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Zer telefono-konpainia aukeratuko dut gutxiago ordaintzeko? 

 

Eremu zientifiko-matematikoa 

Gaia: Funtzio linealak 

Maila: III. Gradua - 1 Modulua 

Saioak: 12 

Proposamenaren justifikazioa:  

Teknologia berriak gero eta gehiago ageri dira gaur egungo gizartean. 

Telefono mugikorrak, Interneterako sarbidea, sare sozialak eta abarrak 

gizartean elkarri eragiteko era aldatzen ari dira, baita konpetentziak eta 

trebetasunak eskuratzeko modua ere. Gainera, garrantzia ere ari dira 

hartzen aisialdiaren eta denbora librearen eremuan.  

Hori ez da doakoa, ordea, kontsumitzaileontzat. Enpresa batzuentzat 

(telefono-konpainientzat, esaterako), diru-sarrera iturri ikaragarria da. Izan 

ere, telefono-konpainiak etekin izugarri handiak izaten ari dira gure 

kontsumoaren kontura. 

Amaigabea dirudien telefonia-eskaintzen sorta eta estrategia komertzial 

erasokorrak ez dira batere lagungarriak izaten. Unitate honetan eskaintza 

horiek landuko ditugu gure premietara zein egokitzen den erabaki ahal 

izateko. 

Arazo-egoera: 

Testuingurua: Orain dela urte batzuk, familia bakoitzak telefono bakarra 

zuen: etxean telefono bat zegoen, eta familiako kide guztiek hura 

erabiltzen zuten. Orain, berriz, pertsonek dituzte telefonoak; beraz, ohikoa 

da familia bakoitzak hiruzpalau telefono izatea. Zalantzarik gabe, horrek 

gastu handiagoa dakar familientzat, eta, zenbait kasutan, oso kontuan 

hartzekoa izan daiteke. 
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Arazoa: Telefonia-eskaintza zabala horren aurrean erabakia hartu behar 

da:  

Nire familiaren beharrak kontuan izanda, zer telefono-konpainia aukeratuko 

dut gutxiago ordaintzeko?  

Xedea: Pentsamendu kritikoa izatea, aukera merkeenaren aldeko erabakia 

hartzeko, telefonia-enpresen eskaintzak kontuan izanda, eta familiaren 

premia jakin batzuk oinarri hartuta. 

Ataza: 

Txosten bat egitea, telefonia-enpresek ematen dituzten aukera guztiak 

bilduta. Familiaren kontsumo jakin bat oinarri hartuta, premietara gehien 

egokitzen den aukeraren alde egitea, eta erabaki hori hartzeko bost arrazoi 

argudiatzea, gutxienez. 

Oinarrizko konpetentziak: 

A. Zeharkakoak: 

Komunikazioa hitzezko zein ez-hitzezko komunikazioan eta komunikazio 

digitalean: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10. jarduerak 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 

11. jarduerak 

Elkarbizitzarako konpetentzia: 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 

jarduerak  

Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia: 3., 4., 10. jarduerak 

    Autonomiarako konpetentzia: 10., 11., 14. jarduerak 

B. Diziplina-arlokoak: 

Matematikarako konpetentzia: 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 

jarduerak 

Zientziarako konpetentzia: 12. jarduera 

Teknologiarako konpetentzia: 6., 7. jarduerak 

Konpetentzia soziala: 13. jarduera 

Helburu didaktikoak: 

 Hainbat eremutan formatu idatzi eta digitaletan kontsumo-aukerei 

buruzko informazioa ateratzea familia-kontsumoaren testuinguruan 

erabiltzeko. 
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 Kalkulu-prozedurak erabiltzea, kontsumo-aukerekin lotutako 

problemak ebazteko. 

 Kontsumoari buruzko gogoetarako talde-jardueretan parte hartzea, 

eta plangintzan zein gauzatzeko prozesuan laguntzea. 

 Telefonia-kontsumoari buruzko irizpide pertsonal arrazoituak lantzea. 

Edukiak: 

 Lankidetza eta elkarlana taldean ikasteko atazetan. 

 Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea) eta adieraztea. 

 Informazioa eta egindako dokumentuak ingurune egokietan 

komunikatu eta partekatzea. 

 Funtzio linealak eta antzekoak. 

 Eguneroko bizitzaren egoerak aztertzeko eredu linealak. 

 Zuzenaren ekuazioa. 

 Aldagai baten ordezpena eta adierazpen aljebraiko baten zenbakizko 

balioaren kalkulua. 

