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Bigarren Hezkuntzako 1. Zikloko ikasleek zer dakite familia ekonomiari buruz? 

Bigarren Hezkuntzako 1. Zikloko 

ikasleek zer dakite  
familia  
ekonomiari  
buruz? 

2012-2013 ikasturtean, KONTSUMOBIDEk FAMILIA EKONOMIAri buruzko inkesta bat egin 
zien EAEko hainbat ikastetxeetako bigarren hezkuntzako lehen zikloko berrehun ikasleri baino 
gehiagori.

Ikasle horien laguntzari esker, datu interesgarriak lortu genituen; hona hemen:

tokitan baizik, hala nola, ikastetxean, 
institutuan edo unibertsitatean. 

•  Inkesta erantzun duten ikasle gehienek 
(% 95) onartu dute familia-ekonomiaren 
kudeaketa oso edo nahiko baliagarria 
dela etxerako eta % 71k esan du gai hori 
interesatzen zaiola.

•  Soilik % 14k esan du familia-ekonomiari 
buruz hitz egiten duela gurasoekin edo 
berekin bizi diren helduekin.

•  Gehien-gehienak (% 98) baikor agertu dira 
euren etorkizunari dagokionez, eta heldu 
izatera iritsi eta norbere kabuz bizitzen 
hasten direnean, ekonomia ongi kudeatzeko 
gai izango direla uste dute. 

•  Inkesta erantzun duten ikasleen % 22k soilik 
daki zer den etxeko ekonomia. Alabaina, % 
40 inguruk badaki zer den hipoteka edo 
mailegu bat.

•  % 40k dio badakiela zeintzuk diren bere 
familiak izaten dituen ohiko gastuak eta 
gastu finkoak, eta gutxienez hiru aipatzeko 
gai da. Aldiz, % 46k ez daki zeintzuk diren 
eta bat bakarrik aipatzeko gai da, edo bat 
ere ez.

•  Honako galdera hau egin diegu: zure ustez, 
non irakatsi behar da etxeko ekonomia 
kudeatzen? % 56k erantzun duenari 
jarraiki, besteak beste, etxean irakatsi 
behar da. Gainerako % 44ren ustez, ez 
da etxean ikasi behar, beste hainbat

“

“
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Familia ekonomia kudeatzea

Familia ekonomia
kudeatzea 

Adituen ustez, etxeko ekonomian arazorik 
ez izateko gakoa familiaren gainzorpetzea 
saihestea da; horretarako, kontsumo arduratsua 
sustatzeko trebetasunak txikitatik garatzen hastea 
gomendatzen dute eta ekonomiaren kudeaketan 
familiakide guztiek parte hartu beharko luketela 
diote. 

Norbere ekonomia modu eraginkorrean kudeatzeko 
gai egingo duten jakintzak eskuratu eta trebetasun 

eta jarrerak garatu behar ditu haurrak; eta familiari 
eta erakundeei dagokie erantzukizun hori, 
partekatuta.

Erantzukizun horrekin arduratuta, ikastetxeetan 
garatzen duten kontsumorako prestakuntza-
programan, KONTSUMOBIDEk tailer didaktiko bat 
eskaintzen die bigarren hezkuntzako 1. zikloko 
ikasleei: “Familia-ekonomiaren jokoa: nola iritsi 
hilabete-bukaerara”.  

Tailer didaktikoa: “Familia-ekonomiaren jokoa: nola iritsi hilabete-bukaerara”

Helburua: Jolasaren bitartez, familia arrunt batek hilean izaten dituen gastuez jabetuko 
dira ikasleak eta etxeko ekonomia egoki kudeatzeko kide guztiek parte hartu behar 
dutela konturatuko dira.

Edukiak:

n   Etxeko ekonomiarekin loturiko kontzeptuak:   diru-sarrera, gastu finkoa eta 
aurreikusi gabeko gastua, balantzea, saldoa eta abar.

n   Etxeko ohiko gastuak: ura, elektrizitatea, elikagaiak, aseguruak, hipoteka eta 
abar.

n   Etxeko ekonomia administratzeko gakoak.

n   Hileko familia-aurrekontua egitea.

