
 

 

C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 54 

28006 MADRID 

TEL: 91 822 44 40 

FAX: 91 822 45 42 

  
BASES DEL CONCURS ESCOLAR 2016-2017: 

CONSUMÓPOLIS12 
SOBRE CONSUM RESPONSABLE 

INTERNET: EN FAS UN ÚS RESPONSABLE? 
 
 

PRIMERA. - OBJECTE DE LES BASES 

 
1.- L’Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, d'ara endavant 
AECOSAN, i les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, el Principat d'Astúries, les 
Illes Balears, les Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, 
la Regió de Múrcia, el País Basc, la Comunitat de Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, 
la Comunitat Foral de Navarra, la Comunitat Valenciana i la Ciutat de Melilla organitzen el 
concurs escolar 2016-2017, Consumópolis12, Internet: en fas un ús responsable?, 
dirigit a escolars matriculats en el tercer cicle d'educació primària i en educació 
secundària obligatòria. 
 

2.- Aquestes bases tenen com a objecte regular la participació en el concurs esmentat, la 
convocatòria i la concessió dels premis. 
 

3.- La participació en el concurs es materialitzarà a través de les activitats que hauran de 
desenvolupar els concursants en el portal d'Internet Consumópolis, 
www.consumopolis.es, seguint les instruccions generals de participació que s’hi 
detallen. 

 
SEGONA.- PARTICIPANTS 

 
1.- Podran participar en aquest concurs, en règim de concurrència competitiva, els 
escolars que estiguin matriculats en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori 
nacional en algun dels tres nivells que s’indiquen a l'apartat següent. 
 

2.- Nivells de participació: 
 

 Nivell 1: tercer cicle d'educació primària 

 Nivell 2: primer i segon curs d'educació secundària obligatòria 

 Nivell 3: tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria 
 

3.- La inscripció en el concurs es realitzarà per equips de cinc concursants, matriculats 
en algun dels cursos del nivell de participació corresponent, amb la coordinació d'un 
docent del centre. 
 
4.- En el cas de les escoles pertanyents a una Zona d’Escolarització Rural (ZER) que, per 
les seves especials circumstàncies geogràfiques o demogràfiques, tinguin dificultats per 
formar els equips únicament amb alumnat del tercer cicle de primària - com es preveu en 
l'apartat 3 d’aquesta base-, els equips esmentats podran completar-se amb alumnat dels 
altres cicles de primària. 

http://www.consumopolis.es/
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5.- Els docents podran coordinar més d'un equip. 
 

6.- Els concursants només podran inscriure's en un equip. 
 
TERCERA.- REGISTRE DE PARTICIPANTS 

 
1.- El docent coordinador haurà d’inscriure els equips directament en el portal d'Internet 
de Consumópolis, a l’adreça www.consumopolis.es, a la qual també es podrà accedir 
per mitjà de la pàgina web de l'AECOSAN, de les comunitats autònomes i de la Ciutat de 
Melilla organitzadores del concurs. 
  
2.- En la inscripció s’hauran de facilitar les dades identificatives dels concursants, el 
docent coordinador i el centre educatiu, a més de les dades següents, imprescindibles 
per iniciar i completar la participació en el joc: 
 

- Nom de l'equip 
- Contrasenya de l'equip 
- Contrasenya personal del docent coordinador 
- Un nick o sobrenom per a cadascun dels cinc components de l'equip 
- Una contrasenya per a cadascun dels cinc components de l'equip (creada 

personalment per cada concursant la primera vegada que accedeixi a 
Consumópolis). 
 

En els noms dels equips, contrasenyes o nicks no es podran utilitzar paraules 
malsonants, insults, ni termes ofensius. 
 
3.- Tant el docent coordinador com cadascun dels concursants han de declarar 
expressament que coneixen i acaten aquestes bases reguladores del concurs en 
l'apartat habilitat a aquest efecte a la pàgina web del concurs: www.consumopolis.es. 
 
4.- Es crearà un registre amb les dades dels equips inscrits, amb la identificació de tots 
els seus integrants (noms, cognoms i nick) i del docent coordinador. A més, es registraran 
les seves contrasenyes. 
 
