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BA AL DAKIZU ZER  
JANZTEN DUZUN?
ETIKETAK ESATEN DIZU
Arropa eta oinetakoak egunero eta ohiko moduan 
erabiltzen ditugu. Pertsona guztiok behar ditugu soinean 
eta oinetan janzteko. Baina zeri erreparatzen diogu arropa 
eta oinetakoak erosten ditugunean?

Moda eta norberaren gustua gorabehera, 
jantziak eta oinetakoak egiteko erabili den 
ehun mota edo lehengaia hartu beharko 
genuke kontuan, produktuaren kalitatea, 
bizitza erabilgarria eta mantentze-lanetarako 
baldintzak zer nolakoak izango diren 
adieraziko baitigu. Etiketan agertzen da 
informazio hori guztia.
Produktu egokia aukeratzeko lehen 
gomendioa zera da, jantziak edo 
oinetakoak dagokion etiketa 
baduela egiaztatzea, eta etiketan 
derrigorrezko datu guztiak 
agertzen direla. 

Fabrikatzailearen 
izena edo enpresa-
izena eta helbidea.EBtik kanpoko 

herrialdeetatik 
inportatutako 
ehungintza-
produktuen 
kasuan, enpresa 
inportatzailearen 
identifikazio 
fiskaleko zenbakia.

Produktuaren osaera. 
Jantzigintzako eta puntuz 
egindako jantzietan —
galtzerdigintzakoetan izan 
ezik—, etiketak material 
iraunkorrez egindakoa 
izan beharko du, ahal dela 
ehunezkoa, eta modu 
iraunkorrean jantziari berari 
josita edo erantsita egongo da.

Nahitaezko etiketa

%100 ARTILEA

ESPAINIAN EGINDA

ARTILEA S.A.
Iturrimendi, s/n.
Barakaldo
(Bizkaia)

Reg. Industrial: nº 48/99/999

Ehun-gaiak
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Kasu askotan, ehungintzako etiketetan derrigorrezkoak ez diren datu 
gehiago ere agertzen dira, eta datu horiek produktuari eta produktua 
kontserbatzeko moduari buruzko informazio baliagarria eskaintzen 
digute. Datu horiek zer esan nahi duten jakinez gero, jantziak egoera 
onean izango ditugu eta bizitza erabilgarri luzeagoa izan dezakete. 

Ikastetxeetako Kontsumoko Prestakuntzako Programaren barruan Kontsumobidek honako tailer hau eskaintzen du 
Lehen Hezkuntzarako eta Bigarren Hezkuntzarako: ‘Ba al dakizu zer janzten duzun? etiketak esaten dizu’. Tailerraren 
helburua da ikasleek jantziak eta oinetakoak modu arduratsuan aukeratzeko eta erabiltzeko beharrezkoak dituzten 
gaitasunak eskuratzea. 2015-2016 ikasturtean gai horri buruzko 142 tailer egin ditugu. 

BA AL DAKIZU ZER  
JANZTEN DUZUN?

MARCA 

MADE IN PERUMADE IN PERU

100% WOOL
DRY CLEAN OR
HAND WASH 
WITH CARE

Oinetakoen etiketan 
oinetakoaren zati guztien 
fabrikazioan erabilitako 
materialei buruzko 
informazioa bildu behar  
da: oinetako-bularra,  
forrua, barne-zola  
eta zola. 

Etiketan, material 
guztien osaeraren %80, 
gutxienez, osatzen duen 
materiala adierazi behar 
da. Ezein materialek ez 
badu osatzen gutxienez  
%80a, produktuak dituen 
bi material nagusiei 
buruzko informazioa 
adierazi beharko da 
etiketan.   

Kontserbatzeko moduari buruzko etiketa

Enpresa fabrikatzaileek arropa 
produzitzeko eta merkaturatzeko  
hautatzen duten prozesuak  
eragina izan dezake industriak 
kokatuta dauden herrialdeetako 
gizarte-egoeran, baita ingurume-
nean ere. 
Erosi nahi dugun jantziak honako      
ziurtagiri hauetakoren bat  izatea 
edo ez izatea lagungarri izan 
dakiguke erabakitzeko.

