
 
 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

2007-2008ko ESKOLA LEHIAKETAREN OINARRIAK: 
KONTSUMO ARDURATSUAri buruzko  

CONSUMÓPOLIS3  
“Egun bat ...-(r)en bizitzan” 

 
 
LEHENENGOA.- XEDEA  

 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta hainbat autonomia-erkidegok (Asturietako 
Printzerria, Kanariak, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Katalunia, 
Extremadura, Galizia, Errioxa, Madrilgo Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, 
Valentziako Erkidegoa eta Melilla Hiria) Consumópolis3 2007-2008ko eskola-
lehiaketa antolatu dute, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako (DBH) lehenengo eta bigarren zikloetan eskolatutako 
gazteentzat. 

 
2.- Oinarri hauen helburua adierazitako Lehiaketan parte-hartzeko eta izapidetzeko 
prozedurak arautzea da, baita deialdiarenak eta irabazleei ematen zaizkien sarienak 
ere. 
 
3.- Irabazleei emango zaizkien sarien deialdiak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoaren arabera arautuko dira. 
 
4.- Lehiaketaren helburu nagusia ikastetxeek —irakasle eta ikasleen bitartez— 
Kontsumitzailearen Hezkuntzarekin loturiko jardueretan parte-har dezaten sustatzea 
da, horrela, ikasleak kontsumo-ekintzak modu kontzientean, kritikoan, solidarioan eta 
arduratsuan egiteak duen garrantziaz sentsibilizatzeko. 
 
5.- Lehiaketak bi fase ditu: Fase Autonomikoa eta Fase Nazionala. 
 
6.- Fase Autonomikoan Lehiaketaren antolakuntzari atxikitako Autonomia 
Erkidegoetan kontsumo-arloko eskumenak dituzten Zuzendari Nagusiek erabakiko 
dute zein den beren Erkidegoko irabazle autonomikoa, beren lurralde-eremuan parte 
hartzen duten taldeen artean. 
 
7.- Bestalde, Kontsumo Institutu Nazionaleko presidenteak erabakiko du zeintzuk 
diren Lehiaketaren Fase Nazionaleko irabazleak, fase horretan parte hartzen duten 
taldeen artean. 
 
BIGARRENA.- PARTE-HARTZAILEAK 
 
1.- Parte hartzeko hiru maila daude: 
 

⋅ Lehen Hezkuntzako 3. Zikloko ikasleak 
⋅ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. Zikloko ikasleak 
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⋅ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. Zikloko ikasleak 
 
2.- Lurralde nazionaleko edozein ikastetxe publiko, itunpeko zein pribatutan goian 
adierazitako hiru mailetan matrikulatutako ikasle guztiek parte har dezakete lehiaketa 
honetan lehiarako erregimenean. 
 
3.- Lehiaketan izena emateko, ziklo bereko bost ikasleko taldeak aurkeztuko dira, eta 
ziklo horretako irakasle batek koordinatuko ditu. Irakasle batek aukera izango du 
ziklo bereko talde bat baino gehiago koordinatzeko. Ikasle batek talde bakar batekin 
eman ahal izango du izena. 
 
HIRUGARRENA.- PARTE-HARTZAILEEN ERREGISTROA 

 
1.- Taldeak zuzenean erregistratuko dira Kontsumoko Institutu Nazionalak 
LEHENENGO Oinarriaren 1. puntuan adierazitako Autonomia Erkidegoetan 
eskuragarri jarri dituen Internet orrietan —helbideak II. Eranskinean azaldu dira—, 
edo Lehiaketaren orri nagusian, www.consumopolis.es. Antolatzaileek haien 
erregistroaren berri emango diete bide elektronikoz erregistratuko diren talde guztiei, 
eta lehiakideek berretsi egin beharko dute erregistro hori bide bera erabiliz.  
 
2.- Izena eman duten taldeak biltzen dituen erregistroa sortuko da; taldekide guztiak 
(izena, deiturak eta nick-a) eta irakasle arduraduna identifikatuko dira. Gainera, 
taldearen eta irakasle arduradunaren pasahitzak erregistratuko dira. 
 
3.- Parte-hartzaile batek lehen aldiz jokatzen duenean, bere taldearen pasahitza eta 
bere nick-a sartu beharko ditu eta ematen zaizkion argibideei jarraiki, bere pasahitz 
propioa sortu beharko du, bere taldearen erregistroari erantsiko zaiolarik. Une 
horretatik aurrera jokoan sartu nahi duen bakoitzean pasahitza erabili beharko du 
identifikazio gisa. 
 
4.- Parte-hartzaile bakoitzak pertsonaia bat konfiguratuko du. Ikaslearen partida 
guztietan egongo da pertsonaia hori, baita sailkapenean, nick-aren ondoan eta 
gainerako taldekideen nick-en ondoan ere.  
 
