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CONSUMÓPOLIS-15 ESKOLA-LEHIAKETAREN OINARRIAK - 2019-2020 
KONTSUMO ARDURATSUA 

Zuk zelan kontsumitu, horrek mundua alda lezake.  
Zuk nola egingo zenuke? 

   
Lehenbizikoa. Xedea  

1. 2019-2020ko Consumópolis 15 eskola-lehiaketaren deialdia, parte-hartzea eta sari-
banaketa arautzea da oinarri hauen xedea, zeina kontsumo arduratsuari eta bizitza-
kalitateari buruzkoa den; izenburu honekin: Zuk zelan kontsumitu, horrek mundua 
alda lezake. Zuk nola egingo zenuke? Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak eta 
autonomia-erkidego hauek: Andaluzia, Aragoi, Asturiasko Printzerria, Balear Uharteak, 
Kanariak, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Extremadura, Galizia, Errioxa, Murtziako 
Eskualdea, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gaztela eta Leon, Madrilgo Erkidegoa, 
Nafarroako Foru Komunitatea eta Valentziako Erkidegoa, eta Ceuta hiria eta Melilla 
hiria. 

Parte-hartzeko bi fase ditu lehiaketak:  

- Erkidegoko fase bat autonomia-hiri eta -erkidego bakoitzean kontsumoko 
eskumenak dituzten erakundeek antolatuta; horretan, talde irabazleak 
aukeratuko dira parte-hartzeko maila bakoitzeko. 

- Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak antolatutako fase nazional bat, non 
autonomia-hiri eta -erkidego bakoitzeko talde irabazleek hartuko baitute parte.  

2. Ikasleek www.consumopolis.es webgunean garatu behar dituzten jarduketen bitartez 
gauzatuko da lehiaketaren parte hartzea, bertan zehazten diren Parte hartzeko 
jarraibide orokorrak erabiliz. 

3. Kontsumo arduratsuaren alderdi desberdinei buruzko gogoeta sustatzea da 
lehiaketaren xedea, modu kontzientean, kritikoan eta solidarioan; horretarako, lehiaketa 
osatzen duten bi zatietan proposatutako jarduerak bete beharko dituzte. 

Bigarrena. Parte-hartzaileak 

1. Estatuko edozein ikastetxe publikotan, itunpekotan edo pribatutan matrikulatutako 
ikasleek hartu ahal izango dute parte lehiaketan, lehia konkurrentziaren erregimenean, 
hurrengo apartatuan adierazten diren parte-hartzeko hiru mailetako batean. 

2. Parte-hartzeko 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. Bost parte hartzailez osatutako taldeek emango dute izena lehiaketan, parte-hartzeko 
mailari dagokion ikasturteren batean matrikulatuta, eta ikastetxeko irakasle batek 
koordinatuko ditu. 
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4. Landa-eskola elkartuen eta Eskola Unitarioen kasuan, bere inguruabar geografiko 
edo demografiko bereziengatik, zailtasunak badituzte osatzeko Lehen Hezkuntzako 
bosgarren eta seigarren ikasturteko ikasleez soilik egindako taldeak, Lehen 
Hezkuntzako bestelako ikasturteetako ikasleekin osatu ahal izango ditu taldeak. 
5. Irakasle batek koordinatuko du talde bakoitza. Talde bat baino gehiago koordinatu 
ahalko ditu irakasle berak zentroan. Ez dago mugarik zentro bakoitzean sor daitezkeen 
talde-kopuruan.  
Hirugarrena. Ekipoen erregistroa 
1. Irakasle koordinatzaileak zuzenean emango du taldeen izena, hemen: 
www.consumopolis.es; halaber, Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren eta, lehiaketa 
antolatu duten autonomia-hirietako eta -erkidegoetako webgunearen bidez ere sartu 
ahal izango dira, lehiaketaren orrialde nagusian zehazten diren Parte hartzeko jarraibide 
orokorretan adierazi bezala. 
2. Ezinbesteko arrazoiek eragin badute, beste batek ordezkatu ahalko du taldekide bat 
edo irakasle koordinatzailea, hala badagokio, erakundeak onartu aurretik, zeinak izen-
emate berrirako jarraibide zehatzak emango dituen. 

