
 
 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

 
2008-2009ko ESKOLA LEHIAKETAREN OINARRIAK: 

KONTSUMO ARDURATSUAri buruzko CONSUMÓPOLIS4  
Zer egiten dugu gure astialdian? 

 
 
 
LEHENA.- OINARRIEN HELBURUA 

 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta hainbat autonomia-erkidegok (Asturietako 
Printzerria, Balear Uharteak, Kanariak, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, 
Katalunia, Extremadura, Galizia, Errioxa, Madrilgo Erkidegoa, Murtziako Eskualdea, 
Nafarroako Foru Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Valentziako Erkidegoa eta 
Melillako Hiria) Consumópolis4 2008-2009ko Eskola Lehiaketa antolatzen dute 
Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
(DBH) lehenengo eta bigarren zikloetan eskolatutako gazteentzat. 

 
2.- Oinarri hauen helburua Lehiaketa horren partaidetza, deialdia eta sariak ematea 
arautzea da.  
 
3.- Lehiaketaren helburu nagusia honako hau da: kontsumo-ekintzak modu 
kontzientean, kritikoan, solidarioan eta arduratsuan egiteak duen garrantziaz 
sentsibilizatzea ikasleak, bai aisialdian, bai jolasaldian. 
 
4.- Lehiaketan parte hartzeko Consumópolis4 Interneteko atarian azaltzen diren 
jarduerak gauzatu behar izango dira, parte hartzeko Jarraibideei (I. eranskinean 
zehazten dira) jarraiki. 
 
 
BIGARRENA.- PARTE-HARTZAILEAK 
 
1.- Lurralde nazionaleko edozein ikastetxe publiko, itunpeko zein pribatutan 
ondorengo puntuan adieraziko diren hiru mailetan matrikulatutako ikasle guztiek 
parte har dezakete lehiaketa honetan lehiarako erregimenean. 
 
2.- Parte hartzeko hiru maila daude: 
 

⋅ Lehen Hezkuntzako 3. Zikloko ikasleak 
⋅ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. Zikloko ikasleak 
⋅ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. Zikloko ikasleak 

 
 
3.- Lehiaketan izena emateko, ziklo bereko bost ikasleko taldeak aurkeztuko dira, eta 
ziklo horretako irakasle batek koordinatuko ditu.  
Irakasle berak talde bat baino gehiago koordinatu ahal izango du.  

 

28071 MADRID 
TEL: 918224440 
FAX: 915780369

Correo electrónico: 

escuela@consumo-inc.es 

C/ Príncipe de Vergara, 54 



 

Ikasle batek talde bakar batean eman ahal izango du izena. 
 
 
HIRUGARRENA.- PARTE-HARTZAILEEN ERREGISTROA 

 
1.- Taldeek zuzenean eman behar izango dute izena Consumópolis4 Interneteko 
atarian, www.consumopolis.es helbidean, edo LEHENENGO Oinarriaren 1. 
puntuan azaltzen diren Autonomia Erkidegoen eta Kontsumoko Institutu 
Nazionalaren web-orrietan bereziki horretarako gaitutako eremuan. Adierazitako 
helbideak II. eranskinean azaltzen dira.  
Irakasle koordinatzaileak koordinatzen dituen taldeen izen-emateari buruzko 
jakinarazpena jasoko du bide elektronikotik, eta bide bera erabiliz berretsi behar 
izango du. 
 
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, pasahitz hori bere taldearen erregistroari erantsiko zaio. 
Une horretatik aurrera jokoan sartu nahi duen bakoitzean pasahitza erabili beharko 
du identifikazio gisa. 
 
4.- Parte-hartzaile bakoitzak pertsonaia bat itxuratuko 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 uneoro 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 2008ko urriaren hamaseian hasi eta abenduaren batean 
amaituko da, biak barne. 
 
 
LAUGARRENA.- LEHIAKETAREN HELBURUA 
 
1.- Lehiaketaren helburua puntu honetako ondorengo idatz-zatietan zehazten diren bi 
jarduerak egitea da, BOSGARREN OINARRIAN aurreikusitako sarietarako aukera 
izateko. 
 
