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KONTSUMO ARDURATSUAREN INGURUKO ESKOLA-LEHIAKETA 2019-2020
Consumópolis15

ZUK ZELAN KONTSUMITU, HORREK MUNDUA ALDA LEZAKE.
ZUK NOLA EGINGO ZENUKE?

Parte hartzeko jarraibide orokorrak

Consumópolis web-gunearen bidez garatzen dira Consumópolis15 (2019-2020) eskola-lehiaketaren 
jarduerak, Zuk zelan kontsumitu, horrek mundua alda lezake.Zuk nola egingo zenuke?lelopean 
(helbidea: www.consumopolis.es). 

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

1. LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO 

Lehiaketan parte hartzeko, consumópolis.es web-orrian sartu behar da. 2019ko urriaren 7tik aurrera 
sar daiteke Consumópolis lehiaketaren atalean.

1. ilustrazioa. Kontsumopolis15 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 baduzu, 
goitik beherako menuan klik eginda ere egin dezakezu. 

2. ilustrazioa. 

Registro: Erregistro (eu)

1ª fase Ciudad de Consumopolis: 1. Fasea Consumopolis Hiria (eu)

2ª fase Trabajo en equipo: 2. Fasea Talde-lana (eu)



2. LEHIAKETAREN ORRIA 

3. ilustrazioa. Consumópolis 15 

Bases: Oinarriak

Instrucciones : Jarraibideak

Teléfonos y direcciones de los organizadores: Antolatzaileen telefonoak eta helbideak.

Acceso coordinadores: Kordinatzaileen sarbidea

Fichas pedagógicas : Fitxa pedagogikoak

Ayuda: Laguntza

Clasificación : Sailkapena

Guía docente: Irakaslearen gida

Lehiaketaren orri nagusiak atal hauek ditu: oinarriak, jarraibideak, antolatzaileen telefonoak eta 
helbideak, koordinatzailean sarbidea.

2.1. Oinarriak
(2019ko urriaren 7tik aurrera )

Programak bi fase ditu: 

- Fase automatiko bat, hiri bakoitzeko eta autonomia-erkidego bakoitzeko 
kontsumoerakundeek antolatua; fase horretan, partaidetza-maila bakoitzeko talde irabazleak 
aukeratuko dira.
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- Estatu-mailako fasea: Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiak antolatua, hiri eta 
autonomia-erkidego bakoitzean irabazten duten taldeek parte hartuko dute. 

Atal honen bidez dokumentu hauek eskuratu eta deskargatu daitezke: 

2019-2020ko Consumópolis 15 eskola-lehiaketaren oinarriak (oinarri orokorrekin lotu), 
partehartzea, deialdia eta sari-banaketa arautzekoak.

2019-2020ko Consumópolis 15 eskola-lehiaketaren oinarri autonomikoak  (oinarri autonomoekin 
lotu), lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoetan, haien lurralde-eremuko partaidetza eta 
autonomia-mailako sarien deialdia arautzeko.

Garrantzitsua: ekipoen erregistroa egiteko eta lehiaketaren bi parteak egiteko, ez da beharrezkoa 
autonomia-mailako oinarriak edo deialdiak argitaratu izana. Baldin eta autonomia-erkidegoren edo 
hiri autonomoren batek ez baditu argitaratzen bigarren zatia amaitu aurretik, taldeek Kantabriako 
taldeentzako oinarri orokorretan ezarritako jarraibideak beteko dituzte, baita partaidetzako jarraibide 
orokor hauek ere. 

2.2.  Jarraibideak 
(2019ko urriaren 7tik izango dira eskura)

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

2.3. Erakunde antolatzaileen telefonoak eta helbideak (Kontsumoko Zuzendaritza Nagusia 
eta autonomia-erkideak)

(2019ko urriaren 7tik izango dira eskura)

Osasun, Kontsumo eta Ongizate Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiaren 
kontaktudatuak biltzen dituen dokumentu bat jaisteko aukera ematen du, baita lehiaketa antolatzen 
duten autonomia-erkidegoetako hirietako kontsumo-erakundeena ere.

