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DATU OROKORRAKDATU OROKORRAK

KONTSUMOA ESKOLETAN
egitarauari buruzko zenbait datu

(20.EKITALDIA) datuak 09/10
Kontsumoa Eskoletan 
programa Euskal programa Euskal 
Autonomia Erkidegoko Autonomia Erkidegoko 
herri hauetan izan da herri hauetan izan da 
2009/2010 ikasturtean:2009/2010 ikasturtean:2009/2010 ikasturtean:
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Navegar con seguridad  
en Internet
El número de personas usuarias de Internet crece día a día en todas las franjas de edad, 
por lo que consideramos muy importante que el alumnado conozca los beneficios y 
peligros que entraña  navegar por la Red y aprenda a hacer un uso seguro y responsable 
de esta nueva herramienta.

Según datos del Eustat, en el año 2009 el 68,2% de la población  
de la CAPV disponía de ordenador en casa, un 59,4% utilizaba  
Internet en su domicilio y un 93,1% disponía de teléfono móvil.

Desde Kontsumoa Eskoletan ofrecemos la oportunidad de trabajar el tema de 
seguridad en Internet tanto con alumnado como con padres y madres.

CEPIPS SAN PELAYO HLBHIP

Taller “INTERNET” con ALUMNADO de Educación Secundaria

Objetivo del taller: Conocer las utilidades 
de Internet, reflexionar sobre sus ventajas 
e inconvenientes y habituarse a tomar 
medidas de autoprotección para navegar 
con seguridad.

Desarrollo de taller: El taller comienza 
con un test para conocer la relación que el 

alumnado tiene con 
Internet (tiempo 
que le dedica, asi-
duidad con la que 
se conecta, etc.) 
A partir de aquí el 
taller se plantea 
como un concurso 
con diversas prue-
bas. Para participar 
en esta dinámica la 
clase se divide en 
cuatro grupos. Las  

res puestas se apuntarán en pizarras y el 
alumnado irá consiguiendo puntos en fun-
ción de sus respuestas.  
Pruebas:                                     

•  Definición de Internet. Cada grupo 
dispondrá de unos minutos para buscar 
en la Red una definición de Internet y 

algún dato curioso relacionado con el 
mismo.

•  Ventajas y usos de Internet. Deberán 
apuntar en la pizarra como mínimo 4 
ventajas y usos de Internet (pueden visitar 
webs de interés como www.gazteaukera.
euskadi.net o www.portaldelmenor.es)

•  Peligros de Internet y medidas de 
autoprotección. El alumnado identificará 
y analizará los posibles peligros que 
se pueden encontrar al navegar tales 
como Spyware, virus, troyanos, pop-up, 
phising…                                                                    

•  Medidas de autoprotección. Se hace hin-
capié en la importancia que tiene la pro-
tección de los datos personales. Muchas 
veces la persona usuaria proporciona da-
tos personales que pueden ser mal uti-
lizados. Se 
tratarán te-
mas como 
c i b e r b u -
llyng, redes 
sociales…

CEPIPS SAN PELAYO HLBHIP
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Decálogo para NAVEGAR POR INTERNET  
DE FORMA SEGURA

Colegio San Pelayo-Ermua
Tras la realización de los talleres, los centros escolares pueden desa-
rrollar diferentes actividades utilizando los contenidos expuestos en los 
mismos. El alumnado del Colegio San Pelayo de Ermua, ha confeccio-

nado estos decálogos para navegar por Internet de forma segura.

Taller “MENORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”  con PADRES Y MADRES

Objetivo del taller: Dotar a padres y  
madres de herramientas suficientes y 
adecuadas para el control y la educación 
de sus hijos e hijas en el uso responsable y 
seguro de las nuevas tecnologías. 

Desarrollo del taller:

•  Conceptos básicos de Internet. Las per-
sonas asistentes se dividirán en grupos, 
a cada uno de los cuales se le darán 6 
tarjetas; 3 de conceptos relacionados 
con Internet y 3 con las definiciones para 
que unan cada concepto con su defini-
ción. Después se pondrá en común.

•  Una gran lección. Con la ayuda de una 
historia, padres y madres aprenderán la 
importancia de enseñar a sus hijos e hi-

jas medidas de autoprotección como por 
ejemplo, no dar nunca datos personales 
en un chat o red social, puesto que no po-
demos asegurar quién está al otro lado.

