
 
2015-2016 ESKOLA-LEHIAKETA 

Consumópolis11 
ZUK KONTSUMITZEN DUZU: BERDIN EGITEN DUTE LEKU GUZTIETAN? 

Parte hartzeko jarraibide orokorrak 

1. SARRERA 
! 
Zuk kontsumitzen duzu: berdin egiten dute leku guztietan? 
2015-2016 eskola-lehiaketaren antolatzaileak dira Kontsumo, Elikagaien Segurtasun eta 
Nutriziorako Espainiako Agentzia  eta Andaluziako, Aragoiko, Asturiasko Printzerriko, Balear 
Uharteetako, Kanariar Uharteetako, Gaztela-Mantxako, Gaztela eta Leongo, Kataluniako, 
Extremadurako, Galiziako, Errioxako, Madrilgo, Murtziako, Nafarroako, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Valentziako erkidegoa eta Melilla hiria. 
Lehiaketako ekintzak Consumópolis informazio-plataformaren bidez garatuko dira, eta helbidea 
hau da: www.consumopolis.es.  

2. NOLA SARTU ESKOLA-LEHIAKETAN 
! 
Orri nagusian, eskola-lehiaketa izeneko bi sarbide daude: bietako edozeinek balio du. Lehiaketa 
Consumópolis Kontsumo Arduratsuaren Hirian egiten da. Lehiaketara sartu aurretik, zein 
hizkuntzatan parte hartu nahi den aukeratu daiteke, estatuko hizkuntza ofizialen artetik (gaztelania/
katalana/galegoa/euskara/valentziera).  
2015/10/1etik aurrera sartu ahal izango zara Consumópolis11 eskola-lehiaketaren eremuan. 
Dokumentu honetan ataria lehiaketarako ondo erabiltzen lagunduko dizuten jarraibideak datoz. 

3. CONSUMÓPOLIS11 ESKOLA-LEHIAKETAREN ORRIA 
! 
Eskola-lehiaketaren orri nagusian atal hauek bereiz daitezke: 

3.1. OINARRIAK 
(2015/10/1etik aurrera) 
Oinarrietan dokumentu hauek aurkituko dituzu: 

- Consumópolis11 2015-2016 ESKOLA LEHIAKETARAKO OINARRI NAZIONALAK, parte-
hartzea, deialdia eta sariak arautzen dituena. 

- Consumópolis11 2015-2016 ESKOLA-LEHIAKETARAKO OINARRI AUTONOMIKOAK, 
kasuan kasuko lurralde-eremuko parte-hartzea eta autonomia erkidegoko sarien deialdia 
arautzen dutenak, hala erabaki duten autonomia-erkidegoetan. 

*Garrantzitsua: Ez da beharrezkoa oinarri autonomikoak argitaratzea taldeak erregistratzeko, 
ez eta lehiaketako bi jarduerak egiteko. Oinarri autonomikoak atzeratzen badira edo argitaratzen 
ez badira, oinarri nazionalek eta parte hartzeko jarraibide hauek arautuko dute lehiaketa. 

3.2. JARRAIBIDE OROKORRAK 
(2015/10/1etik aurrera) 
Dokumentu hau da, lehiaketaren alderdi guztien berri ematen duena. 

3.3. ANTOLATZAILEEN TELEFONOAK ETA HELBIDEAK (AECOSAN eta autonomia-
erkidegoak) (2015/10/1etik aurrera) 

Botoi hori sakatuta, Kontsumo, Elikagaien Segurtasun eta Nutriziorako Espainiako Agentziaren eta 
lehiaketaren antolaketan parte hartzen duten autonomia-erkidegoetako erakunde eskudunen helbide 
eta telefono guztiak azalduko dira, PDF formatuko fitxategi batean. 

http://www.consumopolis.es


 3.4. KONTAKTUA 
(2015/10/1etik aurrera) 
Leh iake taren admin is t ra tza i learen he lb ide e lek t ron ikora jo tzeko aukera dago 
(consultas@consumopolis.com), lehiaketan zehar sortzen diren zalantzak eta gorabeherak 
konpontzeko, eta argibideak emateko. 

