
KONTSUMO ARDURATSUAREN INGURUKO ESKOLA-LEHIAKETA 
2018-2019

Consumópolis14
ZURE SEGURTASUNAREN MESEDETAN… BADAKIZU ZER KONTSUMITZEN DUZUN?

Parte hartzeko jarraibide orokorrak

2018 – 2019ko Consumópolis14, Zure segurtasunaren mesedetan… badakizu zer kontsumitzen duzun? 
izeneko eskola-lehiaketaren ekintzak Consumópolis web orriaren bitartez burutuko dira, helbide honetan: 
www.consumopolis.es.

Agiri honetan dituzu jasota web orrialde hori lehiaketarako euskarri birtual gisa ondo erabiltzeko jarraibide 
orokorrak.

1. LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO 

Consumópolis.es. web orrian sartu behar da lehiaketan parte hartzeko. 2018ko urriaren 8a izango da 
lehiaketaren eremuan sartzeko aurreneko eguna. 

1. ilustrazioa. Consumópolis14ko logoa. 

Consumópolis web orrian sartzean, estatuko bost hizkuntza ofizialetatik bat aukeratzeko modua izango 
du erabiltzaileak (gaztelania, katalana, galegoa, euskara, valentziarra), proba pedagogikoak egiteko, 
informazioa jasotzeko eta parte hartzeko jarraibideak eskuratzeko. 

Consumópolis hiriko orria pauso horretan aukeratutako hizkuntzan irekiko da. Hizkuntza aukeratu gabe 
utziz gero, gaztelaniaz irekiko da berez. Consumópolis hirian hizkuntza aldatu nahi izatera, goitik 
beherako menuan klik egin behar da, eta han aukeratu hizkuntza. 

 



2. ilustrazioa. Lehiaketaren sailak, pantaila- irudian. 

2. LEHIAKETAREN ORRIA 

3. ilustrazioa. Consumópolis 14 lehiaketa, pantaila- irudian. 

Lehiaketaren orri nagusiak atal hauek ditu: Oinarriak, Jarraibideak, Antolatzaileen telefonoak eta 
helbideak, Koordinatzailean sarbidea. 

2.1. Oinarriak
(2018ko urriaren 8tik aurrera izango dira eskura)

Honako dokumentu hauek eskuratu eta jaisteko:

2018-2019ko Consumópolis14 eskola-lehiaketaren oinarriak, parte-hartzea, deialdia eta sari-banaketa 
arautzeko.

2018-2019ko Consumópolis eskola-lehiaketaren oinarri autonomikoak, erkidego bakoitzean parte-hartzea 
nahiz deialdia eta lehiaketa antolatu duten autonomia-erkidegoen mailako sarien deialdia arautzeko. 

Garrantzitsua: Ez da nahitaezkoa oinarri autonomikoak argitaratuta egotea taldeak erregistratzen 
hasteko, ez eta lehiaketaren bi atalak burutzeko ere. Oinarri autonomikoak argitaratzen ez badira, 
2018-2019ko Consumopolis eskola-lehiaketako oinarriak eta honako parte-hartze jarraibide orokor hauek 
izango dira arau.
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2.2.  Jarraibideak 
(2018ko urriaren 8tik izango dira eskura)

Dokumentu hau eskuratu eta jaisteko; bertan azaltzen da zehatz-mehatz lehiaketan nola hartu parte.

2.3. Erakunde antolatzaileen telefonoak eta helbideak (AECOSAN eta autonomia-erkidegoak)
(2018ko urriaren 8tik izango dira eskura).

AECOSANen nahiz autonomia-erkidegoetan kontsumo arloan eskumena daukaten organismoen 
kontaktu-datuak jaisteko.

2.4. Koordinatzaileen sarbidea
(2018ko urriaren 8tik aurrera izango da eskura)

Irakasle-koordinatzaileei aukera emateko beren taldeen nahiz taldeko ikasleen datu guztiak eskuratzeko: 
izenak, nick-ak eta pasahitzak, bai eta bakoitzak lehiaketan izan duen parte-hartzearen gaineko 
informazio interesgarria: puntuazioa eta egindako ibilbidea. 