5.- Parte-hartzaileak beren nick-arekin ageriko dira une oro Internet orrian, 
anonimatua gordetzeko. 
 
6.- Ezinbesteko arrazoiengatik eta behin bakarrik, taldekide batek beste bat ordeztu 
ahal izango du, antolatzaileek onartu ondoren. Antolatzaileek emango dituzte 
bestalde, taldekide berriaren izen-emateari ekiteko jarraibide zehatzak. 
 
7.- Izena emateko epea 2007ko urriaren hamabostean hasi eta azaroaren hogeita 
hamarrean amaituko da. 
 
LAUGARRENA.- LEHIAKETAREN GARAPENA 
 
1.- Lehiaketak bi zati ditu, eta parte-hartzaileek hainbat jarduera egin behar dituzte. 
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2.- Lehen zatiko jardueran pedagogia- eta jolas-izaerako probak konpondu beharko 
dira. Proba horiek parte-hartzaileei aurkeztuko zaizkie Consumópolis3 Internet 
bidezko joko elkarreragilearen garapenean. Jokoaren ezaugarriak eta diseinua 
Oinarri hauetako I. Eranskinean xehatu dira. 
 
3.- Consumópolis3 jokoko parte-hartzea 2007ko azaroaren 30ean amaitu beharko 
da. Data horren ondoren jolasteko egokituriko Internet-atarian eginiko jarduera orok 
ez du taldearen puntuazioan inongo ondoriorik izango. 
 
4.- Bigarren zatian kontsumo arduratsuaren balioak azpimarratzen dituen aldizkari 
bat egingo da, eta honako ezaugarri hauek izango ditu: 
 

- Lehen Hezkuntzako 3. zikloko taldeentzat: 
 

. Kontsumo Arduratsuari buruzko edukiak bilduko dituen paperezko 
aldizkari bat egitea. 

. Luze-laburrera: gutxienez 8 orrialde eta gehienez 12. 

. Tamaina: DINA 4 

. Egitura eta edukiak honako hauek izango dira: 
- Portada, Izenburua eta Kontraportada. 
- Kontsumo arduratsuari buruz Erakunde, Instituzio edo gizartean 

garrantzi berezia duen pertsona bati eginiko elkarrizketa. 
- Gaiarekin loturiko kontakizun labur edo ipuin bat. 
- Denbora-pasen eta/edo jokoen atal bat. 

 
- DBHko 1. eta 2. zikloko taldeentzat. 

 
. Kontsumo Arduratsuari buruzko edukiak bilduko dituen paperezko 

aldizkari bat egitea. 
. Luze-laburrera: gutxienez 12 orrialde eta gehienez 16. 
. Tamaina: DINA 4 
. Egitura eta edukiak honako hauek izango dira: 
 

- Portada, Kontraportada eta Izenburua. 
- Lehiaketaren gaiari buruzko elkarrizketa bat garrantzia duen 

pertsona bati. 
- Iritzi-artikulu bat.  
- Ikastetxearen ingurunearen iritziak bilduko dituen atal bat (familia, 

merkatariak, irakaslea, erakundeak, eta abar). 
- Sormenari eskainitako atal bat, honako hauek bildu ahal izango 

dituelarik: asmaturiko iragarkiak, denbora-pasak, jokoak, komikiak, 
olerkiak, eta abar. 

- Aldizkarietako beste ohiko eduki batzuk. 
 

5.- Talde bakoitzak aldizkari bakarra aurkeztu ahal izango du. 
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6.- Joko elkarreragileko probak ebazteko eta aldizkaria egiteko laguntza gisa 
ikasleek eta irakasleek proba bakoitzarekin eta kontsumo arduratsuarekin loturiko 
informazio-fitxak izango dituzte PDF formatuan jokoaren euskarri den web-orrian. 
Bestalde, parte-hartzaileek eskuragarri izango dituzte 2006-2007ko Consumópolis2 
Eskola Lehiaketako informazio-fitxak. 
 
7.- Era berean, Kontsumoko Institutu Nazionalaren, eta eskumeneko Autonomia 
Erkidegoen, Udalen eta Kontsumitzaile Elkarteen Erakundeen orrietan bildutako 
informazioa kontsultatzea aholkatzen zaie parte-hartzaileei. 
 
8.- Talde batek lehiaketa honetan ematen diren sarietako bat irabazteko aukera izan 
dezan, honako hauek bete beharko ditu: 
 

- HIRUGARREN Oinarrian zehaztutako parte-hartzaileen erregistroan 
erregistratua egotea, garaiz eta behar den moduan. 

