
  
 

 

 

ESKOLA-LEHIAKETAREN OINARRIAK 2018-2019: 
CONSUMÓPOLIS14 

KONTSUMO ARDURATSUARI BURUZ Zure 
segurtasunagatik: Ba  al dakizu zer 

kontsumitzen duzun? 

 
Lehena. Helburua 

 

1. Honako oinarriek Consumópolis14 kontsumo arduratsuari eta bizi 

kalitateari buruzko 2018-2019 eskola-lehiaketaren deialdia, partaidetza eta 

sari-ematea arautzea dute helburu. Bere izenburua: Zure segurtasunagatik: 

Ba  al dakizu zer kontsumitzen duzun? da. Kontsumoaren, Elikagaien 

Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak antolatua izan da, 

aurrerantzean AECOSAN, baita Andaluziako, Aragoiko, Asturiasko 

Printzerriko, Balear Uharteetako, Kanarietako, Gaztela-Mantxako, 

Kataluniako, Extremadurako, Galiziako, Errioxako, Murtziako eskualdeko, 

Euskal Herriko, Gaztela eta Leongo erkidegoko  Madrilgo erkidegoko, 

Nafarroako Foru Erkidegoko eta Valentziako erkidegoko autonomia-erkidegoek 

antolatua, Ceutako eta Melillako Hiriekin batera. 

 
Lehiaketak bi partaidetza fase ditu: 

 
- Fase autonomiko bat, hiri eta autonomia-erkidego bakoitzeko 

Kontsumoko erakunde eskudunek antolatua, zeinetan talde 

irabazleak partaidetza maila bakoitzaren arabera aukeratuko diren. 
 

- Fase nazional bat AECOSANek antolatua, zeinetan hiri eta autonomia- 

erkidego bakoitzean irabazle suertatzen diren taldeek parte hartuko 

duten. 

 
2. Lehiaketan parte-hartzea ikasleriak www.consumopolis.es webgunean 

garatu beharko dituen jardueren bidez burutuko da, bertan zehazten diren 

Parte-hartzeko argibide orokorrak jarraituta. 

 
3. Lehiaketaren helburua modu kontzientean, kritikoan eta solidarioan 

kontsumo arduratsuaren alderdi ezberdinei buruzko hausnarketa sustatzea 

da, lehiaketak dituen bi zatietan proposatzen diren jarduerak eginez. 

 
Bigarrena. Parte-hartzaileak 

 
1. Lehiaketan parte hartu ahal izango du, lehiakortasun-aldiberekotasun 

erregimenean, nazio-lurraldeko edozein ikastetxe publikotan, itunpekotan 

edo pribatutan matrikulatuta dagoen ikasleriak hurrengo atalean adierazten 

diren hiru partaidetza mailetako batean. 
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2. Partaidetza mailak: 
 

- 1. maila: Lehen Hezkuntzako Bosgarren eta Seigarren mailak 
- 2. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Lehen eta Bigarren 

mailak 
- 3. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Hirugarren eta Laugarren 

mailak 

 
3. Lehiaketan izena ematea, partaidetza mailei dagokien mailetan 

matrikulatutako bost kidez osatutako taldeetan egingo da, ikastetxeko 

irakasle batek koordinatuta. 

 
4. Bateratutako Landa Eskolen (BLE) eta Eskola Unitarioen kasuan, beraien 

baldintza geografiko edo demografiko egoera bereziak direla eta, Lehen 

Hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailetako ikasleez bakarrik taldeak 

osatzeko zailtasunak dituzten Bateratutako Landa Eskolen (BLE) eta Eskola 

Unitarioen kasuan, Lehen Hezkuntzako beste mailetako ikasleekin osatu 

ahal izango dituzte taldeak. 

 
5. Talde bakoitza irakasle batek koordinatu beharko du. Irakasle bakar batek 

bere ikastetxeko talde bat baino gehiago koordinatu ahal izango ditu. Parte- 

hartzaileek talde bakarrean izena eman ahal izango dute. Ez dago kopuru 

mugarik ikastetxe bakoitzean osatu daitezkeen taldeentzat. 

 
Hirugarrena. Taldeen izena ematea 

 
1. Irakasle-koordinatzaileak zuzenean www.consumopolis.es webgunean 

eman beharko du taldeen izena, eta AECOSAN eta lehiaketa antolatzen 

duten hiri eta autonomia-erkidegoen webgunearen bidez ere sartu ahal 

izango da, lehiaketaren orri nagusian dauden Parte-hartzeko argibide 

orokorrak atalean azaltzen den bezala. 

