
 

 

 

 
 
1. Què és Consumòpolis17? 
 
És un concurs escolar sobre consum responsable per al curs 2021-22 que, com cada any, organitzam en 
col·laboració amb la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum i els organismes competents 
en consum de les ciutats i comunitats autònomes següents: 
 

- Andalusia 
- Aragó 
- Principat d’Astúries 
- Illes Canàries 
- Castella-la Manxa 
- Castella i Lleó 

- Catalunya 
- Extremadura 
- Galícia 
- Illes Balears 
- La Rioja 
- Comunitat de Madrid 

- Regió de Múrcia 
- Comunitat Foral de Navarra 
- Comunitat Valenciana 
- País Basc 
- Ceuta 
- Melilla 

 
2. Quin és l’objectiu de Consumòpolis? 
 
Sensibilitzar els escolars de la importància que té realitzar els actes de 
consum de manera responsable i sostenible, de manera que aquest 
concurs és l’instrument més adequat per arribar a assolir-ho. 
 
Promoure la reflexió, de manera divertida, crítica, solidària, responsable 
i sostenible, sobre diferents aspectes del consum responsable i de 
conceptes relacionats amb diverses temàtiques de consum. 
 

 
 
3. Quin és el lema de Consumòpolis17? 

 
«Pitja ”m’agrada” al consum circular i responsable» 

 
4. A qui va dirigit? 
 
Als escolars matriculats en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori nacional, en algun dels 
tres nivells de participació que estableix el concurs: 
 
• Nivell I: 5è i 6è curs d’educació primària. 
• Nivell II: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria. 
• Nivell III: 3r i 4t curs d’ESO o de formació professional bàsica. 
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5. En què consisteixen les activitats de Consumòpolis17? 

 
PRIMERA PART: PROVES PER LA CIUTAT VIRTUAL DE CONSUMÒPOLIS 
 
Les activitats es desenvolupen a través de la plataforma de Consumòpolis, en la qual es pot seleccionar 
la llengua oficial en què es vol participar.  

               

 
 

 La plataforma també inclou el joc de preguntes Consuquizz, que té com a objectiu 
elegir el batle de Consumòpolis. Es competeix de manera individual i els punts que s’hi obtenen no 
computen en la puntuació total del concurs. S’hi pot accedir des de l’1 de desembre de 2021 al 14 de març 
de 2022. 

 
SEGONA PART: TREBALL EN EQUIP 

 
En la segona part del concurs, els cinc components de l’equip han de fer un treball conjunt que consisteix 
en un cartell interactiu (creat totalment per l’alumnat) sobre l’economia circular a l’entorn escolar, 
familiar i social, que doni suport al lema principal de la 17a edició de Consumòpolis i que reflecteixi com 
podem millorar el planeta i la societat mitjançant un consum circular i responsable. 
 
L’objectiu del cartell interactiu és convèncer l’entorn escolar, familiar i social de la necessitat de contribuir 
al consum i a l’economia circular, donant a conèixer bones pràctiques en aquesta matèria. 
 
Algunes idees que els escolars podrien desenvolupar-hi són: 
 
- durabilitat dels productes 
- obsolescència programada 
- reparació de productes 
- garantia dels productes 
- qualitat dels productes 
- productes de segona mà 
- consum i creixement sostenible 
- reducció de la petjada ecològica 

Els integrants de l’equip, sota la coordinació d’un docent del centre, 
han de completar el recorregut per la ciutat virtual de 
Consumòpolis resolent diverses proves, de caràcter pedagògic i 
lúdic, des del 8 de novembre de 2021 fins al 7 de març de 2022, 
tots dos inclosos. 
 
Per poder accedir a les deu proves plantejades és necessari haver-
s’hi registrat i haver validat l’equip. 

El recorregut es completa quan els 5 
integrants de l’equip hagin puntuat en 
cadascuna de les 10 proves establertes. 
No tenen un ordre específic i s’hi pot 
tornar a entrar les vegades que es 
vulgui per millorar la puntuació. S’han 
de fer seguint les instruccions generals 
de participació. 
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L’equip ha de dissenyar el cartell interactiu utilitzant la versió gratuïta de l’eina Genially 
(https://www.genial.ly/es). Per a més informació, podeu descarregar les instruccions detallades. 
 