Metodologia: Rol-jokoa egingo dugu; hainbat taldek hainbat 
familia mota irudikatuko 
dituzte eta, hilabete baterako 
dituzten baliabideekin, premia 
ekonomiko guztiei egin 
beharko diete aurre. Gainera, 
diru-kontuan saldo positiboa 
dutela iritsi behar dute hilabete-
bukaerara.
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A	  pie	  
En	  vehículo	  privado	  
En	  transporte	  colectivo	  
En	  bicicleta	  
Otros	  

Garraiobideak

Jendea etengabe mugitzen ari gara eta, 
horretarako, mota guztietako garraiobideak 
erabiltzen ditugu: autobusa, trena, tranbia, autoa, 
bizikleta… une horretan egokiena iruditzen 
zaigunaren arabera. Aukera egiteko garaian, 

Garraiobideak  

KONTSUMOBIDEtik, ikastetxeetako presta-
kuntza-programaren bitartez, tailer didaktiko 
batean parte hartzeko aukera eskaintzen diegu 
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako ikasleei; 
hain zuzen ere, “GARRAIO PUBLIKOA” tailer 
didaktikoan; tailerraren helburua honako hau 
da: garraio publikoaren abantailak ezagutzea 
garraio pribatuaren aldean, mugikortasun-
modu iraunkorrenak zeintzuk diren jakitea eta, 
garraio publikoaren erabiltzaile diren aldetik, 
zer eskubide eta betebehar dituzten jakitea. 

gehienok geure erosotasunari baino ez diogu 
erreparatzen baina ez dugu ahaztu behar beste 
hainbat irizpide ere badirela, hala nola, kutsadura 
atmosferikoa eta akustikoa, energia-gastua edo 
geure osasuna bera. 

Desplazamenduen banaketa, erabilitako garraiobidearen arabera

Tailerraren deskribapena: 
Mahai-joko bat egiten dugu; parte-hartzaileak taldeka jarri eta galderak egin eta erantzunak 
eman behar dituzte. Talde bakoitzari garraiobide bat esleitzen zaio bidaia bat egiteko 
eta, jokoaren bitartez, eduki guztiak landuko dituzte (garraiobideen historia eta bilakaera, 
ingurumen-inpaktua, aukera iraunkorrak eta bidaiarien eskubide nahiz betebeharrak).

3. zikloan, dinamika hori bera joko digital baten bidez egiten da, pdi-aren eta Notebook 
softwarearen laguntzarekin.

Oinez
Ibilgailu pribatuan
Garraiobide kolektiboan
Bizikletaz
Bestelakoak

2011ko EAEko Mugikortasunaren Azterlanaren datuak

16.1%

36.7%
44.8%

0.5%1.9%
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Garraiobideak

Informazio gehiago nahi izanez gero:

www.eve.es/Aula-didactica/Infografias/Uso-urbano-de-la-bicicleta.aspx

Aholkuak

n   Bizikleta erosi behar baduzu, zoaz denda espezializatu batera. Bizikleta ez da jostailua, haur 
batentzat izango bada ere. 

n   Ziurtatu zure gorputzera egokitzen dela eta ez ahaztu bizikletetan ere “neurriak” daudela. 

n   Eros itzazu segurtasun-osagarriak: kaskoa, argiak, txirrina, islatzaileak eta abar. Abiatu aurretik, 
azter ezazu bizikleta nola dagoen.

n   Herrian edo hirian barrena zabiltzalarik, gogoan izan ibilgailua zarela eta zirkulazio-arauak bete 
behar dituzula. 

Hiriko bizikleta: Erosoa eta altua, hobeto ikusteko. Aldagaia, lohi-babesa, txirrina, 
kate-babesgarria eta abar izaten ditu.

Hibridoa: Hiriko eta mendiko bizikleten arteko nahasketa. Eskuleku zuzena 
erabiltzen du, hirigunetik ibiltzeko erosoagoa delako eta bizkarrean minik ez 
hartzeko. Gurpilak ez dira hain lodiak, gehiegizko esfortzurik egin behar ez 
izateko. 

Tolesgarria: Arina eta garraiatzeko erraza. Bizikleta tolesgarriarekin metroan, 
trenean edo autobusean ere sar zaitezke. Gurpilak txikiak izaki, maniobratzeko 
errazagoa da baina egonkortasuna ere txikiagoa du.

Lagunduriko pedaleoa dutenak: Motor elektriko txiki bat du, giharren esfortzua 
gutxitzeko. Aukera bat izan daiteke ingurua, distantzia edo erabiltzailearen egoera 
fisikoa aintzat hartuta.

Hiri-ingurunean, bizikleta da garraiobide gomendagarrienetako 
bat. Ez du auto-ilararik eragiten, ez du energiarik kontsumitzen, 
merkea da eta osasungarria. 

