
  

 

 INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

2009-2010 ESKOLA LEHIAKETAREN OINARRIAK: CONSUMÓPOLIS5 
KONTSUMO ARDURATSUARI BURUZ 

 
Eta zu, zertan zara? Ni, kontsumo arduratsuaren alde 

 
 
LEHENENGOA.- OINARRIEN HELBURUA 

 
1.- Kontsumoaren Institutu Nazionalak eta Andaluzia, Asturiasko Printzerria, 
Balearrak, Kanariak, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leongo Erkidegoa, 
Katalunia, Extremadura, Galizia, Errioxa, Madrilgo Erkidegoa, Murtzia Eskualdea, 
Nafarroako Foru Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Valentziar Komunitatea 
eta Melilla Hiriak 2009-2010 Eskola Lehiaketa antolatu dute, Consumópolis5: Eta 
zu, zertan zara? Ni, kontsumo arduratsuaren alde, Lehen Hezkuntzako  
hirugarren zikloan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan matrikulatutako gazteei 
zuzendua.   

 
2.- Oinarri hauen helburua aipaturiko lehiaketan partaidetza arautzea, lehiaketarako 
deialdia egitea  eta sari banaketa gauzatzea da.  
 
3.- Lehiaketaren helburu nagusia gazteak sentsibilizatzea da, ohar daitezen, nolako 
garrantzia daukan kontsumo ekintzak kontzienteki, era kritiko, solidario eta 
arduratsuan gauzatzeak.  
 
4.- Lehiaketan parte hartzea Interneteko Consumópolis5 atarian garatu beharko 
diren jardueren bidez gauzatuko da, I. Eranskinean zehazten diren partaidetza 
argibideei jarraituz.  
 
 
BIGARRENA.- PARTAIDEAK 
 
1.- Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute, lehiaketa-konkurrentzia 
erregimenean, ondoko puntuan seinalatutako lurralde nazionaleko edozein zentro 
publiko, hitzartu edo pribatutako hiru mailetakoren batean matrikulatuta dauden 
gazteek.  
 
2.- Hiru partaidetza maila daude: 
 

⋅ 1. maila: Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloa 
⋅ 2. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren 

ikasturteak 
⋅ 3. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren 

ikasturteak 
 
 

 C/ Príncipe de Vergara, 54 
 28071  MADRID 
Tel.: 918224440 



 

3.- Lehiaketan izen ematea bost lehiakidez osatutako taldeetan egingo da eta parte 
hartzaile hauek dagokien partaidetza mailako ikasturteren batean matrikulatuak egon 
beharko dute ikasturte horietan asignaturaren bat ematen duen irakasle baten 
koordinazioarekin.  
 
4.- Irakasle bakoitzak talde bat baino gehiago koordinatu ahal izango ditu. 
 
5.- Lehiakide bakoitzak talde batean bakarrik izen eman ahal izango du. 
 
 
HIRUGARRENA.- PARTAIDE ERREGISTROA 

 
1.- Taldeek zuzenean Interneteko Consumópolis5 atarian egin beharko dute izen 
ematea, helbide honetan: www.consumopolis.es, edo bestela, Kontsumoko Institutu 
Nazionalaren eta LEHENENGO Oinarrian, 1.puntuan.- seinalaturiko Autonomia 
Erkidegoen  webgunean espresuki prestatutako espaziotik; hauen helbideak ll. 
Eranskinean azaltzen dira.  
Irakasle bakoitzak posta elektronikoz hartuko du koordinatuko dituen taldeen izen 
ematearen jakinarazpena eta honek jakinarazpen hori berretsi egin beharko du bide 
bera erabiliz.  
 
2.- Erregistro bat sortuko da izen emandako taldeekin, berau osatzen duten guztiekin 
eta koordinatzailearen identifikazioarekin (izenak, deiturak, nick zk). Gainera beren 
pasa hitzak erregistratuko dira.  
 
3.- Lehiakide bat lehen aldiz jokoan sartzen denean, honek bere taldearen pasa hitza 
eta nick zk sartu beharko ditu eta, emango zaizkion argibideei jarraiki, bere pasa hitz 
pertsonala sortu beharko du, bere taldearen erregistroan sartua geratuko delarik. 
Une horretatik aurrera pasa hitz horrekin identifikatu beharko du beti jokoan sartzeko. 
 
