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Hitzaurrea

Lan  honen  helburua  da  gure  kultura  eta  antropologiaren  baitako  gai  bati 
buruzko  ikerketa  aurkeztea,  gai  hori  ez  baita  orain  arte  adin  goiztiarrean 
nahikoa aintzat hartu, eta kasu batzuetan ahaztua ere izan da. Hasierako kirol-
jarduera fisikoa, orokorrean,  adierazpen sozial  eta kultural  konplexua da eta 
horren zerizana aldakor eta ebolutibotzat deskribatua izan da urteetan zehar. 
Kirol-jarduera fisikoa, kulturaren eraikuntza gisa hiri-industria eremuan sortua 
lehiak markatutako sistema itxia zein jolas-dimentsioko sistema irekia izan, gaur 
egun,  paradoxikoki,  kontsumoak  eta  ekoizpen-prozesuen  uniformetasunak 
ezarritako  gizarte-eredua  proposatu  eta  inposatzen  duen  dinamika 
globalizatzailearen  adierazle  argi  bihurtu  da,  baita  indibidualizazio 
pertsonalerako bitarteko ere.  

Ezinbestekotzat  ikusten  dut  gai  hori  antropologiaren  ikuspuntutik  jorratzea, 
besteren batzuetan, baita ere, gure ikuspegi kultural eta politikoen aurkakoak 
diren ikuspuntuen menpeko garen eremuan baikaude. Hain zuzen ere, horixe 
da  gaur  egungo  ikusmolde  intelektual  eta  kirol-ikusmolde  askok  erakusten 
duten  nahaste  hedatuaren  arrazoia,  bere  egin  eta  ontzat  eman  baitituzte, 
Estatuaren kirol teoria eta praktikak, beste kulturen sistema kontzeptualak, eta 
ideia-sistema jakin bat ez ezik, sistema horiek euskal komunitatearekiko duten 
nagusitasuna eta menpekotasuna ere justifikatzeko helburuarekin sortuak izan 
dira.

Kirol-jarduera fisikoaren barneko ideia eta jarduteko moduak anitzak dira eta, 
hortaz,  anitzak  dira  ere  horiek  aplikatu  eta  erabiltzeko  moduak;  eduki 
dialektikoari  esker,  nortasun  kolektiboaren  eramaile  gisa  aurkezten  den 
dimentsio  humanistikoaren  alboan,  komunikazio,  gizarte-elkarrizketa  eta 
garapen  pertsonalerako  tresna  lagungarri  gisa  ikus  daiteke;  merkataritza-
dimentsio  politizatua,  etekin  ekonomikoaren  legeak  eta  botere-egituretan 
dauden sektore-interesek ezarritakoa.

Kirol-jarduera fisikoa, azken batean, dinamika sozialaren isla ez ezik, dinamika 
hori giltzatzen duen elementu garrantzitsu ere bihurtu da. 

Haratago  joanda,  Lasarte-Oriako  nerabeen  jolas-  eta  mugimendu-jardueren 
balantze kuantitatiboa egiten badugu ikuspuntu diakronikotik egiazta dezakegu 
jolas  edo  kirol  herrikoiek  ohikoak  izan  daitezkeen  kirol  modernoen  alboan 
atzera egiten dutela. Eraldaketa horretan nortasun bereizgarria pisua galtzen 
doa berau difuminatu eta uniformatzen duen modernotasunaren aurrean, eta 
jarrera kosmopolitagoa sortzen da. Egoera hori ulergarria da, balioak aldatzen 
baitoaz denborarekin, ezer ez baita aldagaitza betirako.

Homogeneizatzea eta aurrerapena izaeraren aniztasunaren kalterako izan dira, 
eta  R.  Mandell-ek  dioen moduan:  «kirol  modernoak,  osotasunean,  bizimodu 
modernoa ahalbidetzen duten indarrentzako laguntza positiboa osatzen duten 
ikur  publikoen  erritu-  eta  erretorika-sistema  hartzen  du  barne»  (1986:286). 
Zalantzarik  gabe,  kirolak,  berezkoak  dituen  ezaugarriengatik,  oso  funtzio 
garrantzitsua izan dezake, ikuspuntu humanistikotik, gizarte globalaren 



ereduaren  baitan,  baina  ez  da  alde  batera  utzi  behar  berau  garatzen  den 
testuinguru kontsumistak kirolean duen eragina; kirolaren bitartez askatasuna 
aldarrikatzen duten ahots horiek, funtsean, kultura-industria jakin baten barnean 
alienatzeko modu berriak besterik ez dira.

Mundutik barreiaturiko joera globalizatuak topatu ditugu, gaur egungo nerabe 
lasartearren praktikek eta praktikan jartzen dituztenek, eskaera edo joera berri 
horiek  kontutan  hartzera  derrigortzen  gaituzte,  aipatu  nerabeak  zati  dituen 
gizarteak bizi dituen mutazio hedagarriak ulertu eta antzematea nahi badugu. 
Zoritxarrez,  gazteek  nahi  dutenaren  eta  erakundeek  eskaintzen  dutenaren 
arteko zuloa gero eta handiagoa da, bereziki hezkuntza-erakundearen kasuan. 
Norbanakoaren eta gizartearen arteko elkarrekintza ulertzeak ez digu geldirik 
geratzen  uzten eta  gure  tresna analitikoak  zehaztu,  adostu  eta  aberastera 
behartzen gaitu. Gizarte irekia ez da gobernu mota zehatz bat, lege bat edo 
ideia bat, elkarbizitza modu bat baizik. Ez dago kontraesanik: izango bagara, 
izanaren  sokari  eutsi  beharko  diogu,  kirolaren  tradizio  ideologiko  jakinen 
sareetan  katigatuak  geratu  nahi  ez  badugu.  Iraganari  diogun  zor  bat  da, 
etorkizunera bideratu ezean kitatu ezin dugun zor bat hartuko dugu gure baitan. 

Joxan Unsain, 2013
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“Lehenago eta orain,

lanari sari edo ordain”



ESKERRAK EMATEN

Eskerrak ematera pasatzen naiz orain. Ikerketa honek aldi eta alderdi ugari ditu; 
orohar,  lau urte luzeko lana izan da; eta beti,  eskatu dudan bakoitzean, aurkitu dut 
laguntzarik franko. Pozik aitortzen dut: jende askorekin nago zorretan. Zorrok nolabait 
kitatzeko asmotan, noan zenbaiten lanak aipatzera.

Lehenengoz  eta  behin,  Txemi  Apaolaza   EHU/UPV-ko  Balioen  Filosofia  eta 
Gizarte Antropologia Saileko tesi zuzendari eta adiskidearen jarduna azpimarratu nahi 
nuke. Bidelagun hurbila izan dut doktoretza unetik hasi eta  tesi amaiera arte. Bihotzez 
estimatu  eta  eskertu nahi  diot  niregan jarri  duen arreta eta  urte  hauetan egindako 
guztia. 

Nire  kontsultei  jaramon eginez  laguntza  eskaini  didatenek ere nire  esker  ona 
merezi  dute.  Horien  artean   EHU/UPV-ko  irakasle  hauek:  Joseba,  Jone  Miren  eta 
Carmen.

Bidalitako galdera-zerrendari  eta elkarrizketei erantzun zioten lasartear nerabe, 
guraso,  kirol  teknikari  eta  kirol  elkarteei   eskerrak emanez hasiko  naiz  orain,  haiei 
esker izan bait da posible, funtsean, lan hau.

Testen  balidatze  lana  eta  eskuhartze  egitaraua  ahalbidetu  duten  eskoletako 
zuzendari, irakasle, ikasle eta ordezkariak; bereiziki Pepelu, Jon, Migel Angel eta Jon 
adiskideak,  beren eguneroko eginkizunetan  muturra sartzen uzteagatik  eta ikerketa 
aurrera ateratzen laguntzeagatik.

Lasarte-Oriako  udal teknikariei: Iñaki, Karlos, Joxe Mari, Maite, Ainhoa… hainbat 
datu nire eskuetan jartzeagatik.

Bitez itzultzaile taldeari, lan honetako zenbait atal euskara txukunean egokitzeko 
hartu duen lan eskergagatik.

Eskerrak  Aztiker, jendarte-ikerketa taldeari, metodo, teknika eta baliabide ugari 
eskaintzeagatik.

Kopistegi lanetan ibilitako bikote batekin ere zorretan nago, neurgaitza izan bait 
da hauen laguntza: Iñaki eta Celes.

Eta azkenik –azkenak bait dira lehenak-, nire familiari, zehazki  Koro, Eztitxu eta 
Gartxoteri  (nire ordu txikiak aguantatzeaz gain), ikerketa inguruko hainbat arazo eta 
zehaztapenetan esku bat ezik biak ere luzatu dizkidatelako.

Guztioi 

ESKERRIK ASKO
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IKERKETA LAN HONETAN PARTE HARTU DUTENEN ZERRENDA 
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● LASARTE-USURBIL INSTITUTUA B.H.I. 
● LANDABERRI BHI 
● GARAIKOETXEA – LANDABERRI IKASTOLA 
● SASOETA  ZUMABURU IKASTETXEA 
 

 
Kirol taldeak 

 
● OSTADAR KIROL FUNDAZIOA 
● LASARTE-ORIA KIROL ELKARTEA 
● BURUNTZA IGERI TALDEA 
● BURUNTZAZPI TXIRRINDULARI ESKOLA 
● BELTZAK RUGBY TALDEA 
 

 
Ikastetxeetako Guraso Batzordeak 

 
● LASARTE-USURBIL INSTITUTUA B.H.I. 
● LANDABERRI  BHI 

 
 
Kultura eta aisirako  elkartea 
 

● TTAKUN KULTUR ELKARTEA 
 
 
 

Udal zerbitzuak 
 

● LASARTE-ORIAKO UDAL KIROL ZERBITZUA  
● LASARTE-ORIAKO UDALEKO EUSKARA BATZORDEA 
● UDAL ARTXIBOA 
● UDAL LIBURUTEGIA 

 
 

Besteak 
 

● TXINTXARRI ALDIZKARIA 
● LASARTE-ORIA ALDIZKARIA 
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SARRERA 
 

Gaur egun, kirol-jarduera fisikoa gure gizarte garaikideetako aisialdirako 
aukera nabarmenetako bat dugu. Joera hori nabarmena ez ezik funtsezkoa ere 
bihurtu dela esan genezake, hainbat gizarte-talderentzat erreferente sinboliko 
eta kultural ere bilakatu baita; hala adierazi dute behintzat, Europan, Espainian 
zein hainbat Autonomia Erkidegotan, azkenaldian egin diren galdeketa eta 
ikerketek. 

Egungo gizartean bizi garen pertsonak gure pertsona- eta gizarte-izaera 
sortzen laguntzen duten kultura-bizigarri ugariz inguratuak gaude. Kultura gisa 
hartzen ditugun arau, jarrera, pentsamendu edota teknika multzo zabal 
horretan, jarduera fisikoaren eta kirol-fenomenoaren zabalkunde nabarmenak 
nerabezaroan paper garrantzitsua jokatzen du, azken finean, gizarteratzen eta 
nortasuna garatzen laguntzen baitu. Beraz, beharrezkoa da berau sustatzea, 
bereziki, eskolaren esparruan, helduaroan izan ditzakegun ohitura asko 
sendotzen laguntzen duen esparrua baita. 