5.- Després de la inscripció del seu equip, el docent coordinador rebrà una comunicació 
per via electrònica de la inscripció de l'equip que coordini, que haurà de ser ratificada per 
la mateixa via. L'equip no podrà començar a jugar fins que aquest correu electrònic 
estigui validat. 
 
6.- Quan un concursant accedeixi al joc per primera vegada, haurà d'introduir la 
contrasenya del seu equip i el seu nick i, seguint les indicacions que se li proporcionin, 
haurà de crear la seva pròpia contrasenya personal, que quedarà incorporada al registre 
del seu equip. A partir d'aquell moment, s'haurà d'identificar sempre amb aquesta 
contrasenya per accedir al joc. 
 
7.- Cada concursant haurà de configurar un personatge que serà present durant totes les 
partides que jugui i en la classificació, juntament amb el seu nick i els dels altres 
membres de l'equip. 

http://www.consumopolis.es/
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8.- Els concursants apareixeran en tot moment a la pàgina d'Internet amb el seu nick per 
preservar-ne l'anonimat. 
 
9.- Per causes de força major, un membre de l'equip -o el docent coordinador, si escau-, 
pot ser substituït per un altre, prèvia acceptació de l'organització, que donarà les 
instruccions precises per a la inscripció del nou membre o coordinador de l'equip. 
 
10.- El període d'inscripció dels equips estarà comprès entre el 10 d'octubre de 2016 i el 
15 de març de 2017, ambdues dates incloses. 
 
QUARTA.- OBJECTE DEL CONCURS 
 
1.- L'objecte del concurs és promoure la reflexió de forma conscient, crítica i solidària, 
sobre diferents aspectes del consum responsable mitjançant la realització de les 
activitats que es proposen en les dues parts de què consta el concurs per poder optar als 
premis o reconeixements a què es refereixen les bases cinquena i sisena. 
 
2.- Quan s’accedeix a la Plataforma Virtual d'Educació i Informació Consumópolis, 
www.consumopolis.es, s'ha de seleccionar una de les cinc llengües oficials d'Espanya: 
castellà / català / gallec / eusquera / valencià, per a la formulació de les proves 
pedagògiques i per rebre informació i instruccions. 
 
3.- Les instruccions generals de participació de cadascuna de les parts del concurs es 
troben a la pàgina principal del concurs escolar Consumópolis12, a la qual s'accedeix 
des del portal de la Plataforma Virtual d'Educació i Informació Consumópolis. 
 
4.- En la primera part del concurs, els cinc integrants de l'equip hauran de completar el 
recorregut per la ciutat de Consumópolis i resoldre diverses proves, de caràcter 
pedagògic i lúdic, que es presentaran als participants al llarg d’aquest.   
 
5.- Els concursants podran completar el recorregut per la ciutat de Consumópolis des 
del 10 d'octubre de 2016 fins al 7 d'abril de 2017, ambdues dates incloses.  
 
6.- Es considera que un equip ha finalitzat aquesta primera part i, per tant, pot continuar 
participant en el concurs i realitzar la segona part, quan els cinc membres de l'equip hagin 
completat el recorregut. Completar el recorregut significa contestar a les 20 preguntes 
pedagògiques individuals, realitzar les tres proves de l’Ordena les lletres, les tres proves 
de 4 imatges per a 1 paraula i les quatre proves que es resoldran en l'espai de 
Consuquizz. Totes aquestes proves són obligatòries. 
 
7.- La segona part, amb la qual es pretén fomentar el treball en equip, consisteix en el 
disseny, l’elaboració i la presentació d'un treball conjunt sobre consum responsable 
en relació amb l'ús d'Internet i de les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació). Les característiques específiques d’aquest treball es detallen a les 
instruccions generals de participació del concurs.  
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El treball s’haurà de presentar en format electrònic i s'ubicarà en un espai virtual, assignat 
prèviament al portal de Consumópolis, al qual podran accedir els concursants entre el 
15 d'octubre de 2016 i el 7 d'abril de 2017, ambdues dates incloses, i des d'on es podrà 
descarregar la fitxa virtual indispensable per identificar els treballs.  
 

8.- Només es reservarà un espai virtual per equip.  
 