3. Taldeak osatzeko izen-ematearen epea 2019ko urriaren 7tik 2020ko otsailaren 14ra 
izango da, biak barne. 
  

Laugarrena. Lehiaketaren zatiak 
1. Bi zati ditu lehiaketak: ibilbidea Consumópolis hiri birtualetik, eta kontsumo 
arduratsuari buruzko talde-lan baten diseinua, elaborazioa eta esposizioa.   
2. Lehiaketaren lehen zatian, bost taldekideek osatu beharko dute ibilbidea 
Consumópolis hiri birtualetik, eta ibilbidean zehar agertuko diren hainbat proba ebatzi 
beharko dituzte, zeinek izaera pedagogikoa eta ludikoa duten. Ibilbidea osatu ahalko 
dute ikasleek 2019ko urriaren 7tik 2020ko martxoaren 23ra, biak barne.  
3. Lehiaketaren bigarren zatian parte hartu ahal izateko, beharrezkoa da ibilbidea 
osatzea taldekide guztiek Consumópolis hiri birtualetik.  
Ibilbidea osatzeko, beharrezkoa da froga hauek egitea: 

-  Ordenatu letrak 
- 4 irudi, hitz 1  
- Lauetatik onena  
- Egia ala gezurra 
- Galdera-katea 
- Oroimen ona 
- Ezkutuko argazkia 
- Hiri misteriotsua 

Froga horiek guztiak nahitaezkoak dira. 
4. Lehiaketaren bigarren zatian, bost taldekideek kontsumo arduratsuari buruzko talde-
lan baten diseinua, elaborazioa eta esposizioa egin beharko dute. 

. Hauxe sortzean datza lana:  

− Komiki bat, zeinak mezu bat edo batzuk eduki beharko baititu parte-
hartzaileen adin bereko gazteei zuzenduta, aurtengo edizioaren lema 
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nagusian oinarrituko dena eta haien kontsumo-ekintzek mundua edo 
gizartea alda dezaketela islatzen duena. 

Lehen Oinarrian aipatu diren lehiaketaren Parte hartzeko jarraibide orokorretan 
zehazten dira talde-lanaren ezaugarri espezifikoak.  

5. Jatorrizko formatuan eta elektronikoan aurkeztu beharko dute talde-lana.  

- Horretarako gaitutako gune birtualera igoko da formatu elektronikoan aurkeztuko 
den lana www.consumopolis.es webgunean, zeina 2019ko urriaren 15etik 
2020ko martxoaren 23ra kontsultatu ahalko den.  

- Talde-lana gune birtualera igo eta gero, lan bakoitzaren identifikazio-fitxa birtuala 
deskargatu ahal izango da.  

- Postaz bidaliko da jatorrizko formatuan aurkeztutako lana, fitxa birtualarekin 
batera, autonomia-hiri eta -erkidego bakoitzean kontsumoko eskumena duen 
organoari; izan ere, harremanetarako datuak webgunean daude, hemen: 
www.consumopolis.es. 
  

Bosgarrena. Sariak eta aintzatespenak 

1. Lehiaketa antolatzen duten autonomia-hirietako eta -erkidegoetako kontsumoko 
eskumenak dituzten erakundeek ezarriko dituzte sari edo aintzatespen autonomikoak, 
dagozkien autonomia-deialdien bidez. 

2. Parte-hartzeko hiru mailetako sari nazionalak ordenagailu eramangarri edo tableta 
bana izango da ta lde i rabazlearen bost ta ldekideentzat eta i rakasle 
koordinatzailearentzat.  

2000 euroko diru-saria jasoko dute talde irabazleen ikastetxeek, baita ikastetxerako 
diploma-egiaztagiria.  

Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak, gehienez, 33.000 euro bideratuko ditu 2020an sari 
horiek emateko aurrekontuaren IV. Kapituluaren kontura. 

3. Madrilen izango da sari nazionalen banaketa eta, horretan, talde irabazlearen kide 
bakoitza bi senidek eta irakasle koordinatzaileak lagunduta egon daiteke. Kontsumo 
Zuzendaritza Nagusiaren kargura izango dira lekualdatzeek eragindako gastuak. 

4. Diploma-egiaztagiri bat lortuko dute Consumópolis hiri birtualetik ibilbidea osatzen 
duten parte-hartzaile guztiek, zeinak lehiaketan parte hartu izana egiaztatuko baitu. 
Zuzenean deskarga daiteke webgunean, hemen: www.consumopolis.es. 

Seigarrena. Baloratzeko irizpideak 

1. Sistemak berak ezarriko du automatikoki Consumópolis hiri birtualetik egin beharreko 
ibilbidearen proben puntuazioa, Parte hartzeko jarraibide orokorretan xehatutako 
ezagutza- eta trebetasun-irizpideen arabera. 

2. Lehiaketaren bigarren zatian, irizpide hauen arabera gauzatuko da talde-lanen 
puntuazioa: 

a) Lana lehiaketaren helburuekin bat etortzea: berrogei puntu, gehienez 
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b) Sormena, originaltasuna: hogei puntu, gehienez 
c) Lanaren aurkezpena: hogei puntu, gehienez 
d) Kalitate teknikoa: hamar puntu, gehienez  
e) Kalitate linguistikoa: hamar puntu, gehienez 

3. Erkidegoetako sariak lor ditzaketen taldeak baloratzeko: ehuneko berrogeita 
hamarretik hirurogeira balioetsiko da Consumópolis hiri birtualetik doan ibilbidea eta, 
ehuneko berrogeitik berrogeita hamarrera balioetsiko da talde-lana, 2. apartatuan 
ezarritako irizpideen arabera. 

Erakunde antolatzaileren batek komenigarritzat jotzen badu taldeek lehiaketan parte 
hartu izanaren azalpen-memoria aurkeztea, ehuneko hamarrera balioetsiko da 
gehienez. 

4. Estatuko sariak lor ditzaketen taldeak baloratzeko: ehuneko berrogeita hamar 
balioetsiko da ibilbidea Consumópolis hiri birtualetik eta ehuneko berrogeita hamar 
balioetsiko da talde-lana, 2. apartatuan ezarritako irizpideen arabera. 

Zazpigarrena. Sarien edo aintzatespenen deialdiak 

I.- Erkidegoetako deialdia 

1. Lehiaketa antolatu duten autonomia-hiri eta -erkidegoetako kontsumoaren eskumenak 
dituzten erakundeek sari edo aintzatespen autonomikoen deialdia izapidetuko dute 
dagokien lurralde eremuan. 

2. Autonomia-deialdian, bakarrik har dezakete parte lehiaketa antolatu duten autonomia-
hiri eta -erkidegoetako ikastetxeetako taldeek, baldin eta baldintza hauek betetzen 
badituzte: 

- Izena emanda izatea behar zen garaian eta behar bezala www.consumopolis.es 
webgunean. 

- Taldekide guztiek betetzea Consumópolis hiri birtualetik doan ibilbidea, Parte 
hartzeko jarraibide orokorretan adierazi bezala. 

- Behar zen garaian eta behar bezala, jatorrizko lana eta fitxa birtuala bidaltzea 
autonomia-hiri eta -erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten erakundeei, 
Parte hartzeko jarraibide orokorretan adierazitako moduan. 

3. Taldearen autonomia-hiri eta -erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten 
erakundearen aurrean, eskabide bat ere aurkeztu beharko dute, haren Erregistroan edo 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 1eko 30/1992 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako edozein 
erregistrotan eta bulegotan; haien posta helbideak eta harremanetarako datuak 
webgune honen orri nagusian daude, hemen: www.consumopolis.es. 

