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ESKOLA KIROLEKO PROGRAMA 2020-2021: ALDAKETA PROPOSAMENAK 

 

 

 

Jarraian, 2020-2021 aldiko eskola kiroleko programan aldaketa proposamenak laburbiltzen 

dira, hainbat ataletan sailkatuta: 

 

 

1. Hastapeneko jarduerak: 

 

 

GAIA / 

MODALITATEA 

 

ALDAKETA 

Beisbola/Sofbola Baseball5 diziplina txertatzea, Ostiko Baseball-aren ordez.  

 

Saio kopurua: ikastaroak bi saiotan egingo dira benjamin eta alebin 

kategorietan, eta hiru saiotan, infantil eta kadete kategorietan. 

 

Bela Jardueren datak eta tokien aldaketa: Erabiliko diren bela arin motak 

zehazten dira. Ikasle bakoitzeko gehienezko prezioa 36 eurotik 30 

eurora jaitsi da. Federazioaren harremanetarako helbide elektronikoa 

aldatu da. 

 

Bola eta Toka Aldaketa txiki batzuk egin dira (adibidez: saioaren iraupena). 

Gimnastika  Gorputz adierazpena: Benjaminaurre kategorian zehazten da ikasleek 

aukera izan behar dutela, ikasturte osoan zehar astean saio bat edo bi 

egin nahi dituzten aukeratzeko. 

 

Halterofilia 

 

2. urteko alebinetatik jardueren programan txertatzen da Irun, Zarautz 

eta Villabona-Zizurkilgo udalerrietan (infantil eta kadete ere). 

Waterpoloa, 

igeriketa artistikoa 

eta lehen 

sorospenak. 

 

Aldaketak egin dira bai prezioan eta baita jardueren iraupenean ere.  

Txirrindularitza Akats zuzenketa (alebin kategorian hasteko adina).  

 

Eskola Kirola 

Egokitua (EKE) 

 

Bergarako jardueren eskaintza kendu da, jarduera horiek tokiko 

egiturak kudeatuko baititu.  

DSBEari buruzko informazioa txertatzen da. 

 

Zirkuko jarduerak Jardueraren prezioa igo da, hartara jarduerari dagozkion gastuak estali 

ahal izateko. 

 

Arrauna Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkarteak ikastaroak emateko interesa 

azaleratu du. Hartara, beren kontaktua txertatu da.   
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Esgrima 

 

Ikastaroa 2. urteko benjaminetatik aurrera eskaintzen da, parte 

hartzeko lehiaketa ibilbidean benjamin kategoriako ikasleek parte 

hartzen dute eta. Hainbat egokitzapen txiki hastapen jarduerari 

dagokion informazioan.   

Bi ikastaro motak bateratu dira informazioa ez bikoizteko. 

 

Pool billarra  Bi ikastaro motak bateratu dira informazioa ez bikoizteko. 

 

Mahai tenisa Bi ikastaro motak bateratu dira. 

Akats zuzenketa: eskaintza kadeteetaraino. 

Harremanetarako helbide elektronikoaren aldaketa. 

Golfa Bi ikastaro motak bateratu dira. 

Urnieta Pitch & Putt gehitu da jardueren eskaintzan. 

 

Surf eta SUP Bi ikastaro motak bateratu dira. 

Honako hau adierazten da: “Plazen % 70, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. 

mailako ikasleentzat gordeko dira. Plaza guztiak betetzen ez badira, 

Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek plaza horiek bete ahal 

izango dituzte".  

 

Trikuak Ikonoen aldaketa/eguneratzea (trikuak): golfa, gimnastika, igeriketa 

artistikoa, squash, triatloia, surfa arraunean (SUP), piraguismoa, skatea, 

zirkuko jarduerak. 

 

 

2.- PARTE-HARTZE LEHIAKETAK  

 

GAIA / 

MODALITATEA 

 

ALDAKETA 

 

Programaren 

aurkibidea. 

Akats zuzenketa: parte-hartze lehiaketetan jardueren ibilbidea gehitu 

da benjaminaurreko kategorian. 

 

Izen-emateak  Taldeen eta taldekideen izen-emateak egiteko datak eguneratzea 

saskibaloiko eta eskubaloiko modalitateetan (infantil eta kadete 

kategoriak).  

 

Benjaminaurre 

kategoria.  

Honako hau adierazi da: “Ez da inongo sailkapenik egongo eta beren 

izaera parte hartzailea izango da, helburu nagusia ikasleen garapen 

psikomotorra ahalbidetuko duten esperientzia motorrak eskaintzea 

izanik". 

 

Boleibola Taldekideen gehieneko kopurua aldatzen da 4x4-ko taldeen osaera 

ahalbidetzeko, infantilen eta kadeteen mutilen kategorian, taldeak 

osatzeko zailtasunak direla eta.  

 

Areto futbola Akats zuzenketa: Kadete kategoria kentzen da (lehiaketa federatua da).   

 

Halterofilia Jardueren eskaintza gehitzen da kadete kategorian. 