4.- Lehiakide bakoitzak pertsonaia bat eratu beharko du jokatuko dituen partida 
guztietan eta hau presente egongo da sailkapenean, bere nick zk.aren eta taldeko 
gainerako kideen ondoan.  
 
5.- Lehiakideak beren nick zk.rekin azalduko dira beti Interneteko webgunean 
anonimatua gordetzeko. 
 
6.- Ezinbesteko kausaz, eta behingoaz bakarrik, taldeko kide bat ordezkatu ahal 
izango da beste batekin, baina aurrez erakundeak onartuta eta beharrezko 
argibideak emanda, taldeko kide berriaren izen ematea egiteko.  
 
7.- Izen emate aldia 2009ko urriaren 13tik azaroaren 30era artekoa izango da, biak 
barne. 
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LAUGARRENA.- LEHIAKETAREN HELBURUA 
 
1.- Lehiaketaren helburua puntu honetako ondoko atalean zehazten diren bi 
jarduerak gauzatzea da BOSGARREN OINARRIAN aurreikusitako sarietarako 
aukera eduki ahal izateko. 
 
2.- Informazioa eta argibideak hartzeko eta Interneteko Consumópolis5 atalaren 
bidez proba pedagogikoen formulaziorako, partaide bakoitzak Estatu espainiarrean 
dauzkagun hizkuntza ofizial desberdinen artetik bat aukeratu ahal izango du 
(Gaztelania / Català / Galego / Euskara / Valencià).  
 
3.- Lehen jardueran, taldeko bost lehiakideek beren partaidetza osatu beharko dute 
Consumópolis5 jokoan, pedagogi eta ludiko izaerako hainbat proba ebatziz; proba 
hauek Consumópolis5 hirian zehar ibili beharreko bidean azalduko dira, eta hiri 
honetara Interneteko Consumópolis5 ataritik sartzen da.   
 
4.- Consumópolis5ean parte hartzeko argibideak l. Eranskinean bilduta daude. 
 
5.- Consumópolis5 hirian 2009ko urriaren 26tik abenduaren 14ra bitartean sartu 
ahal izango da, biak barne, l. Eranskinaren 3.8 atalean aurreikusten den eran. 
 
6.-Taldean lana sustatzea bilatzen duen bigarren jarduera, espazio birtual batean 
gauzatuko den lana diseinatu eta elaboratzean datza, hau aurrez Consumópolis5 
atarian asignatua dagoelarik eta bertan kontsumo arduratsuarekin erlazionatutako 
ikuspegi desberdinei buruzko ikuskera plasmatzen duten bost argazki aurkezten 
direla. Argazki bakoitzak bere titulua edukiko du eta l. Eranskinean zehaztutako era 
desberdinetakoren batean adierazitako azalpena lagun duela etorri beharko du 
(poesia, kontaketa, ipuina, etab).  
 
7.- l. Eranskineko 7. atalean zehazten diren ezaugarriekin, bakarrik  espazio birtual 
bat gordeko da talde bakoitzeko.  
 
8.- Lehiaketaren helburu diren jarduerak gauzatzeko laguntza modura, talde eta 
koordinatzaileek fitxa informatzaileak edukiko dituzte, pdf formatuan, jokoari eusten 
dion  webgunean kokatuak egongo diren kontsumo arduratsuarekin erlazionatuak. 
Era berean, euskarri teknikoa edukiko dute oinarrizko aspektuei buruz webgunean 
dauden ilustrazio eta testuen manipulazioaren gainean.   
 
9.- Halaber, Kontsumoko Institutu Nazionalaren, Autonomia Erkidegoetako erakunde 
eskudunen, Udalerrien eta Kontsumitzaile Elkarteen webguneetan bilduta dagoen 
informazioa kontsultatzea gomendatzen da.  
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BOSGARRENA.- SARIEN DEIALDIAK  
 
I.- Sari autonomikoak 
 
1.- Lehiaketako sari autonomikoetarako aukera Lehiaketa antolatzen duten 
Autonomia Erkidegoetako heziketa zentroetako taldek bakarrik eduki ahal izango 
dute, eta hori jarraian zehazten diren baldintzak biltzen dituztela: 
 

- HIRUGARREN Oinarrian zehaztutako lehiakide erregistroan izena emanda 
egotea markatutako denbora eta eran.  

