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KONTSUMO ARDURATSUAREN INGURUKO ESKOLA-LEHIAKETA 2022-2023

Consumópolis18

USTE AL DUZU DENA IKUSTEN DUZULA INTERNETEN?🤔

Parte hartzeko jarraibide orokorrak

2022 – 2023ko Consumópolis18, eskola-lehiaketaren jarduerak Sakatu atsegin dut kontsumo
zirkular eta arduratsuari lelopean, 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

https://consumopolis.consumo.gob.es web-orrian sartu behar da lehiaketan parte hartzeko.
04/10/2022tik aurrera sartu ahal izango da Consumópolis lehiaketa-gunean.

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 izanez
gero, menu zabalgarrian klik eginda alda daiteke.

2. LEHIAKETAREN ORRIA



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

2.1. Oinarriak
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

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.

Atal horretan dokumentu hauek eskuratu eta jaitsi daitezke:

Consumópolis eskola-lehiaketaren oinarriak (lotu oinarri orokorrekin), partaidetza eta sari-banaketa
arautzen dituztenak.

2022-2023ko Consumópolis 18 eskola-lehiaketaren deialdiaren ebazpena, Estatu mailako sarien
deialdia arautzen duena.
https://consumopolis.consumo.gob.es/concurso/pdfs/bases_consumopolis_es.pdf

2022-2023ko Consumópolis 18 eskola-lehiaketaren oinarri autonomikoak edo deialdiaren ebazpena
(lotu oinarri autonomikoekin edo deialdiaren ebazpenarekin), parte-hartzea eta autonomietako sarien
deialdia arautzen dituztenak lehiaketa antolatu duten autonomia-erkidegoen mailan.
https://consumopolis.consumo.gob.es/concurso/pdfs/convocatoria_nacional_es.pdf

Garrantzitsua: Taldeak erregistratzeko eta lehiaketaren bi zatiak egiteko, ez da beharrezkoa izango
autonomietako deialdiak edo oinarriak argitaratuta egotea. Baldin eta autonomia-erkidego edo hiri
autonomoren batek bigarren zatia amaitu baino lehen argitaratzen ez baditu, lehiaketaren oinarri
orokorretan, jarraibide orokor hauetan eta Estatu mailako deialdian ezarritakoari jarraitu beharko
diete taldeek. Azken horretan ezarrita dago Kantabriako Autonomia Erkidegoa eta Melillako Hiri
Autonomoa ez direla lehiaketaren antolatzaileak, eta bertan daudela ezarrita parte hartzeko haien
jarraibideak.

2.2. Jarraibideak
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

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

2.3. Erakunde antolatzaileen telefonoak eta helbideak (Kontsumo Zuzendaritza Nagusia
eta autonomia-erkidegoak)
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

Kontsumo Ministerioko Kontsumo Zuzendaritza Nagusian nahiz autonomia-erkidegoetan kontsumo
arloan eskumena daukaten organismoen kontaktu datuak jaisteko aukera ematen du.

2.4. Laguntza
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

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

(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

Irakasle-koordinatzaileei aukera ematen die beren taldeen nahiz taldeko ikasleen datu guztiak
eskuratzeko: izenak, erabiltzaileak eta pasahitzak, bai eta bakoitzak lehiaketan izan duen
parte-hartzearen gaineko informazio interesgarria ere: puntuazioa, lehiaketako aurrerapena eta fitxa
birtualaren deskarga.
Informazio hori eskuratzeko, ezinbestekoa da posta elektronikoaren helbidea eta pasahitza sartzea
(irakasle-koordinatzaileek erregistroan jarritakoa).

2.6. Ikasleen datuak: erabiltzailea eta pasahitza

Ikasleren batek pasahitza ahazten badu, irakasleek edozein unetan ikusi eta alda dezakete,
Koordinatzaileen Sarbidea atalaren bidez.

2.7. Fitxa pedagogikoak
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

Parte-hartzaileei lehiaketako galderei erantzuten laguntzen dieten fitxa pedagogikoak ikusteko
aukera ematen du. On-line kontsulta daiteke, baita jaitsi eta inprimatu ere.
Hitzen bidez arakatzeko bilatzailea dauka.

