birziklatu

Iragarkiak. Bi minutu barru itzuliko gara

Ba al dakizu zer jaten duzun? 

Erreparatu etiketari

Jolasean

www.kontsumobide.eus

IZEN-EMATEA: ekainaren 16ra arte (banaka edo taldeka)

2021
UDA

DOAKO tailerrak!

6 - 12 urte bitarte badituzu,
zatoz eta ondo pasa!

KONTSUMOBIDE

Edukiera mugatua: 12 pertsona

Telefono mugikorra. Ba al dakizu 

segurtasunez erabiltzen?

4 txanda (10:00etatik 13:00etara) 

3. Uztailak 5-94. Uztailak 12-16

1. Ekainak 21-252. Ekainak 28 - Uztailak 2

Deitu 943 02 25 90 edo bidali e-maila formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

Zarategi pasealekua 82-84 atz. Intxaurrondo - Donostia / San Sebastián

Jolastuko gara? Jokoak eta bideo-jokoak

www
.kon
tsum

obid
e.eu
s

Izen-ematea: martxoaren 23ra arte (banaka edo taldeka) 

EDUKIERA MUGATUA: 12 pertsona

Telefono mugikorra, ba al dakizu 

segurtasunez erabiltzen?

Iragarkiak. “Segituan bueltatuko 

gara”

Jolastuko gara? Jokoak eta 

bideo-jokoak  (2. txandan bakarrik)

Murriztu, berrerabili eta 

birziklatu

DOAKO TAILERRAK!

Aste Santua eta 

Pazko astea

2021

6 - 12 urte bitarte badituzu,

etorri eta ondo pasa!

KONTSUMOBIDE

Jolasean

Bi txanda: 

martxoaren 29tik 31ra eta 

apirilaren 6tik 9ra

 (10:00etatik 13:00etara) 

Zarategi ibilbidea 82-84 atz. Intxaurrondo 

Donostia / San Sebastián

Deitu: 943 02 25 90 telefonora 

edo bidali emaila: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus helbidera

Ekintza honek aukera ematen die umeei, 

ekaina eta uztaila bitartean, kontsumoarekin 

zerikusia duten jardueretan egun batez parte 

hartzeko.

Nori zuzendua:

6 eta 12 urte  

bitarteko umeak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Gehienez 30

Iraupena:

3 ordu (45 minutuko 

hiru tailer)

Nori zuzendua: 

Gipuzkoako 6 eta 12 urte 

bitarteko umeak (taldeka 

zein banaka)

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Gehienez 30

Iraupena:

Aste bat

Saioak 3 ordu/egunean

Zuzeneko online prestakuntzarako eskuragarri.

Informazio gehiago

Informazio gehiago

11

Aurkibidera joan

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_txiki_txokoa/eu_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_kontsumobide_jolasean/eu_def/index.shtml


?Publi
zitatea 2.0

www.kontsumobide.eus

Publizitatea eskura: 
kaltea edo onura?

Influencerrak 
publizitatean

Publizitatea 
eta generoa

Dropshipping

Koronairuzurrak

Publizitatea,
beti
publizitatea

www.kontsumobide.eus

Er  sketa berdea!

Modaren trapu zikinak

Dena ez da saltzen duten bezain 

berdea

Zahark itze programatua

Erreparatu produktuen et iketa 

berdeei

Ezagutu 
erosten duzuna:

Jolastu 

eta ikasi 

Honen aldeko 
apustua:

Eskola-material jasangarria

Tokiko eta sasoiko 

elikagaiak

Ekonomia zirkularra

Formatu digitalean dauden materialak 

dira, kontsumoari lotutako hainbat gairi 

buruzkoak. Seme-alabak hezteko informazioa 

eta tresnak dituzte.

Webgunean ere eskuragarri daude.

12

Infokontsumoi

Aurkibidera joan

Nori zuzendua: 

Eskola adineko haurren 

gurasoak

Harpidetza:

Bidalketa eskatu e-mail 

honen bitartez:

formacion-araba@

kontsumobide.eus

Maiztasuna:

Bidalketa bat hiru 

hilabetean behin

Informazio gehiago

Enpresei zuzendutako saioak kontsumitzaileen 

eskubideak ezagutzeko. Saio horietan baliabide 

ezberdinak eskaintzen dira merkataritza-

harremanak hobetzeko eta kontsumo-gatazkak 

saihesteko.

Nori zuzendua: 

Merkatariak

Parte-hartzaileak:

Gutxienez 6

Iraupena:

Ordu eta erdi

Enpresentzako prestakuntza

Aurrez aurre edo zuzeneko online emateko 

bi formatu ditugu:

Hitzaldi teoriko-praktikoa
Case Study (kasu praktikoen azterketa)Enpresentzako

prestakuntza

Berria!

Informazio gehiago

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_pildoras/eu_def/index.shtml
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_empresas_formacion/eu_def/adjuntos/Formacion_empresas_eu.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_empresas_formacion/eu_def/adjuntos/Formacion_empresas_eu.pdf
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Material didaktikoak

Beste baliabide batzuk

Gainera, Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuak hainbat 
material ditu, adibidez bideoak, aldizkariak eta informazio-orriak, zure 

prestakuntzan erabili ditzakezunak. Ikus itzazu www.kontsumobide.eus 

webgunean! 

Aurkibidera joan

Informazio gehiago

Gainera, material gehiago ditugu maileguan eta webgunean. 
Kontsulta gaitzazu!

www.kontsumobide.eus webgunean eskuragai

Eskaerapean

Jolastu eta ikasi.

Material didaktikoak ingelesez.

Eguneroko matematikak.

Kontsumoari eta generoari buruzko material didaktikoa.

Berria!

Digitalak

Formatu fisikoan maileguan

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mat_ingles/es_def/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_mat_ingles/es_def/index.shtml


www.kontsumobide.eus

Jarrai gaitzazu sarean!

KONTSUMOKO 

EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO

DE CONSUMO

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/hasiera/