Ziurtagiriak

larrua

zuntzabarne-zola eta estalkia

oinetako-bularra

bestelako materialakzola

Oeko-Tex Standard 100.   Mundu 
osoko bereizgarria da, eta  
ehungintzako produktuetan  
substantzia kaltegarririk ez 
dagoela bermatzen du. 

Made in Green Oeko-Tex zigilua: 
ehungintzako produktuak giza 
ekologiari dagokionez seguruak 
direla bermatzen du, eta 
modu jasangarrian eta sozialki 
arduratsuan produzitu direla. 

Kontsumobidek eskaintzen du

Oinetakoak
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Azken aldia ikasturte honetan izan da, eta 
balioespen oso positiboa egin du: “Programan 
askotariko gaiak eskaintzen dira, hezkuntza-
etapa guztietara egokituta, eta horien osagarri, 
ikastetxearekin batera lantzeko beste programa 
batzuk ere badira”. Ikasleek ere “jarrera positiboa 
izan dute, inplikazio-maila oso handia eta asko 
parte hartu dute, maila guztietan”.  

Oraingo honetan, Kontsumobideren tailerrei 
esker Eskolako Agenda 21ekin lotutako 
arloak gehiago landu ahal izan dituzte. 
Elikadura arduratsuarekin lotutako tailerrak, 
gehienbat, hautatu dituzte, gai horixe lantzen 
baita programa honetan. Gómezek dioenez, 
Kontsumoko Euskal Institutuaren prestakuntza-
eskaintza ezin hobea da horretarako: “Programa 
honetan tailer praktikoak egiten dira, eta ikasleei 
hausnarrarazi egin diete, kontsumo-ohituretan 
zer hobetu dezakegun eta hobekuntza horrek 
zer onura eragingo lizkigukeen aztertzeko”. 
Ikastetxeko ikasleek emandako iritziak dira, 
batik bat, arrakasta horren adierazgarri onena.

Urtero, hamarnaka ikastetxek jotzen du 
Kontsumobidera ikasleei kontsumo 

arduratsuaren oinarrizko ezagutza eskaintzeko 
asmoz. Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan 
programan eskaintza didaktiko zabala dugu, eta 
irakasleek ikasleentzako tailerrik egokiena hauta 
dezakete, lortu nahi dituzten helburuen arabera. 

Franciscanas de Montpellier ikastetxeak eta 
Txingudi Ikastolak beren esperientzia azalduko 
digute, 2015-2016 ikasturtea amaitu den 
honetan. 

Franciscanas de Montpellier: “Ikasleek jarrera 
oso positiboa izan zuten, inplikazio-maila oso 
handiarekin”.

Iñaki Gómezek bertatik bertara ezagutzen 
du Kontsumobidek ikastetxeetan zer nolako 
eskaintza egiten duen. Franciscanas de 
Montpellier ikastetxeko irakaslea da, eta 
Eskolako Agenda 21eko koordinatzaile ere 
badenez, hainbat aldiz parte hartu du programan. 

ESPERIENTZIAREN AHOTSA

Bizkaiko eta Gipuzkoako bi ikastetxek 
azalduko digute Kontsumobideren 
Kontsumorako Prestakuntzako 
programan parte hartu 
ondoren zer ikasi duten 
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ESPERIENTZIAREN AHOTSA
Tailerra laborategian egin 
izana gustuko izan dugu, 
baita gominolak jatea ere. 
(LH 1)

Ontziei buruzko tailerra 
izan da gogokoena, 
txotxongiloak egin 
ditugulako.
(LH3)

Txingudi ikastola: “Elikagaiak 
nondik datozen eta zer 
eskaintzen diguten ikasi 
dugu”. 