2.- Parte-hartzaileek Espainiako hizkuntza ofizialetatik bat aukeratu ahal izango dute 
(Gaztelania / Katalana / Galegoa / Euskara / Valentziera) informazioa eta jarraibideak 
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jasotzeko eta proba pedagogikoak egiteko Consumópolis4 Interneteko atariaren 
bitartez.  
 
3.- Lehenengo jardueran, taldea osatzen duten bost kideek Consumópolis4 jokoan 
osatu behar izango dute beren partaidetza, Consumópolis hirian zehar parte-
hartzaileei aurkeztuko zaizkien hainbat probari —pedagogikoak eta ludikoak— 
irtenbidea aurkituz. Hiri horretara Consumópolis4 Interneteko atariaren bitartez 
sartzen da.  
 
4.- Consumópolis4 jokoan parte hartzeko jarraibideak I. eranskinean bilduta 
daude. 
 
5.- Consumópolis hirian 2008ko urriaren 31tik abenduaren 15era bitarte, biak barne, 
sartu ahal izango da I. eranskineko 3. idatz-zatian aurreikusten den moduan. 
 
6.- Bigarren jardueran Gazteek aisialdia eta astialdia igarotzeko lehengo, oraingo 
eta etorkizuneko moduei buruzko LIBURU BIRTUAL bat egin behar izango dute; liburu 
horrekin kolaborazioa eta talde-lana sustatu nahi da, eta taldeek kontsumo 
arduratsuari buruz duten ikuspegia azaldu behar izango dute. 
 
7.- Talde bakoitzak LIBURU BIRTUAL bat bakarrik aurkeztu ahal izango du eta I. 
eranskineko 6. idatz-zatian zehazten diren ezaugarriak eduki behar izango ditu. 
 
8.- Joko elkarreragileko probei irtenbidea aurkitzeko eta liburua egiteko laguntza gisa 
ikasleek eta irakasleek proba bakoitzarekin eta kontsumo arduratsuarekin loturiko 
informazio-fitxak izango dituzte pdf formatuan jokoaren euskarri den web-orrian. 
 
9.- Era berean, Kontsumoko Institutu Nazionalaren, eta Autonomia Erkidegoen, 
Udalen eta Kontsumitzaile Elkarteen eskumeneko Erakundeen web-orrietan 
bildutako informazioa kontsultatzea aholkatzen zaie parte-hartzaileei. 

 
 

BOSGARRENA.- SARIETARAKO DEIALDIAK  
 
I.- Sari autonomikoak 
 
1.- Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkidegoetako ikastetxeetako taldeek eta 
ondoren zehaztuko diren baldintzak betetzen dituzten taldeek soilik izango dute sari 
autonomikoetarako aukera. Baldintzak honako hauek dira: 
 

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

- Taldeko kide guztiek egin izana ibilbidea Consumópolis hirian zehar, I. 
eranskinean zehazten den moduan. 

- Kontsumo-arloan eskumena duten Autonomia Erkidegoetako erakundeei 
igortzea, garaiz eta behar bezala, sari autonomikoetan parte hartzeko 
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eskaera, baita I. eranskineko 4. puntuko azken paragrafoan aipatzen den 
LIBURU BIRTUALAREN FITXA ere. 

 
2.- Eskabide hori parte-hartzaileen Autonomia Erkidegoan kontsumo-arloko 
eskumenak dituen Zuzendaritza Nagusian edo Erakundean aurkeztu ahal izango 
dute dagokion erregistroaren bitartez, edo Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetan. 
 
3.- Aurten Lehiaketan parte hartzen duten Autonomia Erkidegoetan Kontsumo-arloko 
eskumenak dituzten Zuzendaritza Nagusien edo Erakundeen helbideak II. 
eranskinean daude. 
 
4.- Eskabideak aurkezteko epea Sari Autonomikoen Deialdian zehaztuko da 
Autonomia Erkidego bakoitzarentzat. 
 
5.- Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkidegoek deialdia eta sari autonomikoak 
ematea izapidetuko dituzte beren eskumen-eremuan.  
 
6.- Eskola Lehiaketa antolatzen duen Autonomia Erkidego bakoitza Epaimahai batek 
osatuko du. Epaimahai horrek balioetsiko du sari autonomikoetan parte hartzea 
eskatu duten eta BOSGARREN OINARRI honetako I. 1 puntuan ezarritako 
baldintzak betetzen dituzten taldeen parte-hartzea eta Autonomia Erkidegoko 
irabazleak zein diren erabakiko du. 
 
