
Opor-eskaintza:
informa zaitez eta gozatu

Arloa: EROSKETAK ETA ZERBITZUAK

Informazio-gida
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1. Helburua 

Bidaia bat egitean kontsumitzaile arduratsuak izateko oinarrizko jakintzak ematea. 

Bidaia konbinatua zer den jakitea. 

Bidaia bat kontratatzeko garaian kontuan izan beharreko urratsak ezagutzea. 

Bere eskubideez baliatzeko dituen bideak ezagutzea eta erabiltzen ikastea. 

Internet hurbiltzea kontsumitzailearen informazio tresna gisa. 

 

 

2. Edukiak 

 Bidaia konbinatuaren definizioa. 

 Bidaiei buruzko liburuxketan agertu behar diren oinarrizko kontzeptuak. 

 Bidaia bateko kontratua, eta haren ezaugarri nagusiak. 

 Nahi ez diren egoerak: 

o  Ostatu arazoak. 

o  Irteera ordua aldatzea. 

o  Overbooking. 

o  Maleta galtzea. 

o  Arazoak gidariarekin. 

o  Prezioa handitzea. 

 Bidaiariaren eskubideak eta betebeharrak. 
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3. Ariketak  

3.1. Aurretikoa 

1. Hurrengo erantzunetatik, adieraz ezazu zeintzuk diren bidaia konbinatu batentzako 

eskakizunak: 

 Zerbitzuen banakako kobrantza. 

 24 ordutik gorako prestazioa. 

 Gutxienez gau bateko egonaldia. 

 Zerbitzuen banakako prezioa. 

 Garraioa eta alojamendua konbinatzea. 

 Alojamendua eta otorduak konbinatzea. 

 Zerbitzuen ordainketa globala. 

 

2. Zure ustez, zer informazio agertu behar da bidaia konbinatuen liburuxketan? 

 

 

 
 

3. Kontratuaren klausulek argiak, zehatzak, zehaztuak eta ulergarriak izan behar dute 

bidaiariarentzat. Irakurri al duzu kontratua inoiz? Agertzen den informazioa 

garrantzitsua dela uste duzu? 

 

 

 
 

4. X batekin marka itzazu zure ustez bidaiariak eskubideren bat duela biltzen duten 

atalak: 

 Agentziak bidaia bertan behera uztea. 

 Bidaiariak bidaia bertan behera uztea. 

 Eskatutako garraioa borondatez galtzea. 

 Erreserba beste lagun bati lagatzea. 

 Ekipajearekin gorabeherak. 

 Atzerapena eskatutako garraioan. 

 Gainerreserba edo overbookinga. 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: BIDAIA KONTRATATZEA 

Hiru azpitaldetan banatuko dugu taldea. Azpitalde bakoitzari, kontratatu beharreko 

bidaia mota bat esleituko zaio. Proba hauek gainditu beharko dituzte: 

Proba 1: BIDAIA KONBINATUA  

  Talde guztiek jakin behar dute zer-nolako bidaia egingo duten. Horretarako, fitxa 

bat emango    diegu, guztiei fitxa bera, bidaia konbinatuaren definizioa lantzen duen 

galdera batekin. 

Proba 2: ARGIBIDE LIBURUXKA 

Proba honetan bidaia agentziak bidaia konbinatua kontratatzerakoan eman behar 

duen informazioari buruz lan egingo da. 

Proba hau notebook baten bitartez landuko da. Ikasleek emandako informazioa 

sailkatu beharko dute, derrigorrezkoa den a la ez aukeratuz. 

Proba 3: BIDAIA KONTRATATZEA 

Proba honen bidez jakingo dute nola formalizatu behar den edozein bidaia 

konbinaturen kontratua. Bidaia konbinatuak idatzizko kontratu baten bidez 

formalizatu behar direla azalduko diegu, eta kopia bat eskuratu behar dugula 

kontratua sinatu ondoren. 

 Ariketa honetan kontratuak barruan hartu behar dituen puntuak landuko dira. 

Horretarako benetako kontratu bat emango diegu, eta haiek puntu garrantzitsuenak 

zein diren esan beharko dute identifikazio fitxa batzuen bidez. Gainera, irakasleak 

ahoz azalduko dizkie kontratuen inguruko puntu garrantzitsu zenbait. 

 

ARIKETA 2: BIDAIAN GOAZ: ARAZOAK BIDAIAN ZEHAR  

Bigarren ariketa honetan talde bakoitzak bidaietan maiz gertatzen den arazo bati 

aurre egin beharko dio Arazoak kontsumitzaile onen modura konpontzen dituztenek 

lehenago eta hobeto gozatuko dira bidaiaz.  
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Horretarako taldeek bidaietan maiz gertatzen den arazo bana konpondu beharko 

dute, honako hauek, hain zuzen: 

1. taldea: Bidaia autobusez eta ostatua. 

 Prezioa handitzea. 

2. taldea: Bidaia hegazkinez eta ostatua. 

 Overbooking. 

3. taldea: Bidaia hegazkinez eta zirkuitua. 

 Maleta galtzea. 

 

Arazo horiek konpontzeko galdera orri bat emango diegu. Galderak bai egia / 

gezurra erakoak bai erantzun askokoak izango dira. Ikasleek erantzungo dituzte, eta 

galdera horien bidez, hain zuzen, arazo bakoitza konpontzeko beharrezkoa den 

informazio guztia jasoko dute.  

Galderen erantzunak batera zuzenduko dira, talde guztiek informazio osoa izan 

dezaten. 

 

ARIKETA 3: INFORMAZIOA BILATZEA 

Informazioa bilatuz prebenitzea da ariketa honen oinarria. Bilaketa tresna gisa 

Internet erabilita, ikasleek hainbat aire konpainiatara joko dute, aireportuan 

arazorik izanez gero, zer egin dezaketen jakiteko informazioaren bila. 



 
 

6 
 

 

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  

 

 

 

5. Baliobideak 

Informazio gidak   

 http://www.kontsumobide.eus helbidean deskargatzekoa 

  “Bidaia eta garraio eskuliburua” (2007) 

 

 Libuxkak, www.kontsumobide.eus helbidean deskarga daitezke: 

o “Garraioa” (2011) 

o “Hegaldietako ekipajea” (2011) 

o “Ezustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez!” (2008). 

o “Ezustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez!” (2007). 

 

 Aldizkariak, www.kontsumobide.eus helbidean deskarga daitezke: 

o “Kontsumo” aldizkariaren 4. alea “Aire-garraioa” (2008). 

o “Kontsumo” aldizkariaren 20. alea “Bidaiak kontratatzea 

online” (2014). 

 
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  

   
   

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
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Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

  http://www.kontsumobide.eus  

  

 BIDAIA-KONBINATUAK 

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html 

 

 LURREKO GARRAIOA 

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_te

mas/temas_de_consumo.html 

 

 

 AIRE-GARRAIOA 

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

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu

.html 

 

 ESPAINIAKO AIREPORTUAK ETA AIRE-NABIGAZIOA (AENA) :  

http://www.aena.es  

 

 AIRE-SEGURTASUNERAKO ESTATU-AGENTZIA (AESA):  

 http://www.seguridadaerea.es/ 

 

 GARRAIOBIDEEN ARBITRAJE-BATZORDEAK:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES

/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/ 

 

 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.aena.es/
http://www.seguridadaerea.es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
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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 

 

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