El personal docent coordinador i l’alumnat tenen accés des de la pàgina del concurs a una guia i uns 
vídeos tutorials que detallen com registrar-se en l’eina Genially, com elaborar un cartell interactiu i com 
pujar els treballs a la plataforma del concurs. 
 
6. On puc trobar les instruccions per participar en 
Consumòpolis17? 
 
Accedeix a la secció «Instruccions», on es detalla la mecànica del 
concurs. 
 
7. Hi ha algun material de suport per fer les activitats? 
 
En la secció «Fitxes pedagògiques» trobareu fitxes informatives 
relacionades amb el consum responsable. Són una eina didàctica d’ajuda 
als equips i al personal docent coordinador per realitzar les activitats del 
concurs. Es poden consultar en línia i també descarregar i imprimir. 
 
8. Com s’inscriuen i es registren els equips? 
 

 La inscripció en el concurs es fa en la secció 
«Registre» de la plataforma Consumòpolis, per 
equips de cinc participants i amb la coordinació 
d’un docent del centre. 

 Cada docent pot coordinar més d’un equip. 
 Cada participant només pot inscriure’s en un 

equip. 
 Només es reserva un espai virtual per equip. 
 No hi ha límit per al nombre d’equips que es poden formar a cada centre. 

 
1 participant  1 equip 

1 equip 
 5 participants 
 1 espai virtual 

1 docent coordinador  No té límit d’equips 
1 centre educatiu  No té límit d’equips 

 
8.1. El docent coordinador ha d’inscriure els equips en la secció «Registre» de la plataforma 
Consumòpolis. 
 
8.2. En la inscripció es faciliten les dades identificatives del personal docent coordinador, del centre 
educatiu i dels components de cada equip, a més de les dades següents, que són imprescindibles per 
començar a participar en el concurs: 

 Contrasenya personal del docent coordinador i adreça de correu electrònic de contacte. 
 Nom de l’equip. 
 Nom d’usuari i una contrasenya per a cadascun dels cinc components de l’equip. 

 
8.3. Per completar el registre, el personal docent coordinador i cadascun dels components de l’equip han 
de declarar expressament que han llegit i accepten les Bases reguladores, la Política de privadesa i 
la Política de protecció de dades marcant les caselles habilitades al final de la zona d’inscripció. 
 
8.4. Per facilitar el requeriment dels centres educatius de l’autorització de mares, pares, tutors o altres 
representants legals per a l’alumnat menor de 14 anys, es pot descarregar un document 
d’autorització directament a la zona d’inscripció. 
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8.5. Una vegada completat el registre de cada equip, el personal docent coordinador rebrà per correu 
electrònic la confirmació de la inscripció de l’equip, que ha de validar per la mateixa via. L’equip no 
pot començar les proves fins que aquest correu electrònic hagi estat correctament validat. 
 
8.6. Quan la persona concursant accedeix per primera vegada a la ciutat virtual de Consumòpolis ha 
d’introduir l’usuari i la contrasenya que li ha facilitat el personal docent coordinador i configurar el seu 
personatge virtual a la secció «Vestidor». Aquest personatge la representa durant totes les proves per 
la ciutat virtual i en la classificació final. 
 
8.7. El període d’inscripció i registre dels equips comprèn del 8 de novembre de 2021 al 7 de març de 
2022, tots dos inclosos. 
 
9. Quins són els requisits per participar en la convocatòria autonòmica? 
 

 Estar inscrit en la secció «Registre» de la plataforma Consumòpolis del 8 
de novembre de 2021 al 7 de març de 2022, tots dos inclosos. 

 Haver completat, els cinc integrants de l’equip, el recorregut per la 
ciutat virtual entre el 8 de novembre de 2021 i el 7 de març de 2022, tots 
dos inclosos. 

 Registrar i remetre la sol·licitud de participació en la convocatòria 
autonòmica i les fitxes virtuals dels equips participants a la Direcció General de Consum del 
GOIB, des del 12 de novembre de 2021 fins al 20 d’abril de 2022, tots dos inclosos, a través de la 
Seu Electrònica del GOIB o a través de qualsevol dels llocs als quals fa referència l’article 16 de la 
Llei 39/2015, del procediment administratiu. 
 

La Direcció General de Consum del GOIB constituirà un jurat a fi de determinar els guanyadors 
autonòmics que participaran en la convocatòria nacional. 
 