2.4. Koordinaziorako irispidea 
(2019ko urriaren 7tik izango da eskura)

Irakasle-koordinatzaileei beren taldeen nahiz taldeko ikasleen datu guztiak eskuratzeko aukera 
emateko: izenak, nick-ak eta pasahitzak, bai eta bakoitzak lehiaketan izan duen parte-hartzearen 
gaineko informazio interesgarria ere: puntuazioa eta egindako ibilbidea.  
Informazio hori eskuratzeko, ezinbestekoa da posta elektronikoaren helbidea eta pasahitza sartzea 
(irakasle-koordinatzaileek lehendik erregistroan jarritakoa).

Ikasleen datuak: nick-a eta pasahitza 
Baldin ikasleren bati pasahitza ahazten bazaio, irakasleek zer pasahitz zuen ikusterik izango dute, 
Koordinatzaileen sarbidea atalean. Taldea aukeratu behar dute (bat baino gehiago izanez gero) eta 
klik egin “Bilakaeraren datuak” atalean. Nick bakoitzaren aldamenean agertzen da pasahitza. Ez 
bada ezer agertzen, zera esan nahi du: ikasle hori ez dela oraindik plataforman sartu. 

2.5. Fitxa pedagogikoak
(2019ko urriaren 7tik izango dira eskura)

Lehiaketako galderei erantzuten laguntzeko fitxa pedagogikoak dira hauek. On-line kontsulta 
daiteke, eta jaitsi, eta inprimatu ere bai. 
Hitzen bidez arakatzeko bilatzailea dauka.

Nola erabili behar da bilatzailea? 
• Hitz baten bidez bilatu nahi izanez gero, funtsezkoa da ondo idaztea hitza, bilatzaileak tildearen 

arabera bereizten baititu hitzak (hitzak hizki larriz edo xehez idaztea berdin da).
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• 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, komatxoen artean jarri behar dira hitzak, 
adibidez: “erreklamazio-orriak”.

2.6. Laguntza:
(2019ko urriaren 7tik izango da eskura)

Laguntza azkarra emateko dokumentua jaisteko da. Adibidez, lehiaketaren inguruko kontu batzuei 
buruzko Ohiko galderak eta erantzunak. 

2.7. Sailkapena
(2019ko martxoaren 23tik aurrera eskura, gehienez ere, bi astez) 

Lehiaketaren aurreneko zatia bukatu duten taldeen azken puntuazioa ikusten da hemen; taldeak, 
puntuen arabera, goitik behera sailkatuta agertzen dira. Puntuok estatu mailan edo autonomia 
erkidegoen mailan kontsultatu daitezke. 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
(2019ko azaroaren 4tik 2020ko otsailaren 17ra bitartean izango da eskura).

Consumopólis-eko alkatea aukeratzeko helburua duen galdera-erantzunen jokoa da Kontsuquizz. 
Bakoitzak bere kontura jardun behar du joko honetan, Consumopólis-eko beste parte-hartzaileen 
kontra.
Proba honetan lortutako puntuek ez dute balio lehiaketaren guztizko puntuaziorako.

2.9. Harremanetan jartzeko
(2019ko urriaren 7tik izango dira eskura)

Leh iaketako admin is t ra tza i leen he lb ide e lek t ron ikoa erakusten du a ta l honek 
(consultas@consumopolis.es), zalantzak edo gorabeherak argitzeko behar izanez gero ). Hara bidali 
daitezke mezuak, zalantzak galdetzeko eta gorabeherak konpontzeko. 

2.10. Erregistroa
(2019ko urriaren 7tik 2020ko otsailaren 14ra bitartean egongo da eskura).

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

2.11. Lehen zatia: Consumópolis hiria
(2019ko urriaren 7tik eta 2020ko martxoaren 23a bitartean egongo da eskura).

Consumópolis hiri birtualean planteatutako bederatzi probak egiteko irispidea ematen du. Probeta 
iritsi ahal izateko, ezinbestekoa da aurrez erregistratuta egotea. 

