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KIROLEAN HASTEA

HEZIKI

HEZIKI Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako eskola-umeentzat bereziki diseinatutako
jarduera da. Jarduera honen bitartez, umeek trebetasun motorrak garatzea
sustatu nahi da, haien ekintzen kudeaketa autonomoa ahalbidetzeko, eta, hala,
etorkizunean egin nahi dituzten kirolak ikasteko prozesuan proposatzen zaien edozein
ekintza motor egiteko gai izan daitezen, lortu beharreko gaitasun-maila edozein dela
ere (parte-hartzea eta/edo errendimendua). Hori guztia, egin beharreko ekintzak
gustura egitea ahalbidetzen duen giro batean, kirola eta jarduera fisikoa egiteko
zaletasuna sustatzeko.

IZEN-EMATEA ERAKUNDEAK
NORK? Izen emateko izapideak

egin ahalko dira Bizkaiko Lurralde Historikoan ikasketa
ofizialak ematen dituzten ikastetxeen bidez, horietako guraso elkarteen edo horiei
atxikitako kirol erakundeen bidez, zein Bizkaiko Lurralde Historikoko udalen, haien
udal erakunde autonomoen edo kirolen udal fundazio publikoen bidez.

PARTE-HARTZAILEAK
Modalitate indibiduala denez ez dago gehieneko kopururik. Denboraldian
zehar zenbat gura aldaketa egin ahal izango da taldeen osaeran.
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ENTRENATZAILEAK
Hezikiko entrenatzaileek honako kirol titulazio hau aurkeztu behar dute gutxienez:

KIROL TITULAZIOA

TITULAZIO AKADEMIKOA

ENTRENATZAILE NAZIONALA
III. MAILA

Gorputz Hezkuntza liz.- Jarduera Fisikoaren
eta Kirolaren Zientzietan liz
Goi Kirol Teknikaria

HFko irakaslea
HERRIALDEKO ENTRENATZAILEA
II. MAILA

Gorputz eta kirol-ekintzen animazioko goi
mailako zikloa
Kirol Tekniaria

I. MAILA

BEGIRALEA
I. MAILAKO BLOKE OROKORRA

ESKOLA KIROLEKO BEGIRALEA

Irakasle-ikasketak
Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak
bideratzeko erdi mailako zikloa
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NOLA?

Izena eman nahi duten erakunde guztiek «Erakundeek izena emateko orria»
(VI. eranskina-EK 6) izeneko inprimakia bete beharko dute. Eskabideak
www.bizkaia.eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko Foru
Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan
(Bilboko Rekalde zumarkalea 30-1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era)
edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal
izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da halaber (Martin Barua
Pikaza kalea, 27 Bilbo-48003).
Taldeen zein parte hartzaileen izena emateko, www.bizkaia.eus/eskolakirola,
webgunea erabil daiteke, edo bestela Kirol etxean aurkeztu (Martin Barua
Pikaza kalea, 27 Bilbo-48003), Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura
Sailean kirolaz arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkalea 301., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4
artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira.
Izena eman nahi duenak baliabide informatikorik ez badu, Kirol Etxean (Martin
Barua Picaza kalea, 27, Bilbo) erabilgarri dauden ordenagailuak erabili ahal
izango ditu horretarako.
Izen-ematea behar bezala egin behar da balioduntzat jotzeko (gutxieneko
kirolari kopurua, kirol arduraduna, helbide elektronikoak...).
Era berean, erakundeak lehenengoz ematen badu izena Bizkaiko Eskola
Kirola programan erakundearen IFKren kopia aurkeztu behar du.
Izena ematerakoan kirolari guztien argazki digitala aurkeztu behar da.
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Izena emateko epeak honako taula honetan ezarritakoak dira:

IZENA EMATEKO EPEA

MATERIALA

KIROL JARDUERA

HASIERA

AMAIERA

HEZIKI

IRAILAREN 3tik

URRIAREN 29ra

Lehen aldiz izena ematen duten erakunde guztiei material hau emango zaie, doan:
• Bi urterako programa metodologikoa.
• Heziki atea (eskubaloiko/areto-futboleko atea egokitzeko elementua).
• Heziki baloiak (foam).
KIROLEAN HASTEKO jarduera bat denez, ikasturtean zehar hiru kontzentrazio egingo dira (hiruhileko bakoitzean bat). Kontzentrazio horietan, kirolariei
erakutsiko zaie zer den lehiaketako jardunaldi bat benjamin kategoriatik gora.
Denboraldian zehar jakinaraziko da noiz eta non antolatuko den HEZIKIKETA
bakoitza.

ARGIBIDE GEHIAGO:

WWW.BIZKAIA.EUS/ESKOLAKIROLA

