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HONDAKINAK GUTXITU, KONTSUMOA MURRIZTUZ
OHARRA:
Hona hemen 2004. urtean Azpeitian IKEIk kontsumoari buruz egindako diagnostikoaren
araberako datuak: (Erantzuna lehen edo bigarren aukera moduan hautatu duten pertsonen
ehunekoa, “ez daki, ez du erosten” erantzun dutenak kontuan hartu gabe).
Azpeiti inguruko herrietakoek (Azkoitia, Zestoa, Beizama, Bidegoyan, Errezil) Azpeitian urtean
egiten duten gastua 21.322.600 €koa da.
Azpeitiarrek herritik kanpo egiten duten gastua, berriz, 15.983.700 €koa da.
Bestalde, herritarrek erosketak egitean gustukoen dituzten denda motak honakoak dira:
1- JANARI FRESKOAK:
FRUTAK-BARAZKIAK
1- Autozerbitzua/supermerkatua • % 27k hautatutako erantzuna.
2- Azoka • % 24k hautatua.
3- Denda espezilizatua/ fruta denda • % 11,7k hautatua.
HARAGIA ETA URDAILTEGIKO GAIAK
1- Harategia/urdailtegia • % 49k hautatu du erantzun hau lehenengo aukera moduan, eta %
12,7k bigarren erantzun moduan.
2- Autozerbitzua/supermerkatua • % 26,2k hautatu du lehenengo aukera moduan, eta % 9,9k
bigarren aukera moduan.
3- Hipermerkatua • % 11k hautatu du.
ARRAINAK
1- Kaleko denda espezialduak (arraindegiak) • % 41,5ek hautatutako erantzuna.
2- Autozerbitzuak/supermerkatuak • % 27,6k hautatua.
3- Azoka plazan • % 11,3k hautatua.
2- ONTZIRATUTAKO JANARIAK ETA DROGERIA
1- Autozerbitzua/supermerkatua • janariak eta drogeriako zein garbitasunerako produktuak
erosteko • % 57,5ek hautatu du aukera hau: % 64,2k lehenengo aukera moduan, eta % 9,2k
bigarren aukera moduan.
2- Hipermerkatua • % 33k hautatu du aukera hau: % 30,7k lehenengo aukera moduan
ontziratutako janariak edo drogeriako produktuak erosteko, eta % 11,4k bigarren aukera
moduan.
3- ARROPAK / OINETAKOAK / OSAGARRIAK
1- Jantzi-denda/kaleko denda espezialdua • % 58,5ek hautatu du aukera hau.
2- Azalera ertaineko gune espezialduak • % 16,8k hautatua.
3- Merkataritza-guneetako dendak • % 10,7k hautatua.
4- ETXERAKO GAIAK: ALTZARIAK, ETXETRESNA ELEKTRIKOAK...
1- Kaleko denda espezialdua • % 61,3k hautatutako aukera
2- Hipermerkatua • % 19,5ek hautatua.
3- Azalera ertaineko gune espezialduak • %11,4k hautatua.
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Arropa kontsumoaren “Boom” handia

HONDAKINAK GUTXITU, KONTSUMOA MURRIZTUZ

Publizitatearen behaketa

HONDAKINAK GUTXITU, KONTSUMOA MURRIZTUZ
Lau edo bosnakako taldetan banatu, eta etxera iristen zaizuen publizitatearen azterketa
egingo duzue. Horretarako, pare bat astetan zuen postontzira iristen den publizitatea jaso
eta eskolara eraman. Ondoren, honako galdera hauei erantzun:
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30 emaitzen konparazioa gelan azaldu beharko duzue. Horretarako, hona hemen eredu bat: 55
edo 60 urtekoek umeak zirenean X gona eta X galtza zeuzkatela erantzun dute; gelako ikaskideek,
berriz, X gona eta X galtza dauzkatela erantzun dute.