•  Análisis de casos. Se expondrán algunos 
casos prácticos para comentar peligros 
en el uso de las nuevas tecnologías (phi-
sing, ciberbullyng, gasto excesivo por 
llamadas o mensajes a números de tarifi-
cación adicional…).

•  Debate. Los padres y madres trabajarán 
en grupos pequeños debatiendo algunos 
enunciados relacionados con la educa-
ción de sus hijos e hijas en el uso res-
ponsable y seguro de las nuevas tecno-
logías.

Decálogo: Navegar en Internet con 
seguridad ¿Por qué?

  1...  porque sin seguridad, entran virus al ordenador.
  2...  porque sin seguridad puedes perder 

información importante.
  3...  porque se puede estropear el “software” del 

ordenador.
  4...  porque una navegación segura evita problemas 

posteriores.
  5...  porque Internet es una red que utiliza mucha 

gente, cuanto más medidas de seguridad 
utilicemos, mejor.

  6... porque la seguridad es importante.
  7... porque tener un antivirus es imprescindible.
  8... porque ser precavidos, te cura en salud.
  9...  porque Internet nos debe ayudar, no perjudicar.
10...  porque los hackers entran fácilmente en 

nuestros ordenadores, debemos ponerles 
impedimentos de seguridad.

Decálogo para navegar con seguridad 
en Internet

  1.  Al chatear ten cuidado con quien lo haces y 
procura no hacerlo con desconocidos.

  2.  Desconfía de aquellos que te pidan tus datos 
personales y  nunca los transmitas en la Red.

  3.  Ten la web-cam apagada cuando no la necesites.
  4.  Recuerda que descargar películas, músicas etc. 

es ilegal y si lo haces llevas el riesgo de llenar tu 
ordenador de virus.

  5.  Ten un antivirus actualizado.
  6.  Mejor que no abras los correos spam.
  7.  Configura tu ordenador para impedir los correos 

Pop-up.
  8.  Si quieres comprar algo en la red pide ayuda a un 

adulto.
  9.  Ten cuidado en las páginas que navegas.
10.  Pon nombres difíciles a tus contraseñas. 
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La gente habla mucho del tiempo que hace o va a hacer, y no debe extrañarnos si tenemos en 
cuenta la influencia que tiene en nuestro estado de ánimo, en cómo nos vestimos e incluso en 
lo que comemos. 

“El clima es la media del tiempo que hace en una 
determinada zona durante un largo periodo”.

Durante el último siglo, la temperatura media global ha aumentado 
0,6o C, llegando a aumentar 1o C en Europa, lo que es un calentamiento 
inusualmente rápido. De hecho, el siglo pasado fue el más cálido y 
la década de los 90 fue la más calurosa de los últimos 1.000 años. 

La inmensa mayoría de las y los científicos coinciden en que el 
cambio climático se debe a la creciente concentración de gases 
de efecto invernadero, que retiene el calor en la atmósfera como 

consecuencia de las actividades humanas. 

Las repercusiones a nivel mundial son graves; aumento de la temperatura media global de la 
Tierra, subida del nivel del mar, desaparición de las masas de hielo y los glaciares, incremento 
de los fenómenos meteorológicos extremos, etc. 

Más información en: 

www.ihobe.net 

Tanto la Administración como las empresas y la ciudadanía 
en general, debemos tomar medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para saber cómo 
hacerlo podemos consultar la página web: 

www.stopco2euskadi.net.

KONTSUMO ZUZENDARITZA

Cambio climático  
y consumo de energía

KONTSUMOA ESKOLETAN programan oso garrantzitsua iruditzen zaigu 
ikasleek lotura ikustea euren kontsumo-ohituren eta ingurumenaren 
kontserbazioaren artean. Horregatik, hainbat tailer sortu ditugu kontsumo 
iraunkorra lantzeko. Hain justu, “ENERGIA” gaiari buruzko tailerraren bidez, 
ikasleek energia zer den ulertzea nahi dugu, energia-iturriak ezagutzea, 
eta energien erabilera iraunkorra egin behar dela konturatzea, energiaren 

gehiegizko kontsumoa mundu osoko arazoa baita.

Tailer honetan hainbat jarduera egiten dira, zikloaren arabera. 