 
Edozein diziplina akademikoak oinarrizko metodologia bat garatu behar du 

bere jakintza adierazteko eta aurreratzeko. Antropologia ez da salbuespena. 
Bada, hala ere, desberdintasunik zientzien eta humanitateen arteko 
metodologietan, eta hauen oihartzuna duten antropologia mota desberdinetan. 
Zientziek ikerketarako eskema analitiko-formalak exijitzen dituzte. 
Humanitateek egoera konkretu baten testuinguru zabalagoa aztertzen dute. 
Abiatu dugun ikerketa honek, oro har, “deskribapen mardula” du helburu, baina 
ahalegin analitikoagoak ere beharrezko ditu. 

 
Euskal gizarteak betidanik jarri du ume/nerabezaroengan arreta berezia, 

aparteko ardura, haurrak hartzen baititu bere baitan etorkizunak dakarren 
zalantza eta iraganak oparo eskaintzen duen jakintza. Gizaldiz gizaldi, 
denboran barrena irristatuz, belaunaldi bakoitzak aurrekoarengandik jaso eta 
hurrengoari eskaini dizkio ohiturak eta azturak, eskubideak eta eskabideak, 
argiak eta itzalak, jakintzak eta ametsak, jokoak eta jolasak…Eta haurrarekin 
batera, kirol-jarduera fisikoak; arbasoengandik jasotako ondasun pedagogikoa; 
gure ohituren eta tradizioaren atsedentokia, historiaz osatua; gure nortasun eta 
izaeraren pausalekua, jakintzaz betea. 

Azterlana burutzeko arrazoiak 

Ikerketa honen garrantzia, adinean aurrera egin ahala eta, bereziki, 
nerabezaroan, kirol-jarduera fisikoa egiteari uzteko edo jardueraren maiztasuna 
nabarmen jaisteko arrazoiak zeintzuk diren jakiteko interesaren baitan aurkituko 
dugu. Jarduera fisikoa egitearen ohiturak eragiten dituen onurak ez ezik, 
etorkizuneko ohiturei begira gazteengan jarduera horrek duen garrantzia 
kontutan hartuta, ezinbestekoa da jarduera-maila horiek aztertzea, bai eta 
horiek dituzten eraginak ere, hainbat erakunde eta organismotatik jarduera 
fisikoa sustatzeko estrategiak eta politikak abiarazi nahi baditugu behintzat, 
herritarren egungo eta etorkizuneko kalitatea hobetzeko asmoz. Gainera, 
abiapuntu interesgarria izango da neska-mutilek kirolarekin duten harremana 
ezagutu eta aztertzeko, azterlanak gazteek aisialdia kudeatzeko duten modua 
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ezagutzeko eta egungo ohitura horien inguruko informazioa jasotzeko aukera 
eskainiko baitigu.  Asmo horiekin batera, garrantzitsua iruditzen zaigu, 
hezkuntza- eta prestakuntza-planetan aurki dezakegun gorputz-hezkuntza eta 
eskola-kirolera ere hurbiltzea, pertsonaren eta bere testuinguruaren arteko 
euskarri eta zubi gisa ulertu behar baita. Gainera, gizakiaren mugimendu 
askoren arteko lotunea ere bada motrizitatea (jarduera fisikoa, kirola), hiru 
eragin-eremu zabalekin: biomotorra, psikomotorra eta soziomotorra.  Beraz, 
kirol-jarduera nerabearen heziketaren zati izan daiteke, elementu horiekin 
guztiekin lotura estua baitu eta ez baita eragin fisikoetara soilik mugatzen. 
 

Ardatz dugun adin tartea 
 
Azterketa honetan ardatz dugun adin tartea (12-16 urte), erabateko 

aldaketaren aldia dugu. Bizimodua aldatzen da, ohiturak eraldatu egiten dira, 
eta gertakarien lurrikara horretan guztian, kirol-jarduera fisikoak ere aldaketak 
izaten dituztela uste da. Hori dela eta, ikerketa hau, Lasarte-Oriako nerabeek 
egun zein kirol-jarduera fisikoak egiten dituzten jakitearen interesean kokatu 
behar da. 

 
Lehen pausu gisa, ikerketa lokalizatua egin nahi da beste lurraldeetan 

egin diren beste batzuk abiapuntu gisa hartuta, horietan, kirola egiteari uztearen 
arrazoiak egiturazkoak, taldekoak edo norbanakoarenak izan daitezkeela eta 
hiru elementu horien artean lotura garrantzitsuak egon daitezkeela antzeman 
baitute, esaterako: Rodríguez-Allen, 2000; Torre, Cárdenas y García, 2001; 
Ruiz, García eta Hernández, 2001; Macías y Moya, 2002; Blández, Fernández 
eta Sierra, 2007. Kirola egiteari uztearen oinarrian dauden egiturazko arrazoiak 
azaldu ahal izateko, ezinbestekoa da  gizartean kirol-sistema nola antolatu izan 
den eta oraindik nola antolatzen den aztertzea, azken finean, antolamendu hori 
ia guztiz kirol federatuaren eta errendimenduzkoaren inguruan eraiki baita.  

 
Bestalde, kirol-jarduera fisikoa egiteko ohiturak eskuratzea, duela urte 

batzuetatik hona, Gorputz Hezkuntzaren helburu esplizituetako bat da eta 
hezkuntzaren profesionalen eta administratzaileen adostasuna du, curriculum 
ofizialean nerabeek eta etorkizuneko helduek kirol-jarduera fisikoarekiko 
atxikipena lortzeari buruzko asmo-deklarazioak txertatzen baitituzte.  

 
Proposatutako helburuak jarraituz, ikerketa kirol-jarduera fisikoaren 

korpusa ezagutzera bideratu da ere, bereziki, mutil eta nesken portaera 
desberdindua azpimarratuz. Hala, azterketak kirolaren osoko definizioa hartu du 
oinarri, alde horiek guztiek herri-administrazioetatik bultzatu nahi den edozein 
proposamen edo ekimenen oinarri izan behar dutela uste baita.  

 
Ikuspuntu horretatik, kirol-jarduera, jarduera estanko izatetik urrun, beste 

hainbat faktorerekin lotuta egongo litzateke, hala nola: aisialdiaren kudeaketa, 
gorputzaren eta bere gaitasunen pertzepzioa, motibazioa, gorputz 
hezkuntzaren irudia eta balorazioa, estereotipoak, sozializazioa... Aldagai-mota 
horien azterketa, generoaren ikuspuntutik ere egin nahi izan da, neska eta 
mutilen artean dauden desberdintasunak gazteek kirolarekin duten 
harremanaren funtsezko faktore dela dioen hipotesitik abiatuta. 
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Arrazoi edo motibazio pertsonalak 
 
Normalean, ikertu beharreko arazoa, ikertzaileak heztearen egitate 

batzuen aurrean dituen esperientzia eta jarrerei lotuta dago, egitate horiek 
hainbat elementurekiko interesa pizten baitiote eta beste batzuei ez baitie 
arretarik jartzen. Nire kasua ez da salbuespena eta beraz, beharrezkotzat 
jotzen dut ikasle lasartearren kirol-jarduerak ikertzera eraman ninduten 
arrazoiak azaltzea. 

 
Ibilbide profesionala 1980an hasi nuen Gorputz Hezkuntzako irakasle gisa 

Lasarte-Oriako Landaberri Ikastolan. Garai haietan itunpeko ikastetxe pribatua 
zen eta gaur egun, ikastola publikoa. Garai hartan 6 eta 12 urte bitarteko 
haurrei ematen nizkien eskolak. Urte horretan bertan, eskolako ordutegitik 
kanpo, eskola-kiroleko koordinatzaile gisa jarduteko aukera eta ardura izan 
nuen 1991 arte. Urte hartan, bost urteko eszedentziari ekin bainion.  

 
Eszedentzia profesionalean (1991-1996) Eusko Jaurlaritzako Kultura 

Sailak, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak eta Gipuzkoako Ikastolen 
Elkarteak bultzatutako hezkuntza-proiektu pilotu bati ekiteko aukera izan nuen. 
Proiektuak Ikaspilota zuen izena eta bere helburua Euskal Herriko joko eta 
jolasen plazaratzea eta ezagutzera ematea zuen helburutzat. 

 

                                
 
Ikaspilota proiektuaren jarraipena gauzatzen du gaur egun Xiba proiektuak 

eta, nire kasuan, ekarpenak zein kolaborazio pertsonalak 1996tik 2005ra arte 
iraun dute. Egun, Euskal Herri mailako egitura osatua du, eta, bide batez, 
antolaketa zabalagoa ere. 

              
Eszedentziaren esperientzia bizi  ostean, Gorputz Hezkuntzako (hemendik 

aurrera GH) irakasle gisa eta eskola-kiroleko koordinatzaile-lanak egitera itzuli 
nintzen ikastolara. 2002/03 ikasturtean, Gizarte eta Kultura Antropologiako 
ikasketei ekin nien eta ondoren, 2004/06 ikasturteetako doktorego-programan, 
interes bizia piztu zitzaidan “Jolasak eta Jokoak. Ondare ludikoaren defentsa 
eskolan ” ikerketa-lana egiterakoan. Zenbait kezka pertsonalekiko lotura zuzena 
aurkitu bainuen. Ikerketa-lan horrekin niharduela, Txemi Apaolaza Beraza 
irakaslea ezagutu ahal izan nuen eta berari proposatu nion nire tesiaren 
zuzendari izatea. Proposatu eta onartu, gainera. 

 
Lasarte-Orian, Gorputz Hezkuntzak eskoletan adierazten duena eta 12 eta 

16 urte bitarteko ikasleek adierazten duten kirol-jarduera fisikoa aztertzeko 
nuen interesa areagotu egin zen. Gure ikasleek azken hamarkada hauetan izan 
duten bilakaeran eta beren kirol-ohituren aldaketetan sakondu nahi nuen. 

 
Interesgarria izan zitekeela uste izan nuen ikerketa berriek normalean 

ikastetxeak, gurasoen elkarteak edota irakasleek berek kontrolatzen ez dituzten 

1991-1996 

1996-2005 
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kirol-jardueretan arreta jartzea. Ikerketa hau burutzeko motibazioak, 
komunikabideetan, zein GHko gure eskoletako eguneroko behaketan, gaur 
egungo testuingurua betetzen duten gaien inguruan sortu ohi den hausnarketan 
du jatorria. Baita hainbat ikerlarik egindako lanetan ere, esaterako: Acuña 
(1994,1998), Diez (2002,2003,2004,2006), Alvariñas (2004), Serra (2008), 
Garcia Ferrando, Lagardera eta Puig (2002), Medina eta Sánchez (2003,2007), 
Arribas (2005), Arruza eta Aldaz (2007), Bianchi eta Brinnitzer (2000), Gálvez 
(2004), Ruíz eta  García (2002).  