Informazio hori eskuratzeko, ezinbestekoa da estreina posta elektronikoaren helbidea eta pasahitza 
sartzea (irakasle-koordinatzaileek aurrez erregistroan jarritakoa).

Ikasleen datuak: nick-a eta pasahitza

Baldin ikasleren bati pasahitza ahaztu bazaio, irakasleek badaukate aukera bere pasahitza zein den 
jakiteko, Koordinatzaileen sarbidea atalean. Horretarako, taldea aukeratu behar dute (bat baino gehiago 
izanez gero) eta “Bilakaeraren datuak” atalean klik egin. Nick bakoitzaren aldamenean agertzen da 
pasahitza. Ezer agertzen ez bada, horrek esan nahi du ikasle hori ez dela oraindik plataforman sartu.

2.5. Fitxa pedagogikoak
(2018ko urriaren 8tik izango dira eskura).

Lehiaketako galderei erantzuten laguntzeko fitxa pedagogikoak dira hauek. On-line kontsulta daitezke, 
eta jaitsi zein inprimatu ere bai. 

Alfabetoaren arabera antolatuta eta ordenatuta daude fitxa guztiak. Hitzen bidez arakatzeko bilatzailea 
dauka. 

Nola erabili behar da bilatzailea? 

• Hitz bat bilatu nahi izanez gero, funtsezkoa da ondo idaztea hitza, bilatzaileak tildearen arabera 
bereizten baititu hitzak (hizki larriz edo xehez idaztea berdin da).

• Fitxa batean bi hitz edo gehiago bilatzen badira, “+” markaz bereizi behar dira hitzak bilatzailean, esate 
baterako: elikagaien + piramidea. 

• Bi hitz edo gehiago bilatzen badira, baina fitxa ezberdinetan, “,” markaz bereizi behar dira hitzak 
bilatzailean, esate baterako: elikagaiak, elikadura.

• Hitzak hurrenkera jakin batean bilatu nahi badira, kakotxa tartean jarri behar dira, adibidez: 
“erreklamazio-orriak”.

2.6. Laguntza
(2018ko urriaren 8tik aurrera izango da eskura)

Laguntza azkarra emateko dokumentua jaisteko da. Dokumentu horretan daude, adibidez, lehiaketaren 
inguruko kontu batzuei buruzko Ohiko galderak, eta erantzunak.

3



2.7. Sailkapena
(2019ko martxoaren 22tik aurrera eskura, gehienez ere, bi astez) 

Lehiaketaren aurreneko zatia bukatu duten taldeen azken puntuazioa ikusten da hemen; taldeak, 
puntuen arabera, gehien dutenetik gutxien dutenera sailkatuta agertzen dira. Puntuazioa estatu mailan 
edo autonomia-erkidegoen mailan kontsultatu daiteke. Estatuko sailkapenean, aurreneko 50ak besterik 
ez dira agertzen. 

Garrantzitsua: Ez du aukerarik ematen sailkapena ikusteko, baldin taldeko kideren batek ez baditu sei 
probak bukatu eta puntuatu; halakoetan, lehiaketaren aurreneko atala gainditu gabe dagoela jotzen baita. 
Talde horien puntuazioa kontsultatzeko, edo ikasle bakoitzak zer laukitxotan amaitu duen ikusteko, 
Koordinatzaileen sarbidea erabili behar da.

2.8. Kontsuquizz
(2018ko azaroaren 5etik 2019ko otsailaren 18ra bitartean izango da eskura)

Consumópoliseko alkatea aukeratzeko helburua duen galdera-erantzunen jokoa da Kontsuquizz. 
Bakoitzak bere kontura jardun behar du joko honetan, Consumópoliseko beste parte-hartzaileen kontra. 
Proba honetan lortutako puntuek ez dute balio lehiaketako puntuazio totalerako. 

2.9. Harremanetan jartzeko
(2018ko urriaren 8tik izango dira eskura).

L e h i a k e t a k o a d m i n i s t r a t z a i l e e n h e l b i d e e l e k t r o n i k o a e r a k u s t e n d u a t a l h o n e k 
(consultas@consumopolis.es), zalantzak edo gorabeherak argitzeko behar izanez gero.