- Taldea osatzen duten kide guztiek jokoan pedagogia- eta jolas-izaera duten 
proba guztiak burutu beharko dituzte. 

- Eginiko aldizkaria Autonomia Erkidegoen kontsumo-arloko eskumeneko 
erakundeei edo Kontsumoko Institutu Nazionalari bidaltzea, garaiz eta behar 
den moduan. 

 
BOSGARRENA.- FASE AUTONOMIKOA 
 
1.- Lehiaketaren Fase Autonomikoan Lehiaketa antolatzen duten eta LEHENENGO 
Oinarriko 1. puntuan adierazi diren Autonomia Erkidegoetako ikastetxeek bakarrik 
parte hartuko dute. 
 
2.- Berezko hizkuntza duten Autonomia Erkidegoetako talde parte-hartzaileek 
hizkuntza hori edo gaztelania hautatu ahal izango dituzte LAUGARREN Oinarriko 3. 
puntuan adierazitako aldizkaria aurkezteko. 
 
3.- Aldizkari horiek parte-hartzaileen Autonomia Erkidegoan kontsumo-arloan 
eskumena duen Zuzendaritza Nagusian aurkeztu ahal izango dituzte dagokien 
erregistroaren bitartez, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 
artikuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetan. 
 
4.- Aurten Lehiaketan parte hartzen duten Autonomia Erkidegoetan Kontsumo-arloko 
eskumenak dituzten Zuzendaritza Nagusien helbideak urteko deialdiari dagokion 
eranskinean adieraziko dira. 
 
5.- Aldizkaria aurkezteko epea Sari Autonomikoen Deialdian zehaztuko da 
Autonomia Erkidego bakoitzarentzat. 
 

4 
 



 

6.- Antolakuntzan parte hartzen duten Autonomia Erkidegoetan kontsumo-arloan 
eskumena duen Zuzendaritza Nagusi bakoitzak izapidetze-egintzen instrukzioa 
egingo du irabazle autonomikoei sariak emateko. 
 
7.- Eskola Lehiaketa antolatu duten Autonomia Erkidegoetan kontsumo-arloan 
eskumena duten Zuzendari Nagusiek izendatuko dituzte LAUGARREN Oinarriko 7. 
puntuan ezarritako betekizunak biltzen dituzten eta Lehiaketan parte hartu duten 
Erkidego bakoitzeko taldeen jarduna balioetsiko duten epaimahaiak. 
 
8.- Kontsumo-arloko eskumena duten Autonomia Erkidego antolatzaileetako 
Zuzendari Nagusiek erabakiko dute beren eskumenen eremuan nortzuk izango diren 
Lehiaketaren irabazle autonomikoak. 
 
9.- Epaimahai horien funtzionamendua azaroaren 26ko Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen II. 
kapituluan ezarritako arauen arabera arautuko da. 
 
SEIGARRENA.- FASE NAZIONALA 
 
1.- Lehiaketaren Fase Autonomikoan parte hartzen ez duten taldeek —beren 
Autonomia Erkidegoa ez delako Lehiaketaren antolatzaileetako bat— LAUGARREN 
Oinarriaren 3. puntuan adierazitako aldizkariak Kontsumoko Institutu Nazionalean 
aurkeztu beharko dituzte (Príncipe de Vergara 54 kalea, 28071 – Madril) dagokien 
erregistroaren bitartez edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 
artikuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetan, 2008ko otsailaren 17a eta 
martxoaren 31 bitartean. 
 
2.- Kontsumoko Institutu Nazionaleko zuzendariak Informazio, Prestakuntza eta 
Hezkuntza Lan-taldeak osatzen dituztenen artean aurreko puntuan adierazitako 
taldeek Lehiaketan izan duten jarduna balioetsiko duen Balorazio Batzordea 
izendatuko du, eta horien artean, Fase Nazionalean Fase Autonomikoetako 
irabazleekin batera parte hartuko duten hiru taldeak izendatuko ditu —bat parte-
hartze maila bakoitzeko—. 
 
3.- Deialdi honetan parte hartuko dute, lehiarako erregimenean, Lehiaketa antolatu 
duten Autonomia Erkidegoetako Lehiaketako Fase Autonomikoan dagokien parte-
hartze maila bakoitzeko talde irabazleek, fase autonomikoan parte hartu ez zutenen 
artean aurreko puntuan adierazitako moduan izendaturiko taldeekin batera 
 
4.- Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkidegoetan kontsumo-arloan eskumena 
duten Zuzendaritza Nagusiek, Kontsumoko Institutu Nazionalari jakinaraziko diote 
nortzuk izan diren irabazleak, eta beraz, Fase Nazionalean parte hartuko duten 
taldeak, beren Erkidegoan. Horretarako irabazle autonomikoak ziurtatuko dituen 
dokumentua eta talde irabazle bakoitzak diseinaturiko aldizkaria (LAUGARREN 
Oinarrian adierazitakoa) bidaliko dituzte Institutura. 
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5.- Fase autonomikoko irabazleek aldizkaria beren Erkidegoko hizkuntza ofizialean 
egin badute, Erkidego hori arduratuko da fase nazionalean aurkeztu ahal izateko 
gaztelaniara itzultzeaz, horrela epaimahai berak finalista guztiak modu berean 
ebaluatu ahal izateko. 
 