2.8. Nola erabili behar da bilatzailea?
● Hitz bat bilatu nahi izanez gero, funtsezkoa da ondo idaztea, bilatzaileak azentu-marka duten eta

ez duten hitzak bereizten baititu (hizki larriz edo xehez idaztea berdin da).
● Fitxa batean bi hitz edo gehiago bilatzen badira, “+” markaz bereizi behar dira hitzak bilatzailean,

esate baterako: elikadura + piramidea.
● Bi hitz edo gehiago bilatzen badira, baina fitxa ezberdinetan, koma batez bereizi behar dira hitzak

bilatzailean, esate baterako: elikagaia, elikadura.
● Hitzak hurrenkera jakin batean bilatu nahi badira, kakotxa tartean jarri behar dira hitzak, adibidez:
“erreklamazio-orriak”.
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2.9. Consuquizz
(07/11/2022etik 07/03/2023ra) bitartean eskuragarri

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

2.10. Harremanetan jartzeko
(04/10/2022tik aurrera eskuragarri)

Lehiaketako administratzaileen helbide elektronikoa erakusten du atal horrek
(consultas.consumopolis@consumo.gob.es), zalantzak edo gorabeherak argitu behar izanez
gero

2.11. Lehen zatia: Consumópolis hiria
(04/10/2022tik 20/03/2023era eskuragarri)

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

2.12. Bigarren zatia: Talde-lana
(10/10/2022tik 27/03/2023ra eskuragarri)

Talde-lanen kokapen birtualeko espaziora sartzeko bidea ematen du; hortik jaitsi daiteke lanak
deskribatzeko fitxa birtuala. Espazio birtual horretara sartu ahal izateko, irakasle koordinatzaileek eta
parte-hartzaileek beren burua identifikatu behar dute, posta elektronikoa edo erabiltzaile-izena eta
pasahitza jarrita.

3. ERREGISTROA
(04/10/2022tik 22/02/2023era eskuragarri)

3.1. Ekipoen erregistroa

Consumópolis lehiaketan parte hartzeko, ezinbestekoa da kordinatzaileek parte hartuko duten
taldeak behar bezala erregistratzea. Talde bakoitzak bost ikaslekoa izan behar du , denak ere
parte-hartzeko maila berdinean matrikulatutakoak. Ikastetxeko irakasle batek eramango du
koordinazioa (ikus Consumópolis 18 eskola-lehiaketako oinarri arautzaileetako bigarren araua).

3.2. Erregistratzeko behar
diren datuak
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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
- Taldeko bost kideetako bakoitzaren erabiltzaile-izena eta pasahitza.

Irakaslea edozein unetan sartu ahal izango da, eta ikasleen erregistro-datuak aldatu. Eskola-zikloa
ezin izango da aldatu ikasleren bat jolasten hasi bada.

Ezin da hitz zatarrik, biraorik, ez isekarik erabili erabiltzaileak, 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, jantzi-gela bat ere izango du
horretarako. Bere burua identifikatu eta gero izango du sartzeko modua. Hiri birtualeko proba
guztietan ikaslearen irudia izango da pertsonaia hau, eta azken sailkapenean ere agertuko da, bere
eta taldeko beste kideen erabiltzaile-izenarekin batera. Zein diren inola ez salatzeko,
parte-hartzaileak erabiltzaile-izenaren bidez agertuko dira beti www.consumopolis.es web atarian.

3.4. Pasahitz pertsonala eta erabiltzailea

Parte-hartzaile batek erabiltzaile-izena eta irakasleak sortuko zion pasahitza sartu behar dituenean.

3.5. Oinarriak eta pribatutasun politika onartzea

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

3.6. Gurasoen/tutoreen/ilkasleak baimena

Lehiaketaren bigarren zatian parte hartzeko, irakasleek 14 urtetik beherako nerabeen guraso edo
legezko tutoreen baimena izan behar dute eta 14 urtetik gorakoen kasuan, nerabeen baimena.