2.10. Erregistroa
(2018ko urriaren 8tik aurrera izango da eskura)

Erregistroaren atalera jo eta parte hartuko duten taldeen inskripzioa formalizatzeko da. 

2.11. Lehen zatia: Consumópolis hiria
(2018ko urriaren 8tik 2019ko martxoaren 22a bitartean egongo da eskura)

Consumópolis hiri birtualean planteatutako sei probak egin behar dira hemen. Probak egiteko aukera 
izateko, ezinbestekoa da aurrez erregistratuta egotea. 

2.12. Bigarren zatia: Talde-lana
(2018ko urriaren 15etik 2019ko martxoaren 22a bitartean egongo da eskura)

Talde-lanen kokapen birtualaren espaziora sartzeko bidea ematen du, hortik jaitsi daitezke lanak 
deskribatzeko fitxa birtualak. Espazio birtual honetara sartzeko, irakasle-koordinatzaileek eta parte-
hartzaileek beren burua identifikatu behar dute, posta elektronikoa edo nick-a, eta pasahitza jarrita.

3. ERREGISTROA
(2018ko urriaren 8tik 2019ko otsailaren 15a bitartean egongo da eskura)

3.1. Ekipoen erregistroa

Consumópolis lehiaketan parte hartzeko, ezinbestekoa da koordinatzaileek parte hartzekoak diren 
taldeak behar bezala erregistratzea. Talde bakoitzak bost ikaslekoa izan behar du, denak ere parte-
hartze maila berdinean matrikulatutakoak. Ikastetxeko irakasle batek eramango du koordinazioa (ikus 
Consumópolis 14 eskola-lehiaketako oinarri arautzaileetako bigarren araua).
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4. ilustrazioa. Erregistroko eremuaren irudia

3.2. Erregistratzeko behar diren datuak

Irakasle-koordinatzaileen, zentroaren eta talde bakoitzeko kideen identifikazio-datuak eman behar dira 
inskripzioan. 

Horrez gain, honako beste datu hauek ere erregistratu behar dira, ezinbestekoak dira-eta lehiaketan 
parte hartzeko:

- Irakasle-koordinatzailearen pasahitza, eta bere harremanetarako posta elektronikoaren helbidea
- Taldearen izena
- Taldearen pasahitza
- Taldeko kide bakoitzaren nick-a .
- Taldeko kide bakoitzaren pasahitza (bakoitzak berea sortuko du, lehiaketan aurrenekoz 

sartzean).

Ezin da hitz zatarrik, biraorik, ez isekarik erabili nickak, taldeen izenak edo pasahitzak sortzeko. Baldintza 
hau ez bada betetzen, taldea zuzenean eta besterik gabe lehiaketatik kanpo lagako da. 

3.3. Pertsonaia birtuala

Taldeko kide bakoitzak pertsonaia birtual bat sortu behar du, eta jantzi-gela bat ere izango du 
horretarako. Bere burua identifikatu eta gero izango du sartzeko modua. Ikaslearen irudia izango da 
pertsonaia hau hiri birtualeko proba guztietan, eta azken sailkapenean ere agertuko da, bere eta taldeko 
beste kideen nickarekin batera. Pertsonaia bakoitzaren atzean nor dagoen inola ez salatzeko, parte-
hartzaileak nickaren bidez agertuko dira beti www.consumopolis.es web atarian.