2.12. Bigarren zatia: Talde-lana
(2019ko urriaren 15etik eta 2020ko martxoaren 23a bitartean egongo da eskura)

Talde-lanen kokapen birtualeko espaziorako irispidea ematen du, hortik jaitsi daitezke lanak 
deskribatzeko fitxa birtualak. Espazio birtual honetara sartzeko, irakasle koordinatzaileek eta 
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partehartzaileek beren burua identifikatu behar dute, posta elektronikoa edo nick-a eta pasahitza 
jarrita.

3.- ERREGISTROA
(2019ko urriaren 7tik eta 2020ko otsailaren 14a bitartean egongo da eskura)

3.1. Ekipoen erregistroa

Consumópolis lehiaketan parte hartzeko, ezinbestekoa da irakasle koordinatzaileek talde 
partehartzaileak behar bezala erregistratzea. Talde bakoitzak bost ikasle izan behar ditu, denak ere 
parte-hartzeko maila berdinean matrikulatutakoak. Ikastetxeko irakasle batek eramango du 
koordinazioa  (ikus Consumópolis 15 eskola-lehiaketako oinarri arautzaileetako bigarren araua).

4. ilustrazioa. Erregistro-gunea. Datuen alta. 

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 harremanetarako posta elektronikoaren helbidea.
- Taldearen izena.
- Taldearen pasahitza.
- Taldeko bost kideen nick-ak.
- Taldeko kide bakoitzaren pasahitza (bakoitzak berea sortuko du, lehiaketan aurrenekoz 

sartzerako).

Ezin da hitz zatarrik, biraorik, ez isekarik erabili nick-ak, taldeen izenak edo pasahitzak sortzeko. 
Baldintza hori ez bada betetzen, taldea zuzenean eta besterik gabe lehiaketatik kanpo utziko da.
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3.3.- Pertsonaia birtuala

Taldeko kide bakoitzak pertsonaia birtual bat sortu behar du, jantzi-gela bat ere izango du 
horretarako. Bere burua identifikatu eta gero izango du bertan sartzeko modua. Hiri birtualeko proba 
guztietan ikaslearen irudia izango da pertsonaia hori, eta azken sailkapenean ere agertuko da, bere 
eta taldeko beste kideen nick-arekin batera. Zein diren inola ez salatzeko, parte-hartzaileak nick-
aren bidez agertuko dira beti www.consumopolis.es web atarian.

3.4.- Pasahitza eta nick-a

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

3.5.- Oinarriak eta pribatutasun politika onartzea 

Erregistroa osatzeko, irakasle-koordinatzailek eta taldeko kide bakoitzak berariaz adierazi behar 
dute Oinarri arautzaileak, Pribatutasun Politika eta Datuak Babesteko Politika irakurri eta ontzat 
eman dituztela, inskripzioan horretarako jarrita dauden laukitxoak beteta. 

3.6.- Guraso/tutoreen baimena

Ikastetxeek ezinbestekoa dutenez guraso, tutore edo bestelako legezko ordezkariren 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, 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 (izen-abizenak, pasahitzak eta 
nickak), baita irakasle koordinatzaileak ere.    

4.- LEHEN ZATIA: CONSUMÓPOLIS HIRI BIRTUALEKO PROBAK
2019ko urriaren 10etik hasi eta 2020ko martxoaren 23a bitartean egin daitezke.

4.1 Probak egiteko identifikazioa

Banaka sartu behar da Consumópolis hiri birtualera, erregistraturiko lehiakidea dela adierazita.
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5. ilustrazioa.

Identificacion: Identifikazioa

Se accede….: Bakarka sartzen da Consumopolisera, ikasle erregistratua bezala. 

Alummo registrado: Erregistratutako ikaslea

Nick: Nick-a

Contraseña personal: Pasahitza pertsonala

Si te identificas ….: Aurreneko aldiz identifikatzen bazara, sakatu hemen.

Entrar: Sartu

Lehiakideak aurreneko aldiz sartzen denean lehenengo parteko probak egitera, hauxe egin beharko 
du:

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

Baldin eta lehiakidea lehendik ere jardun bada probetan, hauxe egin beharko du: 

1. Bere nick-a jarri.
2. Bere pasahitz pertsonala jarri.

Lehiatzaileak bere burua identifikatu ondoren, pantaila bat irekiko zaio, eta hortik aukera izango du 
lehiaketako tresnak eskuratzeko eta probetara sartzeko.