 Zenbakizko kalkuluak behar dituzten problemak ebaztea. 

 Zenbaki osoak dituzten eragiketak 

Jardueren sekuentzia: 

A. Hasierako fasea: 1., 2., 3, 4., 5., 6. jarduerak 

B. Garapen-fasea: 7., 8. jarduerak 

C. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 9., 10., 11. jarduerak 

D.- Orokortzea eta transferentzia-fasea: 12., 13., 14. jarduera 

Ebaluazioa  

A. Adierazleak: 

 Telefonia-aukerei buruzko informazioa bilatu eta identifikatzen du 

formatu idatzi eta digitaletan, eta familia-kontsumoaren 

testuinguruan erabiltzen du. 

 Talde-jardueran parte hartzen du, eta plangintzan eta gauzatzeko 

prozesuan laguntzen du. 

 Telefonia-eskaintzei buruzko problemak ebazteari lotutako kalkuluak 

eraginkortasunez egiten du. 
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 Telefonia-eskaintzaren aukerari buruzko argudioak argitasunez eta 

modu antolatuan osatzen ditu. 

B.Tresnak: 

2. jarduera (lehen ebaluazioa) 

11., 12. jarduerak (azken ebaluazioa) 

14. jarduera (autoebaluazioa eta koebaluazioa) 
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1. JARDUERA:  

Teknologia berriak gero eta gehiago ageri dira gaur egungo gizartean. 

Telefono mugikorrak, Interneterako sarbidea, sare sozialak eta abarrak 

gizartean elkarri eragiteko era aldatzen ari dira, baita konpetentziak eta 

trebetasunak eskuratzeko modua ere. Gainera, garrantzia ere ari dira 

hartzen aisialdiaren eta denbora librearen eremuan.  

Hori ez da doakoa, ordea, kontsumitzaileontzat. Enpresa batzuentzat 

(telefono-konpainientzat, esaterako), diru-sarrera iturri ikaragarria da. Izan 

ere, telefono-konpainiak etekin izugarri handiak izaten ari dira gure 

kontsumoaren kontura.  

 

Ezagut ezazu artikulu honetan Telefónica enpresak 2015ean zer etekin lortu 

duen eta aurreko urtekoa zein neurritan gainditu duen. 

 

 

                                                                                             CC0 Public Domain 

Enpresek, gainera, behin eta berriz mugikorra alda dezagun behar dute, 

kontsumoa bultzatzearren. 

Orain dela urte batzuk, familia bakoitzak telefono bakarra zuen: etxean 

telefono bat zegoen, eta familiako kide guztiek hura erabiltzen zuten. Orain, 

berriz, pertsonek dituzte telefonoak; beraz, ohikoa da familia bakoitzak 

hiruzpalau telefono izatea. Zalantzarik gabe, horrek gastu handiagoa dakar 

familientzat, eta, zenbait kasutan, oso kontuan hartzekoa izan daiteke. 

http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/11/06/563c4db2e2704e546c8b464e.html
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Amaigabea dirudien telefonia-eskaintzen sorta eta estrategia komertzial 

erasokorrak ez dira batere lagungarriak izaten. Nire familiaren beharrak 

kontuan izanda, zer telefono-konpainia hartuko dut gutxiago ordaintzeko?  

 

ATAZA: 

Txosten bat egitea, telefonia-enpresek ematen dituzten aukera guztiak 

bilduta. Familiaren kontsumo jakin bat oinarri hartuta, premietara gehien 

egokitzen den aukeraren alde egitea, eta erabaki hori hartzeko bost arrazoi 

argudiatzea, gutxienez. 

 

2. JARDUERA: Lana antolatzen dugu 

Ataza hori egiteko 3-4 laguneko taldetan lan egingo duzue, lan-plan honi 

jarraikiz: 

 

 Lau pertsonako familia baten ustezko telefonia-kontsumoa diseinatuko 

duzue.  

 Kontratuen ezaugarriekin lan egingo duzue. 

 Ordutegi-tarteen araberako tarifekin ariketa batzuk egingo dituzue. 

 Telefonia-fakturak aztertuko dituzue. 

 Konpainia batzuen prezio-planak grafikoki adieraziko dituzue. 

 Telefonia-konpainien eskaintzak aztertuko dituzue. 

 Amaitzeko, txostena egingo duzue konpainiek kasu horretarako 

emandako aukera guztiekin. 