Irungo Txingudi Ikastolako 
Lehen Hezkuntzako 1. eta 
2. mailako ikasleek ere parte 
hartu dute Kontsumobidek 
antolatutako Kontsumorako 
Prestakuntza Ikastetxeetan 
programan. Hain justu, 
honako bi tailer hauek 
egin dituzte: “Elikagaien 
e k o i z p e n a ” – j o g u r t a 
egin dute, nolako 
osaera duen ikasteko– 
eta “Litxarreriak”.  
“Zenbait elikagai 
osasungarriak direla 
ikasi dugu, hala nola, 
fruta eta barazkiak, 
lekaleak, zerealak, olioa 
eta esnekiak. Halaber, 
elikagai horiek nondik 
datozen eta beste hainbat 
gauza ere ikasi ditugu: 
energia ematen digutela, 
gu ez gaixotzea eragiten 
dutela, giharrak indartzen 
dituztela, hezurrak gogortu 
eta gorputzeko beroari 
eusten diotela... Litxarreriei 
buruzko tailerrean, gozokiak 
fabriketan nola egiten dituzten 
erakutsi digute, eta oso gutxi 
jan behar direla, ez direlako 
osasungarriak”. Parte-hartzaileen 
esanetan, bi esperientziak “oso 
interesgarriak” izan dira eta “asko 
ikasi dugu”.  

Jogurtak egin eta jatea oso 
polita izan da. Tailerra oso 
interesgarria izan da, eta 
jogurtak gozo-gozoak ziren.
(LH4) 

Fruta 
gehiago eta 

gominola gutxiago jatea 
oso osasungarria da  

     (LH 2)

Ez dakigu zehatz-mehatz 
zer jaten dugun, ezta 
janari horrek zer ondorio 
eragin diezagukeen ere.
(DBH 2)
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publiko kolektiboak pribatuarekin alderatuta zer 
abantaila eta zer eragozpen dituen eztabaidatzeko 
aukera izango dute, ingurumenarekiko jarrera 
arduratsua nola izan hausnartzeko.

Bidaian aurrera eginez, bidaiariaren eskubideetan 
barrena ibilaldia egingo da, oso ohikoa den zerbait 
aztertuta; hain zuzen ere, garraio-txartela. 
Txartelean zer informaziok agertu behar duen 
detektatu beharko dute, eta kontzeptu bakoitza nola 
interpretatu behar den: konpainiaren datuak, tarifa, 
ibilbidea, data… Ikasleak paper-zati txiki hori zein 
garrantzitsua den konturatzea da helburua, bertan 
biltzen baita enpresak bere zerbitzua betetzeko 
hartzen duen konpromisoa; halaber, azken 
helmugara iritsi arte gainean izatea oso garrantzitsua 
dela ere ikusarazi nahi zaie, gorabeheraren bat 
izanez gero erreklamazioa egin ahal izateko. Izan 
ere, ezinbestekoa da txartela gordetzea istripua 
gertatuz gero aseguruan –konpainia guztiek 
nahitaez kontratatu behar dute asegurua– sartutako 
estalduraren eraginpean egoteko. 

Ziurrenik ez dute jakingo, baina autobusean 
sartu eta txartela ordaintzen duten bakoitzean 

kontratu bat egiten ari dira. Kontratu horren arabera, 
hainbat betebehar onartzeko konpormisoa hartzen 
dute eta, aldi berean, hainbat eskubide ere ematen 
zaizkie; eskubide horiek zeintzuk diren jakitea 
komeni da. Egintza horren garrantziaz jabetzea da, 
hain justu, ‘Bidaian ere eskubide eta betebehar’ 
tailerraren helburua; Kontsumobidek DBHko lehen 
zikloko ikasleentzat prestatu du tailer hori.

Hainbat jardueraren bitartez, 12-14 urteko ikasleek 
garraio publikoko zerbitzuekin lotutako oinarri-
oinarrizko kontzeptuak ulertzeko bidaia egingo dute. 
Helmuga: gorabeheraren bat gertatuz gero beren 
burua defendatzen jakitea, eta primerako bidaiarien 
moduan jokatzeko jakin beharrekoak ikastea.