 4.2- Probetara sartzeko interfaze berria

Consumópolis hiri birtualak bederatzi proba ditu ikasleentzat. Ez dago hurrenkera jakinik, nahi duten 
hurrenkeran sar daitezke ikasleak probetara.  

Aurreneko zatia betetzeko, ezinbestekoa da ikasleek bederatzi probetan lortzea puntuak: 

• Ordenatu letrak.
• 4 irudi, hitz 1.
• Lauetatik hoberena.
• Galdera-katea (I).
• Galdera-katea (II).
• Egia ala gezurra. 
• Memoria ona.
• Argazki ezkutua.
• Hiri misteriotsua.

GARRANTZITSUA: ikasle bakoitzak aukera dauka nahi beste aldiz sartzeko bederatzi proba 
horietara, beren puntuazioa hobetzeko, eta, bide batez, baita taldearena ere.

Gehienez ere, 2.500 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak proba bakoitzean. 
Gehienez ere, 22.500 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak aurreneko zatia bukatzean. 
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Proba bakoitzera sartzeko bineta bakoitzean agertzen diren izarrek proban lortutako puntuazioa 
adierazten dute.

• 0 izar, 0 puntu lortu badituzte.
• Izar 1, puntu 1 eta 1.500 puntuen artean lortzen badute.
• 2 izar, 500 puntu edo gehiago lortzen badute.
• 3 izar, 1.000 puntu edo gehiago lortzen badute.
• 4 izar, 1.500 puntu edo gehiago lortzen badute.
• 5 izar, 2000 puntu edo gehiago lortzen badute.

4.3 Proba bakoitzaren zehaztapenak (proba berrien deskribapena eta puntuazioa)

PROBAREN IZENA GALDERA-KATEA (I) ETA GALDERA-KATEA (II) 

DESKRIBAPENA Lehiakideak erantzun egokia eman behar die kontsumo arduratsuari 
buruzko 4 galderari, bai Galdera-katea (I) atalean, bai Galdera-katea 
(II) atalean ere. 
Galdera bakoitzak 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 behar du, eta horri ere 
erantzun zuzena eman.

PUNTUAZIOA 10.000 / saiakera guztiak

PROBAREN IZENA ORDENATU LETRAK

DESKRIBAPENA Lehiakideek hizkiak nahastuta dituzten hiru hitz identifikatu behar 
dituzte. 
Lehiakide bakoitzak 40 segundo izango ditu hitz bakoitza 
identifikatzeko; pista bat kontsultatzeko aukera ere 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: lehiakide bakoitzak hiru hitzak, pista eta guzti, asmatu baditu, 
eta hitz bakoitza aurkitzeko, 20, 30 eta 35 segundo behar izan baditu, 
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 Lehiakideek hiru hitzeko segida bat asmatu behar dute. Hitz bakoitza 
asmatzeko lau irudi izango dute lagungarri. 
Lehiakide bakoitzak 40 segundo izango ditu hitz bakoitza 
identifikatzeko; pista bat kontsultatzeko aukera ere izango du.
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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: lehiakide bakoitzak hiru hitz asmatu behar ditu, pista eta 
guzti, eta hitz bakoitza aurkitzeko, 20, 30 eta 35 segundo behar izan 
baditu, 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

DESKRIBAPENA Lehiakideak “Egia” ala “Gezurra” 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 izango da 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 eta lehiakideak aurreneko biak asmatzen baditu, 
hirugarrenean kalea egiten badu, eta beste bostak asmatzen baditu, 
eta guztira 60 segundo behar izan baditu, honako puntuazio hau 
aterako du: 2167 puntu. 
Kalkulua, xehe= 2.000 + (500 x (90-60/90)

PROBAREN IZENA LAUETATIK HOBERENA

DESKRIBAPENA Lehiakideak galdera-erantzunen lehiaketa birtual bat jokatuko du. Lauki 
bakoitzean, lehiakide bakoitzak bi galdera-txanda izango ditu, beste 
hiru jokalari birtualen aurka. Jokalari bakoitzak, txandaka, kontsumo 
arduratsuaren gaineko galderei erantzun beharko die. 

