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 INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

2012-2013KO ESKOLA-LEHIAKETAREN OINARRIAK: 
CONSUMÓPOLIS8 

KONTSUMO ARDURATSUARI BURUZKOA 
ENTRENATU GOGOZ ARDURAZ KONTSUMITZEKO  

 
 
 
LEHENENGOA.- OINARRIEN XEDEA 

 
Consumópolis8, Entrenatu gogoz arduraz kontsumitzeko 2012-2013ko eskola-lehiaketa 
antolatu dute, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
matrikulatutako ikasleentzat, Kontsumoko Institutu Nazionalak eta autonomia-erkidego 
hauek: Andaluzia, Aragoi, Balear Uharteak, Kanariak, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, 
Katalunia, Extremadura, Galizia, Errioxa, Madrilgo Erkidegoa, Murtziako Eskualdea, 
Nafarroako Foru Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Valentziako Erkidegoa eta 
Melillako Hiri Autonomoa.  
 
2.- Oinarri hauen xedea da lehiaketa horretako parte-hartzea, deialdia eta sari-ematea 
arautzea. 
 
3.- Lehiaketan parte hartzea Consumópolis Interneteko atarian (www.consumopolis.es,) 
garatu beharko diren jardueren bidez gauzatuko da, atari horretan zehazten diren parte 
hartzeko jarraibideei jarraituz. 
 
BIGARRENA.- PARTE HARTZAILEAK 
 
1.- Estatuko edozein ikastetxe kontzertatu edo pribatutako ikasleek parte har dezakete 
lehiaketan, konkurrentzia-erregimenean. Ikasleek bigarren puntu honetan adierazitako hiru 
mailetako batean matrikulatuta egon behar dute. 
 
2.- Hiru parte-hartze maila daude: 
 

⋅ 1. maila: Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa 
⋅ 2. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren ikasmaila 
⋅ 3. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren ikasmaila 

 
3.- Parte hartzeko ezarritako mailaren batean matrikulatutako bost ikaslez osatutako taldeak 
eman dezakete izena lehiaketan, dagokion ikasmailan ikasgairen bat ematen duen irakasle 
koordinatzailearekin batera. 
 
4.- Irakasle batek talde bat baino gehiago koordina ditzake. 
 
5.- Lehiakide bakoitzak talde bakar batean eman dezake izena. 
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HIRUGARRENA.- PARTE HARTZAILEEN ERREGISTROA 
 

1.- Irakasle koordinatzaileak eman behar du taldearen izena Consumópolis-en Interneteko 
atarian, www.consumopolis.es helbidean, zuzenean. Kontsumoko Institutu Nazionalaren eta 
lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoen web-guneetatik ere sar daiteke 
Consumópolis atarira. 
  
2.- Izena ematerakoan lehiakideak, irakasle koordinatzailea eta ikastetxearen identifikazio-
datuak emango dira, baita lehiaketan parte hartzen hasteko ezinbestekoak diren beste datu 
hauek ere: 
 

- Taldearen izena: 
- Taldearen pasahitza 
- Irakasle koordinatzailearen pasahitz pertsonala 
- Taldeko bost kide bakoitzaren goitizena 
- Taldeko bost kide bakoitzaren pasahitza (lehiakide bat Consumópolis-era sartzen 

den lehenengo aldiz sartzeko sortutakoa) 
 

Taldeen izenetan, pasahitzetan edo goitizenetan ezingo dira hitz itsusiak, irainak edota 
termino laidogarriak erabili. 
 
3.- Irakasle koordinatzaileak nahiz lehiakideetako bakoitzak espresuki adierazi behar dute 
ezagutzen eta onartzen dituztela lehiaketa arautzen duten oinarriak. 
 
4.- Erregistro bat sortuko da izena eman duten taldeen datuekin, hau da, taldekide guztien 
eta irakasle koordinatzailearen identifikazio-datuekin (izena, abizenak eta goitizena). Haien 
pasahitzak ere erregistratuko dira. 
 
5.- Taldeak izena eman eta gero, irakasle koordinatzaileak koordinatzen duen taldearen 
izen-ematearen jakinarazpena jasoko du bide elektronikoz, eta izen-ematea ere bide beretik 
berretsi behar da. Taldeak ezin izango du jokoan hasi, posta elektronikoa baliozkotua egon 
arte. 
 