 
2. Ezinbesteko arrazoiren bat dela-eta, taldeko kide bat -edo irakasle-

koordinatzailea bere kasuan- beste batengatik ordezkatu ahal izango da, 

organizazioak aurretiaz onartuta, zeinek beharrezko argibideak emango 

dituen izen-emate berriari ekiteko. 

 
3. Taldeek izena emateko epea 2018ko urriaren 8tik 2019ko otsailaren 15era 

arte izango da, biak barne. 

 
Laugarrena. Lehiaketaren zatiak 

 
1. Lehiaketak bi zati ditu: Consumópolis hiri birtualean zehar ibilaldia, eta 

kontsumo arduratsuari buruzko taldekako lan bat diseinatu, egin eta 

aurkeztea. 
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2. Lehiaketaren lehen zatian, taldeko bost kideek Consumópolis hiri 

birtualean zehar ibilbidea bete beharko dute, bertan zehar agertzen diren 

izaera pedagogiko eta ludikoa duten proba ezberdinak ebatziz. Ikasleriak 

2018ko urriaren 8tik 2019ko martxoaren 22ra arte, biak barne, bete ahal 

izango du ibilbidea. 

 
3. Lehiaketaren bigarren zatian parte hartu ahal izateko, beharrezkoa da 

taldeko kide guztiek Consumópolis hiri birtualean zehar ibilbidea betetzea. 

 
Ibilbidea betetzeko beharrezkoa da honako proba hauek burutzea: 

 
- Letrak ordenan jarri  
- 4 irudi hitz 1erako  
- Lauetan hoberena 
- Galdera katea 
- Egiazkoa/Faltsua 

 

Proba hauek guztiak derrigorrezkoak dira. 

4. Lehiaketaren bigarren zatian taldeko bost kideek kontsumo arduratsuari 

buruzko taldekako lana diseinatu, egin eta aurkeztu beharko dute. 

 
 

Produktu berritzaile eta original bat eta produktuari dagokion nahitaezko 

etiketa sortzea izango da lana. Produktua azalpen-fitxa batekin aurkeztuko 

da eta, bertan, ezaugarri nagusiak zehaztuko dira, eta produktua haren 

kontsumitzaile izan daitezkeenei zabaltzeko mezua edo leloa jarriko zaio. 

 
Taldekako lanaren ezaugarri bereziak Lehenengo Oinarrian agertzen 

Lehiaketan Parte-hartzeko argibide orokorrak atalean zehazten dira. 

 
5. Taldekako lana jatorrizko formatuan eta elektronikoan aurkeztu beharko 

da: 
 

- Formatu elektronikoko lana www.consumopolis.es webgunean 

helburu horretarako prestatu den gune birtualera igoko da, 2018ko 

urriaren 15etik 2019ko martxoaren 22ra arteko epean, biak barne, 

sartu ahal izango da. Behin taldekako lana gune birtualera igota, lan 

bakoitzaren nortasun-fitxa jaitsi ahal izango da. 

 

- Jatorrizko formatuko lana, fitxa birtualarekin batera postaz bidaliko 

zaio hiri eta autonomia- erkidego bakoitzari dagokion Kontsumorako 

erakunde eskudunari, eta beronen harremanetarako datuak web 

www.consumopolis.es webgunean azaltzen dira. 

 

Bosgarrena. Sariak eta aintzatespenak 
 

1. Sari edo aintzatespen autonomikoak lehiaketa antolatzen duten hiri eta 

autonomia-erkidego bakoitzari dagokion Kontsumorako erakunde 
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eskudunek ezarriko dituzte, dagozkien autonomia-deialdien bidez. 

 
2. Sari nazionalak, hiru partaidetza mailetarako, talde irabazlearen bost 

kideentzako eta irakasle-koordinatzailearentzako ordenagailu eramangarri 

edo tablet bana izango dira. 

 
Talde irabazleen ikastetxeek 2000 euroko dirusaria eta ikastetxerako 

diploma egiaztagiria jasoko dituzte. 

 
AECOSANek 33000 euro bideratuko du gehienez 2019an sari hauetarako 

bere aurrekontuko IV. atalburuaren arabera. 