7.- Epaimahaien funtzionamendua azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. kapituluan 
bilduriko arauek arautuko dute. 
 
II.- Nazioko sariak 
 
1.- Sari autonomikoetarako aukerarik ez duten taldeek —beren Autonomia Erkidegoa 
ez dagoelako Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkidegoen artean— 
Lehiaketaren nazioko sarien deialdian parte hartzeko eskabidea aurkeztu behar 
izango dute, I. eranskineko 4. puntuaren azken paragrafoan aipatzen den LIBURU 
BIRTUALAREN FITXAREKIN batera, Kontsumoko Institutu Nazionalean (Príncipe de 
Vergara kalea 54, 28071 – Madril) bere Erregistroaren bitartez, edo 30/1992 
Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako Erregistroren edo bulegoren baten bitartez, 
2009ko otsailaren 16tik martxoaren 31ra bitarteko aldian. 
 
2.- Kontsumoko Institutu Nazionaleko zuzendariak Informazio, Prestakuntza eta 
Hezkuntza Lan-taldeak osatzen dituztenen artean aurreko puntuan adierazitako 
taldeek Lehiaketan izan duten jarduna ebaluatuko duen Balorazio Batzordea 
izendatuko du, eta horien artetik nazioko sarietarako aukera izango duten 
irabazleekin batera parte hartuko duten hiru taldeak izendatuko ditu —bat parte-
hartze maila bakoitzeko—.   
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3.- Deialdi honetan parte hartuko dute, lehiarako erregimenean, Lehiaketa antolatu 
duten Autonomia Erkidegoetako Lehiaketako sari autonomikoei dagokien parte-
hartze maila bakoitzeko talde irabazleek, Lehiaketa antolatu ez duten Autonomia 
Erkidegoetako lurralde-eremuko taldeen artean, aurreko puntuan adierazitako 
moduan izendaturiko taldeekin batera 
 
4.- Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkidegoetan Kontsumo-arloko 
eskumenak dituzten Zuzendaritza Nagusiek edo Erakundeek beren Erkidegoan 
irabazi duten, eta, hortaz, nazioko sarietarako aukera izango duten taldeen berri 
eman beharko diote Kontsumoko Institutu Nazionalari; horretarako irabazle 
autonomikoak zein izan diren egiaztatzen duen dokumentua bidali behar izango 
dute, baita dagozkien LIBURU BIRTUALEN FITXAK ere. 
 
5.- Dokumentazio hori Kontsumoko Institutu Nazionalaren Erregistro Orokorrean 
aurkeztuko da (Príncipe de Vergara kalea, 54; 28071 - Madril), edo posta ziurtatu 
bidez helbide horretan bertan, edo 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako 
erregistro eta bulegoetan, 2008ko apirilaren 14a baino lehen. 
 
6.- Dokumentazioak konpon daitezkeen akatsak baditu, Oinarri honetako 4. puntuan 
adierazitako Unitateei akats horiek hamar egun baliodunetan konpon ditzatela 
eskatuko zaie, adierazitako 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluetan 
ezarritakoari jarraiki. 
 
7.- 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. 
 

8.- Irabazle autonomikoek LIBURU BIRTUALA beren Erkidegoko hizkuntza ofizialean 
egin badute, Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu, epaimahaiko kide 
guztiek LIBURU horren edukia balioesteko garaian gainerako finalisten baldintza 
beretan egin dezaten. 
 
9.- Epaimahaiaren funtzionamendua 30/1992 Legearen II. kapituluko II. tituluan 
bilduriko arauek arautuko dute. 
 
10.- Epaimahaiak sarien irabazleen ebazpen-proposamena aurkeztuko dio 
Kontsumoko Institutu Nazionaleko presidenteari. Epaimahaiaren arabera parte-
hartze mailaren bateko kandidatura guztiek ez badituzte behar adina merezimendu 
biltzen, sariak eman gabe geratuko dira. 
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11.- Sariak Kontsumoko Institutu Nazionalaren presidentearen ebazpenaren bitartez 
jakinaraziko dira 2009ko maiatzaren 31 baino lehen. 
 