 
Horretarako modurik onena praktikara jotzea izango zela pentsatu 

ondoren, 12 eta 16 urte bitarteko ikasleen egungo kirol-jarduera "in situ" 
behatzeari ekin nion.  

 
Ikerketa honen xedea  aztergaiaren hurbilpen gisa azaldu denetik,  

Lasarte-Orian ikasleek (12-16 urte) adierazten duten kirol-jarduera fisikoaren 
praktika aztertzea da, horretarako, zenbait jarrerei eta iritziei ematen dieten 
esanahia ulertzen saiatuz.  

 
Nola antolatu eta egituratu dugu ikerlana? 

Tesiaren egituran, eta I. Atalean, gaikako unitateak garatu ditugu 
ikuspuntu teoriko  batetik abiatuta, lana ulertzen eta irakurketa errazten 
laguntzeko asmoz.Gorputz-hezkuntzari dagokiona, kontzeptu, historia eta 
egungo estatusaren alorrean aplikatutako lan teorikotik,  kirol-jarduera fisikoari 
dagokion marko teorikoa aztertu da.  

 
Jarraian aurkezten dugun lana argi eta garbi bereizten diren bost ataletan 

egituratu dugu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Atala 
 

IKERKETAREN 
OINARRI  

TEORIKOA 

II. Atala 
 

IKERKETAREN 
OINARRI 

METODOLOGIKOAK 

IV. Atala 
 

EMAITZEN 
EZTABAIDA 

ONDORIOAK ETA 
ERRONKAK  

V. Atala 
 

BIBLIOGRAFIA  
ETA  

ERANSKINAK 

III. Atala 
 

IKERKETAREN 
EMAITZAK  

12-16 URTE BITARTEKO NERABEEN 
KIROL-JARDUERA FISIKOAK 

 
LASARTE-ORIA, 2009-2010 
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I. - ATALAREN XEHETASUNAK 

Azterketaren xedea teorikoki eta kontzeptualki oinarritzen saiatu gara.  
Gorputz Hezkuntzatik eskolaz kanpoko ekintzen bidea giza elkartean 
gizarteratzeko elementu nagusitzat hartuta. 

Hala, berrikuspen bibliografikoa oinarri hartuta, Gorputz Hezkuntzaren 
kontzeptua eta ezarpen sozialeko eremuak eta egoera testuinguru historikoan 
(orokorrean zein lokalean) ezagutzeko aukera eskaintzen da, gaiaren egungo 
estatusa moldatu duten zenbait trazu zehazten dira eta gizarteratze-eragile 
jakinek kirol praktikari buruz duten jarrera eta  diskurtsoak aztertzen dira. 
Ikerketaren I. ATAL  hau modu didaktikoan aurkezten da, unitate tematikoak 
osatua eta lau kapitulutan egituratua: gorputz hezkuntza zein kirol-jarduera 
fisikoan egiten dena antropologia soziala zein kulturaletik begiratuz. 

 

 

 

 

 

  

1.  kapituluan, "GORPUTZ HEZKUNTZA KONTZEPTUARI BURUZKO 
ARGIBIDEAK ", Gorputz Hezkuntzak  eta Kirolak gizarte-eskaera berriei eta 
gizarte-aldaketa horiek eragiten dituzten egungo heziketa-erronkei zein 
zentzutan eta nola erantzuten dieten azaltzeko saiakera  egin da. Halaber, GH 
kontzeptua eta ezarpen sozialeko eremuak bereizten saiatu gara.  

 
2. kapituluan, "GORPUTZ HEZKUNTZAREN BILAKAERA 

HISTORIKOA", egungo GHren joeren justifikazioari buruzkoa da, errealitate 
antropologiko baten eboluzio historikoa eta bere hastapenetik gaur egun arteko 
gizarte- eta kultura-baldintzak oinarri hartuta. Azken finean, irakasgaia finkatzen 
lagundu duten mendeetako egoera desberdinen azterketa azaltzen du Lasarte-
Oria-koa barne. 

 
 3. kapituluan, "GORPUTZ HEZKUNTZAREN EGUNGO EREDUAREN 

AURREKARIAK ETA GARAIKO EGOERAREN HAUSNARKETA" izeneko 
zatian, aurrekari horiek beren testuinguruan jartzen dira. Bertan, GHren egungo 
egoera marrazten aritu diren zenbait faktoreren kontzeptualizazioa egiten da. 
Guztiok dakigu eskolako GH ulertzeko eta praktikan jartzeko modu asko 
daudela, baina jada badiren hainbat proposamen aztertuz, gutxi gorabehera 
komunak eta generikoak izan daitezkeen hainbat ezaugarri ondoriozta daitezke 
eta horiei esker, GHren inguruko ikuspuntu, korronte, proposamen edota 
curriculum-ikuspegien sailkapena eta horien arteko desberdintzea egin ahal 
izan da. 
 

GIZA ELKARTEAN GIZARTERATZEKO ELEMENTUAK:  
GORPUTZ HEZKUNTZATIK ESKOLAZ KANPOKO EKINTZARA 

Gorputz Hezkuntza: 
kontzeptuari buruzko 

argibideak 

Gorputz Hezkuntzaren 
bilakaera historikoa 

Gorputz Hezkuntzaren 
egungo estatusaren 

aurrekariak 

Kirola, eskola-
instituzioa eta 

hezkuntza  
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 4.  kapituluan, "KIROL-JARDUERA FISIKOA, ESKOLA INSTITUZIOA 
ETA HEZKUNTZA” izeneko zatian, ikerketaren MARKO TEORIKOA zehazten 
da. Kirolaren azterketan aplikatutako pentsamendu antropologikoen 
interpretazioak aditzera ematen dira (lokala, nazionala eta mundiala), kirol 
modernoaren konfigurazioa, praktika eta ikuskera berriak aztertzen dira eta 
jardueren egitura soziala zein Lasarte-Oriako kirolaren gizarte antolaketaren 
berri adieraztea du xede. 

Ikerketaren II. ATALEAN, berriz, 5. kapituluan, "IKERKETAREN OINARRI 
METODOLOGIKOAK" jaso da, azterketa hau egiteko erabili den 
metodologiaren berri ematen da, hautatutako ikerketa ereduari buruzko 
aipamenak eginez. Ikerketaren helburuak aurkezten dira eta urratsak, zeintzuk 
izan diren lekuak eta protagonistak, nola iritsi garen leku bakoitzera, datuak 
eskuratzeko teknikak, sortutako datuak tratatzeko metodologia,...   

III.  ATALEAN, 6. kapituluan, Lasarte-Oriako nerabeen kirol-jarduera 
fisikoaren inguruko  "EMAITZAK" jaso dira. Neska eta mutikoek emandako 
iritziak, eta baita ere, beste eragileek elkarrizketetan emandakoak, eta iritzi 
haiek eta hauek aurrez aurre jarri dira. 

IV. ATALEAN, 7. kapituluan, “EMAITZEN INTERPRETAZIOA, 
KONKLUSIOAK ETA  ETORKIZUNEKO ERRONKAK”  berri ematen da. 
Ikerketa lanarekin  erdietsi diren ondorioak aurkezten dira eta, ondoren begiratu 
bat egiten da etorkizunerantz.  

V. ATALEAN, 8. kapituluan, ikerketa honen oinarri izan diren bibliografia-
erreferentziak jasotzen dituen “BIBLIOGRAFIA eta ERANSKINAK”  zehaztu 
dira.Testuan zehar aipatuz joan garen erreferentzia bibliografikoak eta besteak 
biltzen dira; eta eranskinak, parte hartzaileengandik informazioa jasotzeko 
prestatu diren baliabideak  jasotzen dituztenak. 

 
ESKER ONAK 

I. Ataleko aurkezpen sarrera hau bukatu aurretik, zinez eskertu nahi 
genuke bi ikastetxe parte hartzaileei (IES Lasarte-Usurbil BHI. Bigarren 
Hezkuntza eta Batxilergoko Institutua eta Landaberri BHI. Bigarren 
Hezkuntzako Institutua), ikastetxeetako zuzendariei, ikasleei, irakasleei, eskola 
kiroleko kirol koordinatzaileari, udal kirol teknikariei, kirol elkarteetako 
ordezkariei eta guraso batzordeetako kideei. Ahaztu gabe, Lasarte-Oriako 
udaleko informazioa eskuratzen lagundu diguten guztiei ere. Berriz ere, 
ESKERRIK ASKO!! 

Nerabeen iritzia eta eragileen ahotsa kontuan harturik, egindako analisiak 
eta interpretazioak balio dezala kostatako amets hori betetzen.  
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OINARRIZKO IDEIEN AZALPENA 

Atal hau garatu aurretik, beharrezkoa deritzogu zenbait puntu nabarmen 
jartzeari, besterik ezean lan honen hasiera gisa eman nahi den Gorputz 
Hezkuntzaren teoria pedagogikoari buruzko gogoetak justifikatzeko.  

Hezkuntzako esku-hartzearen edozein praktikak, bere helburuek esleitzen 
dizkioten ideia, prozedura eta baloreen sisteman dauzka bere sustraiak. Ez da 
alferrik esan hezkuntza eredu bakoitzaren atzetik, eredu pedagogiko 
bakoitzaren atzetik, haren oinarri bezala jokatzen duen pentsamendu filosofiko 
bat egon ohi dela – alegia hezkuntzari buruzko gogoeta teoriko (esplikatibo eta 
praktiko ) bat. 

Euskal Curriculuma kultur ibilbidea (2004:12) lanaren sustraiak oinarri 
hartuta, gizakien eta gizarteen ezaugarrietako bat dela dio ondarearen 
belaunaldiz belaunaldiko transmisioa. Belaunaldi batek hurrengoari hainbat 
ohitura eta ikusmolde, uste-sinesmen eta jokabide transmititzen dizkio. 
Hezkuntzari dagokio, hain zuzen, haur eta gazteengan, eta geroz eta gehiago 
helduengan ere, halako gaitasun eta trebetasun fisiko, intelektual eta moral 
jakin batzuk piztu eta garatzea, gizartean integratuak eta libreak izan daitezen. 
Jacques Delors buru dela, UNESCOko Hezkuntzako Nazioarteko Batzordeak 
aurkeztutako txostenari jarraituz (1999:53):  

“Mundu osoan zehar hezkuntzaren zeregina hau da: gizabanakoen artean 
erreferentzia komunetik datozen kohesio sozialak ezartzea. Horretarako 
erabiltzen diren bitartekoak desberdinak dira kultura  eta  egoeren arabera, 
baina beti ere hezkuntzaren xede nagusia gizakia bere dimentsio sozialean 
erabat garatzea da. Hezkuntza, kulturen eta balioen eramailea da, 
gizarteratzeko bidea eta proiektu komun baten arragoa”.  