6.- Lehiakide bat jokora lehenengo aldiz sartzean, taldearen pasahitza eta bere goitizena 
sartu behar ditu, eta, emango zaizkion argibideei jarraituz, bere pasahitz pertsonala sortu 
behar du; pasahitz hori lehiakidearen taldearen erregistrora gehituta geratuko da. Memento 
horretatik aurrera, pasahitz horrekin identifikatu behar du beti bere burua jokoan sartzeko. 
 
7.- Lehiakide bakoitzak pertsonaia bat konfiguratu behar du. Jokatuko dituen partida 
guztietan agertuko da, bai eta sailkapenean ere, lehiakidearen goitizenarekin eta gainerako 
taldekideenarekin batera. 
 
8.- Lehiakideak beren goitizenarekin agertuko dira beti Interneteko web-orrian, 
anonimotasuna gordetzeko. 
 
9.- Ezinbesteko kasuetan, beste norbaitek ordezkatu dezake taldeko kide bat -edota irakasle 
koordinatzailea-, betiere aurrez antolatzaileek onartzen badute. Antolatzaileek emango 
dituzte taldeko kide edo koordinatzaile berriaren izena emateko behar diren jarraibideak. 
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10.- Taldeek izena emateko epea urriaren 10ean hasi eta 2012ko abenduaren 5ean 
amaituko da. 
 
LAUGARRENA.- LEHIAKETAREN XEDEA 
 
1.- Lehiaketaren helburua da kontsumo arduratsuari buruzko gogoeta egitea, bosgarren 
eta seigarren oinarrietan zehaztutako autonomia-erkidegoetako sariren bat eta/edo sari 
nazionalen bat eskuratzeko, lehiaketaren bi zatietan proposatzen diren jarduerak eginez. 
Eskola-lehiaketaren web-orri nagusitik sartzen da jarduera horietara; Consumópolis 
hezkuntza eta informazioko plataforma birtualaren web-gunean (www.consumopolis.es) 
dago eskola lehiaketaren web-orria. 
 
2.- Consumópolis hezkuntza eta informazioko plataforma birtualean sartu eta Espainian 
ofizialak diren bost hizkuntzetako bat aukeratu beharko duzu (gaztelania / katalana /galiziera 
/ euskara / valentziera) proba pedagogikoak formulatzeko eta argibideak eta jarraibideak 
eskuratzeko. 
 
3.- Lehiaketak dituen bi zatietako bakoitzean parte hartzeko jarraibide orokorrak 
Consumópolis8 Eskola Lehiaketaren web-orri nagusian daude. Consumópolis 
hezkuntza eta informazioko plataforma birtualaren ataritik sartzen da web-orri horretara. 
 
4.- Lehiaketaren lehenengo zatian, taldeko bost lehiakideak Consumópolis hirian barrena 
ibiliko dira, eta ibilbidean zehar jarriko zaizkien proba pedagogikoak eta ludikoak gainditu 
beharko dituzte.   
 
5.- 2012ko urriaren 24tik 2013ko urtarrilaren 15era bitarte egin beharko dute lehiakideek 
Consumópolis hirian barrena egin beharreko ibilbidea.  
 
6.- Talde batek lehenengo zati hori amaitzeko, taldeko bost kideek egin behar dute ibilbide 
osoa, eta orduan jarraitu ahal izango dute lehiaketan parte hartzen eta bigarren zatia egiten. 
Ibilbide osoa egiteko banakako 20 galdera pedagogikoei eta bost jokoei erantzun beharko 
zaie. Zortzigarren edizio honetan taldekako 5 galderak, Puntu-bankuko galderak, alegia, ez 
dira derrigorrez erantzun beharrekoak. Aukerako galderak dira eta puntuak lortzeko balioko 
dute, baina denak ez badira erantzuten ere ez dute bigarren zatira igarotzea eragotziko. 
 
7.- Bigarren zatian talde-lana sustatu nahi da. Horretarako, baterako lan bat egin beharko 
da, kirolaren eta kontsumo arduratsuaren alderdiak lotuko dituena. Lan horren 
ezaugarri espezifikoak lehiaketako Parte hartzeko jarraibideak atalean daude zehaztuta.  
Lana jatorrizko formatuan eta formatu elektronikoan aurkeztu beharko da eta Consumópolis 
atarian aurretik zehaztutako gune birtual batean utzi beharko da. Lehiakideek 2012ko 
urriaren 24tik 2013ko otsailaren 28ra bitartean sartu ahal izango dute gune horretara. 
Gune horretan bertan deskargatu ahal izango dute lana identifikatzen duen fitxa birtuala.  
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8.- Eremu birtual bakarra erreserbatuko da taldeko.  
 