“ENERGIA” Tailerra
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Dinamiken adibideak

Lehen Hezkuntzako 1. zikloa Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

Lehen Hezkuntzako 3. zikloa

Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa

BIKOTEEN JOKOA energia moten eta bakoi-
tzaren erabileraren berri izateko. Horretarako, 
ikasleei txartel bana banatuko diegu eta bikote-
kidea bilatu beharko dute ikaskideen artean. 

ENERGIA ITURRIAK MARGOTUZ. Honela, 
6 energia-iturriri buruzko informazioa lortuko 
dute: haizea, gasa, petrolioa, ura, ikatza eta 
eguzkia.

PAPEREZKO ERROTA EGITEA. Haizeak 
gauzak mugi ditzakeela konturatuko dira. 
   

“IKASTETXE HAU DESASTRE HUTSA DA.” 
Joko didaktiko honetan taldeka jokatu behar 
da eta galderak 
eta probak gaindi-
tu beharko dituzte. 
Joko-taulan ikaste-
txe bat agertzen da; 
jokoaren helburua 
hauxe da: ikastetxe-
ko gela guztietatik 
igaro eta ahalik eta 
energia gehien au-
rreztea.

PATXIREN JOKOA. Joko honen bidez gizakiak 
Historian zehar erabili izan dituen energia-iturriak 
azaltzen dira, energia berriztagarria eta energia 
berriztaezina 
kontzeptuak 
argituz. 

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ETA ENERGIA 
BERRIZTAEZINEN ARTEKO ALDEAK.  
Ikasleak taldeka banatuko dira, eta talde 
bakoitzari energia-iturri bati buruzko informazioa 
emango zaio (ikatza, gas naturala, petrolioa, 
eguzki-energia, energia hidraulikoa eta 
eolikoa); galdesorta baten bidez, ikasleek puntu 
positiboak edo negatiboak emango dizkiote 
energia-iturri bakoitzari, eta puntuazioaren 
arabera, berriztagarria edo berriztaezina den 
erabaki beharko dute. Emaitzak lortutakoan, 
panelean jarriko ditugu, ongi ikusteko moduan.

PRAKTIKA BISUALAK. Ikasleek eguzki-
energiak errota bat mugitzen duela eta 
dinamo batek 
nola funtziona-
tzen duen iku-
siko dute. 

“ELEKTROPOLY” Tailerrari amaiera emateko 
joko didaktikoa da; galderen eta proben bidez, 
tailerrean landutako 
kontzeptuak errepasa-
tuko ditugu, eta energia 
modu iraunkorragoan 
kontsumitzeko moduak 
ikasiko ditugu.
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Kontsumo arduratsua
Kontsumo arduratsua modu kritikoan jokatzea da. Momentu oro gure kontsumo-ekintzen 
eragin soziala, ekonomikoa eta ingurumenaren eragina kontuan hartzea da:

•  Kontsumo etikoa aukeratzea, hau da, gehiegizko kontsumoa, premiarik gabekoa eta 
alferrikakoa oinarri ez duen kontsumoa. 

•  Kontsumo solidarioa aukeratzea, sozialki zuzena, pertsonak eta kulturak errespetatzen 
dituena.

•  Kontsumo ekologikoa aukeratzea, ingurumena zaintzen duena.

Lauro ikastolak parte hartu du aurten Kontsumoa Eskoletan programan eta 3. 
mailako ikasleek kontsumoa  arduratsuari buruzko lan hauek bidali dizkigute:

SUPERLATA
Bazegoen behin herri txiki bat oso zikin ze-

goena, herritarek ez zutelako birziklatzen eta 
kaleak paperez zikintzen zituztelako. 

Kale horietan Zikineitor bizi zen, paperezko 
bola maltzur bat, zeinek herritarrak mehatxa-

tzen zituen zaborrak lurrera botatzeko. Herriko 
zakarrontzi guztiak oso goibel zeuden, inork ez 

zielako jaten ematen.
Egun batean freskagarri lata bat agertu zen, oso in-

dartsua eta boteretsua zela oihukatuz:
— Ni Superlata naiz, eta herriko zakarrontzi guztiei 

jaten ematera nator!

— Ja, ja, ja nirekin ez duzu bukatuko. 
— Esan zuen Zikineitorrek.