Aipatu txosten horretan, bizitza osoan iraungo duen hezkuntzak lau 
zutabe hauei erantzun behar diela esaten da: ezagutzea eta ezagutzen ikastea, 
egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea, eta izaten ikastea. Hezkuntzaren 
eginkizuna ez da mugatzen, beraz, hizkuntzaren eta kultur oinordekotzaren 
transmisiora, horrekin batera beste eginkizun ugarietara zabaltzen baizik. 
Adibidez lanerako, gure giza izaera zein den ulertzeko; pentsamendu kritikoa, 
irekia eta askea garatzeko; sorkuntza gaitasunak erakusteko, etab. 

Gogoeta xume horiek, hezkuntzarentzat oro har baliagarriak direnak, bete-
betean hartzen dute Gorputz Hezkuntza, inolako ezbairik gabe. Hezitzailea izan 
nahi duen edozein planteamendu, areago gizakiaren esku-hartzea eskatzen 
duenez, ideiei, sinesmenei, baloreei, etab. lotua egon da betiere.Horrexegatik, 
irakaskuntzako edozein esku-hartzeren garapena diseinatu aurretik, irakasleak, 
entrenatzaileak,… argi eta garbi eduki behar du GHren teoria bat, hezkuntzako 
produktuaren determinazioa eta hori lortzeko baliabideen hautaketa gidatuko 
duena.  

Zentzu horretan, eta adibide gisa, GH arloan maiztasunez aurkitzen dira 
beren irakaskuntza-ekintza GHko zenbait korronteren aginduen arabera 
ardaztuko duten irakasleak, askotan korronte horien oinarrian dagoen teoria 
pedagogikoa osotasunean ezagutu gabe edo, beste batzuetan, kontutan hartu 
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gabe. Moden inguruko fenomenoaren inguruan, adibide argiak izan ditugu 
azken urteotan. Psikomotrizitateak bide asko zabaldu izan ditu, bereiziki, 
hezkuntzak egiten duen gorputzaren irakurketaz, baina egungo kirol-jarduera 
fisikoak eta aisiaren kontsumo merkatuak bere funtzioak GHra bideratu dituela 
ere argudiatu dezakegu. Ardura moralaren ordezko bide asko eskaintzen dizkio 
gizarteari, horra hor kirol alternatiboak, kaliforniarrak, kirol tradizionalak, neurri 
txikiagoan, edo jarduera fisikoak naturan. Jada, kirol kontzientziarentzat 
analgesikoak ematen dizkigu kontsumo merkatuak eta funtzio baliagarriak izan 
arren, ñabardurei eta ertzei erreparatzea komeni  dela uste dugu GH arloan 
ere. 

Baliagarria izan nahi duen giza jarduera fisikoari buruzko edozein 
planteamendu pedagogikok (Gorputz hezkuntzaren teoriak) hezkuntzako-esku-
hartzearen diseinu eta garapenerako oinarri bezala jokatzen duten ezinbesteko 
osagaiei buruzko gogoeta bat hartu beharra dauka bere baitan. Horixe da, hain 
zuzen ere hemen egin nahi genukeena, eztabaida bizia sortzen duen GHren 
kontzeptua definitzen saiatu eta egungo GHren xedeak identifikatzea, lekuak 
ezartzen dizkigun mugen gainetik.  

1.- GORPUTZ HEZKUNTZA, EZTABAIDA PIZTEN DUEN 
KONTZEPTUA 

1.1.- GORPUTZ HEZKUNTZA: TERMINO POLISEMIKOA 

Gorputz Hezkuntza terminoaren azpian ez dago kontzeptu bakar bat 
esanahiaren aldetik. Termino polisemikoa da beraz, interpretazio bat baino 
gehiago onartzen dituena.  

Jatorri urrunenetatik hasita, gizakiak GH eta Kirola helburu desberdinekin 
erabili izan ditu; historiaurrean bizirauteko, zibilizazio aurre helenikoetan beren 
buruak defendatzeko, garai klasiko greko-erromatarrean ere, defentsarako ez 
ezik, gizarte-promozio, gorputzaren apainketa eta dibertsiorako erabili izan zen. 
Gero, Erdi Aroan paganismoa ezabatzeko eta kristautasuna ezartzeko izandako 
parentesi luzearen ostean, Errenazimentuak kultura klasikoaren 
berreskurapena ekarri zuen eta handik aurrera, azken mendeotan, ikusi ditugun 
aldaketa sakon, geldo, zail eta konplexuagoei bide eman zaie.  

GHren izaera diziplina gisa ezarri nahi izan denean, berehala, historian 
zehar eztabaida gehien piztu duten bi gai sortzen dira. Gai horiek, alde batetik, 
aztergaiaren zehaztapenaren inguruko eztabaida eta, bestetik, bere 
izendapenaren inguruan sortutako aldaera terminologikoa dira. Eztabaida 
horren arrazoia bi sorburu nagusitan aurki daiteke: 

a) Une historiko bakoitzaren uste eta ziurtasunen araberako aldaketen 
menpeko den eraikuntza pedagogiko eta soziala da Gorputz Hezkuntza. 
Gizarte-testuinguru bakoitzean pertsonak bere gorputzarekin duen harremana 
ulertzeko moduak bereziki eragin handia du eraikuntza horretan. 

b) Gorputz Hezkuntza terminoa, semantikoki, ez da oso zorionekoa. 
Bistakoa da GHk gorputzaren hezkuntza esan nahi duela, pertsona bi zatitan 
banatu ahal balitz bezala: gorputza (pertsonaren ororen zati bat, hala nola 
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giharrak, hezurdura,…) eta gorputza ez dena, hau da, antza denez, adimen, 
afektu eta ukiezin izan daitezkeen beste gauza guztiak jasoko lituzkeen zati 
hori, gehienetan (mugimendua). Posible balitz, GH hitza antitetikoa litzateke 
gorputza ezin baita hezi, izatekotan moldatu egin baitaiteke edo, gehienaz ere, 
trebatu.  

Gorputz Hezkuntza terminoari emango zaion interpretazio zehatza kasu 
batzuetan esleitutako eduki zehatzaren ondorio izango da (antzinako GHko 
lizentziatura, kirol jarduera-fisikoaren zientzia lizentziatura izatera pasa da) 
erabiltzen den testuinguruaren arabera, beste batzuetan, eta sarritan, 
gorputzari emandako balioen menpean dago, pertsonari buruzko zer-nolako 
ikuskera filosofikoa daukagun. Horrek guztiak - neurri handiagoan edo 
txikiagoan -pertsonaren baitan hobetzeko modukoa, osatzeko modukoa 
denaren ikuskera teorikoa perfilatuko du, eta beraz GHren kontzeptu batera edo 
bestera eramango gaitu.  Unitaterik gabeko esanahia duen kontzeptua 
izendatzen du.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Irudia. Gorputz eta Kirol hezkuntzaren ezagutza estruktura. (Vazquez Gómez, 2001:34) 

Munduaren eta gizakiaren ikuskera desberdinek eredu sozial edo 
hezkuntzako eredu desberdinak daramatzate berekin, eta beraz eredu horiek 
GHri eskatzen dizkioten ekarpenak ere aldatu egingo dira. Horrek dakar 
terminoaren ñabardura semantikoak era batekoak edo bestekoak izatea. 
Ñabardura horiek bere helburuen enuntziazioan eta bere edukiaren eta 
metodoen idazpenean islatuak geratzen dira betiere.  

Gorputz Hezkuntzaren  aipatu ñabardura adierazleen espektroa ere, 
terminoaren aplikazio-testuinguruaren ondorioz areagotua ikus daiteke. 
Eskolaren marko mugatuan soilik aplika dezakegu (gure kasua), edo hori 
gainditu eta garaiko gizarte-arazoen aurrean konponbideei ekiteko tresna gisa 
erabiltzera irits gaitezke. Puntu honetan, besteak beste, honako gaiak aipatu 
beharko lirateke: aisialdi-denbora betetzea, olgeta, higienea eta osasuna, 
gizarteratze eta egokitzapen soziala, keinu adierazkortasuna, higidura, jokabide 
motriza, sozial harremanak, garapen anatomikoa, sormena, oinarrizko 
ezaugarri fisikoak, ohiturak, abilezi higierazleak, kirol hastapena, propaganda 
politikoa edota sentimenduak, adibide bezala eta beste askoren artean. 
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Identifikazio semantikoaren arazo hori,  berez existitzen dena, ez da 
pentsalari askoren ustetan GHren beraren objektu propioaren identifikazio 
ezaren sintoma bat, eremu edo arlo oso desberdinetatik esleitzen zaizkion 
helburuen zabaltasun eta lausotasunarekin lotua dagoen zerbait baizik. Eta 
esandakoaren gainetik ere, segidan bere kontzeptu-izaera, bere esentzia 
azaltzen saiatuko gara, hezkuntzako bere aplikaziorako bederen baliagarria 
izango dena.   

1.2.- GORPUTZ HEZKUNTZAREN KONTZEPTURA HURBILDUZ 

Beren edukiak batak bestea zehaztu eta espezifikatzen duten bi 
kontzepturen bateratzetik sortzen den jakitearen arlo batzuen teoriari buruzko 
ikasketari heltzeko (eta horixe da GHren kasua), zenbait autorek erabiltzen 
duten metodoa kontzeptuen esangura aztertzean datza, ondoren bi kontzeptu 
horien elkar-gurutzatzearen norainokoa edo alkantzua aztertzea pasatzeko. 
Metodo hori,  analisi semantikoaren metodoa deitzen dena, da hain zuzen 
erabiliko duguna. 

Kontzeptu polisemikoak erabiltzen direnean, beti ikuskera eta interpretazio 
desberdinak aurkitzen dira. Horregatik, komenigarria eta beharrezkoa da 
gizarte- eta kultura-erreferentziaren garai, leku eta testuingurua aipatzea, 
Gorputz Hezkuntzari eman nahi zaion zentzua ulertzeko edo gutxienez zentzu 
horretara hurbiltzeko. 

Giza hizkuntza, gizarte-hitzarmena den aldetik, esapide eta kontzeptu 
berriak sortu beharrean izaten da, zehazgabetasunik txikienak ere ekiditeko 
helburuz. Horrek, aldi berean, ugaltze terminologiko horrekin batera, 
nahasmendu-maila areagotu egiten du, ezinbestean. 

Uriel Simri irakasleak, hirurogeiko hamarkada inguruan egin zuen 
azterketa batean, Gorputz Hezkuntzaren kontzeptuari erreferentzia egiteko 
hirurogeita hamar termino desberdin aurkitu zituen mundu osoan. Adituak 
kontzeptuaren inguruko definizio ezaren maila altua argi eta garbi azpimarratu 
eta egiaztatu zuen. 

Egia esan, "Gorputz Hezkuntza" esamoldea, gramatikaren ikuspuntutik, 
izen orokor baten, hau da, "hezkuntza" izenaren eta berau zehazten duen 
"gorputz" izen mugatzailearen gainean landu eta eraikitako kontzeptua da. 
Izaeraren nolakotasuna azaltzen duen adjektibazio hori, nolabait, izenaren 
izanak duen edo izango duen izaera fisikoa argitu eta zehaztera dator. 

