
Eguzkitan, 
produktu seguruak erabili

Arloa: SEGURTASUNA
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1. Helburua 
 

Eguzki-erradiazio motei, horien ezaugarriei, agerpen edo eragin handiagoa izateko 

faktoreei, eta Lurrera iristen den erradiazio mota bakoitzarekiko esposizioak 

osasunean dituen ondorioei buruzko jakintzak eskaintzea. 

Erradiazioen ezaugarrien, erradiazio gehiago izatea eragiten duten faktoreen eta 

larruazalaren fototipoaren arabera hartu beharreko neurriak zein diren jakitea. 

Eguzkitako krema motak, eguzkitako krema batean babes ona lortzeko balioetsi 

beharreko ezaugarriak, eta eguzkitako kremen etiketatzeari aplikatu beharreko 

araudia ezagutzea. 

Eguzkitako betaurreko batzuetan babes ona lortzeko balioetsi beharreko ezaugarriak 

eta eguzkitako betaurrekoen etiketatzeari aplikatu beharreko araudia ezagutzea. 

Lurraren atmosferan gero eta eguzki-erradiazio gehiago agertzearen arrazoia, eta 

ozono-geruza handitzeko hartzen ari diren neurriak zein diren jakitea. 

Ozono-geruza handitzeko egin dezakegunari buruzko gogoeta egitea, eta kontsumo-

ondasunak erostean erabaki autonomoak, arduratsuak eta kritikoak hartzeko aukera 

sustatzea. 

 

2. Edukiak 
 

• Eguzki-erradiazioak: motak eta ezaugarriak. 

• UVA eta UVB erradiazioen kantitatean eragina duten faktoreak. 

• Larruazalaren fototipoak. 

• Eguzkitan jartzearen ondorio mesedegarriak eta kaltegarriak. 

• Eguzki-erradiazioez babesteko hartu beharreko neurriak. 

o Eguzkitako kremak. 

o Eguzkitako betaurrekoak. 

o Beste batzuk. 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

Segurasuna eguzkiaren aurrean 

Jarri gurutze bat dagokion laukian, esaldia egia ala gezurra den kontuan hartuta 

 

 E G 
 

1. Eguzkiak minbizia eragiten du 
 

  

 

2. Babes-indize altuak beltzarantzea galarazten du. 
 

  

 

3. Larruazal beltzaranak ez du eguzkirako babesik behar 
 

  

 

4. Egun lainotsuetan, ez dugu eguzki-babesik behar. 
 

  

 

5. Eguzkiak zahartu egiten du 
 

  

 

6. Eguzki-babesaren etiketak urarekiko erresistentea dela adierazten 

badu, ez da krema jarri behar bainu bakoitzaren ondoren 
 

  

 

7. Eguzki-esposizio handiak D bitaminaren sintesia errazten du 
 

  

 

8. Eguzki-kremek eguzki-erredurekiko erabateko babesa eskaintzen dute 
 

  

 

9. Neurriak hartuz gero, haurrek 6 hilabetetik aurrera har dezakete 

eguzkia 
 

  

 

10.  Itzaletan lasai egon gaitezke, ez baitago eguzki-erradiaziorik 
 

  

 

11. Ez da komeni haurrek eguzkitako betaurrekoak erabiltzea 
 

  



 
 

4 

3.2. Tailerrari dagokionez 
 

ARIKETA 1: SAREAN KONEKTATUKO GARA 

Lantegiko zenbait jakintza eskuratzeko, power point bat ikusiko dugu. 

 

ARIKETA 2: EGUZKITAKO KREMAK ETA HAIEN ETIKETA. 

Ikasgelako talde handia taldetan banatuko dugu, eta talde bakoitzak eguzki-babes 

baten        etiketa aztertuko du. Ozen egingo da ikasle guztien artean, eta 

etiketaren konparazio-azterketa egingo dugu, elementuz elementu. 

 

ARIKETA 3: TALDEAREN KOMODINA ERABILIKO AL DUZU? 

Galderen eta proben jokoa. Ikasgelako talde handia 3 edo 4 taldetan banatuko da, 

parte-hartzaileen kopuruaren arabera. Talde bakoitzak fitxa moduko lagun bat 

izango du, eta taldearen koloreko elastikoa jarriko zaio lagun horri. Pertsona horrek 

aurrera egingo du lurrean jarritako laukietan zehar.   

Gainera, laukietan zehar aurrera egiten jarraitzeko, mahaietan jarritako mota 

bakoitzeko 3 gai desberdinen artean erosteko erabakia hartu beharko dute.  

 

ARIKETA 4:  KOSMETIKOAK LANTZEA ETA ETIKETATZEA. 

Parte-hartzaile guztien artean, kosmetiko bat landuko dute. Erreduretarako eta 

larruazalaren gorriuneetarako leheneratze-krema bat izango da. Era horretan, 

eguzkitan egon ondoren larruazala zaintzeak duen garrantzia ikusiko da.  

Kosmetikoa egin ondoren, kremaren etiketa egin beharko da, kosmetikoen 

etiketatzeari buruz aldez aurretik aztertutako kontzeptuak kontuan hartuta. 

3.3. Ondorengoa 

Azal mota eta bakoitzaren tratamendua jakiteko (erabiltzaileek test bat egingo 

dute). 2 aukera desberdinak: 

http://www.myskincheck.es/01-risque-questions.asp 

http://www.uriage.com/ES/es/ordonnances/adults_sun/new 

http://www.myskincheck.es/01-risque-questions.asp
http://www.uriage.com/ES/es/ordonnances/adults_sun/new
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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 

      
 

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

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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5. Baliabideak 

Informazio gidak 

•  Informazio-gidak www.kontsumobide.eus  helbidean deskarga daitezke: 

o “Eguzkitan jarri aurreko ardurak” (2016). 

o “Beltzarantze artifiziala” (2016). 

o “Babestuzure begiak eguzkitako betaurrekoegokiekin” (2016). 

 

Material didaktikoak 

•  Kontsumobideren kontsumo-prestakuntzarako zentroetan mailegatzeko: 

o “Consa3 Kosmetikoak” CDa (2005). 

o “Consa3 Kosmetikoak” maleta (2005). 

o “Zure segurtasuna dago jokoan: Kosmetikoak” (2003). 

 

Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

 http://www.kontsumobide.eus  

 

• EUSKO JAURLARITZAREN HERRIZAINGO SAILA. 

 www.interior.ejgv.euskadi.net 

 

• EUSKAL GAZTEENTZAKO ATARI TEMATIKOA. OSASUNARI BURUZKO ATALEAN 

INFORMAZIO 

     ZEHATZ ETA EGUNERATUA AURKI DAITEKE 

  http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/eu 

 

• KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO 

AGENTZIA 

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

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/eu
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
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• KONTSUMITZAILEEN EUROPAKO ZENTRUA 

 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 

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

 

http://www.cec.consumo-inc.es/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