Galdera-txanda bakoitzean, aukeran dauden hiru erantzun-
modalitateetako bat aukeratu beharko du lehiakideak.  
Bikoa: bi erantzun posible. 
Laukoa: lau erantzun posible.
Masterra: Lehiakideak idatziz jarri beharko du erantzun zuzena.

PUNTUAZIOA   Zenbatgarren bukatu duen arabera: 
Aurrena —> 2.000 puntu + denborazko bonusa.
Bigarrena—> 1.000 puntu + denborazko bonusa.
Hirugarrena—> 500 puntu + denborazko bonusa.

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

Adibidea:  lehiakidea aurrena izan bada, bitan Laukoa modalitatea 
aukeratu badu (erantzuteko denbora, guztira, 16 segundo), eta guztira 
sei segundotan erantzun badu, puntuazio hau lortuko du: 2.312 
PUNTU 
Kalkulua, xehe= 2.000 + (500 x (16-6/16))
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PROBAREN IZENA MEMORIA ONA

DESKRIBAPENA Zenbait ikono agertzen dira taula batean. Segundo bat igarota, ikonoak 
desagertuko dira.  Lehiakideak hatzarekin edo saguarekin adierazi 
behar du non kokatzen diren ikonoak. Laukitxo okerra aukeratuz gero, 
partida amaitu egingo da. Ikonoak aurkitzeko gehienez 30 segundo 
ditu. 
Komodina: “C” botoiaren bidez ikonoak ikus daitezke segundo 
batzuetan.  Bi aldiz baino ezin du erabili komodina. 

Jokoak bost zailtasun-maila dauzka. Maila berri bakoitzean laukotxo eta 
ikono gehiago egoten dira. Maila batera igarotzeko, hiru erantzun 
posible dituen galdera bat asmatu behar du. Asmatu ezean, partida 
amaituko da.

PUNTUAZIOA Puntuazioa honen araberakoa izango da: zenbat denbora erabiltzen 
duen ikonoak aurkitzeko eta zer maila gainditzen duen:
• 1. maila gaindituta: 400 puntu + denborazko bonusa: 100 puntu x 

(erabili gabeko denboraren %).
• 2. maila gaindituta: 800 puntu + denborazko bonusa: 200 puntu x 

(erabili gabeko denboraren %).
• 3. maila gaindituta: 1200 puntu + denborazko bonusa: 300 puntu x 

(erabili gabeko denboraren %).
• 4. maila gaindituta: 1600 puntu + denborazko bonusa: 400 puntu x 

(erabili gabeko denboraren %).
• 5. maila gaindituta: 2.000 + denborazko bonusa: 500 puntu x (erabili 

gabeko denboraren %).

Jokalariak C botoia behin sakatzen badu, bere azken puntuazioa %15 
murriztuko da.

Jokalariak C botoia bi aldiz sakatzen badu, bere azken puntuazioa %30 
murriztuko da.

PROBAREN IZENA EZKUTUKO ARGAZKIA

DESKRIBAPENA Lehiakideak 80 laukitxoren atzeko aldean ezkutatutako irudiak asmatu 
behar ditu.  Irudiaren zati bat ikus dezake, laukitxo bakoitzaren 
gainean klik eginez. Pista bat ireki dezake.

Ez dago denbora-mugarik.

Partida batean 3 irudi sartzen dira.

PUNTUAZIOA Puntuazioa bi elementu hauen araberakoa izango da: zenbat laukitxo 
ireki dituen eta pista begiratu duen ala ez. 

Lehiakideak 2.500 puntu izango ditu partidaren hasieran.

Laukitxo bat irekitzen duen bakoitzean 10 puntu galduko ditu. 
Arrasto bat irekiz gero, une horretan dituen puntuen % 20 galduko ditu.

