
Informazio-gida

Kontsumoari buruzko 
oinarrizko argibideak

gure eskubideak baliatzen ditugu?

KB Lankidetzan aritu eta eraiki
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1. Helburuak 

 Kontsumo-gatazka baten aurrean nola jokatu askatasunez eta iritzirik gabe 

azaltzea. 

 Kontsumitzaileek legez dituzten eskubideak ezagutzea, eta horren inguruan 

gogoeta egitea. 

 Prosumitzailearen kontzeptua ezagutzea. 

 Kontsumitzaile gisa norberak dituen interesak aldeztean, modu kontzientean 

jarduteko gai izatea. 

 Kontsumitzaile gisa dituzten betebeharrak ezagutzea, euren eskubideak eskatu 

ahal izateko. 

 Kontsumitzaileen interesak babesteko, kontsumitzaile antolakundeak izateak 

zenbaterainoko garrantzia duen jabetzea. 

 

 

2. Edukiak  

 Eraikuntza kooperatiboa. 

 Kontsumitzaile eta erabiltzaile kontzeptua. 

 Prosumitzailearen kontzeptua. 

 Kontsumitzailearen babesa. 

- Kontsumitzailearen eskubideak. 

- Kontsumitzailearen betebeharrak 

- Saltzailearen eta kontsumitzailearen arteko liskarrak konpontzeko bideak. 

- Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoak eta kontsumitzaileen 

elkarteak. 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

1. Nor gara kontsumitzaileak? 

a) Guztiok gara kontsumitzaileak. 

b) Erosten duten pertsonak. 

c) Ondasunak edo produktuak azken jasotzaile gisa erosten edo erabiltzen 

dituztenak. 

 

2. Nortzuk dira prosumitzaileak? 

a) Kontsumo-gatazka posibleei aurrea hartzen dietenak, haiek saihestu ahal 

izateko. 

b) Kontsumo-eremu desberdinetan euren eskubide eta betebeharrei buruzko 

informazioa eskuratzen dutenak. 

c) Edozein ondasun edo zerbitzuren erabiltzaile edo kontsumitzaileak, gainera 

hura produzitzen dutenak edo haren produkzioan parte hartzen dutenak. 

 

3. Kontsumitzaile gisa heztea eta prestatzea kontsumitzaile ororen eskubide al da? 

a) Bai. 

b) Ez. 

 

4. Aurrekontuan jarritakoa baino gehiago kobratu nahi digutenean, zer egin behar dugu? 

a) Ordaindu. 

b) Salatu. 

c) Erreklamatu. 

 

5. Erosketa egitean, aurretik hau egin behar dugu: 

a) Gastatu nahi dugun dirua prestatu. 

b) Erosketen zerrenda prestatu. 

c) Ez dago ezer egin beharrik. 

 

6. Saltoki batean arazoren bat dugunean, erreklamazioa egin nahi badugu, non eskatuko 

ditugu erreklamazio orriak? 
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a) Gure udaletxean. 

b) Epaitegian. 

c) Saltokian bertan. 

 

7. Zer dira kontsumitzaile elkarteak? 

a) Kontsumitzaile ororen interesen alde lan egiten duten erakundeak. 

b) Iruzurra nozitu duten kontsumitzaileen talde bat. 

c) Astialdiko talde bat 

 

8. Zer esan nahi dute OMIC siglek? 

a) Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoa  

b) Kontsumoaz interesatzen den erakunde artekaria  

c) Saltzailea informatzen duten monitoreen bulegoa 

 

9. Kontsumitzaile gisa, iruzurretatik babesteko, hau egin behar dugu: 

a) Fakturak eta aurrekontuak gorde, eta prezioak, kalitateak, etiketak… egiaztatu. 

b) Kontsumitzaile elkarteren bateko bazkide egin. 

c) .Aurreko ekintza horiek guztiak. 

 

10. Produktuaren prezioari buruz zalantza izanez gero, araua honako hau da: 

a) Beti saltzailearen alde. 

b) Beti kontsumitzailearen alde. 

c) Batez bestekoa egiten da, eta ez dendaren ez kontsumitzailearen alde. 

 

11. Kontsumoko arbitraje sistema, hau da: 

a) Kontsumitzaileen eta enpresaburuen arteko arazoak konpontzeko beste bide bat. 

b) Erreklamazio orriak argitaratzen dituena. 

c) Enpresaburuak kontsumitzaileetatik babesten dituen erakundea. 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

 

1. JARDUERA: Ongietorria 

Taldeari harrera egitea eta kooperatiba-eraikuntzaren dinamika aurkeztea. 

