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1. Helburua 

Trebetasunak garatzea zenbait finantza-txartelen nondik norakoak eta baldintzak 

aztertu, alderatu eta ebaluatzeko (kreditu-txartelak, zor-txartelak eta abar), eta 

tartean dauden lege- eta finantza-arloko erantzukizunak ulertzea. 

Beharrezko trebetasuna eskuratzea arduraz eta autonomiaz gure premia eta 

ezaugarrietarako eta ondoren txartelekin egingo dugun erabilerarako egokienak 

diren txartelak aukeratzeko. 

Modu kritikoan aztertzea kontsumoko gure ohiko praktika txartelak behar bezala 

erabiltzeari dagokionez. 

 

 

2. Edukiak 

• Txartelak 

o Kontzeptua 

o Motak 

o Ezaugarriak 

o Lortzeko modua 

o Erabiltzeko aholkuak 

o Jaulkitzaileen eta titularren eskubideak eta betebeharrak 

o Segurtasuna 

o Baldintza interesgarriak (finantza-erakundea, sozietate kudeatzailea, komisioak 

eta abar). 

• Erosketa: txartelen eragina kontsumoko gure ohiko praktikan 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

 

 

 

 

1. Baduzu txartelik? Zein? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

2. Zergatik aukeratu duzu txartel hori? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

3. Noiz eta zertarako erabiltzen duzu? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Ezagutzen dituzu txartel horrek dituen ezaugarriak eta ematen dituen zerbitzuak? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

5. Baduzu asegururik?,  zertan datza? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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6. Kuota dauka? 

______________________________________________ 

 

7. Eta komisiorik? 

______________________________________________ 

 

8. Badakizu zein den zure ardura txartela galtzen baduzu  edo lapurtzen badizute? 

Mugatuta dago? 

______________________________________________ 

 

9. Ezagutzen dituzu bestelako txartelik? Idatz ezazu zeintzuk 

 

___________________________________ 

 

10. Zeintzuk dira txartelak erabiltzearen abantailak? Eta desabantailak? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

 

ARIKETA 1:ALDEZ AURREKO JAKINTZEI BURUZKO GALDERA SORTA 

Jarduera hau aldez aurretik garatuko da, ikasleek gaiari buruz duten jakintza 

baloratzeko. Tailerrarekin hasi aurretik, gogoeta berezia egingo dugu emandako 

emaitzei buruz. 5 minutu irautea dago aurreikusita. 

 

 

ARIKETA 2 :JARDUERA: TXARTELEN ERRULETA 

• Txartel moten kontzeptuzko mapa 

Txartelen kontzeptuzko mapa dagozkion txartelekin osatzean datzan jarduera hau, 

erruleta dokumentu-oinarri gisa erabilita. Joko-formatuan egiten da, eta behin 

kontzeptuzko mapa osatu ondoren, Power Point bat erabiltzen da emaitzak 

zuzendu eta ateratzeko. 

• Aukerarik egokiena 

Talde bakoitzak egoera bat aztertu behar du eta horren arabera txartel egokia 

aukeratu behar dute. 

 

ARIKETA 3 : MAHAI-JOKOA: TXARTELAK 

Mahai-joko batean datza jarduera honek; txartelen gaia aztertuko da bertan, ikasleek 

egin beharreko zenbait probaren bidez (galderak, jarduerak eta abar) 
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3.3. Ondorengoa 

Parte hartzen duten ikasleek hainbat kreditu-txartelen artean bat aukeratu beharko 

dute, euren ustez onena dena. 

Horrela bada, interneten hiru banku-erakunde desberdin bilatu (eurek nahi dituztenak 

edo taldeko arduradunarekin aurretik adostutakoak) eta entitate bakoitzeko “Visa 

Classic" txartel bat hautatu beharko dute, jarraian emango zaien taularen arabera eta 

bakoitzaren ezaugarriak kontutan hartuta alderatu ahal izateko. Ondoren, aukeraren 

arrazoiak argitzeko eta tailerrean landutako edukien zati bati buruzko hausnarketa 

sustatzeko, galdera batzuei erantzun beharko diete.  

Parte hartzen duten ikasleen kopuruaren arabera, bikote edo hirukotetan taldekatuko 

dira, lana bizkortzeko eta luzeegi jo dezakeela uste bada, bi txartel-eskaintza aldera 

daitezke, hiru alderatu beharrean. 