 Gutxienez lau arrazoi argudiatuta, kasu horretako familiarentzat 

aukerarik egokiena zein den adieraziko duzue. 
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 Zailtasun ezberdineko hainbat problemaren artean aukeratuko duzue, 

horiek ebazteko eta ikasitakoa finkatzeko. 

 Bestelako egoeretan aplikatzeko, ebatzi beharreko hainbat ariketa 

aukeratuko dituzue. 

 Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dituzue (koebaluazioa 

eta autoebaluazioa). 

 

Lehenik eta behin, antola gaitezen zer egin behar dugun hobeto ulertzeko. 

 

Nola lan egingo dugu? 

Funtsean, hiruzpalau pertsonako taldetan lan egingo dugu. Guztiok 

elkarrekin eta banaka ere lan egingo dugu.  

 

Hiru aukera dituzue eta bikote bakoitzak komenigarriena hautatuko du: 

 Plastikozko artxibo bat erabiltzea sekuentzian zehar egiten dituzuen 

produkzioak antolaturik gorde ahal izateko. 

 Ordenagailuan izen horrekin karpeta bat sortzea eta bertan artxibo 

guztiak gordetzea. 

 Google Drive aplikazioan taldeko kideek partekatzen duten karpeta 

sortzea. Aplikazio horren erabilerari buruz zalantzarik edukiz gero, 

irakasleari laguntza eska diezaiokegu edo hau kontsultatu dezakegu: 

«Driveren laguntza». 

 

Zer ikasiko dugu? 

Errubrika izeneko dokumentuan, proiektuan zehar landu eta ikasi beharreko 

alderdi guztiak ageri dira. 

Sekuentzia amaitutakoan beteko duzue. 

 

https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=14940
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LANA EBALUATZEKO ERRUBRIKA 

 

 ESKASA NAHIKOA 

 

HANDIA 

JARDUERAK    

1. Ustezko telefono-

kontsumoaren diseinua. 

   

2. Ordutegi-tarteen araberako 

tarifei buruzko jarduerak. 

   

3. Kontratu motei buruzko 

jarduerak. 

   

4. Fakturei buruzko jarduerak.    

5. Telefonia-konpainien 

eskaintzen azterketa.  

   

6. Irudikapen grafikoak.    

7. Funtzioaren kontzepturako 

sarrera. 

   

8. Lau konpainiaren eskaintzak 

aztertzea. 

   

9. Erabakia hartzea.    

10. Aplikazio-ariketak.    

11. Orokortze-ariketak.    

IKASKUNTZARI BURUZKO 

HAUSNARKETA 

   

1. Bere eta besteen ariketak 

modu arrazoituan berrikusten 

ditu. 

   

2. Atazei buruzko erabakiak 

hartzen ditu. 

   

TALDE-LANA    

1. Jarduerak egiterakoan, 

eraginkortasunez laguntzen 

du. 

2. Parte-hartze aktiboa du 

talde-lanean. 

   

KONPETENTZIA DIGITALA    
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1. Informazio-iturri digitalak 

erabiltzen ditu. 

   

2. Aplikazio digitalak 

eraginkortasunez erabiltzen 

ditu. 

   

 

 

 

3. JARDUERA: 

  

CC0 Public Domain 

 

Hirunaka jarrita, 4 pertsonako familia baten telefono-kontsumoaren 

simulazioa egingo duzue, hori oinarri hartuta lan egiteko. Pertsonak definitu 

ondoren (ama, alaba nerabea, aitona...), deien edo Interneten zer erabilera 

egiten duten irudikatu beharko duzue.  

Kontratua edo txartela nahi duzuen eta kontratua pertsonala edo familiakoa 

den erabaki beharko da. 

Mugikor berririk behar den aztertzea garrantzitsua da. 
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 Ahots-

erabilera 

Minutuak 

hilean 

 

Ahots-

erabilera 

Ordutegi-

tartea 

Interneten 

erabilera 

Txartela 

edo  

kontratua 

Mugikor 

berriaren 

beharra 

1. 

pertsona 

 

     

2. 

pertsona 

 

     

3. 

pertsona 

 

     

4. 

pertsona 

 

     

Simulazio hori abiapuntua izango da emaitzak konpainien eskaintzekin 

alderatzeko. 