3.5. DIRU-LAGUNTZA  
(2015/10/1etik aurrera) 
Botoi horrekin laguntza bizkorra eskaintzen duen dokumentu bat irekitzen da, pdf formatuan: 
lehiaketaren inguruan maiz egiten diren galdera eta erantzunak agertzen dira. 

3.6. DEMOA 
(2015/10/1etik aurrera) 
«DEMOA» atalean sartuta, erregistraturik ez dauden erabiltzaileek ere aukera dute gonbidatu gisa 
sartzeko joko-taula batean, baina galderak beste urte batzuetako Consumópolis lehiaketetatik 
ateratakoak dira. 

Ez dago erregistratu beharrik, baina kontuan hartu beharko dira bi alderdi garrantzitsu: 
⋅ Lortzen diren puntuak ez dira erregistratzen, eta hortaz, ez dira beste saio 

batzuetarako gordetzen. 
⋅ Ez du jolas-aretoan sartzen uzten. 

3.7. PERTSONAIA BIZIDUNA  
(2015/10/1tik aurrera)  
Lehiakide bakoitzak aukera izango du Consumópoliseko pertsonaia animatua ordenagailura 
jaisteko. Pertsonaia pantailan azalduko zaio, eta programaturik dituen hainbat animazio egingo ditu 
(keinuak, soinu-efektuak, etab.). 

3.8. ERREGISTROA 
(2015/10/9tik 2015/12/18ra) 
Consumópolis11 eskola-lehiaketan erregistratutako talde bakoitza parte-hartze maila bereko 
ikasturteetan matrikulatutako bost ikaslek osatuko dute, eta ikastetxeko irakasle batek 
koordinatuko du taldea (ikusi Consumópolis11 eskola-lehiaketa arautzen duten oinarrien bigarren 
oinarriko 4. puntua). 

Landako Eskola Elkartuen eta Eskola Txikien kasuan, beren ezaugarri geografiko edo demografiko 
bereziengatik, arazoak baldin badituzte taldeak Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleekin 
bakarrik osatzeko, talde horiek Lehen Hezkuntzako beste ziklo batzuetako ikasleekin osatu ahal 
izango dira. 

Taldeak irakasle koordinatzaileak erregistratu beharko ditu, Erregistroa botoia sakatuta 
agertzen den pantailaren bidez. Datu pertsonalez eta profesionalez gain, bakoitzak bere pasahitza 
sartu beharko du. Erregistroan ikastetxea ere behar bezala identifikatu beharko da. 

Irakasle berak talde bat baino gehiago koordinatu ahal izango ditu, zein mailatakoak diren 
alde batera utzita, eta berariaz adierazi behar du ezagutzen dituela lehiaketa arautzen duten 
arauak eta ontzat hartzen dituela, xede honetarako ezarritako atalean. 

Erregistroko orrian irakasleak ikastetxea identifikatu beharko du (zure posta-kodea sartzean, 
zerrenda bat agertuko da), eta bere izen-deiturak, helbide elektronikoa eta pasahitz bat idatzi 
beharko ditu. 
Orri horretan, lehiakideen identifikazio-datuez gainera, honakook ere jasoko dira:  

- Taldearen izena. 
- Taldearen pasahitza. 
- Taldea osatzen duten bost kideetako bakoitzaren goitizena. 
- Bost taldekideetako bakoitzaren pasahitza. Lehiakide bakoitzak sortuko du berea, 

Consumópoliseko hirira lehen aldiz sartzen denean. 

Taldeen izen, pasahitz edo goitizenetarako ezin izango da hitz itsusirik, ez irainik, ez termino 
mingarrik erabili, horrek taldea besterik gabe kanporatzea eragingo baitu. 
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Lehiakideetako bakoitzak berariaz adierazi beharko du, ezagutzen dituela arauak eta onartzen 
dituela. 
Irakasle koordinatzaileak mezu bat jasoko du erregistratu duen posta elektronikoan, taldearen izen-
ematearen informazioarekin; mezuan, lehiakideen, ikastetxearen eta koordinatzailearen datu guztiak 
zehaztuko dira. Arretaz egiaztatu beharko duzu datu guztiak zuzenak direla, eta, horrela bada, 
taldearen datuak baliozkotu egin beharko dituzu bide bera erabiliz. 