3.4. Pasahitza eta nicka

Parte-hartzaile bat lehengoz sartzen denean lehiaketan, bere taldearen pasahitza eta bere nicka jarri 
behar ditu lehendabizi eta, ondoren, emango zaizkion jarraibideen arabera, bere pasahitza sortu beharko 
du (bere taldearen erregistroan jasota geratuko da hori ere). Hortik aurrera, bere pasahitz pertsonal 
horren bidez egin beharko du identifikazioa.
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3.5. Oinarriak eta pribatutasun politika onartzea 

Erregistroa osatzeko, irakasle-koordinatzaileek eta taldeko kide bakoitzak beren beregi adierazi behar 
dute Oinarri arautzaileak, Pribatutasun Politika eta Datuak Babesteko Politika irakurri eta ontzat eman 
dituztela, inskripzioan horretarako jarrita dauden laukitxoak markatuta. 
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3.6. Guraso/tutoreen baimena

Ikastetxeek ezinbestekoa dutenez guraso, tutore edo bestelako ordezkari legalen baimena 14 urtetik 
beherako umeek lehiaketan parte hartuko badute, inskripzioaren eremuan baimen-agiri bat daukagu 
jarrita, behar izanez gero zuzenean bertatik jaisteko.

3.7. Erregistroaren konfirmazioa

Talde bakoitzak erregistroa egina daukanean, irakasle-koordinatzaileek erregistroaren konfirmazioa 
jasoko du posta elektronikoan, eta balekotzat eman beharko du, posta elektronikoaren bidez baita ere. 
Taldeak ezingo die aurreneko parteko probei ekin, harik eta posta elektroniko hori behar bezala baleko 
egin arte.

3.8. Lehiaketaren datu-basea

Lehiaketako administratzaileek datu-base bat sortuko dute erregistratu diren talde guztien datuak 
biltzeko. Talde bakoitzeko kide guztiak identifikatuta agertuko dira bertan (izen-abizenak, pasahitzak eta 
nickak) bai eta irakasle-koordinatzaileak ere. 

4. LEHEN ZATIA: KONTSUMOPOLIS HIRI BIRTUALEKO PROBAK
2018ko urriaren 8tik hasi eta 2019ko martxoaren 22a bitartean egin daitezke.

4.1 Probak egiteko identifikazioa

Banaka sartu behar da Consumópolis hiri birtualera, erregistraturiko lehiatzailea dela adierazita.
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5. ilustrazioa. Plataformara sartzeko identifikazio-orriaren pantaila-irudia. 

Lehiatzaileak aurreneko aldia badu hasierako ataleko probetan, orduan, hauxe egin beharko du:

1. Bere taldearen gakoa jarri. 
1. Bere nicka jarri.
2. Pasahitz pertsonala sortu (erregistroan geratuko da)
3. Pasahitza konfirmatu
4. Bere pertsonaia moldatu jantzi-gelan 

Baldin eta lehiatzailea lehendik ere jardun badu probetan, orduan, hauxe egin beharko du:

1. Bere nicka jarri
2. Pasahitz pertsonala jarri

Lehiatzaileak bere burua identifikatzen duenean, pantaila bat irekiko zaio, eta hortik aukera izango du 
lehiaketako tresnak eskuratu eta probetara sartzeko.

4.2 Probetara sartzeko interfaze berria

Consumópolis hiri birtualak sei proba ditu ikasleentzat. Ez dago hurrenkera jakinik, nahi duten 
hurrenkeran egin ditzakete jokalariek probak 

Aurreneko zatia betetzeko, ezinbestekoa da ikasleek sei probetan puntuak lortzea. Hauek dira probak:
 
• Ordenatu letrak
• 4 irudi, hitz 1
• Lauetatik onena
• Galdera-katea I
• Galdera-katea II
• Egia ala gezurra 

ADI! Ikasle bakoitzak aukera dauka nahi beste aldiz sartzeko sei proba horietara, beren puntuazioa 
hobetzeko eta, bide batez, baita taldearena ere. 

Gehienez ere, 2.500 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak proba bakoitzean.
Gehienez ere, 15.000 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak aurreneko zatia bukatzean.

Proba bakoitzera sartzeko biñetatan agertzen diren izarrek proban lortutako puntuazioa adierazten dute.