 

4. JARDUERA   

 CC0 Public Domain 
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Garrantzitsua da pertsona guztiek beren premietara gehien egokitzen den 

telefono-kontratua edukitzea. Zure tarifa egokiena faktore askoren mende 

dago. Asko hitz egiten baduzu, ahots-tarifa merkeena beharko duzu, baina 

Internet bada gehien erabiltzen duzuna, berriz, ezberdina izango da 

eskaintza bat edo beste bat aukeratzeko arrazoia. Mugikor berria lortu nahi 

baduzu edo autonomoa bazara, gainera, faktore gehiago hartu beharko 

dituzu kontuan tarifa aukeratzeko orduan. 

Merkatuko eskaintza guztiak arretaz aztertzen badituzu eta mugikorrari zer 

erabilera emango diozun bakarrik hartzen baduzu kontuan, gutxiago 

gastatu ez ezik, behar baino gehiago ere ez duzu ordainduko. 

Telefono-konpainia batekin egindako kontratuak zer eduki behar duen 

jakiteko unea iritsi da. Hartarako, hirunaka edo launaka jarrita, honako gai 

hauei buruz eztabaidatuko duzue: 

 Ba al duzu kontratu idatzirik telefono-konpainiarekin? 

 Ezagutzen al dituzu zure eskubideak?  

 Ba al dakizu kontratatu duzun konpainiaren betebeharrak zein diren? 

 Ezagutzen al dituzu zure betebeharrak? 

Gure telefonia-kontratuak egokiak diren egiaztatuko dugu orain. Kontratu 

horiek gelara eramango dituzue taldean aztertu ahal izateko. 

Hona hemen bat konparatu ahal izateko: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       CC0 Public Domain 

Baina erabiltzaileak ere baditu betebeharrak; adibidez: Kontratatu aurretik, 

benetan zer behar den aztertu, eta alderatu eskaintzak.  
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Ondoren azaldutako gutxieneko edukiak betetzen dituzten egiaztatuko 

duzue taula honen bitartez: 

Kontratuen gutxieneko edukia: 

 

EDUKIAK NIRE KONTRATUA 

Operadorearen izena edo sozietate-izena.   

Merkataritza-bulegoaren eta bezeroaren 

arretarako sailaren telefono-zenbakia, webgunea 

zein posta-helbidea.  

 

Zerbitzuaren ezaugarriak.   

Zerbitzuaren kalitate-mailak.   

Kontratu-aldia.   

Kontratua iraungitzeko arrazoiak eta moduak.   

Ordainbidea.   

Zerbitzu jakin batzuk deskonektatzeko eskubidea 

(nazioarteko deiak, tarifikazio gehigarria).  

 

Zerbitzua aldi baterako eteteagatiko kalte-

ordaina.  

 

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko 

informazioa.  

 

Auziak ebazteko mekanismoak.  

 

 

Egin laburpen txiki bat zure kontratutik hartutako datuekin. 
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5. JARDUERA 

 

CC0 Public Domain 

Ondoren azaldutako taulan telefono mugikorren tarifei eta tarifa horien 

ordutegi-tarteei buruzko datuak aurkituko dituzu. Begiratu eta erantzun 

ondoren azaldutako galderei: 

MUGIKORRETARAKO TARIFA: ZENTIMOAK MINUTUKO  

      9 zentimo       25 zentimo         9 zentimo         25 zentimo         9 

zentimo 

 

 

0 h            8h                14 h           16 h                22 h              24h 

 

1. Zer ordutegi-tartetan dira merkeen deiak? 

     Zer ordutegi-tartetan dira merkeen deiak? 

2. Gaueko 9etan dei bat egiten baduzu, zer tarifa aplikatzen dizute? 

3. Kepa eta Amaia ikastetxearen mugikorra erabiliz 11:55etik 12:10era arte 

hitz egin dute. Zer kostu izango du deiak? 

4. Ikastetxearen deien zerrendan, irakasleek ikasleei mugikorretara 

egindako dei hauek daude jasota. Zein da dei horien kostua? 
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Ikaslea     Deiaren ordua 

Luis    10:00 - 10:05 

Noé   11:35 - 11:44 

Clara   12:03 - 12:07 

5. Txango baterako autobusen aurrekontua eskatzeko, Maitek arratsaldeko 

7ak eta laurdenetik zortziak hogei gutxira arte hitz egin zuen. 

Kalkulatu deiaren zenbatekoa. 

6. Mugikorretik 2 minutuko bost dei egin dituzte, ordutegi-tarte bakoitzean 

bana. Zein da dei guztien zenbateko osoa? 

9. Hilabete batean 2 ordu eta 20 minutuz hitz egin dute telefonoz, goizeko 

9etatik arratsaldeko 2ak arteko ordutegian. Kalkulatu fakturaren 

zenbatekoa. 