Baimen-agiria ERREGISTROAN eta KOORDINATZAILEEN SARBIDEAN deskarga daiteke

3.7. Erregistroaren konfirmazioa

Talde bakoitzak erregistroa eginda daukanean, Irakasle-koordinatzaileek erregistroaren konfirmazioa
jasoko dute posta elektronikoan, eta balekotzat eman beharko dute bide bera erabiliz. Taldeak
ezingo die probei ekin posta elektroniko hori behar bezala baleko egin arte.

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

4. LEHEN ZATIA: CONSUMÓPOLIS HIRI BIRTUALEKO PROBAK
04/10/2022tik 27/03/2023ra bitartean egin daitezke.

4.1 Probak egiteko identifikazioa

Banaka sartu behar da Consumópolis hiri birtualera, erregistraturiko lehiatzailea dela adierazita.

Lehiatzailea lehenengo aldiz sartzen bada probetara, hau egin beharko du:

1. Irakasleak emandako erabiltzailea eta pasahitza sartu. Adosten ez bada, irakasleak
hori ikus dezake, bai eta datuak aldatu ere, nahi izanez gero.

2. Bere pertsonaia moldatu jantzi-gelan.

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 sei proba ditu ikasleentzat. Ez dago hurrenkera jakinik, nahi duten
hurrenkeran sar daitezke ikasleak probetara.

Horiek betetzeko, ezinbestekoa da ikasleek hamar probetan lortzea puntuak:

• 1. Chatbota
• 2. Chatbota
• Hiztegia
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• 4 irudi, hitz 1
• Egia ala gezurra
• Deia
• Nire Kideak
• Black Friday
• Oroimen Ona
• Ireki giltzarrapoa

GARRANTZITSUA: puntuazioa hobetzeko, ikasleak nahi beste aldiz sar daitezke“1. CHATBOTA”,
“2. CHATBOTA”, ”HIZTEGIA”, “4 IRUDI, HITZ BAKARRA”, “EGIA ALA GEZURRA”, “OROIMEN ONA”,
“BLACK FRIDAY”, “IREKI GILTZARRAPOA”, “DEIA” eta “NIRE KIDEAK” probetan.

Gehienez ere, 2.500 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak proba bakoitzean.
Gehienez ere, 22.500 puntu lor ditzake ikasle bakoitzak hamar probak bukatzean.

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

● 0 izar, 0 puntu lortu badituzte.
● Izar 1, 1 eta 1.500 (gehienez) puntuazioa lortu badute.
● 2 izar, > 500 puntu lortu badute.
● 3 izar, > 1.000 puntu lortu badute.
● 4 izar, > 1.500 puntu lortu badute.
● 5 izar, > 2.000 puntu lortu badute.

4.3 Proba bakoitzaren xehetasuna (hamar proba berrien deskribapena eta puntuazioa)

PROBAREN IZENA 1. eta 2. CHATBOT

DESKRIBAPENA Lehiakideak elkarrizketa bat izan behar du pertsonaia imaginario batekin.
Pertsonaia horrek 5 galdera egingo dizkio kontsumo arduratsuari buruz, eta
lehiakideak zuzen erantzun behar ditu bost galderok. Pertsonaia
imaginarioak iruzkinak egingo ditu, lehiakideak ematen dituen erantzunen
arabera.

PUNTUAZIOA 500 puntu lortuko dira asmatutako erantzuneko.

PROBAREN IZENA HIZTEGIA

DESKRIBAPENA Hitzak bitan zatituta azalduko dira, eta lehiakideak hitzak osatu behar ditu.
Horretarako, hitzaren lehen zatian sakatu behar du, eta gero bigarrenean.
Jokoak bost zailtasun-maila proposatzen ditu.