12.- Ebazpen hori Kontsumoko Institutu Nazionalaren iragarki-taulan argitaratuko da, 
baita Institutuaren web-orrian (www.consumopolis.es) eta Consumópolis4 Eskola 
Lehiaketaren web-orrian (www.consumopolis.es) eta, hala badagokio, Lehiaketa 
antolatu duten Autonomia Erkidegoen web-orrietan ere. 
 
13.- Ebazpen horrek administrazio-bidea agortuko du eta horren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, 30/1992 Legearen 116. 
artikuluan ezarritako berraztertzeko errekurtsoa alde batera 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 izan ezik, 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. 
 
 
SEIGARRENA.- SARIAK 
 
1.- Lehiaketa antolatu duten Autonomia Erkidegoetan kontsumo-arloko eskumenak 
dituzten Zuzendaritza Nagusiek edo Erakundeek dagozkien irabazle autonomikoei 
emango zaizkien sariak ezarriko dituzte. 
 
2.- Lehiaketaren nazioko sariak irabazi dituzten 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.- Lehiaketa irabazten dutenentzako nazioko sarien banaketa Madrilen egingo da 
eta bertara bi ahaide eta lana koordinatu duen irakaslearekin batera joan ahal izango 
dira. Kontsumoko Institutu Nazionalak bere gain hartuko ditu bidaien eraginez 
sortuko diren gastuak. 
 
 
 
 
 
ZAZPIGARRENA.- BALIOESPEN IRIZPIDEAK 
 
1.- Sistemak berak automatikoki ezarriko du Consumópolis4 jokoan bildutako 
probak balioesteko modua, I. Eranskinean zehaztutako jakintza- eta trebetasun-
irizpideak oinarritzat hartuta. 
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2.- LIBURU BIRTUALA balioesteko honako irizpide hauek jarraituko dira: 
 

- Kontsumo Arduratsua gaiari egokitzea   % 40 
- Mezuen eta edukien originaltasuna    % 30 
- Diseinua eta egitura       % 30 

 
3.- Sari autonomikoak eskuratzeko aurkeztu diren taldeek Lehiaketan izan duten 
partaidetza balioesteko, LIBURU BIRTUALAK % 50etik % 60ra bitarte haztatuko du, eta 
Consumópolis4 jokoak % 35etik % 40ra bitarte. Autonomia Erkidegoren baten 
ustez komenigarria bada Lehiaketan izandako partaidetza azaltzen duen Memoria 
bat eskatzea taldeei, memoria hori % 0tik % 10era bitarte balioetsiko da. 
 
4.- Nazioko sarietarako aukera izateko, Consumópolis4 jokoan lortutako puntuazioa 
eta LIBURU BIRTUALAREN lanketa balioetsiko du Epaimahaiak, 2. puntuan ezarritako 
irizpideen arabera, egokitzat hartzen duten haztapenarekin. 
 
 
ZORTZIGARRENA.- LANAK ERAKUSTEA ETA LANEN JABETZA 
 
1.- Irabazten duten lanak Kontsumoko Institutu Nazionalaren Interneteko orrietan 
argitaratuko dira. 
 
2.- Irabaziko duten lanak Kontsumoko Institutu Nazionalaren eta Autonomia 
Erkidegoen esku geratuko dira, eta erakunde horiek adierazitako lanak modurik 
egokienean argitaratzeko eskubidea izango dute, LEHEN Oinarrian aurreikusitako 
helburuak betetzeko. 
 
 
BEDERATZIGARRENA.- PUBLIZITATEA  
 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta parte hartzen duten Autonomia Erkidegoek 
Lehiaketaren sustapena eta publizitatea egingo dute, egokitzat hartzen dituzten 
baliabideak erabiliz. 
 
2.- Orobat, Erakunde horiek saria irabaziko duten lanen publizitatea egingo dute. 
 
 
 
 
 
HAMARGARRENA.- INFORMAZIOA 
 
1.- Eskola Lehiaketari buruzko informazio osagarria eskatzeko II. eranskinean bildu 
diren helbideetara jo dezakezue. 
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Madril, 2008ko ekainaren 26a 

 
KONTSUMOKO INSTITUTU NAZIONALAREN ZUZENDARIA 

 
 
 
 
 
 

Stua.: Etelvina Andreu Sánchez 
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