Orduan Superlatak bere barruan zeraman freska-
garri guztia Zikineitorren gainetik isuri zuen, paper 

guztia bertan behera geratuz.
Papera bustitzerakoan oso bigun geratu zen eta bes-

te paper batzuekin elkartu eta lehortzerakoan paper 
garbia bihurtu zen. Superlatak, konturatu gabe paper 

birziklatua bihurtu zuen. Handik aurrera herria oso gar-
bi geratu zen, eta herritarrek herria garbi mantentzeko 

bidea birziklatzea zela ikasi zuten.

LAURO IKASTOLA - 3.C

1.  Ni Kasti deitzen naiz. Paperontzi berezi bat naiz. 
Bilboko lantegi batean jaio nintzen.

4.  Egunsentian eguzkiaren izpiak esnatu zidan. Zaratak 
entzun nituen eta ez nekien zer zen.

2.  Txikia nintzenean nire gurasoengandik banandu 
zidaten. Baina ez zait axola ez edukitzea anairik, 
ondo moldatzen naiz beste paperontziekin.

5.  Leku zoragarri batera eraman naute. Gauza arraro 
batzuk daude leku honetan eta asko mugitzen 
dira eta zerbait botatzen didate eta kilimak egiten 
dizkidate.

3.  Patxi izeneko gizon batek erosi ninduen eta istripu 
batean leihotik jausi nintzen ibai batera.

6.  Iluntzean badoaz denak eta ni bakarrik gelditzen naiz 
baina oso pozik. Nire etxe berria izango da.

LAURO IKASTOLA - Lehen Hezkuntza 3D
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Familia-Tailerrak
Helburua: Jarduera horrek familiek kontsumo arduratsurako tresnak 
izatea ahalbidetzen du, eta belaunaldi arteko harremanak bultzatzen 
ditu. 

10 urtetik gorako seme-alabak dituzten familiei zuzendurik dago. 

Ordu eta erdiko tailerrak. 
Gaiak:  Internet eta nabigazio segurua / Elikadura-segurtasuna / 

Familia-aurrekontua.

Ikastetxeei eskainitako mailegu-zerbitzua
Baliabide horri esker, irakasleek kontsumo arduratsuarekin erlazionatutako hainbat gai 
lantzeko aukera izango dute ikastetxean bertan, formatu parte-hartzaile eta berritzaileak 
erabiliz.
Erakuste-taulak + ariketak dituzten gidaliburuak
Gaiak:  publizitatea, telefonia,  Internet, gizarte sareak eta bideojokoak  eta iraunkortasuna.

Eskabideak eta informazio 
gehiago:

Gasteizko Kontsumo Gelak: 945 01 66 00
Bilboko Kontsumo Gelak: 94 403  22 20
Donostiako Kontsumo Gelak: 943 02 25 90

eskeintzen du  KONTSUMO HEZKUNTZA ikastaroa.
IKASTAROAREN HELBURUA: Irakaslegoari informazioa, edukiak eta 

baliabide didaktikoak eskaini, ikasleen kontsumo arloko formakuntza indartzeko.
IRAUPENA: 90 minutu.            

INFORMAZIO GEHIAGO: 945 01 99 24

Kontsumo Arduratsua. Formakuntza 
“Ikasgelan Kontsumo Arduratsurako  
Heziketa ikasgelan: Nola gauzatu?” 
Prestakuntza-Jarduerak
Ikastaro honen bidez irakasleei tresnak eta estrategiak eskaini nahi zaizkie 
kontsumo-hezkuntza diseinatzeko eta ikasgelan zeharka lantzeko.   

Bilbo 
Egunak: 2010eko azaroaren 8an, 10ean, 15ean, 17an eta 24an 
Nori zuzendua: Bigarren Hezkuntzako irakasleei (eusk).

Gasteiz 
Egunak: 2011ko urtarrilaren 17an, 19an, 24an eta 26an eta otsailaren 2an. 
Nori zuzendua: Lehen Hezkuntzako irakasleei (gazt)

Donostia 
Egunak: 2011ko urtarrilaren 24an, 26an eta 31n eta otsailaren 9an. 
Nori zuzendua:  Lehen Hezkuntzako irakasleei (eusk)
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 Betebeharrak eta eskubideak 
kontsumo arloan

Tailerra: “Nola defendatu gure eskubideak”
Oinarrizko Hezkuntzan ikasleei oinarri sendoa eman 
nahi zaie, helduaroan bizitzaren arazoei erantzun era-
ginkorra emateko gai izan daitezen. “Hezkuntza-gaita-
sunak” erreferentzia-ardatz izaten dira prozesu osoa 
gidatzeko. 