1. maila: Hitz bakarra zatituta / Denbora, gehienez ere: 7 segundo.
2. maila: 2 hitz zatituta / Denbora, gehienez ere: 15 segundo.
3. maila: 4 hitz zatituta / Denbora, gehienez ere: Minutu 1
4. maila: 7 hitz zatituta / Denbora, gehienez ere: Minutu 1 eta 30 segundo,
5. maila: 11 hitz zatituta / Denbora, gehienez ere: 2 minutu eta 30 segundo.
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Maila bakoitza gainditzeko, lehiakideak hitz guztiak osatu behar ditu, eta
galdera bat asmatu behar du (hiru erantzun aukeran). Huts eginez gero,
partida amaituko da.

PUNTUAZIOA
Lehiakideak zenbat hitz osatu, hainbat puntu lortuko ditu: 100 puntu
berbako.

PROBAREN IZENA 4 IRUDI, HITZ 1

DESKRIBAPENA Lehiatzaileek hiru hitzeko segida bat asmatu behar dute. Hitz bakoitza
asmatzeko lau irudi izango ditu lagungarri.
40 segundo ditu hitz bakoitza identifikatzeko, eta pista bat kontsultatzeko
aukera dauka.

PUNTUAZIOA 600 puntu (hitza aurkituz gero) + denbora-bonusa
400 puntu (hitza pista ireki ondoren aurkituz gero) + denbora-bonusa
Denbora-bonusa = 233,3 x (erabili gabeko denboraren %)

Adibidea: 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 EGIA ALA GEZURRA

DESKRIBAPENA Lehiatzaileak baieztapen batzuk ikusiko ditu, eta Egia ala Gezurra erantzun
behar 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 + denbora-bonusa.
Denbora-bonusa = 500 x (erabili gabeko denboraren %)

Adibidez: Lehenengo biak asmatzen baditu, hirugarrenean kale egiten
badu, eta beste bostak asmatzen 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 OROIMEN ONA
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DESKRIBAPENA
Lehiakideak 5 taula-mailaren artean hautatu ahal izango du. Izan ere,
taulek lauki- eta puntu-kopuru desberdinak dituzte:

● 16: lauki: gehienez ere, 100 irabaz ditzake.
● 20: lauki: gehienez ere, 200 irabaz ditzake.
● 25: lauki: gehienez ere, 300 irabaz ditzake.
● 30: lauki: gehienez ere, 600 irabaz ditzake.
● 36: lauki: gehienez ere, 1.200 irabaz ditzake.

Lehiakideak maila bat hautatu beharko du. Taula batean, hainbat ikono
azalduko dira. Segundo 1 igaro ondoren, ikonoak desagertuko dira.
Lehiakideak atzamarraz edo saguaz adierazi beharko du non dauden
ikonoak. Gehienez ere, 30 segundo izango ditu ikonoak kokatzeko.

Komodina: “C” botoiak aukera ematen du 2 segundoan bistaratzeko
ikonoak. Komodina behin baino ezin da erabili. C botoia erabiliz gero,
soilik irabaziko dira adierazitako puntuen erdiak.

Asmatuz gero, adierazitako puntu guztiak irabaziko dira. Baina, huts
eginez gero, galdu egingo dira partida honetan metatutako puntu
guztiak.

Aurrera egiteko, lehiakideak galdera bat erantzun behar du, eta
erantzuna asmatu. Aukera bakarra dauka.

PROBAREN IZENA DEIA

DESKRIBAPENA Lehiakideak bideo bat ikusiko du. Bideo horretan, Interneteko
erabiltzaile batek bere esperientzia bat kontatuko du:. Uste du ziria
sartu diotela, eta aholkua eta laguntza eskatuko du. Erabiltzaileak
dioena entzun eta gero, lehiakideak aholkatu behar dio zer erabaki.
Horretarako, hiru aukeratatik, bat hautatu behar du.

Partidako, 2 bideo daude.

Gehienezko puntuazioa lortzeko, bi aldiz sartu behar da proba
honetan, eta beti asmatu.

PUNTUAZIOA Zenbat aukera asmatu, hainbat puntu lortuko dira.
1 asmatuta:  625 puntu.
2 asmatuta:  1.250 puntu

Metatu egingo dira partida desberdinetan lortutako puntuak. Gehienez
ere, 2.500 lortuko dira.