 

Ariketa hauei esker tarifak ezagutu ahal izango dituzue.  

Kalkulatu orain familiaren gastua ariketaren datuak erabilita.  

 

 

 

6. JARDUERA 

 

                                                                                  CC0 Public Domain 
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Ondoren, telefono mugikorren fakturak aztertuko dituzue. Gure fakturak 

erabiliko ditugu horretarako. 

Kontratatutako telefono- eta/edo Internet-zerbitzuaren fakturan, hauek 

agertu behar dira:  

 Fakturatutako kontzeptu guztiak (abonu-kuota, deiak eta/edo 

bestelako kuotak)  

 Emandako zerbitzuak bereiz (telefonoa, Internet, tarifikazio 

gehigarriko zerbitzuak).  

Faktura bateko atalen definizioa: 

 

Gure fakturetan kontzeptu guztiak agertzen diren egiaztatuko dugu jarduera 

honetan, eta bakoitzak zer esan nahi duen ulertzen dugula ziurtatuko dugu.  

http://www.movistar.es/estaticos/pdfs/ejemplos-facturas/Ejemplo_Factura_Movil_Movistar.pdf
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7. JARDUERA 

  

CC0 Public Domain 

Adibide modura erabiliko ditugun konpainia batzuen prezio-planak grafikoki 

irudikatuko ditugu orain. «Funtzioa»ren kontzeptura hurbiltzeko baliagarri 

izango zaigu. 

Helbide honetan informazioa aurkituko dugu funtzioak zer diren eta nola 

adierazten diren jakin dezagun.  

KONTZEPTUAK Gure faktura 

Faktura-identifikazioa  

Datu pertsonalak  

Zerga-oinarria  

Zerga aplikatuak  

Ordaintzeko, guztira  

Fakturazio-historiak  

Egindako kontsumoa, motaren arabera 

banakatuta 

 

Beste kontzeptu batzuk  

http://centros.edu.xunta.es/iesramoncabanillas/cuadmat/func1.htm
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Edukiari esker, proposatutako honako ariketa hauek egin ahal izango 

dituzu: 

 

ARIKETA 

Telefono-konpainia jakin batek honako prezio-plan hau du: 

 

 Dei-

ezarpena 

Lanegunetan 

06:00etatik 

16:00ak arte     

Lanegunetan 

16:00etatik 

06:00ak arte   

Larunbat eta    

igandeetan   

24 orduz 

Konpainiako 

mugikorretara 

15 

zentimo 

59 zentimo 

minutuko 

15 zentimo 

minutuko 

zentimo 1 

minutuko 

Finkoetara  15 

zentimo 

59 zentimo 

minutuko 

15 zentimo 

minutuko 

zentimo 1 

minutuko 

Beste 

operadore 

baten 

mugikorretara 

15 

zentimo 

59 zentimo 

minutuko 

15 zentimo 

minutuko 

15 zentimo 

minutuko 

% 16ko BEZa kontuan hartu gabe 

 

1- Adieraz ezazu deiaren kostuaren eta kontsumitutako minutuen arteko 

erlazioa grafiko baten bidez, tarifikazioa segundoka eta lehen 

minututik aurrera dela aintzat hartuta, eta konpainia bereko mugikor 

batera 16:00etatik 06:00etara, lanegun batean, eginiko dei bati 

dagokionez. 

2- Adieraz ezazu deiaren kostuaren eta kontsumitutako minutuen arteko 

erlazioa grafiko baten bidez, tarifikazioa minutuka dela aintzat 

hartuta, eta beste operadore baten mugikor batera 06.00etatik 

16:00etara, lanegun batean, eginiko dei bati dagokionez. 
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3- Azter itzazue taldeak hautatutako telefono-konpainietako baten 

prezio-planak, eta egin ezazue aurkezpen bat ordutegien araberako 

plan ezberdinen prezio-grafikoak erabiliz. 

 

Jarduera GeoGebra softwarearekin  

 

 

  

 

«GeoGebra software matematiko interaktibo librea da, ikastetxe eta 

unibertsitateetako hezkuntzarako erabiltzen dutena. Era guztietako 

eraikuntza geometrikoen trazatu dinamikoa egiteko aukera ematen du, bai 

eta aldagai errealeko funtzio errealen irudikapen grafikoa, tratamendu 

aljebraikoa zein kalkulua ere, eta haien deribatu, integral eta abarrenak». 