- Consumópolis5 hirian zehar doan ibilbidea egina edukitzea taldeko lehiakide 
guztiek, l. Eranskinean zehazten den moduan.  

- Autonomia Erkidegoetako Kontsumoan eskuduntza daukaten erakundeei sari 
autonomikoetan parte hartzeko aukera izateko eskaera igortzea, markatutako 
denbora eta eran, aldi berean, l. Eranskinaren 7. puntuko azken paragrafoak 
aipatzen duen LAN BIRTUALAREN FITXA ere igorriz.  

 
2.- Taldeek Zuzendaritza Nagusian edo beren Autonomia Erkidegoan Kontsumoaren 
eskudun den Erakundean aurkeztu beharko dute eskaera hau, beren Erregistroaren 
bidez, edota Administrazio Publikoetako eta Prozedura Administratibo Erkideko 
Araubide Juridikoaren, 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan, azaroaren 26koan,  
aurreikusitako edozein Erregistro eta bulegotan. 
 
3.- Urte honetan Lehiaketan parte hartuko duten Autonomia Erkidegoetako 
Kontsumoan eskuduntza daukaten Erakundeen eta Zuzendaritza Nagusien posta 
helbideak ll. Eranskinean azaltzen dira.  
 
4.- Eskaerak aurkezteko epea Autonomia Erkidego bakoitzerako dagokien Sari 
Autonomikoen deialdian zehaztua etorriko da.  
 
5.- Lehiaketaren Autonomia Erkidego antolatzaileek tramitatuko dute beren 
eskuduntza eremuan sari autonomikoen deialdia eta berauek ematea.  
 
6.- Eskola Lehiaketaren Autonomia Erkidego  antolatzaile bakoitzean, epaimahai bat 
eratuko da eta berau izango da sari autonomikoetan parte hartzeko aukera eskatu 
duten taldeen Lehiaketako partaidetza baloratuko duena, baina talde hauek 
BOSGARREN OINARRI honetako l. 1 puntuan ezarritako baldintzak bete beharko 
dituzte eta, hala, epaimahaiak Autonomia Erkidegoko irabazleak zehaztuko ditu.  
 
7.- Epaimahaien funtzionamendua azaroaren 26ko 30/1992 Legearen ll. Kapituluan 
bildutako arauen arabera erregulatuko da.  
 
 
 
 
 

    

 
MINISTERIO DE SANIDAD  
Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 



 

II.- Sari nazionalak 
 
1.- Deialdi honetan parte hartuko dute, lehiaketa-konkurrentzia erregimenean, 
Lehiaketaren antolatzaile izan diren Autonomia Erkidegoetan Lehiaketako sari 
autonomikoen talde irabazleek, partaidetza mailetako bakoitzean, aurreko puntuan 
aurreikusitako eran aukeratutako taldeekin batera, Lehiaketaren antolatzaile ez diren 
Autonomia Erkidegoetako lurralde eremuko talde eskatzaileen artetik.  
 
2.- Sari autonomikoetarako aukerarik eduki ezin dezaketen taldeek, beren Autonomia 
Erkidegoa Lehiaketaren antolatzaileen artean aurkitzen ez delako, Lehiaketaren sari 
nazionalen deialdian parte hartzeko eskaera aurkeztu beharko dute, l. Eranskineko 
7. puntuaren azken paragrafoak aipatzen duen LAN BIRTUALEKO FITXAREKIN 
batera, Kontsumoko Institutu nazionalean, K/  Príncipe de Vergara 54, 28071 – 
Madril, beren Erregistroaren bidez edo 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan 
aurreikusitako edozein Erregistro eta bulegotan, 2010eko otsailaren 16a eta 
martxoaren 30a bitarteko tartean. 
 
3.- Kontsumoko Institutu Nazionaleko Zuzendaritzak izendatuko du Informazio, 
Trebakuntza eta Hezkuntza Lan Taldeko partaideen artean aurreko puntuak aipatzen 
dituen taldeen Lehiaketan izandako partaidetza ebaluatuko duen Balorazio 
Batzordea, eta hauen artean hiru taldeak aukeratuko ditu, bat partaidetza maila 
bakoitzeko; hauek izango dira sari nazionaletarako aukera egingo dutenak.  
 