"Gorputz Hezkuntza" terminoaren azterketa linguistikoak egungo 
esanahiaren inguruko azken berri emango digu, baina horretarako, nahitaez, 
lehen hurbilpen etimologikoa egingo dugu, osatzen duten termino bakoitzaren 
jatorrira joanez. Horrek guztiak, hain konplexua den errealitatearen hasiera 
ulertzeko lehen hurbilpena errazteaz gain, sinkronikoki, hau da, une historiko 
jakin batean, kokatzeko aukera eskainiko digu. 

Metodo horren arabera, GH gisa ulertzen dugun hori aztertzen hasteko, 
batera aurki ditzakegun bi kontzeptuen azterketa hartuko da oinarri: “hezkuntza” 
eta "gorputza" (fisikoa?, mugimendua?,...?). Hezkuntza gisa eta gorputz gisa 
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zer ulertzen den aztertuko da jarraian. Gorputz hezkuntzaren kontzeptu egokian 
alderdi horietako bakoitzak —"fisikoak" eta "hezkuntzak"— izan behar duen 
karga eztabaida iturri oparoa da oraino irakaskuntza- zein ikaskuntza-
eremuetan. Abiagune garrantzitsua da hori, horien arteko topagunea funtsezko 
elementua izango baita esku-hartze didaktikoaren orientazioa batez ere 
hezkuntza aldera, batez ere etekinaren aldera edo bi orientazio horien arteko 
konpromiso baten aldera orientatzeko. 

a) Hezkuntzaren esanahiari buruz 

Hezkuntzaren kontzeptua ez da adiera bakarreko kontzeptua (M. 
Gonzalez, 1998). Gaztelaniazko "educación" hitzaren etimologian bertan ere ez 
dugu adostasunik aurkituko. Batzuek, "hazi, hornitu edo elikatu, babestu, 
irakatsi" esan nahi duen educare aditz latindarretik datorrela diote. Beste 
batzuek, aldiz, educere aditza nahiago dute. Kasu horretan, "e" preposizioa 
dugu "kanporanzko norabidea" esan nahi duena, eta ducere aditza, "gidatu"; bi 
elementu horien osaerak, beraz, "erauzi, aterarazi, barrutik kanpora atera" esan 
nahiko luke. 

Jatorri etimologiko bikoitza hezkuntza ulertzeko bi modu desberdinen 
emaitza izan al daiteke? Guztiak baietz pentsatzera garamatza. Izan ere, 
horren inguruko bi kontzeptu-lerro handi antzeman daitezke. Historiak zein 
hezkuntzak berak hala adierazten dute, bai eta egungo errealitateak berak ere, 
batzuetan, hezkuntza-prozesuari heltzeko modu oso desberdinak bizikide ikus 
baititzakegu.  

 “Hezkuntza” hitza “hezi” hitzetik dator eta hezi hitzak bi adiera dauzka 
Ibon Sarasola-ren Euskal Hiztegian: 1. (Animalia basati bat) otzandu edo 
menderatu. 2. Gizakia, bere ahalmenak garatuz eta gizabidea erakutsiz, 
gizartean bizitzeko prestatu eta gaitu. Hezkuntza-prozesua bi mugimenduk 
osatzen dute: 

a) Kanpotik barruranzkoa bata, elikatu, babestu eta irakastekoa. Eta 
horren bitartez helduek gizarte baten ondasun kulturalak transmititzen 
dizkiete gizarte horretako kide heldugabeei. 

b) Barrutik kanporanzkoa bestea, desbiltzekoa, esklauztraziokoa (gizakia 
sekula ez baita gai izango beren mugapen propioetatik nolabait erabat 
esklaustratzeko), gizaki bakoitzaren gaitasunak sustatu eta 
garatzekoa, alderdi ezinbestekoa azken hori hezkuntza-prozesuaren 
barruan, horrexek eragiten baitu pertsonaren garapena edo 
hobekuntza.  

Lehen genion bezala, bi mugimendu horiek elkarren osagarriak dira (M. 
Gonzalez,1998). Eta, laburbilduz, aski da esatea ezen hezkuntzako jarduna  
ulertzeko bi modu desberdin dauden arren (irizpide soziala bata eta irizpide 
indibiduala bestea), behar-beharrezkoa  dela hezkuntza irizpide misto batekin 
ulertzea, gaitasun eta balore pertsonal guztien (irizpide indibiduala) erabateko 
garapena erraztuko duen kultur ondasunen transmisio (irizpide soziala) bezala 
alegia.  



I. KAPITULUA: Gorputz Hezkuntza kontzeptuari buruzko argibideak 

 

36 

 

Hezkuntzaren subjetua pertsona da. Baina ez bakarrik bere alderdi 
esentziala, funtsezkoa, baizik eta bere gaitasun guztiak, pertsona bezala 
sortutako gainerako izaki guztiengandik bereizten dituzten ahalmen espezifiko 
guztiak: adimena eta borondatea funtsean, baina baita zentzu zabalean 
gainerako giza ahalmenak ere, hobegarriak izanik jardun espiritual, psikikoaren 
eragina jasotzen baitute eta horien manifestazioa baitira. Pestalozzi-rentzat 
(1972), gorputz eta adimen-hezkuntzaren printzipioek bat etorri behar dute. 

“Nihil esti n intellectu quod prius non fuerit in sensu” esaera zaharra ere 
aipa zitekeen (ezer ez da adimenean lehenago sentimenetan egon ez dena). 
Gorputza, entitate biologiko bezala, ez da hezten, trebatu egiten da. Eta arrazoi 
horiengatik ezin mintza gaitezke zatikako hezkuntzari buruz. Beti pertsona da 
hezten dena, eta espezializazioaren arabera azpimarra berezia jartzen da bere 
ahalmen edo gaitasun pertsonalen gain. 

Hezkuntzaren helburua giza hobekuntza da azken finean. Horrela, bada, 
behin subjetua, xedea eta funtsezko tasunak edo ezaugarriak ezaguturik, 
gizabanakoari bere ahalmen eta gaitasun pertsonal guztien garapen 
intentziozkoa lortzen laguntzeko zientzia eta arte bezala definitu dute 
hezkuntza.  

b) “Gorputz”, “fisiko”, “mugimendu” hitzen esanahia ri buruz 

Ikerlari askoren ustez, “fisika” hitza grezierazko fysis hitzetik dator, eta hori 
“natura” bezala itzuli izan da. Alegia, fisikoa naturaren munduari dagokiona da: 
fisikoa gorputza da, “arimarekin” kontrajarrita, azken hau naturaz gaindikoa 
baita, espirituala, psikikoa, tradizio historikoen arabera. 

Gorputz hezkuntza bi errealitate antropologiko nagusiren gainean dago 
oinarritua J.M. Cagigal pentsalariaren hitzetan (1979) gorputza eta 
mugimendua direnak.  

Zientzia desberdinentzat gorputza ez da alderdi material edo biologiko 
hutsa, alderdi kultural eta psikologikoari kontrajarrita,  horiek guztiak elkartzetik  
sortzen den batasuna baizik. Gorputza ez da bakarrik anatomiak, fisiologiak 
edo biomekanikak deskribatzen diguten gorputza; bizitzen den  eta 
esperimentatzen den gorputza da, esperientzia pertsonal osoaren, ideia, 
sentimendu, desira, kezka, etab.en ondorioa eta baita gizarte-egokitzapen 
baten ondorioa ere. Ez dirudi posible, beraz, portaera fisiko deitzen diren 
horietako ezein alderdi korporalen baitatik soilik sor daitekeenik, faktore 
kognitiboak, afektiboak eta sozialak beti eramango baititu berekin. 

Egungo gizarteetan gorputzaren egiazko apologia bizi dugu. Balizko 
“gorputzaren errepresio” batetik “gorputza ondratzera” pasatu gara, areago 
oraindik gorputzaren “gurtzara” esan genezake. Gure gorputza hainbat 
kezkaren muina bihurtu da azken aldi honetan: kezka horiek izan daitezke 
sozialak (estetika), teknikoak (errendimendua lanean, kirolean), ideologikoak 
(“norberaren gorputzaren eskubidea”, ongizatearen eskubidea, ariketa 
fisikorako eskubidea, etab. errebindikatzea). Baina, gizarte garaikidean 
gertatzen bide den gorputz-balioaren errehabilitazio hipotetiko horrek 
zapalkuntza pertsonaletatik benetan askatzea eta gizabanakoarentzat egiazko 
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oreka harmoniazkoa ote dakartza? Kasu askotan begi bistakoa da ezetz. Balio 
korporalak, erabiliak, manipulatuak, esplotatuak izan dira; horren adibide dira 
gorputza aisialdian, sexuan, etab. kontsumoko ondasun hutsa bailitzan 
erabiltzea, produkzioko tresna bezala, edota kirolean ematen zaion erabilera 
(kirolari/makina, Estatuaren ondasuna). Horiek edo baita pertsonak, eragin 
soziala dela medio, bere gorputzaz egin ditzakeen beste erabilera batzuk ere, 
alderdi fisikoak pertsonaren hezkuntzan eduki dezakeen esanguraren 
antagonikoak dira erabat. Hezkuntzaren ikuspegitik, beharrezkoa da 
“gorputzaren balioak” zentratzea (M. Gonzalez, 1998). 

“Fisiko” terminoak gorputzari egiten badio erreferentzia, hezkuntza fisikoa 
hasiera batean horixe litzateke, gorputzaren hezkuntza. Hala ere, zein alderdi 
korporal dira GHren xede edo helburu?: organo desberdinen ongizatea, agian? 
Horrek gehiago dirudi zientzia medikoek bere-berea duten alderdia. 

Zenbait autorek mugimenduan aurkitu nahi izan dute, gorputzaren atributu 
bezala, gure zientziaren xedea: zinesia baten aurrean egongo ginateke, beraz, 
eta orduan GH mugimenduen ikaskuntza izango litzateke, makina biologikoaren 
hobekuntza ikuspegi fisiologiko eta mekanikoetatik. Horrela animaliak ere hez 
zitezkeen. Ez; “mugimendu” terminoa, horrela ulertuta, abstrazio sinplista 
samarrean eroriko litzateke. Gorputz hezkuntzaren pedagogoak gorputzaz edo 
mugimenduaz interesatu dira, pertsonenganako bide bat, tresna bat den 
heinean eta ez, ordea, gure arretaren objektu formal gisa (M. Gonzalez, 1998). 

Pertsona bat bakarra eta zatiezina bada bere izaeran, gauza bera izan 
beharko du bere portaeran, bere jokabidean. Horrela, bada, mugimenduaren 
kontzeptua bere egiazko dimentsio antropologikoan bilatu beharko da, 
mekanismo biomotore hutsa baino harago. Giza mugimendua, portaera 
motorea, pertsona osatzen duen errealitate psikosoziomatiko konplexu eta 
intimo horren ondorioa da beti Parlebas-en ( 1981) esanetan. 