 

Igeriketa Jardunaldi kopuruaren akats zuzenketa: gehieneko 7, benjamin 
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kategorian, eta gehieneko 11, alebin kategorian. 

 

Kenpo Akatsen zuzenketa: Kenpo txertatzen da benjamin, alebin eta infantilen 

kategorietan.  

 
Mendizaletasuna Akats zuzenketa: Jardueren eskaintzan orientazioko 4 froga gehitzen 

dira eta eskaladako 3 jardunaldi, orain arte hastapeneko jardueren 

barruan egon direnak. 

  

Txirrindularitza Akats zuzenketa: jardunaldi kopurua.  

 

Arraunketa Jardueren eskaintza kendu da, infantil eta kadete kategorietan 

lehiaketa federatuak egiten baitira.  

 

Aerobika Akats zuzenketa: Gimnastikaren diiziplina gisa txertatzen da benjamin, 

alebin, infantil eta kadete kategorietan. 

 

Jokoaren araudia 

eguneratzea/txertat

zea  

− Baseball5 (berria) 

− Boleibola (eguneraketa) 

− Igeriketa  (eguneraketa) 

− Waterpoloa (eguneraketa) 

− Igeriketa artistikoa (berria) 

− Piraguismoa: slalom-a, pista (berria) 

− Saskibaloia: alebinak partaidetza eta errendimendua (eguneraketa) 

 

Laster eskuragarri web orrian.: www.gipuzkoakirolak.eus  
 

 

3. ERRENDIMENDUKO HASTAPENA: Teknifikazio jarduerak. 

 

GAIA / 

MODALITATEA 

 

ALDAKETA 

 

Esgrima Akats zuzenketa: 2. urteko alebin eta infantil kategoria. 

 Waterpoloa 

Padela 

Judoa Akats zuzenketa: infantil kategoria. 

 

Bela Akats zuzenketa: alebin kategoria. 

 

 

4. ERRENDIMENDUAN HASTAPENA: Lehiaketak. 

 

GAIA / 

MODALITATEA 

 

ALDAKETA 

 

Mahai tenisa Akats zuzenketa: 2. urteko alebin eta infantil kategoria. 

 

Gimnastika Eguneraketa: infantil kategoria kentzen da.  

Arraunketa 
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Saskibaloia 17ra igotzen da taldekideen gehieneko kopurua. 

 

 

ALDAKETA OROKORRAK 

 

GAIA / 

MODALITATEA 

 

ALDAKETA 

 

Hasteko adina: 

Gipuzkoako 

Eskolarteko 

Txapelketak . 

Benjamin kategoriako lehiaketek izan behar dituzten ezaugarrien 

zerrenda:  

 

(1) “Bestalde, hastapen adinetan ikasle guztien garapena eta parte 

hartzea bermatu eta testuinguru lehiakor bat ekiditeko asmoz, 

benjamin kategorian burutzen diren “topaketetan” ez da sailkapenik 

egongo. Hori horrela, Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketak alebin 

kategoriatik aurrera ospatuko dira“. 

 

(2) Honako hau adierazten da: “ez dira Gipuzkoako Eskolarteko 

Txapelketak ospatuko“. 

 

Terminologia 

bateratzea. 

Bi kontzeptu hauek bateratzen dira: Gipuzkoako Eskolarteko Jokoak / 

Gipuzkoako Txapelketa. Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketa deituko 

zaie. 

 

Lizentzien 

aurkezpena 

Gipuzkoako 

Txapelketan. 

2020-2021 ikasturtean, ez zaie lizentzia masiborik emango programan 

izena eman duten ikasle guztiei. Tokiko faseetan zein Gipuzkoako 

Eskolarteko Txapelketako azken faseetan nahikoa izango da Eskualdeko 

Kirol Bulegoak emandako eta ordenagailuz ateratako zerrenda 

(triptikoa) zigilatuta aurkeztea. Zerrenda hori formatu elektronikoan 

aurkez daiteke. Dena dela, ikasleen lizentziak eskatu ahala izango dira 

federazioren batek hala eskatzen badu. Bestalde, Euskadiko Jokoetan 

eskola kiroleko lizentzia aurkeztu beharko da. 

 

Taldeen eta kideen 

izen ematea. 

MULTI taldeen izen-emateak: 2020/2021 ikasturtean Multikirola egiten 

duten ikastetxeetako haurrek izen-ematea egiteko kirol modalitateak 

banan-banan hautatu beharrean, dagokion multikirola programa 

hautatu beharko da. Multikirola programa horietan egiten diren 

lehiaketa jarduerak eta hastapen/sustapen jarduerak adieraziko dira. 

Hala ikasleen izen-emateak behin bakarrik egin beharko da. Ikasturte 

hasieran izen-ematea egiteko prozeduraren inguruko informazio 

gehiago helaraziko zaie eragileei.   

Desgaitasuna duten 

ikasleentzako 

jarduerak. 