Helburua bikoitza da: alde batetik, ordaintzeko tresna horren ezaugarriak sakonago 

ezagutzea eta, bestetik, banku-produktu ezagun horren kontsumo kontziente, 

arrazoizko eta kritikoa bultzatzea.  

Jarraian, jarduerarako taula eta galderak agertuko dira. 
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BILATU “VISA CLASSIC” KREDITU-TXARTELEI BURUZKO INFORMAZIOA HIRU BANKU-ERAKUNDE DESBERDINETAN ETA AUKERATU 

ZUEN USTEZ ONENA DENA 

 1. TXARTELA 2. TXARTELA 3. TXARTELA 

ORDAINTZEKO ERA 

 Ordainketa osoa 

 Ordainketa geroratua 

 Finkoa:  

 Aldagarria: 

 Ordainketa osoa 

 Ordainketa geroratua 

 Finkoa: 

 Aldagarria: 

 Ordainketa osoa 

 Ordainketa geroratua 

 Finkoa: 

 Aldagarria: 

INTERESAK 

 Hileko nominala: 

 Urteko nominala: 

 U.T.B.: 

 Bestelakoak: 

 Hileko nominala: 

 Urteko nominala: 

 U.T.B.: 

 Bestelakoak: 

 Hileko nominala: 

 Urteko nominala: 

 U.T.B.: 

 Bestelakoak: 

GASTUAK 
(Kuotak, komisioak…) 

 Jaulkitzea: 

 Urtekoa: 

 Mantentzea: 

 Berritzea: 

 Bestelakoak: 

 Jaulkitzea:  

 Urtekoa:  

 Mantentzea: 

 Berritzea: 

 Bestelakoak: 

 Jaulkitzea: 

 Urtekoa: 

 Mantentzea: 

 Berritzea: 

 Bestelakoak: 

KREDITUAREN MUGA    
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KONTUTAN IZAN… 

 Dirua kredituan → Interesak 

 Saldo-muga gainditzen baduzue, gainditutako saldoengatiko komisioa kobra diezazukete (kontratuan agertuko da). 

 Urteko interes nominala → Hileko interes nominala Χ 12 hilabete 

 U.T.B. → Interes, gastu eta komisioen batura. Mailegatutako diruagatik benetan ordainduko duzuena. 

 Kuotak eta komisioak. 
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• Zuen ustez, zein da baldintzarik onenak ematen dituen txartela? Zergatik? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

• Zeinekin finantzatuko zenukete erosketa bat merkeen? Zein datuk eman dizue 

erantzun hori? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

• Zer gertatzen da kreditu-muga gaindituz gero? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

TXARTELIK ONENA AUKERATZEKO PROZESUA IKUSI ETA HORREN INGURUAN HAUSNARTU 

DUZUE. EDOZEIN TXARTEL KONTRATATU NAHI DUZUENEAN, ALDERATU ESKAINTZAK, 

AZTERTU BALDINTZAK, INFORMATU BANKUAN BERTAN ETA, KONBENTZITU EGITEN 

BAZAITUZTE, ZUEN ESKU EGONGO DA ERABAKIA. 
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4. Gaitasunekiko lotura. 

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

duten taldeak 

 

 

 

4.2. Beste talde batzuk  

 
 

 

 

 

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 

 
 

   

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 
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Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

  
 

    
 

5. Baliabideak 

 Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 
 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO 

AGENTZIA 

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

• KONTSUMITZAILE-HEZKUNTZARAKO SARE EUROPARRA 

www.e-cons.net 

 

• ESPAINIAKO BANKUA 

http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_b

ancari/Tarjetas_bancarias_de_pago.html 

 

• BALORE  MERKATUAREN BATZORDE NAZIONALA (CNMV) 

www.cnmv.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 

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

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.e-cons.net/
http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_bancari/Tarjetas_bancarias_de_pago.html
http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Sistemas_de_pago/Tarjetas_bancari/Tarjetas_bancarias_de_pago.html
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
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	ARIKETA 1:ALDEZ AURREKO JAKINTZEI BURUZKO GALDERA SORTA
	ARIKETA 2 :JARDUERA: TXARTELEN ERRULETA
	ARIKETA 3 : MAHAI-JOKOA: TXARTELAK

