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1. Helburua 

Aurrekontu-kontzeptua zer den jakitea. 

Familia baten ohiko gastuari buruzko hausnarketa egitea.   

Beharrezkoak diren eta ez diren gastuak bereiztea. 

Aurrezki-kontzeptua zer den jakitea. 

Fakturetan agertzen diren atalak zein diren jakitea. 

Zerga mota desberdinak zein diren jakitea. 

Argi-, ur-, gas- eta telefono-kontsumoaren gastua zein den jakitea ordainagiriak 

ikusita. 

Gainzorpetze hitzak zer esan nahi duen jakitea. 

Gainzorpetze-egoera bat identifikatzea. 

Gainzorpetutako kontsumitzaileen ezaugarri komunak zein diren bilatzea. 

Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak gainzorpetzea eragiten duten faktoreak zein diren 

jakitea. 

Gainzorpetze-egoera prebenitzera bideratutako jarrera arduratsuak sustatzea. 

 

2. Edukiak 

• Diru-sarrerak 

• Gastuak. 

o Finkoak 

o Erosketak 

o Gastu aldakorrak 

o Ezustekoak 

• Gainzorpetzearen definizioa 

• Pertsona zorpetuaren profila 

• Gainzorpetzearen arrazoiak 

• Familia-aurrekontua, gainzorpetzea prebenitzeko tresna gisa 

• Familia-aurrekontua doitzea 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

 

Etxeko ekonomia. Gainzorpetzearen prebentzio gisa. 

 

MARKA EZAZU AUKERATUTAKO ERANTZUNA. ZENBAIT GALDEREK ERANTZUN BAT 

BAINO GEHIAGO ONARTZEN DITUZTE. 

 

1. Definitu ezazu zer den gainzorpetzea eta adieraz itzazu gainzorpetzea ekar 

dezaketen arrazoiak 

 

 

 

2. Zer da familia-aurrekontua? 

 

 

 

3. Familia-aurrekontua beharrezkoa al da familia baten hileko gastua kontrolatzeko? 

• BAI 

• EZ 

 

4. Normalean familia-aurrekontua egiten al duzu, zure gastuak kontrolatzeko? 

• BAI 

• EZ 
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5. Ondorengo gastu-zerrendako zein gastu dira, zure ustez, familia baten gastu 

finkoak? 

 

-Elektrizitatearen faktura -Telefonoaren faktura (finkoa, 

mugikorra...) 

-Entretenimendua    -Azterketa medikoak 

-Uraren faktura     -Kapritxoak (gozokiak…) 

-Oporrak -Erosketak (janaria, arropa, higienea eta 

garbitasuna) 

-Erkidego-gastuak    -Etxeko konponketak  

-Gasaren faktura -Aseguruak (bizi-asegurua, etxearena, 

autoarena) 

-Ikastetxeak (hileko kuota edo matrikula) -Udal-zergak (OHZ, zirkulazioarena...) 

-Maileguak     -Autoa (gasolina, matxurak…) 

    

 

6. Familiaren ekonomiarentzat gastu erantsiak izan daitezkeen ustekabekoei eta gastu 

aldakorrei aurre egiteko, honako gomendio hauek ematen dira:  

a) Gastu finkoen kopurua murriztea 

b) Aurreztea 

c) Bankuari mailegu bat eskatzea 

 

7. Fakturen ordainagiriak iristen zaizkizunean, zer alderdiri begiratu behar diezu 

arretaz, familia-aurrekontu bat egiteko? 

a) Guztizko zenbatekoa, fakturaren aldizkakotasuna (hilekoa, bi hilean behin 

egiten dena, sei hilez behingoa) eta ordainketa-data 

b) Zergadunaren izena eta helbidea 

c) Nahikoa da guztizko zenbatekoari erreparatzea 
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8. Garrantzitsua eta ezinbestekoa al da fakturak jasotzen diren bakoitzean haiek 

irakurtzeko ohitura izatea? 

a) BAI 

b) EZ, ez baitira asko aldatzen 

 

9. Zer motatako gastuak dira zergak? 

a) Ustekabekoak 

b) Aldakorrak edo noizbehinkakoak 

c) Finkoak  

 

10. Zer estrategia da egokiena familia baten hileko gastua kontrolatzeko? 

a) Hilero “gastatu ohi” duzunaz gogoratzea  

b) Gastuak egin ahala horiek idaztea, eta zure diru-sarrerekin alderatzea 

c) Aurreko hileko gastuari erreparatzea, hilabete hau haren oso antzekoa izango 

baita, ziur aski 

 

11. Zer motatako erosketak egin behar dira, ezinbestean, hilean? 

 

______________________________________________________________________ 

 

12. Honako hauek erosi behar dira: 

 

a) Ustez beharko den guztia. 

b) Behar dena, eta dirua sobera geratuz gero, zerbait gehiago badaezpada, 

ezinbestekoa izan ez arren. 

c) Behar dena, gure aurrekontua kontuan hartuta “kapritxoak” erosteko diru-

kopurutxo bat utziz. 
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3.2 Tailerrari dagokionez 

