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1. Helburua 

Telefono mugikor bat erosi eta erabiltzeko garaian, eta linea eta Internet zerbitzua 

kontratatzeko garaian eragiten duten aldagai garrantzitsuenen gainean hausnarketa 

egitea. 

Mugikorraren tarifa, zerbitzuak eta mugikorra bera aukeratzeari eta erabiltzeari 

dagokionez, kontsumitzaile arduratsu gisa jarduteko jakintzak eta estrategiak 

eskuratzea. 

Gaur egungo telefonia mugikorrak eskaintzen dizkigun erabilerak eta zerbitzu guztiak 

ezagutzea. 

Telefonia mugikorraren kontsumitzaile garen heinean, gure eskubideen eta 

betebeharren berri izatea, eta gatazkak konpontzeko bide guztiak ezagutzea.  

 

2. Edukiak 

• Erosketa eta kontratazioa  

o Sakeleko telefono motak  

o Telefonia-zerbitzuko tarifa motak  

o Interneterako konexio motak  

• Sakeleko telefonoren erabilerak  

o Internet 

o Aplikazioak 

o Roaming-a 

• Hauen azterketa:   

o Telefonia mugikorraren publizitate-liburuxkak. 

o Fakturak 

• Kontsumitzailearen eskubideak eta betebeharrak  

• Telefonia-arloko gatazkak konpontzeko bideak 

• Gomendioak  

o Kontratazioa 

o Erabilera arduratsua 

o Segurtasuna  
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3. Ariketak  

3.1. Aurretikoa 

Tailerraren edukiekin lotutako galderak biltzen dituen galdera sorta. Galdera-sorta 

hori zentroan beteko da, eta ikasleen erantzunekin, telefonia mugikorrari buruzko 

elkarrizketa-eztabaida bat egingo da. 

 

1. Badaukazu telefono mugikorrik?   

 Bai  Ez 

 

2. Modu aktiboan hartu duzu parte mugikorra erosterakoan? 

 Bai, neuk aukeratu dut. 

 Bai, hainbat pertsonen 

artean hautatu eta erosi genuen. 

 Ez. 

 

3. Mugikorra erostean, enpresen eskaintzak alderatu dituzue, 

mugikorraren ezaugarrien eta tarifen aldetik? 

 Bai. 

 Ez. 

 Mugikorraren ezaugarriei 

dagokienez baino ez. 

 Tarifei dagokienez baino ez. 

 

4. Enpresen eskaintzetan, zeri begiratzen diozue gehien? 

 Lagunek hornitzaile bera izatea  

 Nahi ditudan zerbitzuen prezioa  

 Mugikorraren prezioa  

 Enpresaren eskaintzak eta deskontuak  

 

 

5. Zein kontratu mota duzu? 

 Kontratua.  Aldez aurretik ordaintzeko 

txartela. 
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6. Zure mugikorreko tarifa, zer eskaintzen dizu?  

 Hitzegitea eta mezuak bidaltzea bakarrik 

 Interneten nabigatzea bakarrik  

 Aurreko biak 

 Ez dakit. 
 

7. Irakurri duzu inoiz telefonia mugikorreko publizitateko liburuxkarik? 

 Ez 

 Bai 

 Batzuetan 

 Askotan 
 

8. Gordetak dituzu kontratua eta fakturak?  

 Kontratua bakarrik 

 Fakturak bakarrik 

 Biak gordetzen ditut 

     Ez ditut gordetzen 
 

9. Badakizu zeintzuk diren zure mugikorrak dituen prestazio guztiak? 

 Bai 

 Ez 

 

10. Mugikorrean, zein aplikazioak erabiltzen dituzu?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. Zure teléfono mugikorrean arriskuak sahiesteko, zein segurtasun neurri 

erabiltzen dituzu?  

 Antibirusa 

 Telefono mugikorra blokeatzea 

 Jatorri ezezaguneko aplikaziorik ez instalatzea 

 Erabiltzen ez badituzu, konexioak desaktibatzea 

 Sarbide publikoko Wifi sareetan ez konektatzea 

 Bat ere ez 
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12. Badakizu zeintzuk diren erreklamazioak egiteko moduak? 

 Bai. 

 Ez. 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: MUGIKORRAK: BAI ALA EZ? 