Euskal curriculumean gaitasun orokorrak eta oina-
rrizkoak uztartzen dira. Oinarrizkoen artean dago gi-
zarterako eta herritartasunerako gaitasuna. “Gure 
eskubideak nola defendatu” TAILERRAren bidez, 
Kontsumoaren Gizartean euren burua kokatzeko be-
har izango dituzten gaitasunak (trebetasunak, jarrerak, 
jakintzak eta esperientziak) eskuratzen lagundu nahi 
diegu ikasleei, modu kritiko eta arduratsuan. Ikasleek 
bizi duten gizarte-errealitatea ulertzea, lankidetzan 
aritzea, elkarbizitzea eta, bereziki, kontsumitzaile eta 
erabiltzaile diren aldetik, eskubide eta betebehar 
jakin batzuk dituztela jakitea nahi dugu; halaber, es-
kubide eta betebehar horiek baliatzea ere lortu nahi 
dugu, eguneroko bizitzan sortzen diren arazoei aurre 
eginez eta konponbideak bilatuz.

Tailerrean, ikasleek 
kontsumo-arloarekin lo-
turiko kontzeptuen be-
rri izango dute: kontsu-
mitzailea, erabiltzailea, 
eskubidea, betebeha-
rra, erreklamazioa…

Tailerrean rol-joko bat 
egingo dugu eta ikasle 
talde bakoitzari kon-
tsumo-arloko egoera 

jakin bat emango zaio. Egoera bakoitzean, kontsu-
mitzaileen eskubideak urratzeagatik edo aldez aurre-
ko betebeharrak ez betetzeagatik sortutako gatazka 
konpondu beharko dute. 

Talde bakoitzak arazoari konponbidea eman beharko 
dio, urratsez urrats. Hartara, euren betebeharrak 
eta eskubideak identifikatuko dituzte, eta kontsumo-
gatazkak konpontzeko bideak (adiskidetasunezko 
akordioa, erreklamazio-orria eta abar) ikasiko dituzte.

Ikasleei proposatzen zaizkien egoerak beren espe-
rientziekin loturikoak izaten dira, eta ziklo bakoitzera 
egokitutakoak. 1. eta 2. zikloko ikasleekin, egoerak 
puzzleen bidez irudikatzen dira eta osatu egin be-
harko dituzte. 

Amaitzeko, egoerak eta konponbideak guztion artean 
bateratu egingo ditugu, eta fitxa baten bidez (idatziz 
edo lotu beharreko marrazkien bidez, adinaren arabe-
ra), ikasitakoaren laburpena egingo dugu.

Bergarako San Martin de Agirre 

Ikastetxeko 5. mailako ikasleen iritziak. 2009/2010 ikasturtean Kontsumoa Eskoletan progra-
man parte hartu zuen ikastetxeak, eta 5. mailako ikasleek tailerrean bizi izandako espe-
rientziari buruzko iritziak bidali dizkigute:

“Tailerra baliagarria izan da guk dauzkagun eskubideak ikasi ditugulako”

“Norbait kobratzean konfunditzen bada, guk esango diogu konfunditu egin dela”.

“Helduak izaten garenean hobeto erosiko dugu”

“Baliagarria izan da tailerra hurrengoan ez timatzeko”

“Ikasitakoa etorkizunean baliagarria izango zaigu”
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Argitalpenak
KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN GIDA.•	 Eusko Jaurlaritza. 
Kontsumo Zuzendaritza. 2007. 

KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA.•	 Eusko Jaurlaritza.  
Kontsumo Zuzendaritza. 2009.