9.- Lehiaketaren xede diren jarduerak gauzatzeko, taldeek eta koordinatzaileek fitxa 
informatibo eta pedagogikoak izango dituzte eskura. Kontsumo arduratsuarekin lotuta 
egongo dira eta jokoaren web-gunean egongo dira eskuragarri pdf formatuan. 
 
9.- Era berean, Kontsumoko Institutu Nazionalaren web-gunean, eta kontsumoko 
eskumenak dituzten autonomia-erkidegoetako erakundeen, Udalen eta 
Kontsumitzaileen elkarteetako web-orrietan jasotako informazioa kontsultatzea 
gomendatzen da. 
 
BOSGARRENA.- SARIEN DEIALDIAK  
 
I.- Deialdi autonomikoa 
 
1.- Lehiaketaren sari autonomikoetan lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoetako 
ikastetxeek baino ezingo dute parte hartu, beti ere jarraian zehaztutako betekizunak betetzen 
badituzte: 
 

- Hirugarren oinarrian zehaztutako parte-hartzaileen erregistroan garaiz eta behar 
bezala izena emanda egotea. 

- Taldekide guztiek Consumópolis hiriko ibilbidea egina edukitzea, Parte hartzeko 
jarraibideetan  zehazten den eran. 

- Autonomia-erkidegoko kontsumoaren alorreko erakunde eskudunari, garaiz eta 
behar bezala, igortzea sari autonomikoetan parte hartzeko eskabidea. Aurretik 
zehaztutako eredua erabiliko da horretarako eta talde-laneko fitxa birtuala eta lanaren 
jatorrizko euskarria erantsiko zaizkio Parte hartzeko jarraibide orokorrak 
dokumentuan zehaztutakoaren arabera. 
 

2.- Taldeek beren autonomia-erkidegoko kontsumoaren alorreko erakunde eskudunean 
aurkeztu behar dute eskaera, erakundearen erregistroaren bidez, edo, bestela, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako erregistro edo bulegoetako 
edozeinetan. 
 
3.- Lehiaketaren edizio honetan parte hartzen duten autonomia-erkidegoetako 
kontsumoaren alorreko erakunde eskudunen posta-helbideak eta harremanetarako 
datuak Consumópolis8 eskola-lehiaketaren web-orri nagusian daude. 
 
4.- Eskabideak aurkezteko epea autonomia-erkidego bakoitzak zehaztuko du dagokion Sari 
autonomietako deialdian. Edozein modutan ere, Deialdi Nazionala II. ataleko 5.- puntuan 
aurreikusitako epeak bete ahal izateko bestekoa izango da. 
 
5.- Lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoek beren eskumen-esparruan 
izapidetuko dute autonomia-erkidegoko sarien deialdia eta sari-ematea. Deialdi hori 
argitaratzen ez bada, oinarri hauek arautuko dute lehiaketa.  
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6.- Eskola-lehiaketa antolatu duten autonomia-erkidego bakoitzean, epaimahai bat eratuko 
da, autonomia-erkidegoko sariketan lehiatzea eskatu duten eta atal honetako 1. puntuan 
ezarritako baldintzak betetzen dituzten taldeen parte-hartzea balioesteko. 
 
7.- Epaimahaien funtzionamendua 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. kapituluan 
bildutako arauen arabera erregulatuko da. 
 
II.- Deialdi nazionala. 
 
1.- Deialdi honetan parte hartuko dute eta elkarrekin lehiatuko dira lehiaketa antolatu duten 
autonomia-erkidegoetako parte-hartze maila bakoitzean lehiaketa autonomikoa irabazi duten 
taldeek, baita atal honetako 3. puntuan aurreikusitako eran izendatutako taldeek ere, 
lehiaketaren antolatzaileen artean ez dauden Asturiasko Printzerria, Kantabria eta Ceuta 
hiriko lurraldeetako talde eskatzaileen artean hautatutakoak, alegia. 
  
2.- Lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoetakoak ez diren eta horregatik 
autonomia-erkidegoko saria eskuratu ezin duten taldeek sari nazionalen deialdian parte 
hartzeko eskaera aurkeztu behar dute. Eskaerarekin batera, jatorrizko lana eta fitxa 
birtuala aurkeztu beharko dute Kontsumoko Institutu Nazionalaren erregistroan (Principe 
de Vergara kalea, 54, 28071 – Madril) edo 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako 
erregistro eta bulegoetako edozeinetan, 2013ko martxoaren 1etik 15era bitartean. 
 