PROBAREN IZENA BLACK FRIDAY
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DESKRIBAPENA Jokalariak kamisetarainoko ibilbidea trazatu behar du (hatzarekin edo
saguarekin), eskaintza txarrak saihestuz eta eskaintza ona
aprobetxatuz, une horretan ez baitira ikusten.
Eskaintza engainagarri baten gainetik igarotzen bada, partida amaitu
egingo da.
Eskaintza onaren gainetik igarotzen bada, bonus bat lortzen du bere
puntuazioan.
Ikonoak aurkitzeko, gehienez 30 segundo ditu.
Komodina: "C" botoiak aukera ematen du segundo batez ikonoak
bistaratzeko (eskaintza ona eta eskaintza engainagarriak). Bi aldiz
bakarrik erabil dezake komodina.
Jolasak maila desberdinak ditu.
Maila batetik bestera pasatzeko, jokalariak galdera bat asmatu behar
du arroparen etiketatzeari, eskaintzei, sustapenei, deskontuei,
merkealdiei eta arroparen erosketari buruz.

PUNTUAZIOA Eskaintza onaren gainetik pasatzen bada, ikonoak aurkitzeko behar
duen denboraren eta gainditutako mailaren araberakoa da puntuazioa:
● 1. maila gaindituta: 300 puntu + 100 puntu eskaintza onaren gainetik

igarotzen bada + Denbora-bonusa: 100 puntu x (erabili gabeko
denboraren %)

● 2. maila gaindituta: 600 puntu + 200 puntu, eskaintza onaren
gainetik igarotzen bada + Denbora-bonusa: 200 puntu x (erabili
gabeko denboraren %)

● 3. maila gaindituta: 900 puntu + 300 puntu eskaintza onaren gainetik
igarotzen bada + Denbora-bonusa: 300 puntu x (erabili gabeko
denboraren %)

● 4. maila gaindituta: 1.200 puntu + 400 puntu, eskaintza onaren
gainetik igarotzen bada + Denbora-bonusa: 400 puntu x (erabili
gabeko denboraren %)

● 5. maila gaindituta: 1.500 puntu + 500 puntu, eskaintza onaren
gainetik igarotzen bada + Denbora-bonusa: 1000 puntu x (erabili
gabeko denboraren %)

PROBAREN IZENA NIRE KIDEAK

DESKRIBAPENA Lehiakideak buruz ikasi behar ditu klaseko ikaskide berrien aurpegiak.
Ez dago denbora-mugarik.
Gero, argazki bat erakutsiko diote, eta lehiakideak erabaki beharko du
ea klaseko ikaskide batena den ala ez. 3 segundo izango ditu
erabakitzeko. Huts eginez gero, partida amaituko da.

Probak 5 zailtasun-maila izango ditu. Maila bakoitzean, galdera bat
asmatu behar du. Huts eginez gero, aurrera segituko du, baina ez du
punturik lortuko.

Zenbat aurpegi mailako?
1. maila: 12
2. maila: 16
3. maila: 20
4. maila: 28
5. maila: 44
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PUNTUAZIOA Zenbat erantzun asmatu, hainbat puntu lortuko dira.

PROBAREN IZENA IREKI GILTZARRAPOA

DESKRIBAPENA Giltzarrapoa irekitzen duen kode sekretua asmatu beharko du
lehiakideak (0-9 bitarteko hiru zenbakiko kodea).
Gehienez 5 pista ireki ahal izango ditu kodea asmatzeko. Pista bat
ireki ahal izateko, galdera baten erantzuna asmatu beharko du
lehiakideak.
Gainera, aukera izango du zenbakietako bat zuzenean ikusi ahal
izateko. Horretarako, galdera baten erantzuna asmatu beharko du.
Gehienez bi zenbaki ikusi ahal izango ditu horrela.

PUNTUAZIOA Puntuak lortzeko, kode sekretua asmatu beharko da.
Lehiakideak 2500 punturekin hasiko du proba.