Hirirako bizikleta mota egokienak

Aukera iraunkorra: bizikleta
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KONTSUMOBIDE Kontsumoko Euskal Institutuaren 
webgunetik, “FRUTAK ETA BARAZKIAK. Elikadura 
osasungarria lortzeko” multimediara sar daiteke. 
Material interaktibo honen xedea fruten eta barazkien 
kontsumoa sustatzea da, horien ezaugarriak eta 
osasunerako zein mesedegarriak diren aditzera emanez. 
Multimedia hori Lehen Hezkuntzako azken mailetako 
ikasleei zuzenduta dago baina gazte eta helduentzat ere 
erakargarria izan daiteke.

Multimedia: frutak eta barazkiak. Elikadura osasungarria lortzeko

Multimedia
Frutak eta barazkiak 

Elikadura osasungarria lortzeko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutak eta barazkiak
Postu honetan badago zer aukeratu: 31 barazki eta 26 fruta. Bakoitzaren gainean 
klik eginez gero, honako datu hauek agertuko zaizkizu: ezaugarriak, jatorria, 
ekarpen nutritiboa, osasunerako mesedeak, bitxikeriak eta sasoia. 

Bilatu sasoia
Frogatu zure jakintza eta zure oroimena. Fruta eta barazki bakoitza kontsumitzeko 
urteko sasoi egokienarekin lotu behar duzu.

Pisuan  
Joka ezazu eta fruta eta barazkiekin lotura duten zenbat esamolde dauden 
jakingo duzu.

Goazen baratzera
Ba al dakizu fruituez gain, sustraiak, hostoak, zurtoinak, erraboilak eta loreak ere 
jaten ditugula? Sar zaitez baratze koloretsu honetan eta sailka itzazu elikagaiak 
dagozkion landarearen atalarekin.

Nire menua
Frutak eta barazkiak, egunean 5 anoa. Gure menuan frutak eta barazkiak 
txertatzeko hamaika errezeta aurkituko dituzu; kontsultatu eta sor itzazu zeureak.

 
Sar zaitez fruta eta barazkien munduan: 

eta ongi pasa!

www.kontsumobide.net
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Kontsumoa eta aztarna ekologikoa

Kontsumoa  
eta aztarna  
ekologikoa 
Ibiltzen garenean oinatzak uzten ditugu; 
halaber, elikagaiak, ura, energia, jantziak, 
produktu teknologikoak eta abar kontsumitzen 
ditugunean ere aztarna bat uzten dugu eta 
ingurumen-inpaktu jakin bat eragiten du 
aztarna horrek.

Egun batean, baliabideen kontsumo hori guztia 
modu grafikoan eta praktikoan nola irudika ote 
zitekeen pentsatu zuen norbaitek eta “aztarna 
ekologikoa” kontzeptua bururatu zitzaion, hau 
da, “bizimodu jakin bat duen biztanleria jakin 
batek erabiltzen dituen baliabideak produzitze-
ko eta sortzen dituen hondakinak modu muga-
gabean asimilatzeko beharrezkoa den azalera 
biologikoki produktiboa (lur landuak, bazkale-
kuak, basoak edo ur-ekosistemak).” 

Izan ere, gure eguneroko kontsumo-
ohituretan:

•  Baliabide natural ugari baliatzen ditugu, 
agortezinak direlakoan.

•  Gure elikagaiak produzitzeko, gure des-
plazamenduetarako… lur-eremu handia 
okupatzen dugu.

•  Hondakinak sortzen ditugu eta ez dugu 
pentsatzen naturak xurga ote ditzakeen.

AHOLKUAK
gure kontsumoaren aztarna 

ekologikoa murrizteko

•   Erosketak egiteko garaian, har ezazu 
kontuan erositako produktuaren bizi-ziklo 
osoko ingurumen-inpaktua eta balioets 
itzazu produkzioko, garraioko, banaketako 
eta kontsumoko prozesuak, baita uzten 
dituen hondakinak ere.

•   Zehatz ezazu zer enpresa, produktu 
eta zerbitzuk errespetatzen dituzten 
ingurumena eta giza eskubideak, eta egin 
ezazu horien alde.

•   Zure joan-etorriak egiteko, erabil itzazu 
energia berriztagarria erabiltzen duten 
ibilgailuak eta/edo garraiobide publikoak. 
Oinez edo bizikletaz ibiltzea ere oso 
aukera ona da, eta osasungarria!

•   Ura behar-beharrezko ondasuna da eta 
oso gutxi dago. Planeta osoan dagoen ur 
guztiaren % 0,03 baino ez da edangarria 
eta guk lortzeko modukoa. OMEren arabera, 
munduko biztanleriaren % 11k ez du oraindik 
edateko ura eskuratzeko modurik. Erabil 
ezazu behar duzun ura, ez gehiago.