Erantzun oker bat idatziz gero, une horretan dituen puntuen % 20 
galduko ditu.
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4.4.- Diploma-egiaztagiria 

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

4.5 Lehiaketaren probak epez kanpo egitea
(Erabilgarri 2020ko apirilaren 20tik, Consumópolis lehiaketaren hurrengo edizioa arte)

Consumópolis lehiaketaren probak mugarik gabe eta nahieran egin daitezke lehiaketa bukatu eta 
gero: 

Baldin irakasleak eta ikasleak aurretik erregistratuta bazeuden: erregistratu egin beharko dira berriz, 
ez direlako gordetzen lehiaketaren aurreko faseko erabiltzaileak, ezta erabiltzaileen pasahitzak ere 
(ikasle nahiz irakasleenak).
Baldin irakasleak eta ikasleak aurretik erregistratuta ez bazeuden: erregistratzeko jarraibideak segi 
beharko dituzte (3. puntua). 

Lehiaketa-egunetatik kanpo Consumópolis probetan lortutako puntuak ez dira kontuan hartuko. 

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

4.6 Tresnak

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

PROBAREN IZENA HIRI MISTERIOTSUA

DESKRIBAPENA Lehiakideak pertsonaiak bizitokia duen hiriari buruzko testu bat irakurri 
behar du. Testuan ez da esaten zein den hiri hori, baina zein den 
jakiten laguntzen duten pistak agertzen dira bertan.

Lehiakideak  mapa bat eskuratzen du, hutsik dagoena; bertan egin 
behar du klik, pertsonaiak bizitokia duen hiriaren kokalekuan. 
Gehienez minutu bat izango du hiria mapan kokatzeko.

PUNTUAZIOA Erantzuteko emandako denboraren araberakoa izango da puntuazioa, 
baita lehiakideak aukeratutako puntuaren eta hiriaren kokapen 
egokiaren arteko distantziaren araberakoa ere . 

Puntuazioa: 2.000 x (% gertutasuna).
+ Denborazko bonusa: 500 puntu x (erabili gabeko denboraren %).

% gertutasuna = (800 - X) /800
X = aukeratutako puntuaren eta hiriaren kokapenaren arteko 
distantzia.
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6. ilustrazioa.  Fitxa pedagogikoak / Puntuazioa  / Jantzi-gela  

• Fitxa pedagogikoak: Fitxa pedagogikoen edukiak ikusteko.
• Puntuazioa: jokalari bakoitzaren eta bere taldearen puntuazioa begiratzeko.
• Jantzi-gela: jokalari bakoitzak sortu behar duen pertsonaia pertsonala edo abatarra sortzeko da.

5.- BIGARREN ZATIA: TALDEKO LANA 

2019ko urriaren 15etik hasi eta 2020ko martxoaren 23a bitartean egin daiteke.

5.1.- Talde-lanaren ezaugarriak 

Lehiaketaren bigarren partean, taldeko bi kideek diseinatu, egin eta aurkeztu behar dute lan bat 
batera: komiki original bat (ikasleek osorik egin behar dute, ondoren datozen jarraibideak betez). 
Komikiak mezu bat edo gehiago jaso beharko du, babesteko aurtengo edizioaren lelo nagusia, 
hau da, erakusteko nola kontsumo-ekintzek alda dezaketen mundua edo gizartea.

Lanak ondoren azaltzen den gai bat edo batzuk landu beharko ditu:

1. Kontsumitzaileak garen aldetik, publizitateari eta etiketei dagokienez ditugun betebeharrak 
eta eskubideak.

2. Interneten bidez edo dendetan produktuak erosteko irispideak eta balioak.   
3. Sare sozialak aisialdian erabiltzeko irispideak eta balioak. 
4. Produktuak eta zerbitzuak erabiltzeko segurtasuna (jostailuak, kirol-materiala, arropa,...).

5.2 Talde-lana baloratzeko irizpideak

a) Lana lehiaketaren helburuekin bat etortzea: 40 puntu, gehienez.
Kontuan hartzekoak: 
- Lana egokia izatea ezarritako betebeharretarako. 
- Lanak gogoeta kritikoa sustatzea, eta aldaketari bide emateko modukoa. 