• Lehiakideak zenbaki bat zuzenean ikusten duen bakoitzean, 1000
puntu galduko ditu.

• Lehiakideak pista bat irekitzen duen bakoitzean, 50 puntu galduko
ditu.

• Bigarren saiakeratik aurrera, lehiakideak kode bat sartu eta
hautaketa baliozkotzen duen bakoitzean, 200 puntu galduko ditu.

4.4. Diploma-egiaztagiria

Hamar 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 28/03/2023tik, Consumópolisen hurrengo edizioa hasi 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 baitira gordetzen ez lehiaketaren aurreko faseko erabiltzaileak ez erabiltzaileen pasahitzak (ikasle
nahiz irakasleenak).
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.

Consumópolisen edizio bat bukatu eta hurrengoa hasi arte dago aukera epez kanpo jokatzeko.
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4.6 Tresnak

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

5. BIGARREN ZATIA: TALDE-LANA

10/10/2022tik 27/03/2023ra bitartean egin daiteke.

5.1. Talde-lanaren ezaugarriak

Lehiaketako bigarren partean, bideo bat egin behar da. Taldeko bost kideek, lankidetzan, bideo bat
egin behar dute jakiteko nola erabili Internet modu arduratsuan eskola-, familia- eta
gizarte-inguruneetan; izan ere, Consumópolisen 18. edizioaren gai nagusia da: Uste al duzu dena
ikusten duzula Interneten?

Bideoaren helburua da eskola-, familia- eta gizarte-ingurunea konbentzitzea Internet modu
arduratsuan erabiltzeko, eta ezagutzera ematea zein diren gai horretako jardunbide egokiak.

Hona hemen ikasleek gara ditzaketen ideietako batzuk:
Youtuberren edo influencerren publizitate ezkutua.
Interneteko publizitate engainagarria.
Iruzurrezko posta elektronikoak, produktuak saltzeko asmoz bidaltzen direnak.
Iruzurrezko posta elektronikoak, gure datuak lortzeko bidaltzen direnak.
Estafa berriak, hala nola “phishing"a, “smishing”a, “vishing”a, eta abar.

5.2. Talde-lanaren betekizunak:

Betekizun teknikoak

Ikasleek bideoan parte hartu ahal izateko, irakasle koordinatzaileek adingabeen guraso bien edo
legezko tutoreen baimena lortu behar dute. Horretarako, baimen-dokumentua erabili beharko dute,
hemen dagoena:
https://consumopolis.consumo.gob.es/concurso/pdfs/autorizacion_padres_es.pdf

Baimen hori betetzea ezinbesteko betekizuna da.

Bideoak baztertu egingo dira, baldin eta ez badituzte betekizun hauek betetzen:

● Bideoa, gutxienez ere, 30 segundokoa izango da, eta gehienez ere minutu 1ekoa.
● Bideoa formatu bertikalean egingo da.
● Formatu hauek onartzen dira: mp4, m4v, mov, wmv, avi, mpg.
● Pisua: gehienez ere, 150 Mb.
● Bideoak izenburua edo gaia izan beharko du.

Goiburu, izenburu edo esloganetan, irudietan eta laneko gainerako eduki guztietan ezin izango da
akats linguistikorik agertu.
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Aintzat hartuko da lana pedagogikoa izatea (helburu didaktikoa izatea, heztekoa), bai eta ume eta
gazteentzat egoki izateko moldaturik egotea, eta kontsumo arduratsu, osasungarri, jasangarri eta
solidarioari erreparatu izana.

Estatuko edozein hizkuntza koofizial erabili ahal izango da lana aurkezteko.

Lege-betekizunak

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

Parte-hartzaileek ez du hirugarrenen datu pertsonalik sartuko bideoetan (bere irudia eta ahotsa
barne), baldin eta ez badu adostasun espresurik.