Aztarna ekologikoa

Kontsumitzen diren  
baliabideak produzitzeko  
eta sortzen diren  
hondakinak xurgatzeko 
beharrezkoa den lur-eremua.
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2012/2013 ikasturte honetan, ikastetxeetako kontsumorako 
prestakuntza-programa ibiltariaren barruan, Bigarren Hezkuntzako 
ikasleek “Elikagaien manipulazio segurua” izeneko tailer 
didaktiko berrian parte hartu ahal izan dute.

Tailerraren helburu nagusia ikasleek jakintza eta gaitasunak 
eskuratzea da; hain zuzen ere, elikagaiak modu seguruan 
manipulatu eta kontserbatzeko beharrezkoak diren jakintza eta 
gaitasunak eskuratzea eta, hartara osasuna zaintzea.

Xede horren bidetik, honako EDUKI HAUEK LANDU DITUGU:

n   Gure osasuna eta segurtasuna babesteko eskubidea eta 
betebeharra. 

n  Elikadura-segurtasunaren kontzeptua.

n   Higiene-arauak elikagaiak prestatu eta manipulatzean.

n  Elikagaien kontserbazio eta manipulatze egokia.

n  Nola jakin elikagai bat segurua dela.

n  Egoera txarrean dauden elikagaiak jatearekin lotutako gaixotasun ohikoenak.

Tailerraren garapenetik honako datu hauek nabarmenduko ditugu:

Tailer didaktiko berria  

“elikagaien manipulazio 
segurua”

Tailer didaktiko berria “Elikagaien manipulazio segurua”

Parte hartu duten ikasle gehienek onartu dute elikagaien 
manipulazioari eta kontserbazioari ez diotela arreta 
handirik ematen, elikagaiak egoki manipulatzeko jada 
badakitena baino gehiago jakitea ez dela beharrezkoa 
uste baitute, baina onartu dute zenbait kasutan ez 
dituztela elikagaiak behar bezala manipulatzen, ezta 
higiene-arau egokiak betetzen ere.

Izan ere, harrituta geratu ziren elikagaien kontserbazio 
eta manipulazio desegokiarekin loturiko gaixotasunak 
eta elikagai-intoxikazioak hainbeste direla ikustean. 

 n Ekintza HLBHIP (Donostia)
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Zenbait parte-hartzailek ez zekiten zer informazio 
lor daitekeen produktuetako etiketatik, elikagaien 
kontserbazioari dagokionez. Eta onartu dute ez dutela 
etiketak irakurtzeko ohiturarik.

Tailerra bukatu denean, elikagaiak egoki manipulatu eta 
kontserbatzea oso garrantzitsua dela konturatu dira, 
betiere osasuna babesteko modua den aldetik. 

Tailer didaktiko berria “Elikagaien manipulazio segurua”

 n Ekintza HLBHIP (Donostia)

  
Gogoan izan

n  Etiketak elikagaiari buruzko informazio baliagarria eskaintzen 
dizu (iraungitze-data, lehentasunezko kontsumo-data, 
kontserbatzeko modua…), kontsumo segurua egin dezazun. 
Ohitu etiketak irakurtzen.

n  Garbitu eskuak edozein elikagai manipulatu aurretik 
eta ondoren. Nahikoa da ura eta xaboiarekin ondo 

igurztea 20 segundoz, interes berezia jarriz azazkalak 
eskuilatzerakoan.

n  Elikagaiak manipulatzeko erabiltzen diren tresnak eta 
gainazalak ongi garbitu behar dira beste elikagai 
batekin erabili aurretik. Bakterioak elikagai batetik 
bestera igarotzea saihestuko duzu (kutsadura 
gurutzatua. 

n  Txukun izan hozkailua. Hozkailua txukun 
eta ongi antolatuta izatea ez da soilik itxura 
kontua; higienearekin eta segurtasunarekin 
ere badu zerikusirik. Adibidez, elikagai gordinak 
eta prestatuak ez daitezela kontaktuan egon.

ERDIALDEAN - GOIALDEAN:
Esnekiak eta ireki ostean hotzean  

gorde behar direnak.
ATEKO APALETAN:

Marmeladak, edariak, saltsak, iraupen luzeko 
kontserbak eta arrautzak.

BEHEALDEAN:
Produktu freskoak (haragia, arraina,  
hestebeteak), ontzi hermetikoetan.