6.- Dokumentazio hori Kontsumoko Institutu Nazionalaren Erregistro Orokorrean 
aurkeztuko da (Príncipe de Vergara kalea, 54; 28006-Madril), edo posta ziurtatu 
bidez helbide horretan bertan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 
artikuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetan, 2008ko apirilaren 14a baino 
lehen. 
 
7.- Dokumentazioak konpon daitezkeen akatsak baditu, Oinarri honetako 4. puntuan 
adierazitako Unitateei akats horiek 10 egun baliodunetan konpon ditzatela eskatuko 
zaie, adierazitako 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluetan ezarritakoari jarraiki. 
 
8.- Irabazleak nortzuk izango diren erabakiko duen epaimahaia honako hauek 
osatuko dute: 
 

- Kontsumoko Institutu Nazionalaren zuzendaria; Epaimahaiko burua izango da. 
- Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren Zuzendari Nagusia 
- Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseiluaren Lehendakaria 
- Kontsumo Lankidetzako Batzordearen Informazioko, Prestakuntzako eta 

Hezkuntzako Lan Taldearen Presidentea. 
- Kontsumoko Institutu Nazionalaren Kontsumo Kalitateko Zuzendariorde 

Nagusia; idazkaria izango da. 
 
9.- Epaimahaiaren funtzionamendua azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. kapituluko 
II. tituluan bilduriko arauek arautuko dute. 
 
10.- Epaimahaiak sarien irabazleen ebazpen-proposamena aurkeztuko dio 
Kontsumo Institutu Nazionaleko presidenteari. Epaimahaiaren arabera parte-hartze 
mailaren bateko kandidatura guztiek ez badituzte behar adina merezimendu biltzen, 
sariak eman gabe geratuko dira. 
 
11.- Sariak, Kontsumoko Institutu Nazionalaren presidentearen ebazpenaren bitartez 
emango dira 2008ko maiatzaren 31 baino lehen. 
 
12.- Ebazpen hori Kontsumoko Institutu Nazionalaren iragarki-taulan argitaratuko da, 
baita Institutuaren web-orrian (www.consumopolis.es) eta Consumópolis3 Eskola 
Lehiaketaren web-orrian (www.consumopolis.es) eta Lehiaketa antolatu duten 
Autonomia Erkidegoen web-orrietan ere. 
 
13.- Adierazitako ebazpenak administrazio-bidea amaitu egiten du eta horren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
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30/1992 Legearen 116. artikuluan ezarritako berraztertzeko errekurtsoa ezarri ahal 
izatea bazter utzi gabe. 
 
14.- Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehieneko epeak ez ditu sei hilabeteak 
gaindituko, deialdia argitaratzen den unetik zenbatzen hasita, deialdi horrek bere 
eraginak beste data batera atzeratzen dituenean salbu, azaroaren 17ko 38/2003 
Legearen 25.4 artikuluari jarraiki. Epe hori igarotakoan esanbidezko ebazpenik eman 
ez bada, interesdunek administrazioaren isilbidez ezetsitzat hartu ahal izango dituzte 
beren eskaerak. 
 
ZAZPIGARRENA.- SARIAK 
 
1.- Lehiaketa antolatu duten Autonomia Erkidegoetan kontsumo-arloan eskumena 
duten Zuzendaritza Nagusiek dagozkien irabazle autonomikoei emango zaizkien 
sariak ezarriko dituzte. 
 
2.- Lehiaketaren Fase Nazionala irabaziko duten taldeetako bost kideek eta irakasle 
koordinatzaileak ordenagailu eramangarri bana jasoko dute sari gisa. Gainera, saria 
irabazi dutela egiaztatuko duen diploma bat ere jasoko dute.  
Talde irabazleen ikastetxeek 2.000 €-ko saria jasoko dute, baita saria irabazi dutela 
egiaztatuko duen Diploma ere. 
 
3.- Lehiaketaren Fase Nazionala irabazten dutenentzako sari-banaketa Madrilen 
egingo da eta bertara ikasle-irabazleak bi senide eta lana koordinatu duen 
irakaslearekin batera joan ahal izango dira. Kontsumoko Institutu Nazionalak bere 
gain hartuko ditu bidaien eraginez sortuko diren gastuak. 
 