Aplikazio honi esker, gaur ikusitakoaren antzeko egoera azter dezakezu. 

Grafikoaren mugikortasuna erabiliz galdera batzuei erantzutea proposatzen 

dizu. 

Aplikazioa ez bada egikaritzen, gehitu ariketaren esteka JAVAren 

salbuespen-zerrendara. 

 

 

8. JARDUERA   

 

CC0 Public Domain 

http://mateselaios3.blogspot.com.es/2012/02/practica-comparacion-de-tarifas-con.html


Zer telefono-konpainia aukeratuko dut gutxiago ordaintzeko? 

Helduen Hezkuntza. Eremu zientifiko-matematikoa 21 

Orain hautatzen dituzuen lau telefono-konpainien eskaintzak aztertuko 

dituzue. Horretarako, webguneetan duten informazioa erabiliko duzue. Lau 

pertsonako familia batentzat finkatutako kontsumoa hartu beharko duzu 

kontuan, eta ondoren kalkuluak egin. 

 

TELEFONO-

KONPAINIA 

INTERNETEKO 

DATUAK 

MINUTUAK 

HILEAN 

DEI-

EZARPENA 

HILEKO 

GUTXIENEKO 

KUOTA 

A     

B     

C     

D     

 

Helbide honetan hainbat enpresatarako estekak aurkituko dituzue, haien 

informazioa erabili ahal izan dezazuen.  

Beste helbide honetan, erabaki horiek hartzen laguntzeko gida bat ere 

baduzue. 

 

9. JARDUERA   

Enpresen datuak aztertuta, haietako batek egindako eskaintzak alderatuko 

ditugu engainagarriak diren edo agindutakoa betetzen duten egiaztatzeko.  

                               

CC0 Public Domain 

http://www.compañiadetelefono.es/blog/2015/05/09/companias-de-telefono/
http://www.rastreator.com/telefonia/guias/elegir-tarifa-movil.aspx
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«DD (Diga - diga Comunications) telefonia-konpainiak bezeroak erakartzeko 

telefono mugikorretarako eskaintza egin du:  

Eskainitako A tarifaren bidez, erabiltzaileak telefonoz deitutako denbora 

osoa bakarrik ordaindu behar du, 0,08 euro minutuko.  

Horrez gain, B tarifa bat ere eskaintzen du. Bigarren tarifa hautatzen 

duenak 6 euro finko ordaindu behar ditu hilean, baina 0,05 euro minutuko 

ordaintzen ditu egiten dituen deiak.  

Hautatutako tarifa edozein izanik ere, erabiltzaileak deietan erabilitako 

segundoengatik bakarrik fakturatzen du konpainia horrek, dei-ezarpenik 

gabe». 

Egin ezazue bi tarifen konparazio-azterketa eta atera ondorioak. 

«Egun batzuk geroago, konpainia horrek beste tarifa bat merkaturatu zuen. 

Horretan, erabiltzaileak, 10 euro hilean ordainduta, 180 minutu deitzeko 

aukera du, eta kopuru hori gaindituz gero, minutuko 0,20 euro ordaintzen 

du.  

Konparatu tarifa hori aurrekoekin. Azaldu zuen ondorioak. 

 

10. JARDUERA 

 

CC0 Public Domain 

Amaitzeko, txostena egingo duzue konpainiek familia-kontsumo horretarako 

emandako aukera guztiekin. 
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 Gutxienez lau arrazoi argudiatuta, kasu horretako familiarentzat aukerarik 

egokiena zein den adieraziko duzue.  

 

 

                                                                            

                                                                                                                                   CC0 Public Domain 

 

11. JARDUERA 

 

CC0 Public Domain 

Orain zailtasun ezberdineko hainbat ariketaren artean aukeratuko duzue, 

horiek ebazteko eta ikasitakoa finkatzeko. 

 

 

 A 

KONPAINIA 

B 

KONPAINIA 

C 

KONPAINIA 

D 

KONPAINIA 

1. pertsona     

2. pertsona     

3. pertsona     

4. pertsona     
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1. ARIKETA 

 

 

Kalkulatu 20 minutuko dei baten kostua, sustapenik gabe:  

A. 10 €  

B. 9,20 €  

C. 0,65 €  

D. 9 € 

Lucíaren adiskide batek tarifa bat ere kontratatu behar du Mymóvil 

konpainiarekin, baina ez du deirik egin behar, ekonomikoki zer aukera 

komeni zaio?  