 
• Izar 1, puntuazioa 0 baino gehiagotik 1.000 bitartekoa bada (1.000 barne).
• 2 izar, puntuazioa 1.000 baino gehiagotik 1.500 bitartekoa bada (1.500 barne).
• 3 izar, puntuazioa 1.500 baino gehiagotik 2.000 bitartekoa bada (2.000 barne).
• 4 izar, puntuazioa 2000 baino gehiagotik 2499,9 bitartekoa bada (2.499,9 barne).
• 5 izar, 2500 puntu lortzen badira.
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4.3 Proba bakoitzaren xehetasuna

PROBAREN IZENA GALDERA-KATEA I eta GALDERA-KATEA II 

DESKRIBAPENA Lehiatzaileak erantzun egokia eman behar die kontsumo arduratsuari 
buruzko 4 galderari, bai Galdera-katea I atalean bai Galdera-katea II 
atalean 
Galdera bakoitzean 3 erantzun posible ditu. Hurrengo galderara pasatzeko 
erantzun zuzena eman behar du. 
Galdera bakoitzean bi aukera izango ditu ondo erantzuteko. Puntuatuko 
badu, azkeneko galderara iritsi beharko du, eta horri ere erantzun zuzena 
eman. 

PUNTUAZIOA 10000 / saiakera guztiak

PROBAREN IZENA ORDENATU LETRAK

DESKRIBAPENA Lehiatzaileek hizkiak nahastuta dituzten hiru hitz identifikatu behar dituzte. 
Lehiatzaile bakoitzak 40 segundo ditu hitz bakoitza identifikatzeko, eta 
pista bat kontsultatzeko aukera izango dute.

PUNTUAZIOA 600 puntu (hitza aurkituz gero) + denborazko bonusa
400 puntu (hitza pista eta guzti aurkituz gero) + denborazko bonusa
Denborazko bonusa = 233,3 x (erabili gabeko denboraren %)

Adibidez: lehiatzaile bakoitzak hiru hitzak pista eta guzti asmatu baditu, eta 
hitz bakoitza aurkitzeko, 20, 30 eta 35 segundo behar izan baditu, 
hurrenez hurren, puntuazio hau lortuko du guztira proba honetan: 1404 
puntu.
Kalkulua, xehe:= (400 + (233,3 x (40-20)/40)) + (400 + (233,3 x (40-30)/
40)) + (400 + (233,3 x (40-35)/40))

PROBAREN IZENA 4 IRUDI, HITZ 1

DESKRIBAPENA Lehiatzaileek hiru hitz asmatu behar dituzte. Hitz bakoitza asmatzeko lau 
irudi izango dituzte lagungarri. 
Lehiatzaile bakoitzak 40 segundo ditu hitz bakoitza identifikatzeko, eta 
pista bat kontsultatzeko aukera izango du.

PUNTUAZIOA 600 puntu (hitza aurkituz gero) + denborazko bonusa
400 puntu (hitza pista eta guzti aurkituz gero) + denborazko bonusa
Denborazko bonusa = 233,3 x (erabili gabeko denboraren %)

Adibidea: lehiatzaile bakoitzak hiru hitzak pista eta guzti asmatu baditu, eta 
hitz bakoitza aurkitzeko, 20, 30 eta 35 segundo behar izan baditu, 
hurrenez hurren, puntuazio hau lortuko du guztira proba honetan: 1404 
puntu. 
Kalkulua, xehe:= (400 + (233,3 x (40-20)/40)) + (400 + (233,3 x (40-30)/
40)) + (400 + (233,3 x (40-35)/40))

PROBAREN IZENA EGIA ALA GEZURRA
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4.4. Diploma-egiaztagiria 

Sei probak bukatu eta denetan puntuazioa lortu duten lehiakideek diploma-egiaztagiria lortuko dute. 
Plataformatik zuzenean jaisteko moduan egongo da. 

4.5 Lehiaketaren probak egitea, lehiaketa epea bukatuta eta gero
(Erabilgarri apirilaren 16tik, Consumópolisen hurrengo edizioa arte)

Consumópoliseko probak mugarik gabe eta nahieran egin daitezke lehiaketa bukatu eta gero:

Baldin irakasleak eta ikasleak aurretik erregistratuta bazeuden: erregistratu egin beharko dira berriz, ez 
direnez gordetzen lehiaketaren aurreko faseko erabiltzaileak, ez erabiltzaileen pasahitzak (ikasle nahiz 
irakasleenak). 

