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1. Helburua 

Bidaia bat egiterakoan kontsumitzaile arduratsu gisa jarduteko oinarrizko ezagutzak 

ahalbidetzea. 

Bidaia-agentziei buruzko gauza garrantzitsuak ikastea. 

Bidaia konbinatu bat zer den ezagutzea. 

Bidaia konbinatu bat kontratatu ahal izateko behar diren dokumentuak ezagutzea. 

Kontsumitzaileek bidaia konbinatuetan dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzea. 

Lurreko garraiobideetan izan daitezkeen gertaerak ezagutzea. 

Lurreko garraiobideetako bidaiari gisa ditugun eskubide eta betebeharren arabera jarduten 

ikastea. 

Hegazkinean izan daitezkeen gertaerak ezagutzea. 

Hegazkineko bidaiari gisa ditugun eskubide eta betebeharren arabera jarduten ikastea. 

Bidaiatzerakoan izan daitezkeen gatazkei aurrea hartzeko eta horiek konpontzeko nora jo behar 

den jakitea. 

 

2. Edukiak 

 Bidaia-agentzia 

o Bidaia-agentzien definizioa. 

o Bidaia-agentzien jarduerak. 

o Bidaia-agentzien motak. 

o Bidaia-agentzien kontratu motak. 

 

 Bidaia konbinatua 

o Definizioa. 

o Informazio-liburuxka. 

o Kontratua. 

o Informazio gehigarria. 

o Bidaia-agentzien erantzukizuna. 

o Prezioen berrikuspena. 

o Agentziak bidaia konbinatua bertan behera uztea. 

o Kontsumitzaileak bidaia konbinatua bertan behera uztea. 
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o Erreserba lagatzea. 

 BNA 

 Autobusa 

o Ohar garrantzitsuak. 

- Txartela. 

- Ekipajea. 

- Etxeko animaliak. 

- Txartela itzulera irekiarekin. 

o Garraiobideko gertaerak eta bidaiarien eskubideak. 

 Trena 

o Ohar garrantzitsuak. 

- Txartela. 

- Erreserbarik gabeko txartel “irekia”. 

- Etxeko animaliak. 

- Bidaiariak aldaketak egitea bidaian. 

o Garraiobideko gertaerak eta bidaiarien eskubideak. 

 Hegazkina 

o Ohar garrantzitsuak 

- Txartela. 

- Ekipajea eta etxeko animaliak. 

- Hegazkineratzeko txartela. 

- Aurrez egon beharreko denbora. 

o Garraiobideko gertaerak eta bidaiarien eskubideak. 

 Nora jo 
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3. Ariketak 

3.1. Prestakuntza-paketeari dagokioenez 

ARIKETA 1: POWER POINT INTERAKTIBOA 

Jarduera honetan, power point interaktibo baten bitartez, kontuan hartu beharreko gauza 

garrantzitsuak ezagutuko dira bidaia-agentziei buruz, bidaia konbinatuei buruz, lurreko garraioari 

buruz eta hegazkineko garraioari buruz, baita bidaiariaren eskubideak ere garraioarekin gertaerak 

jazotzen direnean, eta nora jo dezakeen horiek konpontzeko. 

 

ARIKETA 2: BIDAIA KONBINATUEN PUZZLEA 

Taldeka puzzle bat osatuko dute, talde bakoitzak bat, eta egin ondoren bidaia konbinatuaren 

definizioa emango die. 

 

ARIKETA 3: ZEIN INFORMAZIO DA DERRIGORREZKOA INFORMAZIO-LIBURUXKAN? 

Jarduera honetan, ikasleak taldetan banatuko dira eta, hainbat informazioren artean, informazio-

liburuxkan derrigorrezkoa dena hautatu beharko dute. 

Ondoren, informazio hori bilatuko dute benetako informazio-liburuxka batean. 

 

ARIKETA 4: BIDAIA KONBINATUAREN KONTRATUA 

Ikasleak taldetan banatuko dira eta derrigorrezko informazioa bilatuko dute benetako kontratu 

batean. 

 

ARIKETA 5: ZER EGIN BIDAIA BATEAN GERTAERAK DAUDENEAN?  

Ikasleak taldetan banatuko dira, autobus, tren eta hegazkin-bidaietan izan daitezkeen hainbat 

gertaera konponduko dituzte. Overbookinga, hegaldia atzeratzea eta bertan behera uztea, 

ekipajea galtzea, atzeratzea eta hondatzea. Dagokion denbora igaro ondoren, dagokion zuzenketak 

eta azalpenak emango dira ahoz. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

  

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

      

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
    

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 
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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  
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5. Baliabideak 

Informazio-gidak 

 www.kontsumobide.eus  helbidean deskarga daitezkeen materialak:  

o “Bidaia eta garraio eskuliburua” egilea: Kontsumo eta Industria Segurtasuneko 

Zuzendaritza. 2007. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2 

 

 www.kontsumobide.eus  helbidean deskarga daitezkeen liburuxkak: 

o Garraioa 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html#transporte 

 

 Prestakuntza-ekintzak: 

o Bidaia-agentzia tailerra. 

o Ikas ezazu zure burua babesten tailerra. 

 

 

Material didaktikoak 

 Kontsumobideren Prestakuntza eta Informazio Zentroan mailega daitekeen materiala: 

 “6 videos, 6 temas” (2001). 

 

 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE Kontsumoko Euskal Institutua 

http://www.kontsumobide.eus  

  

 EJREN INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILEKO LURRALDE-

BULEGOAK 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-

competitividad/inicio/ 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto2
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html#transporte
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/es/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/folletos.html#transporte
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-competitividad/inicio/
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 SUSTAPEN MINISTERIOAREN ORGANISMOAK 

o AENA. www.aena.es 

o AESA. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx 

 

 

Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 
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