Ikuspegi horretatik, mugimendua motrizitatearen eta psikismoaren arteko 
harremanen emaitza da (mugimendu oro bere sorreran dagoen psikismotik 
bananduezina da), gertakari  fisikoek goragoko mailako  funtzioekin duten 
harremanaren  ondorio baita. Psikismoaren eraginez mugimendua keinu edo  
portaera bihurtzen da, alegia intentzionalitate eta esanguraren eramaile. P. 
Parlebas-ek (Gasteiz, 2011) horrela ulertutako mugimenduaren kontzeptua 
beste batzuengandik  bereizi nahi du,  "jokabide motore" terminoa erabiliz. 
Parlebas-entzat, "jokabide motor" hori "portaera motorraren antolamendu 
adierazlea" litzateke, hau da, esanahi-eramaile diren adierazpen motor 
behagarrien multzoa. 

Eta mugimendua pertsonaren trama guztiz konplexuaren emaitza izanik, 
begi-bistakoa dirudi pentsatzea horretatik abiaturik garapen pertsonalaren sare 
konplexura heltzeko modua eduki dugula. Oinarrizko kontzeptu hauen inguruan 
osatzen da GHren egiazko xedea, izateko egiazko arrazoia.   

Planteamendu horretaz ari garela, gizakiaren jarduera fisikoa eta 
hezkuntzaren arteko lokarria dela eta, Cecchini-ren iritziz (1996:19-61) gorputz 
hezkuntza "giza mugimendua baliatuz, heztearen inguruko zientzia edo 
jarduera oro da". Definizio horren arabera, ez litzateke egokia izango bi hipotesi 
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horietatik bat ere alboratzea: hezkuntza faktua, batetik; motrizitatearen 
garapenaren eragina eta efektuak, bestetik. Bi alderdi horien arteko oreka berez 
premiazkoa da, hipotesi bi horietariko batean edo bestean enfasi gehiegi 
ipintzea irakaskuntzan okerreko joerak sartzea litzateke Cecchini-ren esanetan. 

Nolanahi ere, hezkuntza bezalako kontzeptu zabalean jaso daitekeen 
esanahiaren konplexutasun eta aberastasunaren jakitun (era berean oso 
konplexuak diren "gorputz", "fisiko" edo "mugimendu" bezalako beste batzuk 
zehaztua), definizio baten muga estuetan kokatzea oso zaila ikusten da. Arrazoi 
beragatik, bere xede, helburu eta edukiak zehaztea ere ez da batere erraza. 
Beraz, berau egituratzeko saiakera oro osatu gabea, eztabaidagarria eta 
gehienetan etsigarria da.  

Hainbat autoreren iritziz, GH modernoaren jatorria XVIII. mendean 
kokatzen da. Lagardera-ren arabera (1999), terminoa lehen aldiz Jean 
Ballexserd mediku higienista suitzarrak erabili zuen, 1762an. Gure herrialdean, 
berriz, lehen aldiz, 1830ean argitaratutako El Gimnasio. Revista de Educación 
Física e Higiene aldizkarian agertu zen. 

Aurretik, hedatuen zegoen terminoa gimnasia (oraindik ere nonahi 
entzuten dena) edo gimnastika zen. Langlade-k (1970:21) adierazten duenez, 
hegemonia helenikoaren garaian, gimnastikak, palestrika eta orkestrikaz 
osatua, egungo esanahiaren bestelakoa zuen: "Greziarrentzat, gimnasiak 
ariketa fisikoak, oro har, esan nahi zuen eta ariketa horien artean, lasterketa, 
jaurtiketak, saltoak, borrokak, etab. biltzen zituzten; laburbilduz, egun atletismo 
eta kirol gisa izendatzen ditugun ariketa guztiak".  

Aurrez aipatu bezala, GH modernoaren jatorria XVIII. mendean kokatzen 
da, hain zuzen ere, aldi berean, “gorputz-hezkuntza, hezkuntza medikoa eta 
hezkuntza fisikoa” izendapenak erabiltzen ziren garaian (Vázquez, 1989:56). 
Gimnasia terminoa gorputz-praktikaren forma oso zehatzera baztertu zen. XIX. 
mendean, gimnasia terminoak bere lekua berreskuratu zuen bereziki eskola 
gimnastiko gisa ezagutzen ditugun horiei esker. Eskola horiek ariketak eta 
jarduera fisikoa eremu geografikoaren arabera joera desberdinen bidez lantzen 
zituzten. Azkenik, Demeny-ri (1850-1917)1 egozten zaio, bere ekarpen 
zientifikoekin eta hezkuntzaren inguruko ikusmolde osatuarekin, GH terminoak 
XX. mendean berriz ere indarra hartzearen ardura.  Izendapen hori indartuz 
joan da gaur egunera arte eta erabiliena dela esan genezake.  

Azterketa honen arabera, aniztasun terminologikoa eta eman zaizkion 
esanahiak askotarikoak izan dira. Egoera hori dela eta, literaturan terminologia 
zabala aurki daiteke: soin-hezkuntza, gimnasia, soinketa, gorputz-adierazpena, 
keinu-hezkuntza, kirol-hezkuntza, kirolak, mugimenduaren hezkuntza, 
mugimendu-hezkuntza, hezkuntza motor, hezkuntza eragilea, zentzu-
mugimenezko hezkuntza, sikozinetika, psikomotrizitatea, hezkuntza 
psikomotorra, praxiologia motorra edo mugimendu-praxiologia, kirol jarduera 
fisikoaren zientziak, etab. Deitzaile horietako bakoitzak konnotazio oso 
zehatzak ditu eta ziur aski oso arrazoituak, baina horietako bakar batek ere ez 
du besteak garaitzea lortu. 
                                                 
1Gimnasia Amorosiarra Muths eta Jhan-engandik hartutako ariketa-multzoa da, baina, izaera militarra eta eskakizun 
akrobatikoak ezarri zitzaizkion. 
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Izendapen desberdinez gain, diziplina-arlo horretako argitalpenetan ere 
hainbat definizio aurkitu dira. Jarraian, gorputz-hezkuntzarekin identifikatzen 
diren kontzeptuak erauzteko erabili diren definizio batzuk aipatuko dira. Ikus 
hurrengo (1) koadroa: 

1. Koadroa: Gorputz-hezkuntzaren (GH)  hainbat definizio2 

Cajas,A.F .  (1973:172): "Gorputz hezkuntza: perfekzio fisikoaren zientzia eta artea 
Grupe, O. (1976:28): "Mugimenduari eta jolasari esker munduaren eta bizitzaren 
berariazko esperientziak ahalbidetzen dituen prestakuntzaren alor autonomoaz 
arduratzen da". 
Cagigal, J.M. (1979:59.-85):  “Norbanakoaren ahalmen pertsonalen eta gizarte-
harremanen garapen egokian norbanakoa laguntzen duen prozesu edo sistema, 
arreta berezia bere gorputz-, mugimendu- eta adierazpen-gaitasunetan jartzen 
duena”. 
Pedraz, M.V. (1988:59.-60): "Beren heziketa-aldagaiengatik identifika daitezkeen 
eta jarduera motorraren alorrari dagozkion fenomenoak aztertzen dituen zientzia”. 
Arnold, P.J.  (1988:19): "... hezkuntzaren eta kolektiboki "mugimendu" (gorputz-
hezkuntza baino nahiago dudan terminoa) deituko dudan jolas, igeriketa, dantza, 
atletismo, gimnasia, aire libreko ariketa eta abarrez osatutako jarduera fisikoen 
multzoaren azterketa, praktika eta erabileraren arteko lotura”. 
Vázquez, B. (1989:118): "Gorputz-hezkuntza gorputza eta bere mugimendua 
ardatz izanda, horien bidez nortasunaren gainerako aldeak ukitzen dituen 
gizonaren hezkuntza gisa ulertzen dugu; unitate psikosomatikoan oinarritutako 
hezkuntza, helburu gisa norberaren ezagutza hobea eta ingurune fisiko eta 
sozialera egokitzapen bikainagoa lortzea duena". 
Romero, S.  (1993:184):"... giza gorputza eta mugimendua ardatz dituzten 
hezkuntza-esperientzien multzoa, ekintzaren alorrean ez ezik, ezagutzaren eta 
gorputzaren eta oro har jarduera fisikoen alde diharduten ohitura eta portaeren 
alorrean ere bai ". 
Garrote  (1993:11): “Mugimenduaren bidez hezten duen zientzia, modu edo 
sistema”. 
Martínez Álvarez, Vaca, Barbero. (1996:09): "Gorputz-hezkuntza gaitasun 
motorren garapenaz arduratzen den eta gizakiaren beste gaitasun batzuk garatzen 
laguntzen duen arlotzat dugu. Hori guztia, gorputza eta mugimendua atze-oihal 
gisa edukita". 
Contreras, O. (1998:25): "Bereziki hezkuntza da eta bere berezitasun nagusiena 
mugimenduaren bidez diharduten duela da. Beraz, ez da gorputzaren hezkuntza, 
motrizitatearen bidezkoa baizik ". 
Lagardera, F . (1999:769): "Izen horren bidez, hezkuntza-zientzien zati gisa, 
gorputza bera erreferentzia optiko gisa duen eta berariazko eduki (jarduerak eta 
jakintzak) eta estrategia metodologikoen bidez hezkuntza-proiektu zehatz bat 
burutzeaz arduratzen den diziplina arauemailea izendatzen da". 
Parlebas, P. (2003:172): “Jokabide motorren pedagogia”. 

 
Bereizgarria da egile bakoitzak bere definizio ezaugarria azpimarratzen 

duela.  

 

 

                                                 
2Definizio horietako bakoitza autore bakoitzak une jakin batean  emandakoa da. Beraz, baliteke autoreak berak, 
beranduago aldatu edo ñabardurak txertatu izana. 
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Aurreko definizioetan maiztasun gehien duten terminoak aztertuz gero, 
batzuek erreferentzia xedeei (hezkuntza, giza gaitasunen prestakuntza) egiten 
dietela ikusi da eta beste batzuek, berriz, GHk dituen oinarri edo tresnei 
(gorputza, mugimendua, jokabide motorrak, komunikazio motorra). Maiztasun 
gehien duten hitzak hezkuntza, gorputza eta mugimendua direla ere antzeman 
daiteke eta horrek GHren definizio klasikora garamatza, hau da, "hezkuntza 
gorputza eta mugimenduaren bidez" definiziora. Mugimendua terminoak 
islatzen duen izaera mekanizista gainditzeko ahaleginei erreferentziarik egin 
gabe definizio horrekin geratzea sinpleegia litzateke. Saiakera horiek beste 
kontzeptu batzuen agerpena ekarri dute, hala nola, jokabide motor edo 
motrizitatea. Hala, mugimenduaren adierazpena bera baino, mugimendua sortu 
eta kontrolatzen duten giza ezaugarriak azpimarratu nahi dira. 

Zalantzarik gabe, badira testuingururen batean baliozkoak izan daitezkeen 
GHren beste definizio batzuk, baina nolakotasunen hobekuntza, 
potentzialtasunen garapena edo horrelako beste termino batzuk kode 
positiboan jasotzen dituzten heinean, baztertu egin dira, hezkuntzak eragiten 
dituen aldaketen balioari buruzko judizioa egiten dutelako, balio hori, gutxienez, 
eztabaidagarria izanik. Erabiltzen diren definizioak hezkuntza-prozesuen 
interpretazio kritikorako aukera irekia uzten du.  

