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1. Helburua 

Helburu nagusia da erabiltzaileek, tailerretik irteterakoan, elikagai guztien 

etiketetan gutxienez eta nahitaez agertu behar diren elementuen ideia argi bat 

izatea, baita gure merkatuan dabiltzan etiketa “bereziak" zeintzuk diren jakitea ere. 
 

2. Edukiak  

 
•  Etiketa. 

o Etiketaren garrantzia. 

o Etiketa bat eratzen duten elementuak. 

o Elementuen esanahia. 

•  Etiketa motak, irakurketa eta interpretazioa. 

o Ultraizoztuak. 

o Frutak eta barazkiak. 

o Etiketen aipamen bereziak: 

- Jatorrizko Deitura Babestua 

- Berme-garantiak 

- Nekazaritza ekologikoa 

- Bidezko merkataritza 

- Elikagai funtzionalak 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

Parte-hartzaileek bideo hau ikusi behar izango dute:  

https://www.youtube.com/watch?v=1UXxhA9kiaE   

Horren ondoren, folio zuri batean edo taldearen ezaugarriekin bat datorren 

euskarri egokienean, parte-hartzaile bakoitzak etiketa bat marraztu behar du 

(nahi duen produktuarena), bideoan deskribatutako elementuekin. 

Erabiltzaileari egindako lana gordetzeko eskatuko diogu eta, hartara, 

Kontsumobiden tailerra egin eta proposatutako jarduera burutu ostean, zenbat 

ikasi duen egiaztatu ahal izango du, eta parte-hartzaile bakoitzak egoki iritzitako 

alderdiak zuzendu edo hobetzeko aukera izango du.  

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

 

ARIKETA 1: GOAZEN EROSKETAK EGITERA 

Ikasleak bi taldetan banatuko ditugu. Talde bakoitzak, emango diogun erosketa 

zerrendako produktuak erosi beharko ditu.  

 

ARIKETA 2: ETIKETEN OSAGAIEN AZTERKETA 

Ikasleak bi taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak elikagaien etiketetan 

nahitaezkoak diren ahalik eta kontzeptu gehien asmatu beharko ditu. Ondoren, 

emaitzak denen aurrean azalduko dituzte eta nahitaezkoak diren elementuak 

aipatuko dituzte berriz, kontzeptuak finkatzeko. 

 

ARIKETA 3: BETE EZAZU ZURE ETIKETA 

Ikasleak taldetan banatuko ditugu. Talde bakoitzari, etiketen inguruko galderak 

egingo dizkiogu, erantzun zuzena eman dezaten. Ahalik eta puntu gehien lortzen 

saiatuko dira lortutako puntu horiek puzzle baten aleen truke eskuratzeagatik.  

Puzzlea osatzen lehenengoa den taldea, irabazlea izango da. 
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ARIKETA 4: ETIKETA MOTAK 

Talde bakoitzak, ariketa digital baten bidez, topa daitezkeen etiketa berezi 

desberdinak antzeman behar izango ditu. 

Amaitutakoan komunean jarriko da. 

 

ARIKETA 5: ANALIZA DEZAGUN EROSKETA 

Ikasle talde bakoitzak, lantegian egin duen erosketa, fitxa dela medio, analizatu 

egingo du. Garrantzi handia emanez nutrizio eta ekologiko etiketatuei. 

Amaitzean komunean jarriko da. 

 

ARIKETA 6: LABURBILDUZ 

Bi taldetan, teknika kooperatibo baten bidez, tailerrean ikasitako kontzeptuak 

birpasatzeko mahai-joko dinamiko bat erabili behar izango dute.  

 

3.3. Ondorengoa  

Aldez aurreko jarduera berrikustea 

Parte-hartzaileek aldez aurreko jardueran egindako lana berrikusi behar dute, eta 

oker dagoena zuzendu edo, daturen bat osatu gabe izanez gero, egindakoa 

hobetu. 

 

Bideoa ondo-ondo ikusi al dugu? 

Bideoan (https://www.youtube.com/watch?v=1UXxhA9kiaE), hainbat alderdiren 

adibideak aipatzen dira, baina ez dira alderdi guztiak agertzen. Parte-hartzaileek 

bideoan aipatzen ez diren alderdiei buruzko galdera hauei erantzun behar diete: 

• Gogoan al duzu zein den aldea honako hauen artean: "iraungitze-data" eta 

"gutxieneko iraupen-data"? Proposatu kontzeptu bakoitza adierazten duen 

elikagai baten adibidea. 

• Berandu iritsi zara etxera, eta jakitokian patata-purearen kaxa bat ikusi 

duzu, ireki gabe. Probatzeko erosi zenuen, baina zerk esaten digu zer egin 

behar den hauts hori kaxan agertzen den pure hain tentagarri bihurtzeko? 

• Produktua merkaturatzen duen enpresa bat al dator beti produktuaren 

jatorriarekin? Aipatu adibide pare bat. 
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• Nola azalduko zenioke etiketei buruz ikasten ari den norbaiti zer den, 

zehazki, fabrikazio-lotea? 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Beste talde batzuk 
 
  

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna	  	  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna	  

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean	  

 
 
 
 

Gaitasun digitala	  

	  
	  

	   	    	  
 

 
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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5. Baliabideak  

Web-orriak 

• Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuaren webgunea 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/kontsumoko-gaiak-elikadura-

elikagaien-etiketak/y10-kb2tcpro/eu/  

• ELIKA – Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa 

https://kontsumitzailea.elika.eus/category/etiketatzea-ezagutu/ 

• Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila – Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagaien Politika – Kalitate Bereiztua  

https://www.euskadi.eus/elikagai-kalitate-bereiztua-sarrera/web01-

a2elikal/eu/ 

• AESAN - Elikagaien Segurtasunerako eta Nutriziorako Espainiako Agentzia 

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/  

 

 
 
Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobideko kontsumorako prestakuntza-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  

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna	  

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa	  

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua	  

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena	  	  

 	   	   	    	  