Honako hau eransten du: “Eskola kirola inklusiboa edo/eta egokitua 

duten ikastetxe edo eskualdeek beren ohiko eskaintzan txertatuko 

dituzte, bereziki, desgaitasuna duten ikasleei bideratutako jardueren 

eskaintza. Era berean, dagozkion prozedura administratiboen (izen-

emateak) eta jardueren jarraipena egitearen ardura hartuko dute, baita 

topaketa inklusiboak antolatzearena ere non desgaitasuna duten eta ez 

duten ikasleek elkarrekin parte hartzeko aukera eskainiko duten, beti 

ere programan izena emanda badaude“. 

 

Eskola Kiroleko aplikazioan EKI taldeak identifikatzeko aukera izango 
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dugu.  

 

Errendimendu 

hastapena: futbol 

modalitatea. 

 

 

 

 

a) Aurretiko fasean parte hartzen duten taldeek indarrean dagoen 

araudiak hobekuntzako teknifikazio unitateei bideratutako 

zehaztasunak jarraituko dituzte.   

 

b) “Eskola kirolaren arloko arau hauste administratiboengatik 

administrazio bidean behin betiko zehapena jasotzen duten klubak 

programa honetan jasotako errendimendu hastapeneko lehiaketetatik 

kanpo geratuko dira. Eskubidea benetan galduko da baldin eta 

ikasturte hau hasi aurreko 3 urteetan zehapen bat baino gehiago 

metatu bada, eta zehapen horietako bat arau hauste larriak egiteagatik 

izan bada”. 

 

c) Adierazten da, errendimendu hastapenerako sailkatuta dauden 

taldeek, beren taldekideak matrikulatuta dauden ikastetxeei jakinarazi 

behar dietela 2020ko irailaren 30a baino lehen edo, hala badagokio, 

aurretikako fasea amaitu denean. 

 

Errendimendu 

hastapena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Taldeen izen-ematea: “Taldeko kirolen modalitateetan, kirol klub edo 

elkarteek talde eta ikasleen izena Internet bidez emango dute […] […]  

Horretarako epeak aplikazioan zehaztuko dira modalitate bakoitzaren 

ezaugarriak kontuan hartuz”.   “Banakako kiroletan […]  talde eta 

ikasleen izen-ematea egiteko talde-kirolentzat zehaztutako prozedura 

berbera jarraituko da“. 

 

b) Parte hartzeko ezaugarriak: “Taldeko kiroletako bigarren urteko 

alebin kategoriako  errendimenduan hasteko lehiaketetan parte 

hartzeko, derrigorrezkoa izango da ikastetxeek eskainitako parte 

hartzeko lehiaketetan parte hartzea“. 

 

c) Altak eta bajak izapidetzea: “Talde kiroletan aplikazioan izena 

emandako ikasleak berdinak izan beharko dute ikasturtean zehar. Hau 

da, justifikatutako salbuespenak egon ezean, ez dira aldaketak 

baimenduko altak eta bajak tramitatzeko epea amaitu ostean (azaroak 

30)“.   

 

d) Federazio lizentziak emateko baimen prozedurarako honako araudia 

hartzen da erreferentziatzat: 145/2009 Foru Agindua, abuztuaren 

19koa, Eskola Kiroleko Programaren barruko baimenen prozedura 

arautzen duena. 

 

II. eranskina Akats zuzenketa eta erabilitako termologia argitzea: hastapeneko 

teknifikazio unitateak (klubetako kirol eskolen bidez garatzen diren 

programak). 

COVID-19  

 

“Osasun eta hezkuntza agintariek edo, hala badagokio, organo edo 

erakunde eskudunak COVID-19aren pandemiari buruz har ditzaketen 

jarraibideen arabera, foru agindu honen bidez onartutako eskola 

kirolaren programak aldaketak izan ditzake jasotako jardueren 

epeetan, edukietan eta horiek garatzeko baldintzetan. Kirol 
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Zuzendaritzari ahalmena ematen zaio eskola kirolaren programa une 

bakoitzean programaren garapena baldintzatu dezaketen baldintzetara 

egokitzeko behar diren aldaketa xedapenak eman ditzan” 

 

“Kirol Zuzendaritza gaitzea eskola kirolaren programa egokitzeko 

beharrezkoak diren aldaketa xedapenak eman ditzan, COVID-19aren 

pandemiaren ondorioz programaren garapena une bakoitzean 

baldintza dezaketen inguruabarretara egokitzeko”  

 

“COVID-19aren pandemiaren hedapenak eragindako osasun alarmako 

egoerari dagokionez, foru agindu hau izapidetzeko unean zaila da 

aurreikustea egoera horrek zer eragin izan dezakeen eskola kiroleko 

programaren garapenean. Izan ere, zuzenean lotuta egongo da osasun 

agintariek eta hezkuntza sistemak ikasturtearen hasierari eta 

garapenari buruz hartzen dituzten erabakiekin. Egoera horren aurrean, 

Gipuzkoako Foru Aldundiak programari hasierako onespena ematea 

erabaki du, eta normaltasunez egin ahal izatea aurreikusi du, 

aipatutako inguruabarrengatik aldatu ahal izatea eragotzi gabe” . 

 