*GARRANTZITSUA: Taldeak ezin izango du jokoan hasi, posta elektronikoa baliozkotuta egon 
arte. 
Taldearen izen-ematea berresteko mezua baliozkotutakoan, lehiakideak, identifikatu ondoren, 
lehiaketaren lehenengo fasean hasi ahal izango dira, Consumópoliseko hiriaren orrian sartuta. 

3.9. KOORDINATZAILEENTZAKO SARBIDEA 
(2015/10/12tik aurrera) 
Atal honen bidez, koordinatzaileek beren talde eta ikasleen datuak kontsultatu ahal izango dituzte: 
izenak, goitizenak eta pasahitzak, bai eta Consumópolisen bakoitzak duen parte-hartzari buruzko 
informazioa. Horretarako, erregistratzerakoan jarritako posta elektronikoko helbidea eta pasahitza 
idatzi behar ditu. 

3.10. FITXA PEDAGOGIKOAK 
(2015/10/19tik aurrera) 
Lehiakideei lehiaketako galderei erantzuten laguntzeko fitxa pedagogikoak dira. Pdf formatuan 
daude, eta online kontsultatu daitezke edo deskargatu, ondoren inprimatzeko edo kontsultatzeko. 
Consumópolisen aurreko edizioetan prestatutako fitxa guztiak sailkatuta eta eguneratuta daude. 
Bilatzaile bat dago, gako-hitzen bidez fitxak eskuratzeko. 

3.11. CONSUMÓPOLIS HIRIKO IBILBIDEA. LEHENENGO FASEA 
(2015/10/19tik 2016/01/18ra) 
Consumópoliseko hirira bakarka sartu behar da, lehiakide erregistratu gisa. 

⋅ Lehenengo aldia bada: 
1. Idatzi zure taldearen gakoa. 
2. Idatzi zure goitizena. 
3. Sortu zure pasahitz pertsonala (erregistroan sartuta geratuko da). 
4. Berretsi zure pasahitza. 
5. Jantzigelan zure pertsonaia prestatu (ikusi 4.1.1 puntua). 

⋅ Hurrengoetan: 
1. Idatzi zure goitizena. 
2. Idatzi zure pasahitz pertsonala. 

Identifikatutakoan, joko-taularako sarbidea eta lehiaketarako tresnak (4. atalean zehaztuko direnak) 
erakutsiko dituen pantaila bat azalduko da. 

3.12. SAILKAPENA 
(2016/01/20tik aurrera) 
Lehen fasea amaitu duten taldeen azken puntuazioa ematen da, puntu gehien dituenetik gutxien 
dituenera ordenatuta. Datuak maila nazionalean eta erkidegoka kontsultatu daitezke.  
Taldeen datu hauek emango dira: 

⋅ Izena.  
⋅ Pedagogia-atalean lortutako puntuak.  
⋅ Oker erantzundakoak. 
⋅ Atal ludikoan lortutako puntuak.  
⋅ Puntu-bankuko aparteko puntuak.  
⋅ Puntuak, guztira. 
⋅ Jokalari bakoitza zein laukitxotaraino iritsi den. 

*GARRANTZITSUA: Sailkapen horretan, EZ dira agertzen ibilbidea amaitu ez duten kide bat edo 
gehiago dituzten taldeak, lehen fasea ez baita gainditutzat jotzen. Koordinatzaileek beren taldeen 

!  3

 



puntuazioa ezagutu nahi badute edo beren lehiakideak zein laukitan geratu diren jakin nahi badute, 
“Koordinatzaileen sarbidearen” bidez jakin dezakete. 