Jorratu beharreko gaira hurbiltzea, taldearen partekatzearen eta parte-hartzearen bidez. 

 

 

2. JARDUERA: Lagundu eta eraiki 

Taldearen egoera planteatuz hasten da dinamika, ipuin, istorio, bideo, irudi eta guzti. 

Hortik aurrera, 3-4 pertsonako taldeka, entregatutako mihiztatze-piezekin hasten da 

eraikuntza-proposamena, honako hauei erantzuna emateko:  

ZER EGINGO ZENUKETE HORRELAKO EGOERA BATEN AURREAN?  

 

Talde bakoitzak modu autonomoan eraikitzen du bere proposamena, eta gainerakoei 

azaltzen diote adostutako denboraren ondoren. 

 

 

3. JARDUERA: Laburbiltzea eta ixtea 

Haien eraikuntzak erakutziz, erakusketa guztiak  egin ondoren, Kontsumobidek gaiari 

buruzko gomendioak eman ditu. 
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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 

      

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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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  “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen gida” (2005). 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/gidak-eta-eskuliburuak/y10-

kb2contm/eu/#asp02  

 

Liburuxkak 

o Kontsumoko alderdi orokorrak 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-

/informazioa/liburuxkak-eta-informazio-orriak/ 

o Kontsumobideko online jokuak. Klikatu, jolastu eta ikasi 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/jolastu-eta-ikasi/y10-kbjya/eu/ 

 Zenbat dakizu kontsumo arduratsuari buruz? 

https://view.genial.ly/5ed74d8423f1c90d96098b38/game-consumo-

responsable 

 Kontsumo Tribiala 

https://view.genial.ly/5f17e8b992f0540d72b77d98 

 Ihes-gela. Aketx Operazioa 

https://view.genial.ly/5ec7eff25cf4ce0d97da8a2d/presentation-

aketx-operazioa 

 Eskaintzen ehiza 

https://kontsumobide.github.io/la-caza-de-las-ofertas.github.io/ 

 Orain ohartu naiz! 

https://view.genial.ly/6022aa3f3afe100d92860e03 

 

 

 

 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/gidak-eta-eskuliburuak/y10-kb2contm/eu/#asp02
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/gidak-eta-eskuliburuak/y10-kb2contm/eu/#asp02
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/informazioa/liburuxkak-eta-informazio-orriak/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/informazioa/liburuxkak-eta-informazio-orriak/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/jolastu-eta-ikasi/y10-kbjya/eu/
https://view.genial.ly/5ed74d8423f1c90d96098b38/game-consumo-responsable
https://view.genial.ly/5ed74d8423f1c90d96098b38/game-consumo-responsable
https://view.genial.ly/5f17e8b992f0540d72b77d98
https://view.genial.ly/5ec7eff25cf4ce0d97da8a2d/presentation-aketx-operazioa
https://view.genial.ly/5ec7eff25cf4ce0d97da8a2d/presentation-aketx-operazioa
https://kontsumobide.github.io/la-caza-de-las-ofertas.github.io/
https://view.genial.ly/6022aa3f3afe100d92860e03
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Material didaktikoak 

 Kontsumobideren Prestakuntza eta Informazio Zentroan mailega daitekeen 

materiala: 

o  “6 videos, 6 temas” (6 bideo, 6 gai) (2001). 

o  “Algo más que un cuento” (Ipuin bat baino gehiago) (1997). 

o “Erne begiak” mahai-jokoa (1995).  

 

 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 

 

 EUSKADIKO KONTSUMOKO ARBITRAJEA 

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/kontsumoko-

arbitrajea-kontsumoko-gatazkak-konpontzeko-biderik-errazena/ 

 

 

 KONTSUMO MINISTERIOA 

https://www.mscbs.gob.es/consumo/portada/home.htm 

 

 

 

 

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 

http://www.kontsumobide.eus/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/kontsumoko-arbitrajea-kontsumoko-gatazkak-konpontzeko-biderik-errazena/
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/orri-generikoa/-/kontsumoko-arbitrajea-kontsumoko-gatazkak-konpontzeko-biderik-errazena/
https://www.mscbs.gob.es/consumo/portada/home.htm
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Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

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