 
ZORTZIGARRENA.- BALORAZIO IRIZPIDEAK 
 
1.- Sistemak berak automatikoki ezarriko du Consumópolis3 jokoan bildutako 
probak balioesteko modua, I. Eranskinean zehaztutako jakintza- eta trebetasun-
irizpideak oinarritzat hartuta. 
 
2.- Aldizkaria balioesteko honako irizpide hauek jarraituko dira: 
 

- “Kontsumo Arduratsua” gaiari egokitzea   % 40 
- Mezuen eta edukien orijinaltasuna   % 30 
- Aldizkariaren diseinua     % 30 

 
 
3.- Lehiaketaren Fase Autonomikoan parte hartu izana balioesteko aldizkariaren 
pisua % 60koa izango da eta Consumópolis3 jokoarena % 40koa. 
 
4.- Lehiaketaren Fase Nazionalean talde guztiek zero puntu izango dituzte hasieran 
eta Epaimahaiak Consumópolis3 jokoan lorturiko puntuazioa balioetsiko du, baita 
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eginiko aldizkaria 2. puntuan ezarritako irizpideen arabera egin izana ere, 
Epaimahaiak aintzat hartzen duen ponderazioarekin. 
 
BEDERATZIGARRENA.- LANAK ERAKUSTEA ETA LANEN JABETZA 
 
1.- Irabazten duten lanak Kontsumoko Institutu Nazionalaren egoitzan erakutsiko 
dira. 
 
2.- Fase Autonomikoa eta Fase Nazionala irabaziko duten lanak Kontsumoko 
Institutu Nazionalaren eta autonomia-erkidegoen esku geratuko dira, eta erakunde 
horiek lan horiek modurik egokienean argitaratzeko eskubidea izango dute, LEHEN 
Oinarrian aurreikusitako helburuak betetzeko. 
 
HAMARGARRENA.- PUBLIZITATEA  
 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta parte hartzen duten Autonomia Erkidegoek 
Lehiaketaren sustapena eta publizitatea egingo dute, egokitzat jotzen dituzten 
baliabideak erabiliz. 
 
2.- Orobat, Erakunde horiek saria irabaziko duten lanen publizitatea egingo dute. 
 
HAMAIKAGARRENA.- INFORMAZIOA 
 
1.- Eskola Lehiaketari buruzko informazio osagarria eskatzeko II. Eranskinean bildu 
diren helbideetara jo dezakezu. 
 

Madril, 2007ko uztailaren 20a 
 

KONTSUMOKO INSTITUTU NAZIONALAREN ZUZENDARIA, 
 
 
 
 

Sin.: Ángeles Heras Caballero 
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I. ERANSKINA 
CONSUMÓPOLIS3 ESKOLA LEHIAKETA 

“Egun bat ...-(r)en bizitzan” 
Jarraibideak 

 
 
I.- SARRERA  

 
 
Consumópolis jokoa “Kontsumo Arduratsua” eskola-lehiaketaren barnean biltzen da. 
Kontsumoko Institutu Nazionalak eta hainbat Autonomia Erkidegotan (Asturietako Printzerria, 
Kanariak, Kantabria, Gaztela eta Leon, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Madrilgo Erkidegoa, 
Valentziako Erkidegoa, Extremadura, Galizia, Euskal Herria, Errioxa, Melilla Hiria) kontsumo-
arloko eskumenak dituzten erakundeek antolatzen dute lehiaketa hori. 

Eskola Lehiaketan parte hartzeko izena ematen duten lurralde nazionaleko edozein ikastetxe 
publiko, itunpeko edo pribatutan Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloan eta Bigarren 
Hezkuntzako Lehen eta Bigarren Zikloetan matrikulatutako ikasleek parte hartzeko aukera 
izango dute. 
 
II.- IZEN EMATEA 

 
 
Parte-hartzaileak 2007ko urriaren 15etik azaroaren 30era bitarte erregistratu behar dira, 
biak barne. 

Izen-ematea taldeka egingo da, eta ziklo bereko bost parte-hartzailek osatuko dute talde 
bakoitza. Ziklo bereko irakasle batek koordinatuko du taldea, eta irakasle batek aukera 
izango du ziklo bereko talde bat baino gehiago koordinatzeko.  
 