Inoiz ezingo da eseki eduki biolentorik, xenofoborik, sexistarik edo pornografikorik, edo eduki
difamatzailerik edo mehatxatzailerik, edota ohorerako eskubidea eta irudi propioa urratzen duenik,
edo legezkoak ez diren jarduerak egitera bultzatzen dutenik edota halako jardueren publizitatea
egiten dutenik, edo Espainiako legeria edozein modutan hausten duenik. Epaimahaiak lanak
baztertu egingo ditu baldin eta era horretako edukiak baditu, edo egile-eskubideak edo jabetza
intelektualarenak urratzen baditu, edota hirugarrenen datu pertsonalak baditu.

Irakasleek material orijinalak bidali behar dituzte. Lehiaketa-antolatzaileak, berriz, ez dute
erantzukizunik bereganatuko hirugarren erreklamazioen aurrean.

Betekizun horietakoren bat bete ezean, lehiaketatik kanpo geratuko da lana.

5.3. Talde-lana igotzea

Talde-lana amaitu eta gero, irakasle koordinatzaileek Igo lana atalera joko dute. Atal horretan,
adierazten da:

● Taldearen izena
● Lanaren izenburua
● Hautatu bideo-fitxategia.
● Berretsi Igo lana.

Igo eta gero, talde-lana ezingo da aldatu.

Lana Consumópolis plataformara igo ahal izateko 1. faseko hamar probak bukatu eta puntuatuta
izan behar dituzte taldeko bost kideek.

Talde bakoitzak espazio birtual bakarra izango du.

5.4 Talde-lana baloratzeko irizpideak

a) KOHERENTZIA - Gehienez ere, 40 puntu

Helburuak egokitzea lehiaketako xedera, eta hausnarketa kritikoa, eta aldatzeko motibagarria.

b) SORMENA ETA ORIGINALTASUNA - Gehienez ere, 20 puntu
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Baliabide propioak eta ugariak erabiltzea, beste taldeen aldean hobeak eta nabarmenak, eta marka
edota logotipo/irudi ezagunik/erregistraturik ez dutenak.

c) AURKEZPENA - Gehienez ere, 20 puntu

Edukiak argi eta garbi azaltzea, modu ordenatuan, eta azken emaitza erraz eta ondo ulertzeko
moduan eskaintzea.

d) KALITATE TEKNIKOA - Gehienez, 15 puntu

Tresna eta teknika grafikoak, ikus-entzunezkoak eta informatikoak erabiltzea eta menderatzea,
edota bete edozein motatakoak, lana egiteko erabiliak. Egindako lanaren konplexutasun-maila.

e) HIZKUNTZA-KALITATEA -  Gehienez ere, 5 puntu

Hizkuntza-baliabideak ondo erabiltzea: gramatika, ortografia eta hizkera (ez-sexista).

5.5. Fitxa birtuala eta baimentze-dokumentua deskargatzea eta bidaltzea

Fitxa birtuala deskargatzea:

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 ezin izango da inola ere aldatu.

Baimen-agiria

Lehiaketaren bigarren zatian parte hartzeko, irakasleek 14 urtetik beherako nerabeen guraso edo
legezko tutoreen baimena izan behar dute eta 14 urtetik gorakoen kasuan, nerabeen baimena.

Fitxa birtuala eta baimentze-dokumentua bidaltzea

Fitxa birtuala eta parte hartzeko eskaera (erkidegoak hala eskatzen badu) dena delako
autonomia-erkidego antolatzaileari bidali behar zaizkio, deialdi autonomikoan jarrita dagoen epearen
barruan. Estatu mailako deialdian jarritako epean moldatzeko modukoa izan behar du epe
autonomikoak.

Kantabriako Autonomia Erkidegoko eta Melillako Hiri Autonomoko partaideek Kontsumo
Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiari bidali beharko diete fitxa birtuala, Estatu mailako
deialdian aurreikusitakoari jarraituz.

5.6. Lanen azalpena
(11/04/2023tik aurrera eskuragarri)

Lan guztiak consumopolis.es web-orrian jarriko dira, eta lehiaketaren bigarren fasean parte hartu
duten taldeetako ikasleek ikusi ahal izango dituzte.

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

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