9.- Com a ajuda per realitzar les activitats objecte del concurs, els equips i els 
coordinadors disposaran de fitxes informatives i pedagògiques, en format PDF, 
relacionades amb el consum responsable, que estaran localitzades en la pàgina web que 
sustenta el joc. 
 

10.- Així mateix, és aconsellable consultar la informació continguda a les pàgines web de 
l'AECOSAN, dels organismes competents en consum de les comunitats autònomes, 
dels ajuntaments i de les associacions de consumidors. 
 

CINQUENA.- CONVOCATÒRIES DELS PREMIS O RECONEIXEMENTS 
 

I.- Convocatòria autonòmica 
 

1.- Només podran presentar-se a la convocatòria autonòmica del concurs els equips dels 
centres educatius de les comunitats autònomes i de la Ciutat de Melilla que organitzen el 
concurs i que reuneixin els requisits que es detallen a continuació: 
 

- Estar inscrit dins el termini establert i en la forma escaient en el registre de 
participants detallat a la base TERCERA. 

- Que tots els integrants de l’equip hagin completat el recorregut per la ciutat de 
Consumópolis, en la forma que es detalla en les instruccions generals de 
participació. 

- Remetre, dins el termini establert i en la forma escaient, als organismes 
competents en consum de les comunitats autònomes i de la Ciutat de Melilla, 
la fitxa virtual, tal com es detalla al document d'instruccions generals de 
participació. 
 

2.- Els equips hauran de presentar una sol·licitud, juntament amb la fitxa virtual, a 
l'organisme competent en consum de la seva comunitat autònoma i de la Ciutat de 
Melilla, a través del seu registre, o bé a qualsevol dels registres i les oficines previstos a 
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds també 
podran presentar-se pels mitjans electrònics establerts per la Llei 11/2007, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

3.- Les adreces postals i les dades de contacte dels organismes competents en 
consum de les comunitats autònomes i de la Ciutat de Melilla que participen en 
aquesta edició del concurs es troben a la pàgina inicial del concurs escolar 
Consumópolis. 
 
4.- El termini de presentació de les sol·licituds vindrà determinat per a cada comunitat 
autònoma en la convocatòria autonòmica corresponent; en qualsevol cas, amb temps 
suficient per complir el termini previst en l'apartat 5 del capítol II- Convocatòria nacional. 
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5.- Els organismes competents en consum de les comunitats autònomes i de la Ciutat 
de Melilla organitzadores del concurs tramitaran en el seu àmbit competencial la 
convocatòria i la concessió dels premis o reconeixements autonòmics. En el cas que no 
es publiqui la convocatòria esmentada, regiran aquestes bases reguladores i la 
presentació de la sol·licitud de participació, juntament amb la fitxa virtual, es realitzarà en 
el període comprès entre el 15 d'octubre de 2016 i el 7 d'abril de 2017, ambdues dates 
incloses. 
 
6.- A cada comunitat autònoma organitzadora del concurs escolar es constituirà un 
jurat que valorarà la participació en el concurs dels equips que hagin sol·licitat optar a la 
convocatòria autonòmica i que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 1 d'aquest 
capítol, per determinar els guanyadors de la comunitat autònoma, que participaran en la 
convocatòria nacional. 
 
7.- El funcionament dels jurats es regularà per les normes contingudes al capítol II de 
l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
II.- Convocatòria nacional 
 
1.- Participaran en aquesta convocatòria, en règim de concurrència competitiva, els 
equips guanyadors de la convocatòria autonòmica del concurs en les comunitats 
autònomes i la Ciutat de Melilla organitzadores del concurs, en cadascun dels nivells de 
participació, juntament amb els equips designats, en la forma prevista en l'apartat 3 
d'aquest capítol, d'entre els equips sol·licitants de l'àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma de Cantàbria i de la Ciutat de Ceuta, com a territoris no organitzadors del 
concurs. 
  