Sarrerako jarduera izaki, mugikorra erabiltzeak dituen abantailen eta desabantailen 

gaineko hausnarketa egingo da, produktu hori erosteko garaian kontuan izan 

beharreko oinarrizko hainbat gomendio aintzat hartuta. Kontratu aukeren arteko 

aldeak ere aztertuko dira, baita mugikorra aukeratzeko garaian zeri erreparatzen 

zaion ere. Azkenik, mugikorreko Internet-zerbitzua (konexio mota, tarifak, etab.) 

jorratuko da.  

 

ARIKETA 2: TELEFONIA MUGIKORRAREN JOKOA 

Joko-lehiaketa baten bidez, hiru taldek (telefono-konpainia bakoitzeko bat) lehen 

aipatutako edukiak aztertuko dituzte: tarifa eta sakelakoren aukeraketa, 

erreklamazioak, fakturaren irakurketa zuzena, kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa 

ditugun eskubideak eta beste hainbat eduki.  

 

ARIKETA 3: GOMENDIOAK 

Parte-hartzaileek hainbat gomendio (telefonia eta Internet era seguruan erabiltzeko, 

kontratatzeko eta roaming-a era arduratsuan erabiltzeko) errepasatuko dituzte. 

 

 

3.3. Ondorengoa  

Talde handian jarduera egitea pentsatu da, tarifikazio osagarrien gaia lantzeko. 

Bideo bat ikusiko da eta hainbat galdera erantzungo dira horren edukiak aztertzeko 

helburuarekin. 
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TARIFIKAZIO OSAGARRIA 

Bideoa ikusi ondoren, honako galdera hauek erantzungo dituzte (bideoa eskuragarri 

dago honako webgune honetan):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml   

 

 Zer dira tarifikazio osagarriko zerbitzuak? 

 Zer da deskonexio-eskubidea? 

 Zerbitzu horiek ematean zein bi enpresek esku hartzen dute? 

 Nork kobratzen dizkigu tarifikazio osagarriko zerbitzu horiek? 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

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

taldeak 
 

 

 

 

 

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
      

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

      

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
 

   

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml
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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 

 
 

     
 

 

 

 

5.Baliabideak 

Informazio gidak 

• TELEFONIARI ETA INTERNETI BURUZKO MODULU TEMATIKOA, Kontsumobide 

Kontsumoko Euskal Institutuaren “Kontsumo Gaiei” buruzko atalekoa. 

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

kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.sht

ml 

 

• KONTSUMO ALDIZKARIA (Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuak argitaratua): 

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

kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml    

o 3. zk., telefoniari buruz 

o 12. zk., tarifikazio osagarriari buruz 

o 18. zk., Internet telefonia mugikorrean 

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

  
 

   

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml
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• TELEKOMUNIKAZIOKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOARI BURUZKO ESKULIBURUA. 

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2008 

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

kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#aspSect

o1   

 

• Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuak argitaratutako LIBURUXKAK 

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

kbdocs02/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/eu_folletos/index.shtml    

o “Telefonia- eta Internet-zerbitzuak” (2011) 

o “Segurtasuna telefono mugikorrean” (2013) 

 

Material didaktikoak   

• KONTSUMO ARDURATSUKO GIDA. Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2009.  

“Telefonia eta Internet” kapitulua. 

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

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtm

l#resp2009    

 

• “TELEKOMUNIKAZIOAK” MULTIMENDIA GIDA (Kontsumobideren Kontsumoko 

Prestakuntza Zentroetan eskuragarri) 

 

Web-orriak 

• “TECNOADICCIONES”. TEKNOLOGIA BERRIEKIKO ADIKZIO ARAZOENTZAKO 

LAGUNTZA ILDOA.  

http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php 

 

• INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ZERBITZUEN LEGEA. 

www.lssi.es   

 

• INTERNAUTAREN SEGURTASUN-BULEGOA (OSI) 

www.osi.es  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#aspSecto1
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#aspSecto1
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/eu_guias/guias.html#aspSecto1
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/eu_folletos/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs02/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/eu_folletos/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#resp2009
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#resp2009
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#resp2009
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php
http://www.lssi.es/
http://www.osi.es/
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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 

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

 

 

 

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