Aukeratu zure erantzuna.  

A. Sustapena, deiak ere egin baititzake.  

B. Sustapena, Smartphone bat barne hartzen duelako.  

C. Sustapenik gabe, merkeago ateratzen zaiolako.  

D. Sustapenik gabe, deiak oso merke ateratzen direlako. 
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2. ARIKETA 

  

CC0 Public Domain 

Movilcom telefono-konpainiak atzerrira egindako deietarako tarifa hau du:  

- Deia ezartzeagatik: 60 zentimo.  

- Minutu bakoitzeko: 80 zentimo.  

Beste konpainia batek (Telesmart) eskaintza hau egin du: deia ezartzea 

kosturik gabe eta euro bat minutuko.  

Bi konpainiek benetan hitz egindako denbora fakturatzen dute. Hau da, 

minutuak eta segundoak. 

Bete taula hau. Kostua bezeroari fakturatuko zaion prezioa da, eurotan. 

Deiak ezarritakoan zenbat irauten duen da denbora, minututan. 

 

Denbora 

minututan 

0 1 2 3 4 

Movilcom 

kostua 

     

Telesmart 

kostua 

     

 

Kalkulatu 3 minutu eta 30 segundoko dei baten kostua bi konpainietan. 
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Azaldu arrazoiak emanez zenbat minututik aurrera izango diren merkeagoak 

Movilcom konpainiarekin egindako deiak. 

 

 

 

3. ARIKETA 

 

Grafikoan telefonozko deien kostua ageri da, iraundako denboraren arabera, 

bi konpainiatan (A eta B). 

 

    

 

CC0 Public Domain 

 

 

A) Aztertu grafikoa eta erantzunak eman:  

• Bi konpainietatik zeinek du deia ezartzeagatiko kuota?  

• Kuota horretaz gain, zenbat balio du minutuak operadore 

bakoitzean?  

• Zenbat balio du 5 minutuko dei batek konpainia bakoitzean? Eta 15 

minutuko dei batek?  

 

B) Konparatu eta erantzun:  

• Zenbat iraun behar du dei batek bi operadoreetan kostu bera egon 

dadin?  

• Zer operadorerekin egin behar du kontratua erabiltzaile batek 

iraupen luzeko deiak egin ohi baditu?  
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C) Adierazi:  

• Adierazi ekuazio baten bidez dei bakoitzaren kostua igarotako 

denboraren arabera.  

• Egin kostuen deskribapena, bi enpresenak konparatuta. 

 

 

 

4. ARIKETA 

 

CC0 Public Domain 

Grafikoan, Telefón SL operadorearekin egindako telefono-deien kostua ageri 

da igarotako denboraren arabera. 

 

 

Beste operadore batek (Baratel SA) lehiakorragoa dela iragartzen du, eta 

eskaintza hau egin du: dei-ezarpenik ez, eta 5 zentimoko kuota minutuko. 

Zein da dei-ezarpenaren kostua lehen konpainian? Eta minutuko kostua? 
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Adierazi, ardatz beren gainean, bigarren konpainiako kostuen grafikoa. 

Adierazi, ekuazio baten bidez, operadore bakoitzean egindako deiaren 

kostua igarotako denboraren arabera. 

Egin kostuen konparazio-azterketa bat, operadore bat edo bestea 

kontratatzea zer egoeratan komeni den zehaztuta. 

 

 

12. JARDUERA 

 

Amaitzeko, egiaztatuko duzuenez, telefoniaren arlotik kanpoko bestelako 

kontsumo-egoera batzuetara ere orokortu daiteke landutakoa. 

 

JARDUERA TAXIMETROAREKIN 

 

 
CC0 Public Domain 

Bidaiak egiteko, oinarrizko taxi gisa erabilitako ibilgailuak taximetroa eduki 

behar du. Taximetroak bidaiaren kostua adierazi behar du egunez zein 

gauez, eta bidaiariak argi ikusteko moduan. Ibilgailuaren haizetakoan 

egindako lehen metroen balioa adierazita egon behar da. Taxi batek 3 

euroko abiasaria eta 200 metroko 0,5 euroko prezioa ditu. Beste batean 

abiasaria 2 eurokoa da, eta 200 metroko 0,6 euro kobratzen ditu. Zer taxi 

komeni zaigu 2 km egiteko? Eta 800 metro egiteko? Oro har, zer egoeratan 

eta zer distantziatatik aurrera da komenigarriagoa taxi bat bestea baino? 
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JARDUERA ARTERIA-PRESIOAREKIN 