2.- Els equips de la Comunitat Autònoma de Cantàbria i de la Ciutat de Ceuta que no 
poden optar a la convocatòria autonòmica, perquè la seva comunitat autònoma i ciutat 
autònoma no es troben entre les organitzadores del concurs, hauran de presentar una 
sol·licitud per participar en la convocatòria dels premis nacionals del concurs, juntament 
amb la fitxa virtual, a l'AECOSAN, a la seva seu del C/ Príncipe de Vergara, 54, Madrid 
28071, a través del seu registre o bé en qualsevol dels registres i oficines previstos a 
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el període comprès entre el 15 d'octubre de 2016 i el 
7 d'abril de 2017, ambdues dates incloses. Les sol·licituds també podran presentar-se 
pels mitjans electrònics establerts per la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics. 
 
3.- La persona titular de la Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación 

en Consumo de l’AECOSAN, com a secretari del Grup de Treball d’Informació, 
Formació i Educació, nomenarà, entre els integrants d’aquest, la Comissió de 
Valoració que avaluarà la participació en el concurs dels equips als quals es refereix 
l'apartat anterior i designarà, entre aquests, els tres equips, un per cada nivell de 
participació, que optaran als premis nacionals. 
 
4.- Els organismes competents en consum de les comunitats autònomes i de la 

Ciutat de Melilla que organitzen el concurs hauran d'informar l'AECOSAN dels equips 
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que han guanyat a la seva comunitat i que, per tant, optaran als premis nacionals; a 
aquest efecte, remetran el document acreditatiu dels guanyadors autonòmics, 
acompanyat de les fitxes virtuals corresponents.  
 

5.- Aquesta documentació s'haurà de presentar en el registre de l'AECOSAN, C/ 
Príncipe de Vergara, 54, Madrid 28071, o per correu certificat a aquesta mateixa adreça, 
o en qualsevol dels registres i les oficines previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, 
abans del 15 de maig de 2017. 
 
6.- Si la documentació conté errors esmenables, es requerirà a les unitats a què es 
refereix l'apartat 4 d'aquesta base, de conformitat amb els articles 71.1 i 42.1 de 
l’esmentada Llei 30/1992, perquè els esmenin en el termini de deu dies hàbils. 
 
7.- El jurat que determinarà els guanyadors dels premis nacionals estarà compost per: 
  

- La persona titular de la Subdirección General de Coordinación, Calidad y 
Cooperación en Consumo de l’AECOSAN, que actuarà com a secretari/a. 

- La persona titular de la Presidència del Grup de Treball d'Informació, Formació 
i Educació, en el si de la Comisión de Cooperación de Consumo. 

- La persona titular de la Presidència del Consejo de Consumidores y Usuarios. 
- La persona titular de la Direcció del Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 

8.- En el cas que els guanyadors autonòmics hagin inclòs en els treballs textos en la 
llengua oficial de la seva comunitat diferent al castellà, el jurat prendrà les mesures 
necessàries perquè els seus membres puguin valorar el contingut del treball esmentat en 
les mateixes condicions que les de la resta dels finalistes. 
 
9.- El funcionament del jurat es regularà per les normes contingudes al capítol II, del títol 
II, de la Llei 30/1992, i tindrà facultats per resoldre els dubtes que puguin sorgir en la 
interpretació d'aquestes bases i en la convocatòria. 
 
10.- El jurat elevarà una proposta de resolució a la Direcció Executiva de l'AECOSAN 
amb els guanyadors dels premis. Si, segons el parer del jurat, cap candidatura d'algun 
dels nivells de participació no reuneix mèrits suficients, els premis es declararan deserts. 
 
11.- La concessió dels premis es realitzarà per resolució de la persona titular de la 
Direcció Executiva de l'AECOSAN. 
 
12.- La resolució es notificarà a les comunitats autònomes i ciutats autònomes, i es 
publicarà a la pàgina oficial del concurs escolar Consumópolis, www.consumopolis.es, i, 
si escau, a les de les comunitats autònomes i de la Ciutat de Melilla que participen en 
l'organització del concurs. 
 
13.- Davant la resolució dictada per la persona titular de la Direcció Executiva de 
l'AECOSAN, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Presidència de 

http://www.consumopolis.es/
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l'esmentada agència en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà el de la seva 
publicació, d'acord amb allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
14.- El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà ser 
superior a sis mesos, computat a partir de la publicació de la convocatòria, llevat que 
posposi els seus efectes a una data posterior, de conformitat amb l'article 25.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre. Transcorregut el termini esmentat sense resolució 
expressa, els interessats podran entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci 
administratiu. 