3.- Kontsumoko Institutu Nazionaleko Koordinazio, Kontsumoaren Kalitate eta 
Erakundeekiko Lankidetzarako zuzendariordeak,  Informazio, Prestakuntza eta 
Hezkuntzako Lantaldeko idazkari den aldetik, Balorazio Batzordeko kideak izendatuko 
ditu lantalde horretako kideen artetik. Batzorde horrek ebaluatuko du aurreko puntuan aipatu 
diren taldeek lehiaketan izan duten parte-hartzea, eta aukeratuko ditu, haien artetik, maila 
bakoitzeko sari nazionalaren hiru talde irabazleak, parte-hartze maila bakoitzeko bana. 
 
4.- Lehiaketa antolatzen duten autonomia-erkidegoetako kontsumoaren alorreko 
erakunde eskudunek beren erkidegoan zein taldek irabazi duten jakinarazi behar diote 
Kontsumoko Institutu Nazionalari, talde horiek izango baitute sari nazionalak irabazteko 
aukera. Horretarako, autonomia-erkidegoko irabazleen egiaztagiria bidali behar dute, 
bakoitzaren jatorrizko lanekin eta dagozkien fitxa birtualekin batera.  
 
5.- Dokumentazio hori Kontsumoko Institutu Nazionalaren erregistroan (Principe de Vergara, 
54, 28071 Madril) aurkeztu behar da, edo posta ziurtatuz bidali, helbide horretara bertara, 
edo, bestela, 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetako 
edozeinetan aurkeztu, 2013ko apirilaren 19a baino lehen. 
 
6.- Dokumentazioak zuzendu daitezkeen akatsak baditu, hamar egun balioduneko epean 
akatsak zuzentzeko eskatuko zaie oinarri honetako 4. puntuan aipatzen diren unitateei, 
aipaturiko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluekin bat. 
 
Sari nazionalen irabazleak zein diren erabakiko duen epaimahaia hauek osatuko dute: 
  

- Hezkuntza Ministerioko zuzendari nagusi bat.  
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- Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseiluko lehendakaria 
- Kontsumoko Lankidetzarako Batzorde barruko Informazio, Prestakuntza eta 

Hezkuntzako Lantaldeko lehendakaria 
- Kontsumoko Institutu Nazionaleko Koordinazio, Kontsumoaren Kalitate eta 

Erakundeekiko Lankidetzarako zuzendariorde nagusia; idazkaria izango da. 
 

8.- Autonomia-erkidegoetako irabazleek lanetako testuak gaztelania ez den autonomia-
erkidegoko beste hizkuntza ofizial batean idatzi badituzte, epaimahaiak beharrezko neurriak 
hartuko ditu mahaikideek lanen edukia gainerako finalisten baldintza beretan balioets 
dezaten. 
 
9.- Epaimahaiaren funtzionamendua 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan jaso diren 
arauen arabera erregulatuko da, eta ahalmena izango du oinarri hauen interpretazioan eta 
deialdian sor daitezkeen zalantzak ebazteko. 
 
10.- Epaimahaiak sarien irabazleei buruzko ebazpen-proposamena egingo dio Kontsumoko 
Institutu Nazionaleko lehendakariari. Epaimahaiaren iritziz, parte-hartze maila 
ezberdinetako hautagaietako batek ere ez badu nahikoa merezimendu frogatu, sariak esleitu 
gabe utzi ahal izango dira. 
 
11.- Sari-ematea Kontsumoko Institutu Nazionaleko lehendakariaren ebazpenez 
iragarriko da. 
 
12.- Ebazpena autonomia-erkidegoei jakinaraziko zaie eta Institutuaren web-gunean -
www.consumo-inc.es-,  Consumópolis8 eskola-lehiaketaren web-orrian -
www.consumopolis.es- , eta, hala badagokio, lehiaketaren antolaketan parte hartu duten 
autonomia-erkidegoetako web-gunean ere argitaratuko da. 
 
13.- Ebazpen horrek administrazio-bidea amaituko du eta haren kontra administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, eta, hala iritziz gero, 30/1992 Legeak 116. artikuluan 
zehaztutako berraztertzeko errekurtsoa ere. 
 
14.- Prozeduraren erabakia ebazteko eta jakinarazteko epea gehienez ere sei hilabetekoa 
izango da, deialdia argitaratzen denetik kontatzen hasita, baldin eta deialdiak berak bere 
ondorioak geroagoko data batera atzeratzea proposatzen ez badu, azaroaren 17ko 38/2003 
Legearen 25.4 artikuluaren arabera. Epea berariazko ebazpena eman gabe amaitzen bada, 
interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dute beren eskaera administrazio-isiltasunaren bidez. 
 