3.13. TALDE-LANA. BIGARREN FASEA 
(2015/10/19tik 2016/03/7ra) 
Sartu ahal izateko, koordinatzaileak eta lehiakideak behar bezala identifikatu beharko dira, posta 
elektronikoa, goitizena eta pasahitza erabiliz. 

3.13.1. LAGUNTZA: Talde-lanerako berariazko jarraibideak  
(2015/10/19tik 2016/03/7ra) 
Lehenengo zati honetan lana egiteko taldeek jakin beharreko informazio guztia ematen da. 
Ezinbestekoa da taldean lana egiteko berariazko jarraibideen dokumentua irakurtzea lana 
egiteko. Jarraibideak dokumentu honen 6. atalean ere agertzen dira. Jarraibideak betetzen ez 
dituzten lanak lehiaketatik kanpo utziko dira. 

3.13.2. TALDE-LANA GORA ERAMATEA 
(2015/10/19tik 2016/03/07ra) 
Sarbide horren bidez, talde bakoitzaren koordinatzaileek beren taldeak/taldeek sortutako bideoa 
eraman beharko dute gora. 

Irakasleak lana igo aurretik, taldeko bost kideek ibilbidea bukatuta eduki behar dute.  

3.13.3. LANAREN FITXA BIRTUALA BIDALTZEA  
Lana igo eta gero, irakasleak inprimatu egin behar du dena delako fitxa birtuala, eta 

autonomia-erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten erakundeei bidali ezarritako epean eta 
moduan. Lehiaketako edizio honetan parte hartzen duten autonomia-erkidegoetako kontsumoko 
eskumenak dituzten erakundeen posta helbideak eta harremanetarako datuak Consumópolis 
eskola-lehiaketaren orri nagusian daude bilduta. Eskabideak aurkezteko epea autonomia-erkidego 
bakoitzak zehaztuko du dagokion autonomietako  deialdian.  Edozein  modutan  ere, Deialdi  
Nazionala  II.  ataleko  5. puntuan aurreikusitako epeak bete ahal izateko bestekoa izango da.  

Kantabriako autonomia-erkidegoko eta Ceutako Hiri Autonomoko parte hartzaileek 
AECOSANen aurkeztuko dute fitxa birtuala (C/ Príncipe de Vergara 54, 28071 - Madrid), egoitzaren 
Erregistroan edota 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein erregistro edo bulegotan. 
Fitxa aurkezteko epea: 2016ko martxoaren 1etik 15era bitartean, biak barne. 

3.13.4. LANEN ERAKUSKETA  
(2016/03/16tik aurrera) 
Lan guztiak espazio honetan jarriko dira, lehiakideek eta irakasle koordinatzaileek ikusteko. 
Lanak baloratu ditzaten, bozketa-sistema bat jarriko da. Bozkatzeko epea 2014ko apirilaren 11n 
amaituko da. Bozketa horrek ez du inolako baliorik izango, oinarrietan ezarritako sariak emateari 
dagokionean. 
Lanak, ondoko irizpide hauen arabera bilatu ahal izango dira: 

. Eskola-zikloaren arabera 

. Erkidegoaren arabera 

4. CONSUMÓPOLISEKO HIRIAREN ORRIA 
! 
(2015/10/19tik 2016/03/7ra) 
Orria honetan 3.11 puntuan adierazitako eran soilik sartu ahal izango da. 
Lehiakidea identifikatutakoan, pantaila bat agertuko da Consumópolis11ren joko-taularekin, eta 
lehiaketako lehenengo jarduera hasteko aukera egongo da. Tresnak ere hor agertuko dira. 

