DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM
Subdirecció General de Coordinació,
Qualitat i Cooperació en Consum

E

ducam per a un consum responsable. Consumópolis

Estimado director / Estimada direc

2019-2020, amb el lema...

«Els teus actes de consum
poden canviar el món,
com ho faries tu?»

Des de la Direcció General de Consum i la
Direcció General de Primera Infància, Innovació
i Comunitat Educativa del Govern de les Illes
Balears, som conscients de la importància de
promoure activitats que afavoreixin la
sensibilització dels nostres alumnes perquè
duguin a terme actes de consum d’una manera
responsable.
I com cada any, organitzam, en col·laboració amb la Direcció General de Consum del Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social, el concurs escolar Consumópolis. Enguany serà l’edició

El concurs consta de dues fases de participació:
— Fase autonòmica, organitzada pels organismes competents en matèria de consum de cada
ciutat i comunitat autònoma, en la qual se seleccionen els equips guanyadors de cada nivell de
participació.
— Fase nacional, en la qual participen els equips que resultin guanyadors a cada ciutat i
comunitat autònoma.
Pot participar en el concurs, en règim de concurrència competitiva, l’alumnat matriculat en qualsevol
centre públic, concertat o privat del territori nacional en algun dels tres nivells de participació:
— Nivell 1: 5è i 6è curs d’educació primària.
— Nivell 2: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria.
— Nivell 3: 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria.
La inscripció en el concurs s’ha de fer per equips de
cinc participants, matriculats en algun dels cursos del
nivell de participació corresponent, coordinats per un
docent del centre.

Tot i que han de ser grups de cinc participants, volem animar el personal docent
a fer partícips del concurs a tots els alumnes de l’aula
La participació en el concurs es materialitza
a través de les activitats que l’alumnat durà
a terme al web www.consumopolis.es,
seguint

les

instruccions

generals

de

participació que s’hi indiquen.

El concurs consta de dues parts
Primera part: un recorregut per la ciutat virtual de Consumópolis, que els components de l’equip han
de completar resolent diverses proves de caràcter pedagògic i lúdic.
Segona part: els cinc components de l’equip han
de dissenyar, elaborar i presentar un treball en
equip sobre consum responsable. El treball
consisteix a crear un còmic que ha d’incloure un o
diversos missatges, dirigits a joves del mateix rang
d’edat que els participants, que donin suport al
lema de l’edició d’enguany.

Us adjuntam les Bases
www.consumopolis.es.

del

concurs

perquè

pugueu

formalitzar

la

inscripció

a

la

web

El període d’inscripció dels equips és del 7 d’octubre de 2019
al 14 de febrer de 2020, ambdós inclosos.
Hi haurà reconeixements per a l’equip guanyador de cada nivell de participació, per al personal docent
coordinador dels equips classificats en primer lloc i per als tres centres amb més participació. A més, hi
haurà obsequis per a tot l’alumnat i personal docent coordinador que hagi acabat les dues parts del
concurs.
Esperam que en aquesta nova edició hi hagi una participació nombrosa i que els nostres concursants
mostrin la seva sensibilització amb un consum segur, sostenible i saludable.

Per a més informació:

Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Consum
Conselleria de Salut i Consum
C/ Jesús, 38 A, 07010 Palma
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 73 83 (extensions 79530, 69630, 67661)