Lehenengo geldialdian, Euskal Autonomia  
Erkidegoan dauden errepide bidezko garraiobideak 
ezagutuko dira, zer prestazio eskaintzen dituzten eta 
nola funtzionatzen duten ulertzeko. Gainera, garraio 

PriMErAKO 
BIDAIA

‘Bidaian ere eskubide eta 
betebehar’ tailerrean, garraiobide 
publikoetan lasaitasunez ibiltzeko 
oinarrizko kontzeptuak ikasten 
dituzte ikasleek
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Horrekin batera, ibilbidean izan ditzaketen arazoak 
ere aztertuko dituzte: ezusteko atzerapena, 
zerbitzua etetea, bagajea galdu edo hondatzea. 
Eta erreklamazioa egiteko hainbat modu daudela 
ere barneratuko dute, gorabehera horietakoren 
bat pairatu behar izanez gero nola jokatu behar 
duten jakiteko. Eta kontratu orok eginbeharrak ere 
badakartzanez, aurrekoak bezain garrantzitsuak 
diren beste alderdi batzuk aipatuko zaizkie, hala 
nola, egoki eta errespetuz jokatzeko betebeharra.

Kontsumorako Prestakuntza 
Ikastetxeetan Programaren bitartez:

‘Garraiobideak’   
Lehen Hezkuntza 

‘Bidaian ere eskubide eta betebehar’ 
Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. maila

Kontsumobideren Bilboko, Donostiako eta Gasteizko 
prestakuntza-zentroetan: 

‘Informa zaitez, bidaiatu eta gozatu’ 

‘Bidaiatzea erraza da… nola egin 
baldin badakizu’ Paketea

Helmugara iritsitakoan, ikasitako guztia praktikan 
jarri ahal izango dute programak eskaintzen duen 
material osagarrian proposatutako beste jarduera 
batzuen bitartez. Azken geldialdian txango bat 
prestatu beharko dute; urratsez urrats planifikatu 
beharko dute dena: helmuga, garraiobide egokia, 
prezioak eta ordutegiak, eta txartelak erosi eta 
gorde ere egin beharko dituzte. Primerako bidaia 
antolatzeko gai direla egiaztatzeko modurik onena.

KONTSUMOBiDErEN PrESTAKUNTZA-ESKAiNTZA   
Garraioen eta bidaien ar loa

Informazio gehiago:
www.kontsumobide.eus
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modu arduratsuan kudeatzen ikasteko oinarrizko 
gaitasunak eskuratuko dituzte. Horren guztiaren 
helburua da euren familiek ordaindu behar dituzten 
betebehar ekonomikoak ulertzea, eta euren 
jarrerak zertan lagun dezakeen galdetzea euren 
buruari. 

Programa 2015-2016 ikasturtean ezarri zen; 
Kontsumobideren prestakuntza-zentroetan eta 
ikastetxeetan antolatutako ekintzetan eskaintzen 
da eta helburuak bete ditu, ongi bete ere. Bigarren 
Hezkuntzako lehen zikloko 150 ikaslek parte 
hartu zuten, guztira, tailerreko jardueretan. 
Jarduera horietan, euren eguneroko bizitzan modu 
batera edo bestera eragina duten alderdien gainean 
hausnartu zuten. Esaterako, paga nola kudeatzen 
duten azaldu zuten, edo euren ustez etxe batean 
diru-sarreren zati handiena zein gastutara 
bideratzen den. 

Ohikoak diren jarduerek, hala nola, argia pizteak, 
txorrota zabaltzeak edo paga eskatzeak eragina 

dute, nahiz eta ia ez sumatu, etxeetako hileko 
aurrekontuan. Eguneroko bizitzako gastu txiki 
horiek aztertuko dituzte etxeko txikienek, kontura 
daitezen kontsumo arduratsua eta eraginkorra 
egiteak diru-zorroan eragina izan dezakeela. 