 

ARIKETA 1: GURE NORTASUNA 

Taldea 3 azpitaldetan banatuko da eta bideo bat ikusiko dute; bideo horretan, hiru 

familia agertuko dira beren egoera sozioekonomikoa azalduz. Bideoa ikusi ondoren, 

talde bakoitzak bideoan ikusi duen familia baten egoera aztertuko du. Egokitu zaien 

familiaren gastu finkoak eta hileko diru-sarrerak Diru-sarrerak/Gastuak izeneko fitxan 

idatzi beharko dituzte. Jardueretan ateratzen diren gastuak/diru-sarrerak fitxa 

horretan idatziko dira, jarduera bakoitza amaitzerakoan soberakina berriz kalkulatuz. 

 

ARIKETA 2: FAKTURAK 

Ura, elektrizitatea, gasa eta telefonoaren fakturak irakurriz, ikasleek fakturen atalak 

identifikatu beharko dituzte eta hainbat gairi erantzuna emango diete.  

 

ARIKETA 3: EROSKETAK 

Talde bakoitzak janaria, arropa, garbitasuna eta higieneari lotutako partidei 

dagozkien gastu finkoak aztertu eta kalkulatuko dituzte, familiako kide kopurua 

kontuan izanik.  

 

ARIKETA 4: BESTE GASTU BATZUK 

Hainbat proba dituen jolas baten bitartez (tabu, galderak, mimika, eta abar), familia 

batean dauden hainbat gastu (finkoak eta aldakorrak) eta diru-sarrerei aurre egingo 

diete ikasleek. 

 

ARIKETA 5: AURREKONTU-DOIKUNTZA 

Izan ditzaketen gastuak zeintzuk diren jakin ondoren, eta zeukaten eta gastatu duten 

diruaren arabera, hilaren amaierara iristea eta nahiko eroso bizitzea ahalbidetzen 

dieten familia-aurrekontu bat berrezartzeko gai izan behar dute. 
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ARIKETA 6: IKASITAKOA APLIKATUZ 

Parte hartu duten pertsonek ikasi dutenari buruzko hausnarketa egingo dute eta ikasi 

dutena euren eguneroko jardunean aplikatu ahal izateko ideiak sortuko dituzte. 

 

 

4. Gaitasunekiko lotura  

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorriko 

taldeak 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

�  
 

�    

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
 �    

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
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  

�  �    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Baliabideak 
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Informazio-gidak 

• Banku Zerbitzuen Gidaliburua. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 

(Eusko Jaurlaritza). 2004 

 

• Kontsumitzaileen gainzorpetzea (ADICAE: Banku, Kutxa eta Aseguru 

Erabiltzaileen Elkartea). Merida, 2004 

 

• Finantza-zerbitzuen kontsumitzaileen gainzorpetzea (Kontsumitzaile eta 

Erabiltzaileen Kontseilua). Abendua, 2001. 

 

• Espainiarrak eta gainzorpetzea. Kreditu-produktuei buruzko informazioa. 

(CEACCU: Espainiako Etxekoandreen, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 

Elkarteen Konfederazioa). 2003. 

 

• Liburuxkak 

o Gainzorpetzearen prebentzioa (Kontsumitzailearen Europako 

Zentroak), Kataluniako Generalitatea. Industria, Merkataritza eta 

Turismo Saila. 

o Kontsumorako kredituak eta zorpetzea. Industria, Merkataritza eta 

Turismo Saila. (Eusko Jaurlaritza).  

o Finantzatutako erosketak. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila 

(Eusko Jaurlaritza). 

 

• Aldizkariak 

(www.kontsumobide.eus, ikus Dokumentazio Zentroa – Aldizkariak): 

o 7. zk. aldizkaria (2009): “Kontsumo eraginkorra etxean” 

o 6. zk. aldizkaria (2009): “Gastu arduratsua” 

 

Material didaktikoak: 
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Eskatu informazioa Kontsumobiden. Prestakuntza- eta informazio-

zentroak 

• Familia-aurrekontuko familia-tailerra, “Etxeko ekonomia”, mailegu-

materiala  

 

• Familia-aurrekontuko elkarteen maletak, “Nork darama potoa?”. 

(mailegu-materiala) 

• CD+Liburua. Kontsumoa begi  matematikoarekin. (mailegu-materiala) 

 

• Webquest “Familia-ekonomia” 

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

kbform6/es/contenidos/informacion/kb_webquest_alimentacion/es_wqali

men/principal.html 

 

Web-orriak 

 

• KONTSUMOBIDE, KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO 

AGENTZIA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht

ml 
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• KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ELKARTEA 

http://www.ocu.org 

 

• KONTSUMOAREN KATALUNIAKO AGENTZIA 

http://www.consum.cat/index_es.html 

 

• KONTSUMITZAILEAREN EUROPAKO ZENTROA ESPAINIAN 

http://www.cec.consumo-inc.es 

 

 

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 

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

 