BEHEKO TIRADERETAN:
Barazkiak eta frutak.
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Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan dagozkion datuak 

Ikastetxeetan 
kontsumoko 
prestakuntza Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
herri hauetan izan da 
2012/2013 ikasturtean:

127 IKASTETXEK PARTE HARTU DUTE

Bisitatu ditugun herriak
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Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan dagozkion datuak

GURASOEI ZUZENDUTAKO SAIOAK
72 saio eman ditugu eta 945 pertsona etorri dira.

JARDUERA BAKOITZARI BURUZKO DATUAK

Saioak 3 17 1 11 26 14
Parte-hartzaileak 46 239 22 94 400 144

22.152  IKASLEK PARTE HARTU DUTE

Ikasleek landutako KONTSUMO GAIAK
Lehen Hezkuntza Bigarren  

Hezkuntza

HITZALDI  
INFORMATIBOA haien 

ikastetxean programaren  
esperientziari buruz

TAILER PRAKTIKO 1 
“Nola elikatu haurtzaroan 

eta nerabezaroan”

TAILER PRAKTIKO 2  
“Ikas dezagun  

publizitatea aztertzen”

TAILER PRAKTIKO 3 
“Bideojokoak, badakigu 
zertan jolasten dugun?”

TAILER PRAKTIKO 4 
“Adingabeak eta Internet”

TAILER PRAKTIKO 5 
“Adingabeak eta  

sakeleko telefonoak”

Lehen 
Hezkuntza

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Bigarren 
Hezkuntza

19.305
3.784

6.293

12.075

2.847

LURRALDE  
HISTORIKOAREN  

ARABERA

 

 

 
Elikagaien elaborazioa
Fruta eta barazkiak
Supermerkatua eta erosketa
Paperaren birziklapena
Ontziak eta haien  
berrerabilera
Teknologia berriak
Jolasa eta jostailuak
Ura: kontsumoa eta aurreztea
Publizitatearen analisia
Lehengaien eraldaketa
Energia
Elikagaiak eta etiketak
Elikagaien arteko  
konparazio- analisiak
Umeen segurtasuna
Garraio publikoa
Ehunak
Nola defendatu gure 
eskubideak

Estetika eta elikadura:  
gorputzaren gurtza
Elikadura eta nutrizioa
Kontsumoa eta ingurumena
Uraren kontsumo arduratsua
Internet
Publizitatea eta markak
Energiaren eraginkortasuna
Etxeko ekonomiaren jolasa
Jokoak eta bideo-jokoak
Aisialdirako era berriak
Elikagaien arteko  
konparazio- analisiak
Bidezko merkataritza
Nola defendatu gure eskubideak
Etiketak
Telefonia
Elikagaien manipulazio segurua
Osasuna eta segurtasuna
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2. 575 KONTSUMOKO TAILER 
EGIN DITUGU
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HEZKUNTZA MAILAREN ARABERA

LURRALDE 
HISTORIKOAREN 
ARABERA

24 saio
290 parte-hartzaile

Gipuzkoa
Bizkaia11 saio

179 parte-hartzaile

37 saio
476 parte-hartzaile

Araba



12 Kontsumorako prestakuntza ikastetxeetan 2012-2013

Mila esker aldizkari hau egiten lagundu diguten ikastetxeei eta, bereziki,  
EKINTZA HLBHIP (Donostia), LANGAITZ BHI (Errenteria), FRAY JUAN  
DE ZUMARRAGA BHI (Durango) eta MADRE DE DIOS HLBHIP (Bilbo) 

 ikastetxeei.

Aldizkari hau urterokoa da eta diseinua Kontsumobidek ikastetxeetan eskaintzen duen prestakuntza programan  
parte hartu dutenen lankidetzaz egiten da.

Izena eman
kontsumorako  

prestakuntzan! 
KONTSUMORAKO PRESTAKUNTZA IKASTETXEETAN 
programaren bitartez, KONTSUMOBIDEtik honako hau 
eskaintzen dugu:

3 Tailer didaktikoak ikasleentzat.

3 Aholkularitza pedagogikoa zentroarentzat.

3 Dossier pedagogikoa irakasleentzat. 

3 Prestakuntza-saioak familientzat.

Informazio gehiago gure webgunean: www.kontsumobide.net

Eskakizunak:
• Ikastetxearekin harremanetan egoteko eta koordinatzeko pertsona bat.
• Ikasle talde bakoitzeko 2 edo 3 tailerren eskaera egitea.
• Irakasleen inplikazioa eta presentzia ikasleekin egiten diren tailerretan.
•  Hiru ikasgela libre izatea, baita eskatutako tailerra egiteko beharrezkoak diren 

baliabideak ere: ordenagailuak, arbel digitala, ura eta abar.