Horretarako, Kontsumobidek ‘Etxeko ekonomia 
jokoan’ tailerra sartu du prestakuntza-eskaintzan: 
familiek ordaindu behar izaten dituzten gastuei 
buruz hausnarketa egitea du xede, eta plangintza 
egokia eginez gero, aurrekontu mugatua izan 
arren ere ongi bizi daitekeela ikusaraztea. Hainbat 
saiotan, ikasleek administrazio egokiaren funtsezko 
kontzeptuen berri izango dute: diru-sarrerak, 
gastu finkoak eta ezustekoak, balantzea, saldoa, 
aurreikuspena edo hipoteka. Era berean, aurrezpen-
plan bat egiteko edo euren paga zentzuz eta 

AURREZTAILE 
TXIKIAK 
‘Etxeko ekonomia jokoan’ 
tailerrean, ikasleei ikusarazi  
nahi zaie beren jarrera 
etxeko aurrekontuko 
gastuak murrizteko 
lagungarri izan 
daitekeela

KONTSUMOBiDErEN PrESTAKUNTZA-ESKAiNTZA   
Etxeko ekonomiaren ar loa
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AURREZTAILE 
TXIKIAK 

Ondorioak adierazgarriak izan ziren. Parte hartu 
zuten ikasleen ia erdiak onartu zuenez, jarduera 
“nahikoa” erabilgarria izan zen, eta ikasitako hori 
eguneroko bizitzan aplikatzeko modukoa zela esan 
zuten. Era berean, ikasleen heren bat harrituta 
geratu zen oinarrizko hornidurak (ura, gasa edo 
elektrizitatea) ordaintzeko zenbat diru behar 
izaten den ikusita, edo sartzen dena baino gehiago 
ez gastatzea garrantzitsua dela ere konturatu 
ziren, arazorik izan nahi ez bada, bederen.  

Etxeko ekonomiari nola aurre egin behar zaion 
ikusarazi zitzaienez, beste ikuspegi batetik 
begiratzea lortu zuten.  % 40k baino gehiagok esan 
zuenez, familiako kide guztiek lagun dezakete 
diru-sarrerak eta gastuak kontrolatzen, hilaren 
bukaeran kontuak ongi atera daitezen. Eta gazteek 
ere, gazte izan arren, helburu komun hori betetzen 
lagun dezakete, jarrera jakin batzuekin: dirua 
kontrolatuta, argiak piztuta edo txorrota zabalik 
ez utzita, edo behar ez duten hori ez eskatuta. 
Aurreztaile txiki bihurtzeko lehen urratsa.

KONTSUMOBiDErEN PrESTAKUNTZA-ESKAiNTZA   
Etxeko ekonomiaren ar loa

Kontsumorako Prestakuntza 
Ikastetxeetan Programaren bitartez:

‘Etxeko ekonomia jokoan’ 
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maila  

Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloa

‘Etxeko ekonomia’ 
Gurasoak eta seme-alabak

Kontsumobideren Bilboko, Donostiako eta Gasteizko 
prestakuntza-zentroetan: 

Tailer didaktikoa   
‘Etxeko ekonomia’ 

Online prestakuntza (Webquest):

‘Etxeko ekonomia’  
Bigarren Hezkuntza

Informazio gehiago:
www.kontsumobide.eus
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Kontsumorako prestakuntza  
ikastetxeetan  
2015/2016 Ikasturtea

Kontsumobide 
Euskal Autonomia 
Erkidegoko
ikastetxetan 135  
izan da 2015/2016
ikasturtean.

135  IKASTETXEK PARTE HARTU DUTE

Bisitatu ditugun hErriak

BIZKAIA

ARABA

GIPUZKOA

Amurrio
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Laguardia
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ortuella
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elgeta
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ezkoriatza
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Mutriku

Pasaia-segura

tolosa
Villabona

zegama
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768

36

22
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36
p

780
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12Gipuzkoa
Araba

Bizkaia
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Kontsumorako prestakuntza  
ikastetxeetan  
2015/2016 Ikasturtea

gurasOEi ZuZEndutakO saiOak
64 saio eman ditugu eta 763 pertsona etorri dira.