Taldeak zuzenean erregistratuko dira Kontsumoko Institutu Nazionalak Autonomia 
Erkidegoetan eskuragarri jarri dituen Internet orrietan —helbideak II. Eranskinean azaldu 
dira—, edo Lehiaketaren orri nagusian: www.consumopolis.es
 
Taldeen araberako erregistroa sortuko da; taldekide guztiak (izena, deiturak eta nick-a) eta 
irakasle arduraduna identifikatuko dira. Gainera, taldearen eta irakasle arduradunaren 
pasahitzak erregistratuko dira. Parte-hartzaile batek lehen aldiz jokatzen duenean, bere 
taldearen pasahitza eta bere nick-a sartu beharko ditu. Une horretatik aurrera, eta emango 
dizkioten argibideei jarraituz, jokoan sartzeko behin betiko pasahitz pertsonala sortuko du, 
eta hura baliatuko du betiere bere burua identifikatzeko jokoan sartu behar duen bakoitzean. 
 
Gainera, parte-hartzaile bakoitzak pertsonaia bat konfiguratuko du. Ikaslearen partida 
guztietan egongo da pertsonaia hori, baita sailkapenean, nick-aren ondoan eta gainerako 
taldekideen nick-en ondoan ere.    
 
Ikaslea nick batekin ageriko da une oro Internet orrian, bere datu pertsonalak babesteko. 

 
Irakasleak web-orri nagusitik kontsultatu ahal izango ditu lehiaketan izena eman duten bere 
taldearen (taldeen) datu guztiak. Bere helbide elektronikoa eta pasahitz pertsonala sartu 
beharko ditu.    
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Erabiltzaileek banan-banan ere parte har dezakete Consumópolis jokoan, gonbidatu gisa. 
Kasu horretan puntuak ez dira erregistratuko. Erabiltzaile gonbidatua ezin izango da 
“Consumopolis kluba” eta “Joko Aretoan” sartu. 
 
III.- “CONSUMÓPOLIS” JOKOAREN EZAUGARRIAK  

 
 
3.1 – PROBEN IBILBIDEA 
 
Parte-hartzaileen eskura egongo da 2007ko urriaren 15etik 2007ko azaroaren 30era arte, 
biak barne. 
 
Ibilbideak 38 proba bilduko ditu guztira: 28 pedagogia-proba eta 10 joko/test. Joko/testak 
ibilbide osoan banaturik egongo dira. 
 
Probak modu sekuentzialean aurkeztuko dira. “N+1” proba “n” proba gainditu ondoren 
egongo da operatibo eta ez du bestelako denbora-eskakizunik izango. N+1 proba gainditu 
ondoren desaktibatu egingo da eta jokalariak ezin izango du bertara itzuli. 
 
Jokalariak ibilbidean 16 aldiz aldatuko du jokalekuz eta 6 jokaleku ezberdin aurkituko ditu: 
 

 Logela 
 Bainu-gela 
 Sukaldea 
 Kalea 
 Ikastetxea 
 Supermerkatua. 

 
Jokaleku bakoitza marko batean agertuko da eta ordua eta eguneko zereginak edukiko ditu. 
Jokalariak behar bezala erantzuten duenean erlojuak automatikoki x minutu egingo ditu 
aurrera.  
 
Jokaleku bakoitza ikuspegi isometrikoarekin eraiki da.  
Jokalariaren pertsonaia jokalekuan dago. 
Jokalariak bere pertsonaia mugiarazi dezake saguarekin klik bat eginez jomugaren laukian. 
Pertsonaia automatikoki mugitu egingo da. 
 
Jokalekuz aldatzeko jokalariak pertsonaia dagokion aterantz mugitu beharko du. Pertsonaia 
atera iristerakoan jokaleku berria automatikoki irekiko da. Adibidez, pertsonaia logelan 
badago bainu-gelara joateko pertsonaia bainu-gelaren ateraino eraman beharko da.   
 
Jokaleku bakoitzak 2tik 12 objektu aktibora arte izan ditzake, kasuaren arabera.  
 
Objektu aktibo bakoitzak galdera bat ireki dezake, test-joko bat edo pdf formatuko fitxa 
pedagogiko bat. Elementu aktibo bat irekitzeko jokalariak pertsonaia elementu horretara 
hurbildu beharko du. 
 
Pedagogia-proba: galderak
Taldeko kide guztiek erantzun zuzena eman beharko diete galdera guztiei. Galdera behar 
bezala erantzun denean sarbideak desaktibatzen dira. 
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Jolas-probak: test-jokoak
Jolas zatia trebetasunerako eta gogoetarako jokoa da. Jokoan sartzeko jokalariak galdera 
erraz bat erantzun beharko du. Galdera horrek ez du punturik emango zuzenean, jokorako 
sarbidea besterik ez du ematen.  
 