4.1. ERREMINTAK 
Consumópolis11 eskola-lehiaketaren lehen fase honetan parte-hartzea errazteko eta atseginagoa 
izateko, hainbat tresna jarri dira lehiakideen esku: 
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 4.1.1. JANTZIGELA 
Lehiakide bakoitzak pertsonaia bat atondu beharko du; pertsonaia hori lehiaketako jardueretan eta 
sailkapenean ere azalduko da. Hona pertsonaia pertsonalizatzeko aukerak: 

▪ Neska/mutila. 
▪ Aurpegiera. 
▪ Kolore-paleta, pertsonaien azala koloreztatzeko. 
▪ Ile mota desberdinak eta kolore-paleta, ilearentzat. 
▪ Bururako osagarriak. 
▪ Neska eta mutilentzako arropak, goi nahiz beheko alderako. 
▪ Pertsonaia kokatzeko hainbat dekoratu: hondartza, mendia, hiria, bulegoa, etab. 
▪ Osagarriak: maskota, gurpil-ohola, baloia, etab. 

 4.1.2. FITXA PEDAGOGIKOAK 
Orri nagusitik zuzenean sartuta agertzen diren ber-berak. 

 4.1.3. PUNTUAZIOA 
Lehiakidearen eta taldearen puntuazioa erakusten du. 
  

4.1.4. JOKO GUNEA 
Lehiaketaren lehenengo jardueran puntuak ematen dituzten joko ludikoetarako sarbide zuzena, 
Consumópoliseko hirian zehar ibilbidea egitean lortutako puntuazioak hobetzen saiatzeko. Joko 
bat abiarazteko, lehenengo ibilbidean sartu beharko da lehiakidea, eta dagokion laukitxoan jokatu. 

Jokalari bakoitzak nahi adina aldiz jokatu ahal izango du, baina puntuazioa hobetzeko 
gehienez ere bost saio egin ahal izango ditu.   

4.2. CONSUMÓPOLIS11 JOKOAREN TAULA 
Consumópoliseko hiria joko-taula birtual gisa erabiltzeko diseinatuta dago; 30 laukitxo ditu, eta 
lehiakideak laukitxoz laukitxo mugitzen dira, ezarrita dagoen hurrenkera jakin bati jarraituz. 
Jokoaren helburua da Consumópolis  hiriko ibilbidea osatzea, eta horretarako lehiakide bakoitzak 
20 galdera erantzun behar ditu (derrigorrezkoak), 5 joko desberdinetan jokatu (derrigorrezkoak) 
eta 5 talde-proba burutu (aukerakoak), Puntu Bankura egingo dituzten 5 bisitatan. 

Taula osatzen duten laukitxoak, beraz, hiru motatakoak izango dira: 

Banakako galderen laukitxoak (DERRIGORREZKOAK) 
Lehiakideak kontsumo arduratsuarekin lotutako galdera bati erantzun beharko dio. Jokalari 
bakoitzak guztira 20 galdera erantzun beharko digu, galdera bat, laukitxo bakoitzeko. 
Horietatik, 4, 7, 11, 14, 17, 20, 24 eta 28 laukitxoek 2D erako agertoki bat zabalduko dute 
(logela, sukaldea, merkataritza-gunea, kalea). Eskenatoki horietan elementu aktibo bat 
azalduko da, eta galdera bat egingo du. Elementu hori txikia da, eta ezkutatuta dago, eta 
lehiakideak aurkitu egin beharko du. Laguntza gisa, beste elementu batzuen gainetik 
igarotzerakoan, testuak zabalduko dira, pistak emateko. 
Eskenatoki bakoitza bi aldiz agertuko da, bi laukitxo desberdinetatik, baina elementu aktiboa 
desberdina izango da, laukitxoaren arabera. 
Lehiakide bakoitzak bi saiakera izango ditu galderari erantzuteko. Bigarren saialdian zuzen 
erantzuten ez badu, aurrera jarraituko du, baina punturik lortu gabe. 

Joko-laukitxoak (DERRIGORREZKOAK) 
Bost laukitxo dira (5, 10, 18, 25 eta 29 zenbakiko laukitxoak) lehiakidea zuzenean joko-
gunera eramango dutenak, eta hor, laukitxoari dagokion jokoan gutxienez partida bat 
bukatu beharko dute. 
Une horretatik aurrera, Consumópoliseko hiriko joko-gunetik zuzenean sartu ahal izango 
dira joko horretara, puntuazioa hobetzeko. Jokalari bakoitzak nahi adina aldiz jokatu ahal 
izango du, baina puntuazioa hobetzeko gehienez ere bost saio egin ahal izango ditu. 