 
3. Sari banaketa nazionala Madrilen izango da eta, bertan, talde irabazleko 

kide bakoitzari bi senidek eta irakasle-koordinatzaileak lagundu ahal izango 

diote. Joan-etorriak sortutako gastuak AECOSANek ordainduko ditu. 

 
4. Consumópoliseko hiri birtualeko ibilbidea betetzen duten partaide guztiek 

lehiaketan parte hartu izana egiaztatzen duen diploma eskuratuko dute eta, 

www.consumopolis.es webgunetik jaitsi ahal izango dute zuzenean. 

 
Seigarrena. Balorazio-irizpideak 

 
1. Consumópoliseko hiri birtualeko ibilbidetik zehar egindako probak 

puntuatzea, sistemak berak automatikoki ezarriko du, Parte-hartzeko 

argibide orokorrak atalean zehazten diren ezagutza eta gaitasun irizpideen 

arabera. 

 
2. Hurrengo irizpideen arabera puntuatuko da taldekako lana: 

 
- Lanaren koherentzia lehiaketaren helburuekiko: 40 puntu gehienez 
- Lanaren sormena eta originaltasuna: 20 puntu gehienez 
- Lanaren aurkezpena: 20 puntu gehienez 
- Lanaren kalitate teknikoa: 10 puntu gehienez 
- Lanaren hizkuntzaren kalitatea: 10 puntu gehienez 

 
3. Sari autonomikoetarako aukera duten taldeak baloratzeko: 

Consumópoliseko hirian zehar egindako ibilbidean eskuratutako 

puntuazioa, ehuneko berrogeita hamarretik ehuneko hirurogeira haztatuko 

da eta taldekako lana, ehuneko berrogeitik  berrogeita hamarrera haztatuko 

da, 2. atalean ezarritako irizpideen arabera.  

 

Hiri edo autonomia-erkidegoren batek taldeei lehiaketan parte- hartzearen 

argibide-memoria eskatuko balie, berau ehuneko hamarreraino baloratuko da. 
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4. Sari nazionaletarako gai diren taldeen kasuan: 

 
- Consumópoliseko hirian zehar egindako ibilbidean eta taldekako 

lanarekin  eskuratutako puntuazioa ehuneko berrogeita hamarna haztatuko 
da, 2. atalean ezarritako irizpideen arabera.  
 

Zazpigarrena. Sarien deialdiak edo aintzatespenak 

I.- Deialdi autonomikoa 

1. Lehiaketa antolatzen duten hiri eta autonomia-erkidegoetako 

Kontsumorako erakunde eskudunek, bakoitzak bere lurralde-esparruan 

bideratuko dituzte dagokien sarien edo aintzatespen autonomikoen 

deialdia. 

 
2. Deialdi autonomiakoan lehiaketa antolatzen duten hiri eta autonomia- 

erkidegoetako ikastetxeetako taldeek bakarrik parte hartu ahal izango dute, 

baldin eta hurrengo eskakizunak betetzen badituzte: 
 

- www.consumopolis.es webgunean bere garaian eta forman izena 

ematea 

- Taldeko kide guztiek Parte-hartzeko argibide orokorrak atalean 

ezartzen den bezala, Consumópolis hiri birtualeko ibilbidea bete 

izana. 
- Lehiaketa antolatzen duten hiri eta autonomia-erkidegoetako 

Kontsumorako erakunde eskudunei jatorrizko lana eta fitxa birtuala 

bere garaian eta forman igortzea, Parte-hartzeko argibide orokorrak 

atalean ezartzen den bezala. 

 
3. Taldeek eskaera bat ere aurkeztu beharko dute lehiaketa antolatzen duten 

hiri eta autonomia-erkidegoetako Kontsumorako erakunde eskudunean, 

bertako Erregistroaren bidez edo, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen    urriaren   1eko   39/2015   Legeko   16.   artikuluan 

izendatutako edozein Erregistro eta bulegotan, zeinen posta helbideak eta 

harremanetarako datuak www.consumopolis.es webguneko orri nagusian 

dauden. 

 
4. Eskaerak aurkezteko epea hiri eta autonomia-erkidego bakoitzarentzako 

eskaerak aurkezteko epea dagokion deialdi autonomikoan zehaztuta 

agertuko da. Aipatutako epeak oraingo Oinarrietako II, 3. atalean 

aurreikusitako epea betetzea ahalbidetu beharko du. 
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5. Lehiaketa antolatuko duen hiri eta autonomia-erkidego bakoitzean, 

deialdi autonomikoko deialdiko taldeen parte-hartzea baloratzeaz 

arduratuko den epaimahaia eratuko da. Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko atariko 

izenburuko 3. atalean dauden arauen arabera arautuko da epaimahaiaren 

jarduera. 