Horrekin guztiarekin, ikerketa hau gidatuko duen ikuskerak eskola-
curriculuma osatzen duten hezkuntza-arloetako baten moduan ulertzen du GH. 
Eskola-curriculumaren diziplina desberdinek, beren hezkuntza-lanean, ikasleen 
gaitasun-multzoaren garapena sustatzeaz gain, aldi berean, kultura-inguruneko 
elementuak txertatzen laguntzeko helburua dute. GHren espezifikotasuna 
jokabide motorrari dagozkion gaitasunen garapenean eta giza motrizitatearen 
hainbat adierazpenei dagozkien ingurune soziokulturaleko elementuak 
txertatzean datza; hori guztia, balioak oinarri dituen eta ingurumen- eta gizarte-
gatazkei ekiteko aukera eskainiko duen hezkuntzarekin eta bizi-kalitatea 
hobetzen lagunduko duen herritartasun eta osasunerako hezkuntzarekin bat 
etorriz.  

Nabarmena da helburuen adierazpen hori GH testuinguru pedagogikoan 
kokatutako hezkuntza-ikuspuntutik ulertzeko modu bati dagokiola. Hala ere,  
tradizionalki, hezkuntza-alorrean, gorputza eta mugimendua, GHren aztergai 
gisa ulertu izan dira. Diziplina bera gorputzarekin eta mugimenduarekin 
identifikatze hori zalantzan jarri dute giza motrizitatea eta jokabide motorra 
aztergai gisa defendatzen duten autoreek. Eurek diote kontzeptu horiek 
haratago doazela lehengo kontzeptuen oinarria den fenomeno fisikoaren 
ikuskeratik baino. Cechini-k (1992:67-81) adierazitakoa jarraituz, GHren 
Teoriaren alorrean bi joera daudela esan daiteke: 

a) aztergaitzat giza motrizitatea ezartzen duena, 

b) aztergaitzat gorputza-hezkuntza lotura ezartzen duena. 
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Erreferentzia gisa harturik gai honetan adituak diren hainbat egile, nola 
gorputz-hezkuntza zientzia gisa hartu eta hala ulertu behar dela defendatzen 
dutenak, hala gorputz-hezkuntza zientziatzat ez, baizik eta praktika 
pedagogikotzat hartu behar dela dioten beste autore batzuk ere badira. 
Gorputz-hezkuntza, praktika pedagogiko gisa, beste zientzia  batzuen 
ekarpenarekin elikatzen da gizakiaren garapen osatu eta harmonikoan bere 
aplikazio-markoa lantzeko eta aspalditik txertatu izan du diziplinartekotasuna 
gizakiaren motrizitatearen eta gizartea-ingurunearekin duen harremanaren 
esplikazioan. 

1.3.- GORPUTZ HEZKUNTZAREN KONTZEPTU-ENTITATEA 

Gizakiaren kontzepzio dualista eta monistak albo batera utziz, biak 
zaharkituak baitaude, pertsona izaki dual baten moduan ulertzen da hemen. 
Bere dimentsio antropologiko zuzen eta egokian, horrek esan nahi du integralki 
ulertua behar duela izan (errealitate bakar bezala), alegia izaera 
psikosoziomatikoa duen sintesi unitario baten moduan. 

 Gonzalez-en esanetan (1998), gorpuztasuna ez da gizakia zentzu 
hertsian, baina ezaugarri edo nolakotasun baztertzeko modukoa baino 
zertxobait gehiago ere bada. GHren subjetua pertsona da, jarduteko eta 
adierazteko bere ahalmen fisikoekin; baina ez giza konposatu organiko hutsa, 
estetikoki kontsideratua- fisiologiaren helburua edo xedea litzateke gehiago 
hori- “fisikoki gai den gizakia” eta “fisikoki adierazteko modukoa” dena baizik, 
alegia “gizakia mugimenduan” eta “mugitzeko gai dena”, “gizaki aktiboa 
gorputzaren ikuspegitik” bizi deneko ingurune sozialaren inplikazio guztiekin.  

Objektua (gorputz mugimendua) eta subjektuaren (gizakia) arteko loturaz 
eginiko bereizketa horretatik aurrera bi ikuspegi kontzeptual garatu dira eta bien 
inguruan polemika eta eztabaida bizia harrotu da (Sanchez Bañuelos, 2007), 
hamarka urtetan harrotu ere: hezkuntzarekin loturik, gorputz eta 
mugimenduaren esanahia, alegia; hurrengo eran laburbil daiteke hori: 

●Gorputz mugimendua, pertsonak darabilen bitartekoa hainbat helburu 
lortzeko: hezkuntza, osasuna, bere burua errealizatzeko, jolasteko, etab. 

●Gorputz mugimendua, adiera intrintsekoa duena, gizakiarekiko; honen 
perfekzionatzea berezko helburu gisa jotzen da eta, bai gizakiak, baita 
gizarteak ere, biziki baloratzen dute hori. 

Ikuspegi bi horien adierazle esanguratsuak gorputz hezkuntza 
(hezkuntzarekiko) definitzeko moduan topa daitezke (ikus 1. Koadroa, 39.or.) ; 
definizio batzuek jarduera fisiko, kirola eta hezkuntzaren artean oso lokarri 
desberdinak ezartzen dituzte eta, horietan, jarduera fisikoaren rolean ikusiko 
denez, biziki ezberdina gerta daiteke, orientazioa nolakoa den; begira hurrengo 
bi adibide hauek: 
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1.  Gorputz mugimendua bitartekotzat jotzen duten gorputz-hezkuntzaren 
definizioak: 

"Gorputza eta bere mugimendua ardatz hartutako gizakiaren eta 
nortasunaren gainerako alderdien hezkuntza gorputz eta mugimendu bitarte 
izaki” (Vazquez, 1989:118).  

2. Gorputz mugimendua adiera intrintsekodun hartuta, gorputz-
hezkuntzaren definizioak: 

"Gorputz hezkuntza: perfekzio fisikoaren zientzia eta artea. Medikuntza 
eta zientzia biologikoen aurrerakuntzarekin batera eboluzionatu duen hezkuntza 
integralaren parte bat da. Gorputz gaitasunak harmoniaz garatzeko baliatu 
behar diren oinarrizko bitarteko, printzipio eta arau zientifikoak —hots, haren 
egituraketa eta potentzial biologikoa— ezagutarazten dizkigu, oreka funtzional, 
morfologikoa eta psikikoa mantentzeko eta, gainera, mugimenduaren 
mekanismo osoa kontrolatuz eta, ondorioz, osasuna egoera hobezinean 
iraunaraziz " (Cajas, 1973:172). 

Gorputz hezkuntza soinerantz orientatzea, trebezia eragileen eta baldintza 
gaitasunen hobekuntza potentziatuko duen praktika baten bitartez, gorputza 
garatzearekin lotzen da; are kiroleko etekinerako orientazioarekin ere, askotan. 
Gorputzaren hezkuntza esku-hartze pedagogikoa dela eta, ondorioz, 
irakaskuntzan garrantzi bizia hartzen duela azpimarratu ohi da. 

Gorputz hezkuntzaren subjetuari buruzko gogoeta honetan beste 
kontsiderazioren bat hartzea ere komeni dela uste dugu.Hezkuntzako 
planteamendu orok bere garaiko gizaki zehatzari aurre egin behar baldin badio, 
ezin utziko du albo batera gizaki hori gizarteak baldintzatu eta eragiten duela. 
Horregatik, kontuan hartu beharko dira bai zein giro sozialetan bizi den eta baita 
gizarte-baldintzapen horren kontra giza portaerako azturetan lortu nahi diren 
aldaketak ere. 

Ebidentzia hauek eta beste batzuek kontuan hartzeko moduko dimentsio 
antropologiko-soziala osatzen dute, hezkuntzako zeregin baten xedeak eta 
helburuak lantzeko orduan.  
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GORPUTZ HEZKUNTZAREN BILAKAERA HISTORIKOA 
 

Oinarrizko ideien azalpena 

Kasu honetan, ez dugu Gorputz Hezkuntzaren deskribapen sakona edo 
bere historiaren kronika egin nahi izan, gai beraren inguruan lan eta liburu ugari 
baitago.  Kapitulu honen helburua GHren  oinarrizko hurbilketa historiko 
orokorra egitea eta, ikertu beharreko esparruan bertan kokatzea da: Lasarte-
Orian. Helburua Gorputz Hezkuntzaren bilakaeraren egoera historikoaren 
ibilbidea aurkeztea da, ikasgai honen inguruan gizarteak, politikak eta 
hezkuntzak izan duten iritzian eragina izan duten gertaerak kontuan hartzeko 
asmoz. Korronte filosofikoekin eta korronte pedagogikoekin lotutako faktoreak 
eta egungo GHren lanketak euskal hezkuntza-sisteman eta bereziki Lasarte-
Orian izan duen eragina identifikatzen saiatuko gara. 

Antropologiaren helburua gizakia eta giza taldeen bidea, ahal bada bere 
jatorrira iritsiz, eta handik abiatuz, garapen horren ibilbidea aztertzean datza. 
Kirol-jarduera fisikoaren kasuan, antzinako datuetatik abiatuz egiten dugu, gaur 
egungo kirola ulertzeko eta mugimenduaren bilakaeraren inguruko datuak 
hartzeko. Hala ere, tradizio etnografikoaren ikuspuntu zabal eta anitzetik egiten den 

azaleko hausnarketak argi erakusten du lokala eta globala etengabe daudela presente 

errealitate soziokulturalean. Hortik dator etnografiaren alorren gaineko gogoetak duen 

garrantzia, gure garaiko zeinuen argitan. 

Landu diren dokumentu-iturri gehienak aztertu nahi den garaiko testuak 
izan dira, hala nola, liburuak, kongresuak, baita aldizkako argitalpenetako 
artikuluak ere, agiritegietan aurkitutako jatorrizko dokumentuak, aurreko 
etapetako tesi batzuk eta gaiaren inguruan dauden egungo argitalpenak.  

Kultura herriek beren ingurune naturalean egindako adierazpenekin 
eratzen bada, gorputz-kultura gizakiak bere ingurune naturalarekiko 
harremanean eta harmonian sorturiko mugimenduaren gorputz-adierazpenaren 
bidez eratu zen.  

Kasu gehienetan, antropologo, soziologo, filosofo eta abarrek lotu nahi 
izan dituzte ekintza horiek kulturarekin eta iritziarekin eta korronteak sortu 
dituzte, ondorioz, zeinak duela milaka urtekoak izan arren, batzuk errepikatu 
egin baitira –egon ez baitago ezer berririk eguzkipean– eta, dagoena, gizakiak 
aurkitzeko eta erabiltzeko zain dago. Gizakiaren menpe dago erabiltzea, 
suntsitzea edo ahaztea. Beraz, gizakia bera da bere historia markatzen duena 
(bilakaera edo suntsipena). 