4.- Lehiaketa antolatzen duten Autonomia Erkideetako Zuzendaritza Nagusiek edo 
Kontsumoan eskuduntza daukaten Erakundeek informazioa eman beharko diote 
Kontsumoko Institutu Nazionalari beren Erkidegoan irabazi duten taldeen gainean 
eta, ondorioz, sari nazionaletarako aukera izango dutenei buruz; honetarako irabazle 
autonomikoen egiaztagiria igorriko dute dagozkien LAN BIRTUALEN FITXEKIN 
batera. 
 
5.- Dokumentazio hau Kontsumoko Institutu Nazionalaren Erregistroan aurkeztu 
beharko da, K/  Príncipe de Vergara, 54; 28071-Madril, edo posta ziurtatuz bidali 
helbide horretara bertara, edo 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan aurreikusitako 
edozein erregistro eta bulegotan  utzi 2010eko apirilaren 19a baino lehen.  
 
6.- Dokumentazioak akats larriak baleuzka, Oinarri 4. puntuak aipatzen dituen 
Unitateetara joko da, aipaturiko 30/1992 Legeko 71.1 eta 42.1 artikuluekin bat etorriz, 
baliodun hamar egunen epean akats hauek zuzen ditzaten. 
 
7.- Irabazleak zehaztuko dituen epaimahaia ondoko hauek osatuko dute: 
 

- Mahaiburu gisa jokatuko duen Kontsumoko Institutu Nazionaleko Zuzendaria  
- Hezkuntza, Gizarte Politika eta Kirol Ministerioko Zuzendari Nagusia 
- Kontsumitzaile eta Erabiltzaile Batzordeko Zuzendaria 
- Informazio, Trebakuntza eta Hezkuntza Lan Taldeko Burua, Kontsumoko 

Kooperazio Batzordearen barruan 
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- Kontsumoko Institutu Nazionaleko Kontsumoaren Kalitateko Zuzendariorde 
Nagusia, Idazkari gisa jokatuko duena  
 

8.- Irabazle autonomikoek LAN BIRTUALA beren Autonomia Erkidegoko gaztelania 
ez den beste hizkuntza ofizial batean egin duten kasuan, Epaimahaiak beharrezko 
neurriak hartuko ditu bere mahaikideek aipaturiko LANAREN edukia gainerako 
finalisten baldintza berberetan balora dezaten. 
 
9.- Epaimahaiaren funtzionamendua 30/1992 Legeko ll. Tituluko ll. kapituluan 
dauden arauen arabera erregulatuko da, eta Oinarri hauen interpretazioan eta 
Deialdian sor daitezkeen zalantzak ebazteko ahalmena edukiko du.  
 
10.- Epaimahaiak Ebazpen proposamena Kontsumoko Institutu Nazionaleko 
zuzendariari aurkeztuko dio sarien irabazleekin. Baldin, Epaimahaiaren iritziz, 
partaidetza mailen bateko ezein kandidaturak behar hainbat meritu bilduko ez balitu, 
sariak esleitu gabe deklaratuko lirateke. 
 
11.- Sariak ematea Kontsumoaren Institutu Nazionaleko Buruaren Ebazpenez 
aldarrikatuko da. 
 
12.- Aipaturiko Ebazpena jakinaraziko zaie Autonomia Erkidegoei eta Kontsumoaren 
Institutu Nazionaleko iragarki taulan argitaratuko da eta baita Institutu bereko ondoko 
webgune hauetan ere: -www.consumo-inc.es-, Consumópolis5 Eskola Lehiaketaren 
-www.consumopolis.es-, eta, dagokien kasuan, Lehiaketaren antolaketan parte 
hartzen duten Autonomia Erkidegoenean.  
 
13.- Aipaturiko Ebazpenak jarriko dio amaiera bide administratiboari eta beronen 
aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da, 30/1992 Legeko 
116. artikuluan ezarritako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izatea baztertu gabe.  
 