 
SISENA.- PREMIS I RECONEIXEMENTS 

 
1.- Els organismes competents en consum de les comunitats autònomes i de la 
Ciutat de Melilla organitzadores del concurs establiran els premis o reconeixements que 
es concediran als guanyadors autonòmics respectius. 
 
2.- Els premis nacionals del concurs, per als tres nivells de participació, consistiran en un 
ordinador portàtil o tauleta per a cadascun dels cinc concursants i el professor que hagi 
coordinat l'equip guanyador. A més, rebran un diploma acreditatiu com a guanyadors. 
 
Els centres educatius a què pertanyin els equips guanyadors rebran un premi en 
metàl·lic de 2.000 euros i un diploma acreditatiu per al centre.  
 
La quantitat màxima que l'AECOSAN destinarà a aquests premis el 2017 serà de 33.000 
euros amb càrrec al capítol IV del seu pressupost. 
 
3.- El lliurament dels premis nacionals als guanyadors del concurs tindrà lloc a Madrid i 
cada concursant guanyador podrà estar acompanyat de dos familiars i del docent del 
centre educatiu que hagi coordinat el treball. Les despeses ocasionades pels 
desplaçaments aniran a càrrec de l'AECOSAN. 
 
4.- Tots els alumnes que finalitzin la fase en línia del concurs i completin tot el recorregut 
obtindran un diploma acreditatiu de la seva participació que es podran descarregar de la 
mateixa plataforma. 
 

SETENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

1.- La valoració de les proves incloses en el recorregut per la ciutat de Consumópolis 
quedarà establerta de manera automàtica pel mateix sistema, partint dels criteris de 
coneixements i habilitats detallats en les instruccions generals de participació. 
 
2.- Per a la valoració dels treballs en equip de la segona part del concurs, els criteris i la 
ponderació seran els següents:  
 

- Coherència del treball amb els objectius del concurs: 50 %  
- Creativitat, originalitat i presentació del treball: 50 % 

 

3.- Per a la valoració dels equips que opten als premis autonòmics, el treball en equip de 
la segona part ponderarà del 40 % al 50 % i el recorregut per la ciutat de 
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Consumópolis del 50 % el 60 %. Si alguna comunitat autònoma considera convenient 
requerir als equips una memòria explicativa de la seva participació en el concurs aquesta 
es valorarà fins a un 10 %. 
 

4.- Per optar als premis nacionals, el jurat valorarà la puntuació assolida en el recorregut 
per la ciutat de Consumópolis i en l'elaboració del treball, segons els criteris establerts 
en l'apartat 2. 

 
VUITENA.- PUBLICACIÓ DELS TREBALLS I PROPIETAT D’AQUESTS 
 

1.- Els treballs guanyadors es publicaran a les pàgines web de l'AECOSAN i, si escau, a 
les de les comunitats autònomes i ciutats autònomes dels equips guanyadors, així com a 
la pàgina oficial del concurs, www.consumopolis.es 
 

2.- Els treballs guanyadors quedaran en propietat de l'AECOSAN i dels organismes 
competents en consum de les comunitats autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla, 
els treballs presentats de les quals hagin resultat guanyadors, que es reservaran el dret a 
publicar-los en la forma que es consideri més adequada per assolir els objectius previstos 
en la base QUARTA.  
 
3.- Així mateix, els organismes competents en consum de les comunitats autònomes i de 
la Ciutat de Melilla, si així ho consideren, podran donar publicitat als treballs guanyadors. 
 
NOVENA.- PUBLICITAT DEL CONCURS 
 

L'AECOSAN i els organismes competents en consum de les comunitats autònomes i de 
la Ciutat de Melilla participants realitzaran la promoció i la publicitat del concurs a través 
dels mitjans que considerin més adequats. 
 

Per sol·licitar informació addicional sobre el concurs escolar, podeu adreçar-vos a 
l'apartat de contacte de Consumópolis o als organismes organitzadors del concurs, a 
les adreces i els telèfons que es troben al portal Consumópolis. 

 
 

http://www.consumopolis.es/