Taldekako galderen laukitxoak: Puntu-bankua (AUKERAKOAK) 
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Talde bakoitzak, bost kideekin, bost aldiz bisitatu ahal izango du puntu-bankua. Bisita 
bakoitzean taldeak izaera pedagogiko proba bat burutu beharko du, elkarrekin. Horretarako, 
2, 8, 15, 22 eta 27 laukitxoetan, taldekide bakoitzak pista bat lortuko du, proba bakoitza 
burutzeko beharrezkoa izango dena. Taldekide guztiek bost pistak lortzen dituztenean, proba 
burutzeko moduan izango dira, eta bi saialdi egingo dituzte hori lortzeko, eta horrekin puntu 
estrak lortuko dituzte amaierako kontaketarako.  
Bi saialdi egin ondoren proba burutzea lortzen ez badute, taldeek ez dute puntu estrarik 
izango proba horretan. 

Talde bakoitza nahi duenean sartu ahal izango da puntu-bankuan, baina baldintza batekin: 
bost lehiakideek ordurako bost pistak lortuta izan beharko dituzte. Horretarako, bost 
lehiakideak beren pasahitz pertsonalarekin identifikatu beharko dira. Taldekideren batek ez 
badu dagokion pista lortu, sistemak ez dio utziko taldeari puntu-bankuan sartzen. 

*GARRANTZITSUA: Talde batek lehenengo zatia amaitu duela eta, beraz, bigarrenari ekin 
diezaiokeela joko da bost taldekideek banakako 20 galderei erantzun dietenean eta bost 
jokoak gainditu dituztenean. Puntu-bankuko galderak aukerakoak dira, eta ez dute inolaz 
ere mugatzen bigarren zatira igarotzea. 

5. CONSUMÓPOLISEKO HIRIKO IBIBIDEKO PUNTUAZIOA 

5.1. BANAKAKO PROBAK: GALDERAK 
Ibilbidean zehar, bananako 20 proba pedagogiko daude. Galdera bakoitzeko, hainbat puntu. 
Galderaren erantzuna zuzena bada: 
▪ lehenengo saialdian, 10 puntu. 
▪ bigarren saialdian, 6 puntu. 
Bigarren saialdian ondo erantzuten ez bada, ez dago punturik galdera horretan. 
Lehiakide bakoitzak gehienez ere 200 puntu lor ditzake, (20 X 10). 
Talde bakoitzak gehienez ere 1.000 puntu lor ditzake (5 x 200). 
Talde bateko kideek lortutako puntuak automatikoki batzen dira, eta amaierako sailkapenean 
agertzen dira. 

5.2. PROBA LUDIKOAK: JOKOAK 
Ibilbidean zehar 5 joko daude. 
Partida bakoitzaren amaieran, jokoan lortutako puntuazioa azaltzen da. 
Joko bakoitzeko gehieneko puntuazioa, 10. 
▪ Lehiakide bakoitzak lor dezakeen gehieneko puntuazioa da: 5 x 10 = 50 puntu. 
▪ Talde bakoitzak lor dezakeen gehieneko puntuazioa: 5 x 50 = 250 puntu. 

5.3. TALDEKAKO PROBAK: PUNTU BANKUA  
Puntu-bankuan, taldeak proba ondo burutzen badu, puntu estrak lortuko ditu: 

▪ lehenengo saialdian, 150 puntu estra.  
▪ bigarren saialdian, 80 puntu estra. 

Bigarren saialdian ondo erantzuten ez bada, ez dago punturik galdera horretan. 
Puntu horiek puntuazio globalari gehituko zaizkio. 
Beraz, hemen lor daitekeen gehieneko puntuazioa: 150 x 5 = 750 puntu 

Taldeak guztira, ibilbidearen bukaeran lor dezakeen gehieneko puntuazioa 2.000 
puntukoa da. 