 
6. Deialdi autonomikoko talde irabazleek beraien hiria eta autonomia- 

erkidegoa ordezkatuko dute deialdi nazionalean. 

 
7. Deialdi autonomikoa argitaratu ezean, oraingo Oinarriek  aginduko  dute  

eta parte-hartzeko eskaera eta jatorrizko lana, fitxa birtualarekin batera, 

2018ko urriaren 15etik 2019ko martxoaren 22rako epean, biak barne, 

aurkeztuko dira. 

 
II.- Deialdi nazionala 

 
1. Deialdi nazionalean parte hartu ahal izango dute, lehiakortasun- 

aldiberekotasun erregimenean: 
 

- Parte-hartze maila bakoitzean lehiaketa antolatu duten hiri eta 

autonomia-erkidegoetako nork bere deialdietako talde irabazleek. 

 
- Kantabria autonomia-erkidegoko lurralde- esparruko taldeek, 

lehiaketaren lurralde ez antolatzaile bezala, hurrengo atalean 

aurreikusitakoaren arabera hautatuak direnak. 
 

- Deialdi autonomikoa argitaratu ezean, autonomia-erkidegoko 

lurralde-eremuko taldeak, zazpigarren oinarriko 7. apartatuan  

ezartzen den bezala. 

 
 

2. Kantabria autonomia-erkidegoko taldeen partaidetza: 

 
- Kantabria autonomia-erkidegoko taldeek, deialdi autonomiarako gai 

ez direnak, beraien autonomia-erkidegoa lehiaketaren 

antolatzaileen artean ez dagoelako, eskaera aurkeztu beharko dute 

AECOSANen Lehiaketaren sari nazionalen deialdian parte hartzeko, 

jatorrizko lanarekin eta fitxa birtualarekin batera, urriaren 1eko 

39/2015 Legeko 16.4 a) artikuluak aipatzen duen Erregistroaren 

bidez, 2018ko urriaren 15etik 2019ko martxoaren 22ra doan epe 

barruan. 
 

- AECOSANeko, Kontsumoan Koordinaziorako eta Kalitaterako eta 

Lankidetzarako Zuzendariordetza Orokorreko pertsona titularrak, 

Informazio, Prestakuntza eta Hezkuntzarako Lan Taldeko idazkari 

bezala, berau osatzen dutenen artean, aurreko atalak aipatzen dituen 

taldeek lehiaketan duten parte-hartzea ebaluatuko duen Balorazio- 

Batzordea izendatuko du eta, hauen artean, sari nazionaletarako gai 

izango diren hiru taldeak hautatuko ditu, bana partaidetza maila 



 

bakoitzeko. 
 
 

3. Deialdi autonomikoetako talde irabazleen parte-hartzea: 
 

- Lehiaketa antolatzen duten hiri eta autonomia-erkidegoetako 

Kontsumorako erakunde eskudunek, bakoitzak bere lurralde- 

esparruko talde irabazlea AECOSANi jakinarazi beharko diote, eta, 

beraz, sari nazionaletarako gai izango dira. Horretarako, jatorrizko lana 

eta autonomia-irabazlearen egiaztagiria AECOSANi igorri beharko 

dizkiote, talde bakoitzaren fitxa birtualarekin batera. 

 

- Aipatutako dokumentazioa 2019ko maiatzaren 31a baino lehen 

aurkeztu beharko da Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen    urriaren   1eko   39/2015   Legeko   16.4   a) 

artikuluak aipamena egiten dion Erregistroan. 

 
- Zuzenketa: dokumentazioak akats zuzengarriren bat balu, aipatutako 

urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68. artikuluarekin bat, hamar eguneko 

epean konpontzeko eskatuko zaie artikulu honek aipamena egiten 

dien erakundeei. 

 
 

4. Sari nazionalen irabazleak hautatuko dituen epaimahaia osatuko dute: 

 
- AECOSANeko, Kontsumoan Koordinaziorako eta Kalitaterako eta 

Lankidetzarako Zuzendariordetza Orokorreko pertsona titularrak, 

Idazkari bezala arituko dena. 