DESKRIBAPENA Lehiatzaileak baieztapen batzuk ikusiko ditu, eta Egia ala Gezurra diren 
erantzun beharko du. Asmatzen badu, koska bat egingo du aurrera, eta 
asmatzen ez badu, abiapuntura joan beharko du atzera. Zenbat eta 
gehiago egin aurrera, orduan eta zailagoa galdera. 
Proba honetan puntuatu ahal izateko, lehiatzaileak 90 segundo izango 
ditu, eta bost galdera asmatu beharko ditu segidan.

PUNTUAZIOA 2.000 + denborazko bonusa 
Denborazko bonusa = 500 x (erabili gabeko denboraren %) 

Adibidea: baldin lehiatzaileak aurreneko biak asmatu baditu, hirugarrenean 
kale egin badu, eta beste bostak asmatu baditu, eta guztira 60 segundo 
behar izan baditu, honako puntuazio hau aterako du: 2167 puntu. 
Kalkulua, xehe= 2000 + (500 x (90-60/90)

PROBAREN IZENA LAUETATIK ONENA

DESKRIBAPENA Jokalariak galdera-erantzunen lehiaketa birtual bat jokatuko du. Laukitxo 
bakoitzean, lehiatzaileak bi galdera-txandari egin beharko die aurre, beste 
hiru jokalari birtualen kontra. Jokalari bakoitzak, txandaka, kontsumo 
arduratsuaren gaineko galderei erantzun beharko die. 

Galdera-txanda bakoitzean, aukeran dauden hiru erantzun-
modalitateetako bat aukeratu beharko du lehiatzaileak. 

Bikoa: bi erantzun posible. 
Laukoa: lau erantzun posible.
Bikainekoa: lehiatzaileak berak eman beharko du erantzun zuzena, idatziz.

PUNTUAZIOA Zenbatgarren bukatu duen kontuan hartuta:

Aurrena —> 2000 puntu + denborazko bonusa
Bigarrena—> 1000 puntu + denborazko bonusa
Hirugarrena—> 500 puntu + denborazko bonusa

Denborazko bonusa: 500 puntu x (erabili gabeko denboraren %)

Adibidea: lehiatzailea aurrena izan bada, bi txandetan Laukoa modalitatea 
aukeratu badu (erantzuteko denbora, guztira, 16 segundo), eta guztira sei 
segundotan erantzun badu, puntuazio hau lortuko du: 2312 PUNTU 
Kalkulua, xehe= 2000 + (500 x (16-6/16)
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Baldin irakasleak eta ikasleak aurretik erregistratuta ez bazeuden: erregistratzeko jarraibideak segi 
beharko dituzte (3. puntua). 

Lehiaketa egunetatik kanpo Consumópoliseko probetan lortutako puntuak ez dira kontuan hartuko.

Consumópolisaren edizio bat bukatu eta hurrengoa hasi arte dago aukera epez kanpo jokatzeko.

4.6 Tresnak

Lehiaketa ahalik eta ondoen eramateko, honako tresna hauek dituzte aukeran lehiatzaileek:

6. ilustrazioa. Erabiltzaileak eskura dituen tresnen pantaila-irudia. 

• Fitxa pedagogikoak: Fitxa pedagogikoen edukiak ikusteko. 
• Jantzi-gela: Jokalari bakoitzak sortu behar duen pertsonaia pertsonala edo abatarra sortzeko.
• Puntuazioa: Jokalari bakoitzaren eta bere taldearen puntuazioa begiratzeko.
• Joko-aretoa: Consumópolisen barruan hainbat jokotan ibiltzeko. Joko horietan lortutako puntuek ez 

dute balio lehiaketako puntuazio totalerako. Joko horiek mahai gaineko ordenagailuaren bidez besterik 
ez daitezke jokatu (ez smartphone bidez ez tablet bidez). 

11



5. BIGARREN ZATIA: TALDE- LANA 

2018ko urriaren 15etik 2019ko martxoaren 22a bitartean egin daiteke.