 

 

 

Odolak gorputzean arterietan barrena zirkulatzean presioa eragiten du 

horien hormen gainean. Presio horren indarra neurtzen da odol-presioa 

hartzean. Gainera, odol-presioa ezberdina izaten da egunez eta egindako 

jardueraren arabera. Lo egiten dugunean jaistea ohikoa da. Ariketek, 

estresak eta bestelako faktoreek handiagotzen dute. Pertsona baten odol-

presio normala horren adinaren eta jardueraren araberakoa da. Pertsona 

baten odol-presio sistoliko normala zehazteko, (s) ekuazio hau erabiltzen 

da: s = o,5e + 110, non e adina, urtetan, den. Nola determinatu ekuazio 

hori funtzio bat dela? 
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JARDUERA ONTZIEN ORDAINKETAREKIN 

 

 

CC0 Public Domain 

Zukuak 5 euro balio du litroko eta botilagatik 9,25 zentimo gehiago 

ordaindu beharra dago (botilaren prezioa ez dago bolumenaren mende). 

Osatu taula. Zukuaren bolumena x letraren bidez adieraziko da, eta y-ren 

bidez, berriz, haren kostu osoa. Markatu taularen puntu guztiak (x,y) 

koordinatu-sisteman. Aurkitu zukuaren kostu osoaren eredua. Bete 

hutsuneak.  
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13. JARDUERA 

 

Ekonomia solidarioari buruzko jarduera bat egingo duzue lanaren osagarri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC0 Public Domain 

 

Telekomunikazioetako zerbitzuak hornitu al daitezke ikuspegi demokratiko 

batetik, eskubideak oinarri hartuta eta, gainera, irabazteko asmorik gabe? 

Gutxienez utopikoa ematen du, perfektuegia egia izan ahal izateko. Eticom 

Somos Conexión kooperatibak, ordea, ideia horiek aldarrikatzen eta 

gauzatzen ditu. 

 

Sar zaitez horren webgunean eta laburbildu haren proposamena. 

 

 

 

 

14. JARDUERA: Zer egin dugun pentsatu eta baloratzeko ordua da 

 

 

Unitatearen hasieran aurkeztutako ebaluazio-errubrika betetzeko unea da. 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/eticom_telefonia_etica_para_la_soberania_tecnologica
http://www.economiasolidaria.org/noticias/eticom_telefonia_etica_para_la_soberania_tecnologica
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LANA EBALUATZEKO ERRUBRIKA 

 

ESKASA NAHIKOA 

 

HANDIA 

JARDUERAK    

1. Ustezko telefono-kontsumoaren 

diseinua. 

   

2. Ordutegi-tarteen araberako 

tarifei buruzko jarduerak. 

   

3. Kontratu motei buruzko 

jarduerak. 

   

4. Fakturei buruzko jarduerak.    

5. Telefonia-konpainien eskaintzen 

azterketa.  

   

6. Irudikapen grafikoak.    

7. Funtzioaren kontzepturako 

sarrera. 

   

8. Lau konpainiaren eskaintzak 

aztertzea. 

   

9. Erabakia hartzea.    

10.  Aplikazio-ariketak.    

11. Orokortze-ariketak.    

IKASKUNTZARI BURUZKO 

HAUSNARKETA 

   

1. Bere eta besteen ariketak modu 

arrazoituan berrikusten ditu. 

   

2. Atazei buruzko erabakiak 

hartzen ditu. 

   

TALDE-LANA    

1. Jarduerak egiterakoan, 

eraginkortasunez laguntzen du. 

2. Parte-hartze aktiboa du talde-

lanean. 

   

KONPETENTZIA DIGITALA    

1. Informazio-iturri digitalak 

erabiltzen ditu. 

   

2. Aplikazio digitalak 

eraginkortasunez erabiltzen ditu. 
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Azkenik, gogoratu eta baloratu ezazue une batez egin duzuen lan guztia. 

Bete ezazue fitxa hau banaka eta, ondoren, taldean aztertuko dugu. 

 

GOGOETARAKO PLANTILLA 

 

 Nola sentitu zara? 

 Zer ikasi duzu? 

 

 

 

 Ba al duzu zalantzarik? Zein? 

 

 

 

 Nola izan da taldeko lana?  

 

 

 

 Parte hartu al duzu taldearen erabakietan? 

 

 

 

 Zer aldatuko zenuke hobetzeko? 
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