4. Autonomia-hiri eta -erkidego bakoitzerako zehaztuko da eskabideak aurkezteko epea, 
dagokion autonomia-deialdian. Oinarri honen II,3 apartatuan aurreikusitako epea bete 
beharko du aipatutako epeak. 

5. Lehiaketa antolatu duen autonomia-hiri eta -erkidego bakoitzean, epaimahai bat 
eratuko da, zeinak autonomia-deialdiko taldeen parte hartzea baloratzeko ardura duen. 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko 
tituluaren II. Kapituluaren 3. ataleko arauek arautuko dute epaimahaien 



MINISTERIO 
DE SANIDAD,
CONSUMO Y BIENESTAR 
SOCIAL

KONTSUMO 
ZUZENDARITZA NAGUSIA

funtzionamendua, eta oinarri hauek eta deialdia interpretatzean sor daitezkeen 
zalantzak argitzeko ahalmena edukiko du. 

6. Autonomia-deialdi bakoitzeko talde irabazleek bere autonomia-hiria eta -erkidegoa 
ordezkatuko dituzte deialdi nazionalean.  

7. Autonomia-deialdia argitaratzen ez bada, Oinarri hauek eta parte hartzeko eskaeraren 
eta jatorrizko lanaren aurkezpenak aginduko dute, fitxa birtualarekin batera; 2019ko 
urriaren 14tik 2020ko martxoaren 23rako epean, biak barne. 

II.- Deialdi nazionala 

1. Deialdi nazionalean parte har dezakete, lehia konkurrentziaren erregimenean: 

- Lehiaketa antolatu duten autonomia-hiri eta -erkidegoetako deialdiei dagozkien 
talde irabazleak, parte-hartzeko maila bakoitzean. 

- Kantabriako autonomia-erkidegoko taldeak, lehiaketa antolatu ez duen lurralde 
gisa, apartatu honen arabera aukeratuta gertatu badira. 

- Autonomia-deialdia argitaratzen ez duen autonomia-erkidego baten lurralde-
eremukoak diren taldeak, I. zazpigarren oinarriaren 7. apartatuak ezarri bezala. 

2. Kantabriako Autonomia Erkidegoko taldeen parte hartzea: 

-  Kantabriako Autonomia Erkidegoko taldeek ezin badute parte hartu autonomia-
deialdian, haien autonomia-erkidegoa ez baitago lehiaketaren antolatzaileen 
artean, Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari aurkeztu beharko diote Lehiaketaren 
sari nazionalen deialdian parte hartzeko eskaera, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 a) artikuluak aipatzen duen Erregistroan, 2019ko urriaren 14tik 2020ko 
martxoaren 23rako epean, biak barne. 

- Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren Kontsumo-arloko Koordinazio, Kalitate eta 
Lankidetzako zuzendariordea, Informazio, Prestakuntza eta Hezkuntzako 
Lantaldearen idazkaria izango da, eta Balorazio Batzordea izendatuko du kideen 
artean, zeinak aurreko apartatuan aipatutako taldeak lehiaketan parte hartzea 
ebaluatuko duen eta sari nazionalak lortzeko aukera edukiko duten hiru talde 
izendatuko dituen haien artean, parte hartzeko maila bakoitzeko bat. 

3. Autonomia-deialdien talde irabazleek parte hartzea: 

- Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharko dizkiote dagozkien lurralde-
esparruetako talde irabazleak lehiaketa antolatzen duten autonomia-hiri eta -
erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten erakundeek eta, hortaz, sari 
nazionalak lortzeko aukera edukiko dutenak. Horretarako, Kontsumo 
Zuzendaritza Nagusiari bidali beharko diote jatorrizko lana eta irabazle 
autonomikoak egiaztatzen dituen dokumentua, talde bakoitzaren fitxa birtualekin 
batera.  