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.

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.
      

12



5.3.- Lana entregatzea

Komikia, ezinbestean, bi modutan aurkeztu beharko da: 

- Formatu elektronikoan, lan-plataformaren bidez igota (izenburua, eta abar), 5.4. 
apartatuan ezarritako moduan.

- Formatu fisikoan, garaiz eta behar moduan bidaliz jatorrizko lana bere autonomia-
erkidegoko erakunde eskudunari (Kantabrian izan ezik; kasu horretan, Osasun, 
Kontsumo eta Ongizate Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusira bidali 
beharko baitio). Helbide guzti-guztiak “Erakunde antolatzaileen telefonoak eta 
helbideak” atalean daude jarrita.

5.4.- Talde-lana igotzea

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

Horretarako, hauxe egin behar dute:
- Adierazi izena edo titulua. 
-  Lanaren argazki bat igo, JPJ formatuan, eta horizontalean. 
-  Lanaren argazki bat igo, jpeg formatuan, gehienez 2MBkoa eta horizontalean.  

 
-  Hona igo beharreko komikiaren argazkirako gomendatzen diren neurriak.  1260px 

zabaleraz, eta 891px altueraz

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

Talde bakoitzak espazio birtual bakarra izango du.

5.5.- Taldean egin beharreko lanaren betebehar teknikoak:

Komikiak marrazkiak, argazkiak, collage-ak, eta abar izan beharko ditu, eta izenburu, lelo edo 
eslogan bat ere. Haien bidez aurtengo lehiaketaren leloa bultzatuko da, hau da, nola 
kontsumoekintzek alda dezaketen mundua edo gizartea. 

a) Komikia islatu beharko da azalera lau baten gainean, zurrun samar batean (egurra, kartoia, paper 
lodia, eta abar). Dimentsioak hauek izango dira: DIN A3 (29,7 cm x 42 cm gutxi gorabehera), alde 
bakar batean. 

b) Komikia horizontalean jarri beharko da. 
 
 
 
 

c) Komikia egiteko edozein teknika erabili ahalko da, ikasle partaideek beraiek aukeratuta:  

1.- Marrazkiak, ilustrazioak, eskuz egindako collage-ak, arkatzak, akuarelak, tenperak, 
errotuladoreak erabilita eginda, eta abar. 
2.- Jatorrizko argazkiak. 
3.- Zenbait elementuren muntaketa, edizio-programak erabilita edo software askeko irudiak 
tratatuz egina (konposizioaren oinarria taldeak sortutako lan original bada, beti). 
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Baldin eta 2. edo 3. aukera hautatzen badira, lana inprimatu egin beharko da, eta itsatsi aipatutako 
ezaugarriak dituen azalera baten gainean. 

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

Baldintza horietariko edozein betetzen ez bada, lana lehiaketatik kanpo utziko da.. 

Ez da hizkuntza-akatsik egongo lanean jasotako leloan, izenburuan edo esloganean, irudietan edo 
beste edozein edukitan. 

Balioetan oinarritutako heziketako printzipioak errespetatu beharko dira komikia egiterakoan. 

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

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.

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 epean moldatzeko modukoa izan behar du epe 
autonomikoak.

Kantabriako autonomia-erkidegoko lehiakideek Osasun, Kontsumo eta Ongizate Ministerioaren 
Kontsumoko Zuzendaritza Nagusian aurkeztu beharko dute fitxa birtuala,  Estatu-mailako deialdian 
aurreikusitakoaren arabera. 

5.7.- Lanen aurkezpena
(2020ko apirilaren 6tik aurrera eskura)

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

Lanak baloratzeko botazio popularra jarriko da. Botazio horrek ez du baliorik izango sariak eman 
edo ez emateko, sariak oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideen arabera doaz-eta. Botazio 
popularra 2020ko apirilaren 30ean amaituko da. 

Honako irizpide hauek erabil daitezke lanak bilatzeko: parte-hartze maila edo/eta 
autonomiaerkidegoa.

5.8.- Lehiaketaren bukaera 

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