5.1. Talde-lanaren ezaugarriak 

Lehiaketaren bigarren zatian taldeko boskoteak produktu baten prototipoa edo maketa berria eta 
orijinala diseinatu, sortu eta aurkeztu beharko du (erabat ikasleek sortutakoa izan behar du, jarraibideei 
kasu eginda)

Parte-hartzearen kategoriaren arabera, talde bakoitzak produktu hauetako bat aukeratu beharko du:

• Lehen Hezkuntzako ikasleek: jostailuak, kiroletako gailuak (bizikletak, patinak…) edo eskolarako 
materiala.

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek: moda (oinetakoak, arropa, apaingarriak), gailu 
elektrikoak (hozkailua, arropa-garbigailua, xurgagailua, lehorgailua, plantxa...), gailu elektronikoak 
(tablet, pc, nabigazioko gailua...), smartphonak edo kiroletako gailuak. 

Produktua gehienez ere neurri honetakoa izango da: 50X50X50 cm.

Etiketa bat eta azalpen- fitxa ere prestatu behar dute. 

Etiketan honakoa adierazi behar da: 

- Produktuaren izen generikoa.
- Produktuaren arduraduna (fabrikatzaile, inportatzaile, banatzaile edo markistaren izena, helbidea 

eta abar).
- Erabiltzeko jarraibideak eta aurreikusitako arriskuak (arriskurik badauka). 
- Produktu kategoria bakoitzaren bestelako informazio espezifikoa (CE marka jostailuetan, zer 

materialez egina dagoen, ehunen kasuan...).
- Nahitaezkoa ez den bestelako edozein informazio ere jar dezakete. 

Azalpen-fitxan hau jarri behar da:

- Produktua nahi luketenei helarazi nahi zaien mezua, edo eslogana. 
- Produktua norentzako pentsatua den. 
- Nola sortu den (materialak, muntaia, tresnak...)
- Eragindako hondakinak nola kudeatu diren.
- Produktu hau sortzeak zer-nolako eragina izan duen ingurumenean eta gizartean.

Aintzat hartuko da lanaren elementuak originalak eta pedagogikoak izatea (helburu didaktikoa 
edukitzea, heztekoa), bai eta ume zein gazteentzat egoki izateko moldaturik egotea, eta kontsumo 
arduratsu, osasungarri, jasangarri eta solidarioari erreparatu izana. 

 
 5.2 Talde-lana baloratzeko irizpideak

a) Lana lehiaketaren helburuekin bat etortzea: 40 puntu, gehienez
Kontuan hartzekoak: 
- Lanak ondo betetzea jarritako baldintzak, bai edukiari, muinari, dagokionez bai 
edukiontziari, azalari, dagokionez ere. 
- Lanak gogoeta kritikoa eragitea, gogo-pizgarria, eraldatzailea edo aldaketari bide emateko 
modukoa izateko. 

b) Lana sortzailea eta originala izatea: 20 puntu, gehienez
Kontuan hartzekoak:
- Lanak errekurtso propioak eta denetarikoak erabiliz eginak izatea (marka edo logotipo/irudi 
ezagunak/erregistratuak erabili gabe). 
- Lanak gainerako taldeen lanaren aldean zerbait bereizgarria edo nabarmentzekoa izatea.
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c) Lanaren aurkezpena: 20 puntu, gehienez
 
Kontuan hartzekoak:
  - Lanak edukiak argi eta ondo antolatuta azaltzea bere mamia.
  - Lanak erraz ulertzeko moduko azken amaiera izatea. 

 Kalitate teknikoa: 10 puntu, gehienez
Kontuan hartzekoak:
- Lanak argi islatzea egileek ondo menderatzen dituztela lana prestatzeko beharrezko izan 
diren instrumentu eta teknika grafiko, ikus-entzunezko, informatiko edo bestelakoak. 
- Lanaren konplexutasuna. 

 Kalitate linguistikoa: 10 puntu, gehienez
Kontuan hartzekoak: 

 - Lanak ondo erabiltzea baliabide linguistikoak (gramatika, ortografia eta lexikoa). 
 - Lanak hizkera ez-sexista erabiltzea. 