 
- Kontsumoko Lankidetza Batzordeko kide den Informazio, 

Prestakuntza eta Hezkuntzarako Lan Taldeko Presidentetzako 

pertsona titularrak. 
 

- Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Batzordeko Presidentetzako 

pertsona titularrak. 
 

- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Hezkuntza Berrikuntza eta 

Ikerketaren Zentro Nazionaleko (CNIIE) Zuzendaritzako pertsona 

titularra. 

 
5. Epaimahaiaren jarduera, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen  urriaren 1eko 39/2015 Legeko atariko izenburuko 

II. kapituluko 3. atalean dauden arauen arabera arautuko da, eta Oinarri 

hauek eta Deialdia ulertzerako garaian sor daitezkeen zalantzak ebazteko 

ahalmena izango du. 



 

 
 
 
 

 
6. Maila autonomikoan irabazle diren taldeek, gaztelania ez den bere 

autonomia-erkidegoko hizkuntzaren batean idatzitako testuren bat lanetan 

sartuz gero, epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu, 

epaimahaikideek lanen edukia balora dezaten gainerako finalisten baldintza 

beretan. 

 
7. Epaimahaiak ebazpen-proposamena AECOSANeko Zuzendaritza 

Exekutiboari igoko dio, sarien irabazleekin. Epaimahaiaren iritziz, partaidetza 

mailetako hautagaitza bakar batek erek nahikoa merezimendurik izango ez 

balu, sariak hutsik gera daitezke 

 
8. AECOSANeko Zuzendaritza Exekutiboko pertsona titularraren Ebazpen 

bidez burutuko da sari-ematea. 

 
9. Hiri eta autonomia-erkidegoei jakinaraziko zaie Ebazpen hau eta 

www.consumopolis.es webgunean argitaratuko da eta, haien lekuan, 

lehiaketa antolatu duten hiri eta autonomia-erkidegoetako webgune 

ofizialetan. 

 
10. AECOSANeko Zuzendaritza Exekutiboko pertsona titularrak emandako 

Ebazpenaren aurka gorako errekurtsoa jarri ahal izango da Agentzia honen 

Presidentetzaren aurrean hilabeteko epean, argitaratutako eguneko 

hurrengo egunetik hasita, egintza espresua balitz. Hala ez balitz, 

eskatzaileak eta beste interesdun posibleek gorako errekurtsoa jarri ahal 

izango dute edozein unetan, bere berariazko arautegiaren arabera, 

administrazio-isiltasuna ematen den hurrengo egunetik aurrera, urriaren 

1eko 39/2015 Legeko 122.artikuluan ezarritakoarekin bat. 

 
11. Prozeduraren ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehieneko epea ezin da 

sei hilabete baino gehiagokoa izan, deialdia argitaratzen denetik zenbatzen 

hasita, beronek bere ondorioak geroko data batera atzeratu ezean, 

azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 25.4 artikuluarekin bat. Berariazko 

ebazpenik eman gabe epea igarota, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango 

dute beraien eskaera administrazio-isiltasunagatik. 

 
Zortzigarrena. Lan irabazleen zabaltzea eta jabetasuna 

 
1. Talde irabazleen zerrenda AECOSANeko webgunean, eta haien kasuan, 

bakoitzak bere hiri eta autonomia-erkidegoetako webguneetan eta 

www.consumopolis.es webgunean argitaratuko da 

 
2. Lan irabazleak AECOSANen eta lehiaketa antolatzen duten hiri eta 

autonomia- erkidegoetako Kontsumorako erakunde eskudunen 

jabetasunean geratuko dira, eta berauek egokien iruditzen zaien moduan 

argitaratzeko eskubidea izango dute. 
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Bederatzigarrena. Lehiaketaren publizitatea 

 
AECOSANek eta lehiaketa antolatzen duten hiri eta autonomia- 

erkidegoetako erakunde eskudunek lehiaketaren sustapena eta publizitatea 

egingo dute egokien iruditzen zaizkien bideen bidez. 

 
Madril, 2018ko otsailaren 22a 

 
KONTSUMOAREN, ELIKAGAIEN SEGURTASUNAREN ETA NUTRIZIOAREN 

ESPAINIAKO AGENTZIAKO ZUZENDARI EXEKUTIBOA 

 
 
 

 
Teresa Robledo de Dios 