Jokoan puntuak lortzeko maila jakin batera iritsi behar da.  
Jokoa baliozkotzeko behin sartzearekin nahikoa da. Ez da gutxieneko puntuaziorik eskatzen. 
Jokoan sartu ondoren desaktibatu egiten da eta jokalariak, bere puntuazioa hobetu nahi 
badu “Joko Aretotik” sartu beharko du jokoan. Nahi adina aldiz jokatu ahal izango du baina 
bere puntuazioa 5 aldiz besterik ezin izango du hobetu. 
 
3.2 – JOKO ARETOA  
 
(erregistraturiko jokalariak soilik sartu ahal izango dira 2007/10/15etik 2007/11/30era arte). 
Jokoetarako zuzeneko sarbidea proba-ibilbidean ezarri da. Joko bat operatibo egon dadin 
jokalariak aldez aurretik sartu beharko du proba-ibilbidetik.  
Erabiltzaileak bere puntuazioa hobetzeko aukera dauka. Nahi adina aldiz jokatu ahal izango 
du baina bere puntuazioa 5 aldiz besterik ezin izango du hobetu.  
 
3.2 - CONSUMÓPOLIS KLUBA ETA CONSUPINTA JOKOA 
 
(erregistraturiko jokalariak soilik sartu ahal izango dira 2007/10/15etik 2007/11/30era arte).  
 
Jokalari anitzeko denbora errealeko jokoa da eta Chat eta guzti dauka. Jokalariak jokalekutik 
mugituko dira beren pertsonaiaren bitartez eta beste jokalariak mugitzen ikusiko dituzte. 
Haiekin bunbuiloen bitartez hitz egiteko aukera dute.  
 
Consumópolisen klubetik ikasleak Consupinta Jokoan sartu ahal izango dira. Areto birtual 
batean ikasleak on-line joka dezake beste jokalari batzuekin (gehienez 8 jokalari). Jokalariek 
asmatu behar dute marraztea egokitu zaion lagunak egindako marrazkiari dagokion hitza. 
Hitz hori kontsumo arduratsuarekin zerikusia duen glosario batetik hautatu da. Jokalari 
guztiek marrazkia ikusten dute aldi berean, eta une oro erantzuteko aukera dute, hitza 
idatziz.  
Puntuak ez zaizkie lehiaketa-jokoaren puntuei gehitzen. Ikasleak joko honen sailkapen 
orokorra kontsulta dezake.  
 
IV - PUNTUEN ZENBAKETA 

 
 
4.1 – PEDAGOGIA PROBA: galderak 
 
Puntuak galdera bakoitzeko ematen dira; galderak dekoratuko objektuei dagozkie. 
 
Galdera bati erantzun zuzena ematen bazaio: 
- lehen saioan     12,5 puntu 
- bigarren saioan    6 puntu 
- hirugarren saioan     3 puntu 
- hirugarren saioaren ostean   2 puntu  

 
Galderari erantzun zuzena ematen ez bazaio  0 puntu. 
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Jokalariak nahi adina aldiz erantzun ahal izango du. 
Ondo erantzun ondoren, galdera desaktibatu egiten da eta jokalariak bere taldearentzat 
lorturiko puntuazioa agertzen da.  
 
Ibilbidean 28 pedagogia-proba daude. 

 Ikasle batentzako gehieneko nota 350 puntu dira. 
 Taldeak pedagogia zatian lor dezakeen gehieneko nota 5 x 350 = 1750 puntu 

dira. 
 
Talde bateko jokalariek lorturiko puntuak batu egiten dira eta zuzenean azken sailkapenean 
agertzen dira. 
 
4.2 – JOLAS PROBA: test-jokoak 
 
10 test/joko daude ibilbide osoan. 
Jokora sartu ahal izateko beharrezkoa da galdera erraz bati erantzutea. 
Galdera horrek ez du punturik emango zuzenean, jokorako sarbidea besterik ez du ematen. 
 
Partida bakoitzaren amaieran jokoan lorturiko puntuazioa agertuko da.  
Joko bakoitzeko gehieneko puntuazioa 5ekoa da. 
Ibilbidean 10 joko daude. 

 Ikasle batentzat gehieneko nota honako hau da: 5 x 10 = 50 puntu 
 Taldearentzat gehieneko nota honako hau da: 5 x 50 = 250 puntu. 

 
V - PUNTUAZIOA 

 
 
Taldeek Consumópolis3 jokoan lorturiko azken puntuazioa jakinarazteko Autonomia 
Erkidego bakoitzeko eta Hiri Autonomoko zerrenda bat egingo da eta beste bat herrialde 
osorako. Zerrenda horretan taldeak puntuazio handiena lortu duenetik txikiena lortu duenera 
arte ordenatuko dira. 
Zerrenda horietan taldeen puntuazioa eta honako datu hauek adieraziko dira: 

• Taldearen izena 
• Pedagogia zatiko puntuak (gehieneko puntuazioa = 1750) 
• Erantzun okerrak 
• Jolas zatiko puntuak (gehieneko puntuazioa = 250) 
• Guztizko puntuak (gehieneko puntuazioa = 2000) 
• Partaideak: 

- Pertsonaia  
- Nick-a 
- Jokalaria eguneko zer ordutan dagoen. 