 
SEIGARRENA.- SARIAK ETA AIPAMENAK 

 
1.- Lehiaketaren antolatzaile diren autonomia-erkidegoetako kontsumoaren alorreko 
erakunde eskudunek ezarriko dute zer sari emango zaien autonomia-erkidego bakoitzeko 
irabazleei. 
 
2.- Lehiaketako sari nazionalak hauek izango dira: ordenagailu eramangarri bana irabazle 
suertatu diren taldeetako bost lehiakideei eta irakasle koordinatzaileari. Lehiaketa irabazi 
izana egiaztatzen duen diploma ere jasoko dute. 
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Talde irabazleen ikastetxeek saria jasoko dute dirutan (2.000 .- €)  eta hori egiaztatuko 
duen diploma ere ikastetxearentzat. 
 
3.- Madrilen banatuko zaizkie sari nazionalak lehiaketaren irabazleei. Ekitaldi horretara, bi 
senitartekorekin eta lana koordinatu duen irakaslearekin etorri ahal izango da irabazle 
bakoitza. Joan-etorrietarako gastuak Kontsumoko Insitutu Nazionalaren konturakoak izango 
dira. 
 
4.- Lehiaketaren on-line fasea amaitzen duten talde guztiek, ibilbide osoa amaitzen badute, 
lehiaketan parte hartu izana egiaztatzen duen diploma jasoko dute. 
 
ZAZPIGARRENA.- BALORAZIO IRIZPIDEAK 
 
1.- Consumópolis hirian barrena egin beharreko ibilbideko probak sistemak berak 
balioetsiko ditu automatikoki, parte hartzeko jarraibideetan zehaztutako ezagutza- eta 
trebetasun-irizpideen arabera. 
 
2.- Lehiaketaren bigarren faseko talde-lanak balioesteko irizpideak honako hauek izango 
dira:  
 

- lehiaketaren xedeekiko lanaren koherentzia  
- Konposizioaren kreatibitatea eta originaltasuna eta lanaren aurkezpena 

 
3.- Sari autonomikoetara aurkeztutako taldeak balioesteko, bigarren faseko talde-lanaren 
ponderazioa %40 eta %50 artekoa izango da, eta Consumópolis hiriko ibilbidea %50 eta 
%60 artekoa. Autonomia-erkidegoren batek irizten badio taldeei lehiaketan izan duten parte-
hartzeari buruzko azalpen-memoria bat eskatzea komeni dela, % 10era bitarte balioetsiko da 
memoria. 
 
4.- Sari nazionala jasotzeko aukera balioesteko, Consumópolis hirian barrena egindako 
ibilbidean eta lanaren prestaketan lortutako puntuazioa balioetsiko ditu, 2. puntuan 
ezarritako irizpideen arabera, egoki irizten dion ponderazioa erabiliz. 
 
ZORTZIGARRENA.- EGINDAKO LANEN ERAKUSKETA ETA JABETZA 
 
1.- Lan irabazleak Kontsumoko Institutu Nazionalaren web-gunean argitaratuko dira, talde 
irabazleen autonomia-erkidegoen web-guneetan ere, hala badagolkio, eta lehiaketaren web-
gune ofizialean:  www.consumopolis.es 
 
2.- Lan irabazleak Kontsumoko Institutu Nazionalaren eta autonomia-erkidegoen jabetzan 
geratuko dira. Haiek izango dute lanak argitaratzeko eskubidea LAUGARREN oinarrian 
aurreikusitako helburuak lortzeko egokiena iritzitako moduan. 
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BEDERATZIGARRENA.- PUBLIZITATEA  
 
1.- Kontsumoko Institutu Nazionalak eta autonomia-erkidego parte-hartzaileek lehiaketaren 
promozioa eta publizitatea egingo dute egokienak iritzitako baliabideen bidez. 
 
2.- Halaber, erakunde horiek arduratuko dira lan irabazleei publizitatea emateaz. 
 
HAMARGARRENA.- INFORMAZIOA 
 
Eskola-lehiaketa honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, Consumópoliseko 
Laguntzara jo daiteke edota lehiaketaren antolatzaileengana, Consumópolisen atarian 
dauden helbideeetan. 
 
 

Madril, 2012ko ekainaren 8a  

KONTSUMOKO INSTITUTU NAZIONALAREN  
LEHENDAKARIA 

 

 Pilar Farjas Abadía 

 