10. En què consisteix la convocatòria nacional? 
 
Participaran en la convocatòria nacional, en règim de concurrència 
competitiva, els equips guanyadors de la convocatòria autonòmica del 
concurs, els equips pertanyents a l’àmbit territorial d’aquelles comunitats 
autònomes que no publiquin convocatòria autonòmica, si escau, i els 
equips de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de Cantàbria i de la 
ciutat autònoma de Melilla. 
 
Se seleccionaran els tres equips que hagin obtingut la millor puntuació en el recorregut per la ciutat 
virtual de Consumòpolis, un per cada nivell de participació, que optaran als premis nacionals. 
 
11. Com es valoren els equips? 
 
 
 
La puntuació de les proves incloses en el recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis l’estableix de 
manera automàtica el mateix sistema sobre la base dels criteris de coneixements i habilitats detallats en 
les instruccions generals de participació. 
 
12. En què consisteixen els reconeixements de les Illes Balears? 
 
Els reconeixements autonòmics, per als participants que finalitzin l’activitat dels tres 
nivells que estableix el concurs, són els següents: 

 
 Per als equips guanyadors: una tauleta i un diploma de reconeixement per 
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als cinc concursants i el docent coordinador, amb un màxim d’una tauleta per docent. 
 Per a la resta de concursants i docents coordinadors: una bossa ecològica amb obsequis diversos. 
 17 chromebooks per repartir entre els centres que hagin inscrit un mínim de sis equips, dels quals 

almenys el 50 % hagin finalitzat l’activitat del concurs, que s’adjudicaran segons les 
especificacions que estableix la resolució de la convocatòria autonòmica. 

 
13. En què consisteixen els premis nacionals? 
 
Els premis nacionals del concurs, per als tres nivells de participació, són els següents: 
 

 Per als equips guanyadors: un ordinador portàtil o tauleta per a cadascun dels cinc concursants i 
el professor coordinador. A més, rebran un diploma acreditatiu com a guanyadors. 

 Per als centres educatius dels equips guanyadors: un premi en metàl·lic de 2.000 € i un diploma 
acreditatiu. 

 
Els premis nacionals es poden lliurar de manera electrònica o presencial; en cas presencial, serà a 
Madrid. Cada component de l’equip guanyador podrà estar acompanyat de dos familiars i del professor 
coordinador. Les despeses ocasionades pels desplaçaments dels equips premiats i els seus 
acompanyants, des del seu lloc d’origen fins a Madrid, serà a càrrec de la Direcció General de Consum del 
Ministeri de Consum. 
 
14. Quines dates i tràmits són importants en Consumòpolis17? 

 
 8/11/2021-7/3/2022: inscripció dels equips. 
 8/11/2021-7/3/2022: termini per completar el recorregut per la ciutat virtual 

de Consumòpolis. 
 12/11/2021-20/4/2022: registre i enviament de la sol·licitud de participació 

autonòmica i la fitxa virtual dels equips participants a través de la Seu 
Electrònica del GOIB o a través de qualsevol dels llocs als quals fa referència 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu. 

 Abans de l’1/06/22: la Direcció General de Consum del GOIB remetrà al Ministeri la documentació 
dels equips guanyadors a les Illes Balears per participar en la convocatòria nacional. 
 

15. Quins documents regulen el concurs? 

 
 Les Bases reguladores del concurs, publicades en el BOE núm. 230, sec. III, pàg. 117495, de 25 

de setembre de 2021. 
 Les instruccions generals de participació, en les quals es detallen els aspectes que cal tenir en 

compte per utilitzar correctament la plataforma web de Consumòpolis. 
 El document d’ajuda, que serveix per resoldre els dubtes més freqüents que puguin sorgir al 

personal docent coordinador al llarg del concurs. 
 La resolució de la convocatòria autonòmica, la del jurat i la dels reconeixements, en les quals 

s’estableixen les especificacions i les consideracions relatives al desenvolupament del concurs a 
les Illes Balears. 

 
16. Com puc resoldre els dubtes o incidències del concurs? 

 
El personal docent coordinador de l’equip pot enviar un correu electrònic a l’òrgan administrador del 
concurs (consultas.consumopolis@consumo.gob.es). 
 
17. On puc obtenir més informació sobre la convocatòria autonòmica? 

 
Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals 
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Direcció General de Consum (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma) 
educacio@dgconsum.caib.es 