 WEB Guneak
www.kontsumo.ne•	 t
Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritza

www.e-cons.ne•	 t
Kontsumitzailearen Hezkuntzarako Europar Sarea.

www.gazteaukera.euskadi.ne•	 t
Euskadiko gazteen ataria. Hainbat gaiari buruzko informazioa biltzen da; 
aisialdia, kultura, hezkuntza, osasuna, ingurumena, e.a.

www.youthxchange.ne•	 t
Bizimodu iraunkorra ulertzeko eta komunikatzeko sarea.

www.kontuzdatos.inf•	 o
“Kontua:...zeuk erabaki datua. Nola babestu zeure pribatutasuna” hezkuntza kanpaina. Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoak eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sustatutako 
proiektua.

www.consumopolis.e•	 s
Kontsumo Arduratsuari buruzko informazioa eta jarduerak biltzen ditu eta Kontsumo Zuzendari-
tzak urtero antolatzen duen Kontsumo Arloko Eskola Lehiaketarako 1. zatia berton garatzen da. 
Lehiaketa hau Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
matrikulatutako gazteei zuzendua da. 

Kontsumo Gelak
Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritzaren Prestakuntza Iraunkorreko Zentroak. DBHko 3. 
mailetik gorako ikasle eta helduentzako zuzenduak. Kontsumoari buruzko materiala kontsultatzeko 
eta mailegua hartzeko aukera dago.

Irakasleentzako Baliabideak

VItorIA-GAstEIZ
Adriano VI, 20 - 1. Solairua

Tel.: 945 016 600

DonostIA- sAn sEBAstIAn
Zarategi Pasealekua, 82-84 bis

Tel.: 943 022 590

BILBo
Nicolas Alkorta, 2
Tel.: 944 032 221

Orientabide Pedagogikorako Gunea
“Kontsumoa Eskoletan” programak, kontsumoaren gaiari buruz dagokionez, Orientabide Pedago-
gikorako Gunea eskaintzen die irakasleei teléfono zenbaki honen bidez  902 430 325.

Irakasleentzako Baliabideak



12 KONTSUMO ZUZENDARITZA

Berriak
Kontsumo arduratsuari buruzko 

5. Eskola Lehiaketa. 
74 ikastetxek hartu dute parte Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Zuzendaritzak, Kontsumoko 

Instituto Nazionalekin eta gainontzeko Erkide Autonomoekin batera antolatutako “Eta 

zu, zertan zara? Ni, kontsumo arduratsuaren alde” Kontsumo arduratsuari buruzko Eskola 

lehiaketan. Lehiaketa hau Lehen Hezkuntzako hirugarren ziklo eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako ikasleei zuzenduta izan da.

Fase autonomikoaren irabazleak:
1.  FLOREAGA IKASTOLAko “Txinpartak” taldea.

2.  FLOREAGA IKASTOLAko “Boskotea” taldea.

3. FLOREAGA IKASTOLAko “Trumoi” taldea. 

Parte hartzeko: 
www.kontsumo.net

 

CONSUMOPOLIS 6:
Datorren ikasturterako 6. Eskola 
Lehiaketa: “Zure aukera: ba al dakizu 
kontsumitzen duzun horrek zenbat 
balio duen?”

Adingabeak eta Teknologia Berriazko Ikerketa

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 12 urte tarteko 350 ikaslek 

eta adin honetako umeak dituzten 103 gurasok bete dituzte galdeketak.

Ikerketa honen arabera:

Adingabeen %63k telefono mugikorra du.•	
Adingabeen %38a maiz konektatzen da Interneten eta %51k 

•	
noizbehinka egiten du.

Seme-alabek Sarean arriskuren bat izatea guraso guztien kezka da.
•	

Gurasoen %70ek, Internetek izan ditzakeen arriskuak prebenitzeko eta 
•	

identifikatzeko moduei buruzko informazioa behar duela dio.

CPEIPS S. PELAYO HLBHIP, CEP S. MARTÍN DE AGIRRE LHI, LAURO IKASTOLA 
Kooperatiba Elkartea eta beraien laguntza eskaini duten ikastetxe guztiei  

ESKERRAK EMAN nahi dizkiegu, Kontsumoa Eskoletan aldizkariaren ale honetan  
eskaini diguten laguntzagatik.

Aldizkaria hau urterokoa da eta diseinua Kontsumoa Eskoletan programan parte hartu dutenen lankidetzaz egiten da. 
Beraz, bertan parte hartu nahi baduzue, bidali kontsumo hezkuntza izan duzuen esperientzia hurrengo posta kodera: 

3035 posta kodea - 48080 Bilbao (Bizkaia)