 
GARRANTZIZKOA: Talde baten puntuak aintzat har daitezen ezinbestekoa da taldeko kide 
guztiek ibilbidearen pedagogia zatiko galdera guztiei behar bezala erantzutea eta test-joko 
guztietan behin sartu izana.   
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II. ERANSKINA 
CONSUMÓPOLIS3 ESKOLA LEHIAKETA 

“Egun bat ...-(r)en bizitzan” 
Helbideak 

 
 
Instituto Nacional del Consumo 
 Subdirección General de Calidad del Consumo  
 Área de Información, Formación y Educación 
 C/ Príncipe de Vergara, 54 
 28071 Madrid 
 Telefonoa: 918224437  918224435 918224456 
 www.consumo-inc.es
 
 

AUTONOMIA ERKIDEGOAK 
 
Asturietako Printzerria 
 Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
 Servicio de Consumo 
 C/ Santa Susana, 20; 2º 
 33007 Oviedo Asturias 
 Telefonoa: 985108304 
 www.princast.es
 
Kanariak 
 Dirección General de Consumo 

Servicio de Ordenación y Consumo de Las Palmas (Sección de Formación) 
 C/ León y Castillo 200; 1º 
 35004 Las Palmas 
 Telefonoa: 928306945  928306900 
 www.gobcan.es
 
Kantabria 
 Dirección General de Comercio y Consumo 
 Escuela Europea de los Consumidores 
 C/ Nicolás Salmerón, 7 
 39009 Santander Cantabria 
 Telefonoa: 942210600 942210604 
 www.infoconsumo.es/escuela
 
Gaztela eta Leon 
 Dirección General de Salud Pública y Consumo 
 Servicio de Atención Integral de Consumo 
 Pº de Zorrilla, 1 (antiguo Hospital Militar) 
 47007 Valladolid 
 Telefonoa: 983317095 
 www.jcyl.es/consumo
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Gaztela-Mantxa 
 Dirección General de Consumo 
 Servicio de Promoción y Defensa del Consumidor 
 C/ Berna, 1; 1ª planta (Edificio Iberdrola) 
 45071 Toledo 
 Telefonoa: 925284531 
 www.jccm.es/sanidad/consumo.htm
 
Katalunia 

 Agencia Catalana del Consumo 
 Escola de Consum de Catalunya 
 Gran Vía Carles III, 105; lletres b-i 
 08028 Barcelona 
 Telefonoa: 935566710 
 www.consum.cat

 
Extremadura 
 Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria 
 Servicio de Consumo y Participación 
 C/ Juan Pablo Forner, 9;1º 
 06800 Mérida Badajoz 
 Telefonoa: 924008535 
 www.saludextremadura.com
 
Galizia 
 Instituto Gallego de Consumo 
 Escola Galega de Consumo 
 C/ Severino Riveiro Tomé, 9 (El Pajonal) 
 15702 Santiago de Compostela A Coruña 
 Telefonoa: 981534410 981534025  

www.igc.xunta.es
 

Errioxa 
 Dirección General de Ordenación y Desarrollo Económico 
 Servicio de Comercio y Consumo 
 C/ Marqués de la Ensenada, 15 (entrada por Albia de Castro) 
 26071 Logroño 
 Telefonoa: 941291203 941291339 

www.educarioja.org
 

Madrilgo Erkidegoa 
 Dirección General de Consumo  
 Subdirección General de Coordinación 
 C/ Ventura Rodríguez, 7; 4ª planta 
 28008 Madrid 
 Telefonoa: 915803383 915803200 
 www.madrid.org
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Euskal Autonomia Erkidegoa 
 Dirección de Consumo y Seguridad Industrial 
 C/ Donostia-San Sebastián, 1 
 01010 Vitoria -Gazteiz 
 Telefonoa: 945019924 945019923 
 www.kontsumo.net
 
Valentziako Erkidegoa 
 Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo 

(Área de Seguridad Industrial y Consumo) 
 Servicio de Apoyo y Defensa del Consumidor 
 C/ Colón, 32 
 46004 Valencia 
 Telefonoa: 963184224 963184242 
 www.gva.es
 
Melillako Hiri Autonomoa 
 Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
 Viceconsejería de Sanidad y Consumo 
 Dirección General de Sanidad y Consumo 
 C/ Duque de Ahumada, s/n (Edificio Mantelete) 
 52801 Melilla 
 Telefonoa: 952699271 
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