!6. TALDE-LANA – JARRAIBIDE BEREZIAK 
(2015/10/19tik 2016/03/7ra) 

Consumópolis11eko bigarren jarduera edo zatia. 
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Edizio honetan, bideo bat egin beharko dute taldeek. Bideo horretan, kultur-tradizio desberdin bik 
egun nola kontsumitzen duten erkatuko da. Gehienez ere, minutu bat iraungo du. 

. Lehen Hezkuntzako taldeek elikadurarekin (elikagaiak, dieta, etab.) eta aisiarekin 
zerikusia duten alderdiak erkatu beharko dituzte. 

. Bigarren hezkuntzako taldeek, berriz, aisia erkatuko dute edo produktu edo zerbitzuen 
erosketa. 

Argi eta garbi adierazi behar da zein kultur-tradizio erkatuko diren, bai eta izenburua eta eslogana 
ere.  

6.1. BIDEOAREN IZENBURU EDO ESLOGANAREN ESKAKIZUNAK 

• Kutsu positiboa eduki beharko du. 
• Prosan edo bertsotan idatzita egon daiteke, edo oro har zentzua duen hitz-joko bat izan 

daiteke.  
• Argitaragabea eta originala izan behar du, eta beste lehiaketa batean saritua izan ez dena. 
• Ortografia-akatsak baditu, lana automatikoki atzera botako da. 

6.2. BIDEOEN ESKAKIZUNAK 

• Bideoek izenburuaren edo eslogana osatu beharko dute, eta zentzua eman beharko 
diote.  

• Ezin da sartu publizitaterik  (benetako produktuen edo zerbitzuen marken irudiak), 
ospetsu edo ezagunik (kirolariak, politikariak, abeslariak, etab.) eta  fikziozko 
pertsonaiarik.  Sare sozialak eta Internetako programa edo orrialdeak berariaz aipatzen 
dituen sinbolorik ere ez. 

• Lanek ezin dute izan irudi edo eduki bortitzik, sexistarik, arrazistarik edo egungo 
eskolaren balioen kontrakorik. 

6.3. LANA PLATAFORMARA IGOTZEA  

• Bideoak Youtubera igoko dira zuzenean. Koordinatzaileek, bideoaren id-a lortu ondoren, 
Cosumopolisen orrialdera igoko dute, dagokion atalera. 

• Pribatutasuna gordetzeko, bideo ezkutua aukera markatuko da, Youtube plataformak 
uzten dituen hiru aukeren artean (bideo pribatua, publikoa edo ezkutua). Bideo ezkutuak 
ez dira agertzen bilaketetan; estekaren bidez baino ezin dira erreproduzitu, eta lehiaketan 
parte hartzen duten irakasle koordinatzaileak, ikasleak eta epaimahaikideak baino ezin 
dira sartu esteka horietan. Irakasleek berariazko baimena eskatuko diete 14 urtetik 
beherako ikasleei legezko ordezkariei, bideoetan agertzen baldin badira. Baimen-eredu 
bat dago: lehiaketaren plataformatik deskargatu daiteke.  

• Lehiaketaren bigarren fasean sartzean, dokumentu bat bistaratu daiteke, non zehatz 
mehatz azaltzen den  zer urrats egin behar diren bideoa zuzen igotzeko. 

Arazo teknikoengatik bideoa igotzeko zailtasunak edo eragozpenak dituzten taldeek posta 
elektroniko bat bidali beharko diote lehiaketaren administrazioari, eta administrazioak, bide bera 
erabiliz, zer prozedura jarraitu behar duten azalduko die. 
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6.4. LEHIAKETAREN AMAIERA  

Irakasleak bideoa zuzen igo ostean, amaitutzat joko da lehiaketako parte-hartzea.  

Une horretatik aurrera, epaimahaiak banan-banan ebaluatuko ditu bideoak, bai eta lehenengo 
faseko zenbakizko kalifikazioak ere, irabazle nor den erabakitzeko. 
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