- 2020ko maiatzaren 29a baino lehen aurkeztu beharko da aipatutako 
dokumentazioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 a) artikuluan aipatutako Erregistroan. 
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- Zuzenketa: zuzen daitezkeen erroreak badaude dokumentazioan, artikulu honek 
aipatzen dituen erakundeei eskatuko zaie, hamar egun balioduneko epean zuzen 
ditzan, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren arabera. 

4. Hauexek osatuko dituzte sari nazionalen irabazleak aukeratuko dituen epaimahaia: 
  

- Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren Kontsumo-arloko Koordinazio, Kalitate eta 
Lankidetzako zuzendariordea, idazkari lanetan. 

- Kontsumoko Lankidetza Batzordearen Informazio, Prestakuntza eta Heziketako 
lantaldeko Lehendakaritzaren titularra. 

- Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kontseiluko presidentea. 

- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Hezkuntza Berrikuntza eta ikerketako 
Zentro Nazionalaren titularra (CNIIE). 

5. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko 
tituluaren II. Kapituluaren 3. ataleko arauek arautuko dute epaimahaiaren 
funtzionamendua, eta oinarri hauek eta deialdia interpretatzean sor daitezkeen 
zalantzak argitzeko ahalmena edukiko du. 
6. Autonomiako talde irabazleek haien lanetan sartu badituzte gaztelaniaz besteko 
autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialean dauden testuak, behar diren neurriak hartuko 
ditu epaimahaiak, bere kideek balioetsi ahal dezaten lan horien edukia gainerako 
finalisten baldintza berdinetan. 
7. Epaimahaiak Ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Kontsumo Zuzendaritza 
Nagusiari sarien irabazleekin. Epaimahaiaren iritziz, parte hartzeko mailetako 
hautagaiek ez badituzte behar adina merezimendu, sariak eman gabe utzi ahal izango 
dira. 
8. Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren titularraren ebazpenaren bidez emango dira 
sariak. 
9. Autonomia-hiriei eta -erkidegoei jakinaraziko zaie ebazpen hori eta 
www.consumopolis.es webgunean argitaratuko da eta, hala badagokio, lehiaketa 
antolatu duten autonomia-hiri eta -erkidegoko webgune ofizialetan. 
10. Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren titularrak emandako Ebazpenaren kontra, gora 
jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da aipatutako Zuzendaritza Nagusiaren 
Lehendakaritzan, argitaratzen den hurrengo egunetik hilabeteko epean egintza 
espresua balitz. Egintza espresua ez balitz, eskatzaileak eta leudekeen interesdunek 
gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute edonoiz, araudia espezifikoaren 
arabera, administrazio-isiltasunaren ondorioak indarrean jartzen diren hurrengo egunetik 
hasita, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan ezarritakoarekin bat. 
11. Prozeduraren ebazpena erabakitzeko eta jakinarazteko gehieneko epea ez da sei 
hilabete baino luzeagoa izango deialdia argitaratzen denetik kontatzen hasita, salbu 
geroko data batera atzeratzen baditu ondorioak, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 25.4 
artikuluaren arabera. Epe horretan ebazpenik izan ezean, eskaerak Administrazioaren 
isilbidez ezetsitzat jo direla pentsatu beharko dute interesdunek. 
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Zortzigarrena. Lan irabazleen hedapena eta jabetza 
1. Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren webgunean argitaratuko da talde irabazleen 
zerrenda eta, hala badagokio, autonomia-hir i eta -erkidegokoetan eta 
www.consumopolis.es webgunean. 
2. Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren eta lehiaketa antolatu duten autonomia-hiri eta -
erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten erakundeen jabetzapean geratuko dira 
lan irabazleak, baldin eta autonomiako taldeak irabazle gertatu badira.  
Bederatzigarrena. Lehiaketaren publizitatea 

Lehiaketaren sustapena eta publizitatea gauzatuko dituzte Kontsumo Zuzendaritza 
Nagusiak eta lehiaketa antolatu duten autonomia-hiri eta -erkidegoetako kontsumoko 
eskumenak dituzten erakundeek, egokien irizten dituzten baliabideen bitartez. 

Madril, 2019ko martxoaren 14a 