14.- Prozeduraren erabakia ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea ezingo da sei 
hilabetetik pasa, deialdiaren argitaratze datatik kontatzen hasita, nola eta ebazpenak 
berak ondorioak geroagoko data batera atzeratzea proposatzen ez duen, azaroaren 
17ko 38/2003 Legeko 25.4 artikuluarekin bat etorriz. Aipaturiko epea bete ondoren 
berariazko ebazpenik gauzatu gabe, interesatuek  atzera botatzat uler dezakete 
beren eskaera isiltasun administratiboz.  
 
SEIGARRENA.- SARIAK 
 

Zuzendaritza Nagusiek edo Lehiaketaren antolatzaile diren Autonomia 
Erkidegoetako Kontsumoan eskuduntza daukaten Erakundeek ezarriko dituzte 
dagozkien irabazle autonomikoei emango zaizkien sariak. 
 
2.- Lehiaketako sari nazionalak ondoko hauek izango dira: ordenadore eramangarri 
bana bost lehiakidetako bakoitzarentzako eta taldeen koordinatzailearentzako. 
Gainera, irabazle gisa diploma egiaztagiri bat hartuko dute.  
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Talde irabazleen ikastetxeek 2 000.€-ko saria hartuko dute dirutan eta Diploma 
egiaztagiri bat Zentrorako. 
 
3.- Lehiaketaren irabazleei sari nazionalak ematea Madrilen egingo da eta ekitaldi 
horretan lehiakide irabazle bakoitzak bi familiar eta lana koordinatu duen hezkuntza 
Zentroko irakaslea eraman ahal izango ditu berekin. Joan-etorri hauek eragindako 
gastuak Kontsumoko Institutu Nazionalaren kontura izango dira.  
 
 
ZAZPIGARRENA.- BALORAZIO IRIZPIDEAK 
 
1.- Consumópolis5 jokoan sartutako proben balorazioa automatikoki ezarria 
geratuko da sistemaren beraren aldetik, l. Eranskinean zehaztutako ezagutza eta 
trebetasun irizpideen arabera.  
 
2.- LAN BIRTUALAREN baloraziorako irizpideak ondoko hauek izango dira: 
 

-Armonia eta testuak argazkietara egokitzea, eta multzoa edo taldea 
Kontsumo arduratsuaren gaira egokitzea         %40 
-Argazki eta testuen originaltasuna  %40 
-Lanaren aurkezpen eta diseinu globala           %40 

 
3.- Sari autonomikoetarako Lehiaketan esku hartzeko aukera egin duten taldeen 
partaidetza baloratzeko, LAN BIRTUALAK %50etik %60ra haztatuko du eta 
Consumópolis5 jokoa %35tik %40ra. Autonomia Erkidegoren batek taldeei beren 
Lehiaketako partaidetzaren azalpen Memoria bat eskatzea komenigarritzat jotzen 
duen kasuan, hau %0tik %10era baloratuko da.  
 
4.- Sari nazionaletan parte hartzeko aukera izateko Epaimahaiak Consumópolis5 
jokoan lortutako puntuazioa eta LAN BIRTUALAREN elaborazioa baloratuko ditu 2. 
puntuan ezarritako irizpideen arabera, egoki irizten dion neurritasunarekin.  
 
 
ZORTZIGARRENA.- LANEN ERAKUSKETA ETA BERAUEN JABETZA  
 
1.- Lan irabazleak Kontsumoko Institutu Nazionalaren webguneetan argitaratuko 
dira, eta, beren kasuan, talde irabazleen Autonomia Erkidegoetakoenean.  
 
2.- Lan irabazleak Kontsumoko Institutu Nazionalaren eta Autonomia Erkidegoen 
jabetzan geratuko dira, eta hauek izango dute berauek argitaratzeko eskubidea 
egokiena irizten den moduan LEHENGO Oinarrian aurreikusitako helburuak 
lortzeko.  
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BEDERATZIGARRENA.- PUBLIZITATEA  
 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta Autonomia Erkidego parte hartzaileek 
Lehiaketaren promozioa eta publizitatea egingo dute egokienak irizten dieten 
medioen bidez. 
 
2.- Era berean, Erakunde hauek arduratuko dira lan irabazleei publizitatea emateaz. 
 
 
HAMARGARRENA.- INFORMAZIOA 
 
1.- Eskola Lehiaketaren gainean informazio gehiago eskatzeko, ll. Eranskinean 
azaldutako helbideetara jo dezakete. 
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