 
 
5.3. Lana entregatzea

Lana (produktua, gehi etiketa eta azalpen-fitxa), nahitaez, bi euskarritan entregatu behar da: 

- Euskarri birtualean: lanaren hiru elementuak (produktua, etiketa eta azalpen-fitxa, gehi 
produktuaren izena) igo behar dira plataformaren bidez, 5.4. atalean azalduta bezala. 

- Euskarri originalean: produktu originala, etiketa, eta azalpen-fitxa garaiz eta formaz bidali 
behar dira autonomia-erkidego bakoitzean arlo honetan eskumena daukan erakundera 
(Kantabrian izan ezik, haiek AECOSANere bidali behar dute). Horretarako beharrezko 
helbide guzti-guztiak “Erakunde antolatzaileen telefonoak eta helbideak” atalean daude 
jarrita. 

5.4. Talde-lana igotzea

Talde-lana bukatzen dutenean, lan originala bere autonomia-erkidegora bidali behar du taldeak; horrez 
gain, irakasle-koordinatzaileek lan hori plataformara ere igoko dute Lana igo ataletik.

Horretarako, hauxe egin behar dute:
- Produktuaren izena adierazi. 
- Produktuaren argazki bat igo. 
- Etiketaren argazki bat igo.
- Azalpenen fitxaren hutsuneak bete, plataformak horretarako erreserbatuta daukan 

espazioan. 

Hiri birtualeko sei probak bukatu eta puntuatuta izan behar dituzte talde bakoitzeko bost kideek, lana 
plataformara igoko badute. 

Talde bakoitzak espazio birtual bakarra izango du.

5.5. Argazkien betekizun teknikoak:

Igoko diren irudien ezaugarriak:

- JPG formatua.

- Posizio bertikalean ateratakoa. 
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Hobeto ikusteko aldera, komeni da bi argazkiak (produktuarena eta etiketarena) kamera beraz egitea. 

Ez irudiek ez laneko beste edozein edukik ezin dute egileen edo jabetza intelektualaren eskubiderik 
urratu. 

5.6. Fitxa birtuala bidaltzea 

Lana plataformara igo ondoren, irakasle-koordinatzaileek aukera izango dute fitxa birtuala jaisteko. Fitxa 
horretan datoz lanaren datu guztiak: erreferentzia, taldearen izena, kideak nor diren eta izenburua. 

Lanaren fitxa birtuala jaitsi eta gero, lana ezingo da inola ere aldatu.
Lehiaketaren fase autonomikoa ez da bukatutzat joko harik eta irakasle-koordinatzaileek lanaren fitxa 
birtuala jaitsi arte.

Fitxa birtuala, eta lan originala gehi parte hartzeko eskaera (erkidegoak hala eskatzen badu), dena 
delako erkidego antolatzailera bidali behar dira, deialdi autonomikoan jarrita dagoen epearen barruan. 
Estatu mailako deialdian jarritako epera moldatzeko modukoa izan behar du epe autonomikoak. 

Kantabrian parte hartuko duten lehiatzaileek AECOSANen aurkeztu behar dute fitxa birtuala, hala dauka 
eta aginduta deialdi nazionalak.

5.7. Lanak argitaratzea
(2019ko apirilaren 2tik aurrera)

Lan guztiak consumopolis.es web orrian jarriko dira, lehiaketaren bigarren fasean parte hartu duten 
neska-mutilek besteen lanak ere ikusteko.

Lanak baloratzeko jokalarien artean botazioa egingo da. Botazio horrek ez du baliorik izango sariak eman 
edo ez erabakitzeko, sariak oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideen arabera doaz-eta. Botazio 
popularra 2019ko apirilaren 30ean amaituko da. 

Honako irizpide hauek erabil daitezke lanak bilatzeko: Parte-hartze maila edo/eta autonomia-erkidegoa.

5.8. Lehiaketaren bukaera 

Lana plataformara igotzen dutenean bukatuko dute lehiaketa taldeek. Une horretatik aurrera hasiko da 
epaimahaikideek taldearen lana ebaluatzeko epea, oinarri arautzailean ezarritako irizpideak aintzat 
hartuta. 
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