1- Zenbat galtza edo gona dauzkazue?
2- Zenbat beroki?
3- Zeinek egiten du arropa hau?
4- Non erosten duzue?
5- Zenbat denboratik behin estreinatzen duzue jantzi berri bat?
6- Zer erabiltzen duzue gehiago, galtzak ala gona?
7- Zer egiten duzue arropa hondatzen denean, txiki geratzen denean?

Zuen gelako 15 ikaskidek ematen dituzten erantzunekin konpara dezakezue.

1- Zenbat galtza edo gona zeuzkaten umeak zirenean?
2- Zenbat beroki?
3- Nork egiten zuen arropa?
4- Non erosten zuten?
5- Zenbat denboratik behin estreinatzen zuten jantzi berri bat?
6- Noiz hasi ziren emakumezkoak galtzak jazten?
7- Zer egiten zen arropa hondatzen zenean, txiki geratzen zenean?

Ziur aski, zuen inguruan 55 edo 60 urteko jendea ezagutuko duzue (aiton-amonak, bizilagunak);
bestela, zuen herrian edo auzoan dagoen egoitza batera joan zaitezte. Hamabost pertsonari
ondorengo galdera hauek egin beharko dizkiezue. Horretarako, erantzun bakoitzeko hamabost
laukitxo dituen grafiko bat egin beharko duzue.

Azken hogeita hamar urteotan, ehungintza-industriak oso teknologia aurreratua erabiltzen
duten industria moderno bilakatu dira, eta teknologia metodo berriek langileen beharra asko
gutxitu dute. Garai hartako egoera nolakoa zen ezagutzeko eta emaitzak gaur egungo egoerarekin alderatzeko, galdeketa bat egingo duzue.

1 • Publizitate asko jasotzen al duzu zure etxean?
2 • Nondik dator publizitate hau (denda, banketxe, hipermerkatu, enpresa...)
3 • Zein motatako publizitatea da nagusiki iristen zaizuna?
4 • Eman zaizun galdeketa egin ondoren, uste duzu baduela publizitateak eraginik jendearen
erosketa-ohituretan?
5 • Zein motatako erosketetan du eraginik handiena? (elikagaietan, arropetan, etxetresna elektrikoetan, ...)
6 • Eta zuregan ba al du eraginik publizitateak? Publizitatea irakurtzen, begiratzen al duzu?
7 • Publizitatea irakurri ondoren, gehiago erosten al duzu? Zergatik?: prezio merkeengatik,
erosteagatik egiten dituzten opariengatik, erabilitako sloganengatik, irudiengatik...?
8 • Zer erosten duzu publizitateak eraginda?
9 • Urte osoan ala sasoi berezietan du eragina? (Gabonetan, Olentzero egunean, Errege
egunean, urtebetetzeetan, opor aurretik, ikasturte hasieran).
10 • Gauden urte sasoia kontuan izanda, zure postontziko publizitate kopurua asko handitu
al da?
11 • Pisa ezazu jaso duzun propaganda eta honako galdereei erantzun:
- Zenbat pisatu du?
- Propaganda horretatik zenbat dago paper birziklatuan egina?
- Egunean batez beste zenbat kilo propaganda jasotzen duzu zure etxean?, eta urtean?,
eta herri osoan, kontuan izanda 2004. urtean Azpeitiak 13.884 biztanle zituela? (honi
erantzuteko eguneko eta pertsonako zenbar kilo jasotzen duzuen etxean jakin beharko
duzu). Zer egiten duzue zure etxean iristen den propaganda horrekin?

- Propaganda hau beharrezkoa al da?
- Papereko publizitatea gutxitzea beharrezkotzat jotzen al duzu? Zergatik?
- Egin al dezakegu zerbait gure postontzietako propaganda gutxitzeko?
- Udalak zerbait egin al dezake postontzietan propaganda gutxiago jasotzeko?

7

DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

LH 3. zikloa Eskolako Agenda 21