53.691 PArte-HArtze eGon DIrA 

ikasleek landutako kOntsuMO gaiak

Lehen
Hezkuntza

Bigarren
Hezkuntza

LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

 

 

 

Litxarreriak
supermerkatua eta erosketak
elikagaien elaborazioa
teknologia berriak
Jolasa eta jostailuak
Frutak eta barazkiak
Publizitatearen analisia
Paperaren birziklapena
ontziak eta euren berrerabilera
Ura, kontsumoa eta aurreztea
Bideojokoak
elikagaiak: etiketak eta osaera
energia
Kontsumitzen ikasiko dut
Lehengaien eraldaketa
Garraiobideak
Produktu seguruak

estekika eta elikadura
elikadura eta nutrizioa
telefono mugikorra
Internet
Bideojokoak
Publizitatea eta markak
Bidezko merkataritza
Kontsumoa eta ingurumena
Uraren kontsumo arduratsua
Kontsumitzen ikasiko dut
elikagaien manipulazio segurua
Produktu baten bizi-zikloa
Aisia eta kontsumoa
Moda, arropa eta oinetakoak
elikagaiak: etiketak eta osaera
energiaren eraginkortasuna
osasuna eta segurtasuna
etxeko ekonomiaren jolasa

50

40

30

20

10

0

2.622 KontsUMoKo tAILer eGIn DItUGU 

O

Araba
 256Gipuzkoa

 827

2.221

HEZKUNTZA MAILAREN ARABERA

LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

Gipuzkoa

Bizkaia

5 saio
98 pertsona

36 saio
429 pertsona

Araba

HEZKUNTZA MAILAREN ARABERA

300

250

200

150

100

50

0

23 saioa
236 pertsona

Lehen
Hezkuntza

Bigarren
Hezkuntza

45.012

  8.679
Bizkaia

1.539

Pasaia-segura

Bigarren
Hezkuntza

401
O

Gipuzkoa
17.053

Araba
5.257

Bizkaia
31.381

O

saioak 2 9 2 5 10   33          3                       

Pertsonak 16 127 17 35 128 417        23                      

INFORMAZIO-HITZALDIA “ Elikadura ere 
bada hezkuntza”

“Publizitatea, babesik 
onena heztea”

“Bideojokoak, ba al dakigu 
zer dagoen jokoan?”

“Adingabeak eta Internet” “Adingabeak eta telefono 
mugikorrak”

“Jostailu egokia 
aukeratzea”

Lehen
Hezkuntza
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Kontsumobidek aldizkari hau urtero argitaratzen du. ‘Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan’ programan parte hartzera eta zuen 
esperientziak partekatzera animatzen zaituztegu. Horretarako honako helbidera bidal ditzazkezue zuen eskariak: 

kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan programaren bitartez, 
Kontsumobidetik honako hau eskaintzen dugu

"
""

Tailer didaktikoak 
ikasleentzat

Aholkularitza pedagogikoa 
zentroarentzat

Dossier pedagogikoa 
irakasleentzat

Prestakuntza-saioak familientzat 
eta irakasleentzat

"

" "

•	 Irakasleen inplikazioa eta ikasleekin egingo diren  
 tailerretan parte hartzea.

•	 Hiru gela eskuragarri edukitzea (gela berberak izango dira  
 prestakuntza irauten duen bitartean), bai eta beharrezkoak  
 diren baliabideak ere: Internet, proiektorea, ordenagailuak,  
 arbela digitala, etab.

•	 Ikasle	talde	bakoitzeko	tailerren eskaera egitea (gutxienez  
 2 tailer eta gehienez 3).

•	 Gutxienez	tailer	edo	hitzaldi	baten	eskaera	egitea	gurasoentzat.

•	 Koordinazio lanak eta klaustroaren eta programa-arduradunaren  
 artean bitartekaritza-lanak egingo dituen pertsona bat.

•	 Eskola	Kontseiluaren	edo	gurasoen	elkartearen	konpromisoa  
 haiek gurasoentzat aukeratutako tailerraren deialdia egiteko.

Jarrai iezaiguzue sareetan:

Izena eman 
kontsumorako 
Prestakuntzan!

Parte hartzeKo betebeharraK

informazio gehiago:
www.kontsumobide.eus  