Teoria sendoenak beren eduki eta definizioak direla eta bereizten diren 
ondorengo lau kultura- edo historia-korrontetan: 

 
-Ariketa fisiko orok jatorri kulturala izan zuen. 
-Ariketa fisikoak lanaren prozesuan sortu dira. 
-Jarduera fisikoa gizakiarengan senezko bizitzan sortzen da.  
-Kirol-jarduera gizakiaren garapenarekin eta kulturarekin batera sortzen da. 
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Ariketa fisikoaren historia eta zibilizazio ezberdinek ariketa fisikoarekin 
lortu nahi zituzten helburuak laburtzen saiatu garenean, berehala, arrisku 
batekin egin dugu topo: historia hori nahikoa esanguratsuak diren zertzelada-
multzo batera mugatua zegoela alegia. Hala ere, ohar horiek saihesten 
baditugu, oinarritze historiko hori osatu gabe utziko genuke. Aristotelesek zioen 
bezala, “zergatiak ezagutzeko, horiek hazten ikustea bezalakorik ez dago”. 

Laburpen gisa, jarraian, Gorputz Hezkuntzaren (hemendik aurrera GH) 
ibilbidea aurkeztuko dugu. 

2.1.-GORPUTZ HEZKUNTZA: HELENISMOTIK ERRENAZIMENTUK O 
HUMANISMORA  

-Historiaurrea 

Gizakiaren hastapenetatik, haurrak hezteaz eta horien prozesu 
psikofisikoetan esku hartzeaz arduratu izan diren taldeak egon dira. Horien 
helburua taldeak bere biziraupenerako egokia iruditzen zitzaiona lortzea izan da 
nahiz eta prozesuaren beraren inguruko hausnarketa teorikorik egin ez. 

Esan ohi da ariketa fisikoen erabilera antzinako zibilizazioak bezain 
zaharra dela, gizakia bera bezain zaharra, ariketa fisikoak gizaki horiek egiten 
zituzten oinarrizko jardueretatik baitzetozen. Postulatu hori kultura zaharrenei 
esleitzen zaie, ariketa fisikoak hezkuntza-helburuekin erabiltzen hasi zireneko 
garaia ulertu nahi denean. Ariketa fisiko horiek GH gisa ezagutzen ez baziren 
ere, guk horrela izango ditugu kontuan bi arrazoi nagusigatik: alde batetik, 
ondoren definizio horrekin deituko zenaren aurrekaria delako; eta bestetik, bere 
osagai fisikoari loturiko gorputzaren zatia barne hartzen duelako edo horretara 
zuzentzen delako. 

Iluntasunak zibilizazioaren sorlekua inguratzen du, eta jatorrizko kulturaren 
izaera argitu nahi denean ezezagun zaigunarekin egiten dugu topo. Uste sinple 
gisa, hori ziurtatuko duen dokumenturik ez dagoenez, GH historian agertu zen 
lehenengo aldia, gizakia bere gorputz sendoaren balioaz ohartu zenean izan 
zela diogu. Balio horren jakitun bihurtze hori halabeharrez gertatu beharreko 
zerbait bezala hartu beharko genuke, gorputza, gizakiaren biziraupenerako 
fisikoki eraginkorra zen ezinbesteko baliabide baitzen. Beldurrik gabe esan 
genezake haurrek beren gurasoengandik, imitazioaren bidez, trebetasun fisiko 
ugari eskuratzen zituztela: ehizarako, borrokarako, gauzak garraiatzeko, gora 
egiteko, jauzi egiteko, jaurtitzeko armak erabiltzeko eta dantza erritualak 
egiteko... Horrela, trebetasun horiek igorgarri bihurtu ziren. 

Horregatik guztiagatik, gorputz-hezkuntza, hein handi batean, hezkuntza 
orokorra zela ondoriozta daiteke. Ordudanik, gainera, gorputz-hezkuntzaren eta 
giza ezagutzaren, hau da, kulturaren, bilakaerek ibilbide paraleloa egingo dutela 
ere ziurtatu izan da.  

Baina, giza kulturaren beste edozein alde bezala, kirol-jarduera fisikoa 
sistema soziokultural zehatzen eta gizarte berezien barnean kokatzen da eta 
horietatik abiatuz definitzen dira hura definituko duten ezaugarriak. Beraz, garai 
historikoaren araberako arazo eta balio sozialak islatu egiten dira kirol-jarduera 
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fisikoan, edo jada klasikoak diren Norbert Elías-en hitzetan, jarduera sozial 
“erabatekoan”. 

-Ekialde Hurbila eta Urruna 

Badirudi zibilizazio txinatarra dela ariketa fisikoari erabilera nahikoa zabala 
eta arrazoizkoa eman zion lehena. Gure aroa baino hogeita hamar mende 
lehenago, Txinan kirolak guztiz kodifikatuak zeuden, eragin higieniko, 
prebentibo, osasuntsu eta aberkoi handia ematen zitzaien. Hala ere, bitarteko 
nagusia oinarri oso erlijiosoarekin fisikoki hezten zuen metodoa zen: Kong Fu-a. 

Lehen aurrekaria Ekialde Hurbileko eta Mesopotamiako kulturetan aurki 
daiteke. Aurkitutako hondarren arabera, gizartean eragina zuten jolaserako 
jarduerak burutzen zituztela ikus dezakegu, bereziki, ehizarekin edo gerrarekin 
lotutakoak. Horien praktika, hala ere, nagusi ziren gizarte-mailetara lotua 
zegoen soilik.  Antza denez, nobleen seme-alabei borrokaren artea, igeriketa 
eta zaldiketa erakusten zizkieten irakasleak ba omen zeuden. Halaber, Lu Yu-
ren poemak eta beste iturri batzuk aztertuta, Txinan (K.a. 2000 urte baino 
lehenago) futbolaren, boxeoaren edo eskrimaren forma primitiboak (tsu ku) 
praktikatzen zirela jakin ahal izan dugu. Horiek helburu militarrekin praktikatzen 
ziren. Txinatarren ustez, gaixotasuna gorputza geldi izatearen ondorio zen eta 
horregatik gimnastikaren antzeko ariketa-sistema zuten, kong-fu izenekoa, 
Sueziako Ling sistemaren oso antzekoa zen ariketa arinen multzoa. 

Oso gerlaria zen herri persiarrak entrenamendu fisiko-militar oso zorrotza 
jarraitzen zuen. Herritarra estatuaren esku zegoen zazpi urtetatik erretirora arte, 
Heredoto historialariaren arabera.  

Hinduek, gorputza, zentzumenak eta burua beren menpe jartzeko 
asmoarekin praktikatzen ziren yoga eta ariketa fisiko eta mentalak gure aroa 
baino mende bat lehenago egiten zituzten jada. 

-Grekoak 

Grezia klasikoan, Platonek bere ikasleei gimnastika praktikatzeko 
gomendatzen zien, geometria eta filosofiaren arteko ariketa alternatibo gisa. 
Horrela, herritar atenastar osoa eta distantziakidea lortzea zuten helburu. Garai 
historiko bakoitzak ariketa fisiko batzuk irudikatzen zituen eta horien formak 
belikoak eta sozialki ezberdinak ziren: gerlari espartarra, gladiadore 
erromatarra, Erdi Aroko zalduna. 

Gimnastikak paper garrantzitsua zuen hezkuntza grekoan. Antzinako 
Greziako gizartea Mendebaldeko zibilizazioaren sorlekutzat hartzen da.  Eragin 
greko horien artean artea, drama, historia, matematikak, oratoria, filosofia, 
poesia, zientzia eta eskultura ditugu, baita historian erregistratutako lehen joko 
atletikoak eta kirol-jokoak ere. Gizarte dinamiko eta progresista horrek 
gizabanakoa bere osotasunean hezi behar zenaren garrantzia onartzen zuen. 
Antzinako Greziako gizarteak ahalegin handiak egiten zituen adimenaren 
garapenerako, bai eta bikaintasun eta lorpen fisikoan ere.  Zibilizazio greziarrak 
gobernu, literatura, artea, arkitektura, filosofia eta gimnastika (gaur egun 
gorputz-hezkuntza edo ariketaren baliokide gisa ulertzen duguna) bezalako 
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alorretan jo zuen goiena.  Azken finean, gorputz-hezkuntzak eta kirolak bere 
“urrezko aroa” antzinako Greziako zibilizazioan zehar ezagutu zuen. 
Arrazoiketaren aro gisa ikus dezakegu, garai horretan zenbait pertsona gauzen 
jatorria arrazoitu eta aurreikusi zitekeela pentsatzen hasi baitziren. “Jarrera 
horrek kultura grekoa gailurrean zegoenean jo zuen goiena”. (Reparaz, 
1924:90:91). 

Homeroren poemetan, bizitza helenikoan hainbesteko garrantzia zuten 
jolas erlijioso eta gatazka atletikoen berri dugu lehen aldiz. Odisean 
pentatloiaren inguruan hitz egiten digu (lasterketa, borroka, jauzia, disko 
jaurtiketa eta borroka) eta idatzizko lehen berria eskaintzen digu. Literatura-
lanean zehar, askotan, irabazle-heroi-jainko identifikazioa sortzen da eta horrek 
ematen digu, mitoaz gain, garai hartan kirol-lehiaketak bereganatzen duen 
garrantzi sozialaren inguruko ideia.Hor kokatu behar dugu egungo Atenaseko 
Maratoi ospetsuaren jatorria (490 K.a.). Grekoen eta pertsiarren arteko gatazka 
ospetsuan hain zuzen. Grekoek pertsiarren etorrera oztopatu zuten Maratón 
deituriko badian eta,  Filipides soldaduak bertatik Atenaserako bidea (42, 
195km)  egin zuen korrika notizia emateko. Iritsi bezain laster zendu zen 
esfortzuaren ondorioz. Beraz, 2010. urtean bete dira 2.500 urte maratoi proba 
ezagutzera eman zela. 

Espartan, GHren helburuak eta hezkuntza orokorrarenak ia guztiz bat 
zetozen. Homeroren Atenasen hezkuntzaren helburu bikoitza ardatz bazuten 
(adimena eta sendotasun fisikoa), espartarrek "gizon ekintzan” besterik ez zuten 
jarri arreta. 

Grekoentzat, ariketa fisikoen praktika arazo zientifikoa zen eta horregatik 
ikertzen zituzten baliagarriagoak izan zitezkeen ariketak. Zentzu horretan, 
“paidotriboa”, irakasteko bere palestra erabiltzen zuten irakaslearen gorputz-
hezkuntza bera aurrerapen handia izan zedin.  

Gimnastika. Kirola (jolasetik eratorria), gorputza bera ekintza-tresna gisa 
erabiltzen zuen lehiaketa-modutzat hartzen zen.  Grekoek asko sinesten zuten 
gimnastikan gizakia garatzeko tresna gisa. Grekoek fisikoaren, adimenaren eta 
espirituaren arteko orekan sinesten zuten. Greko atenastarrek gimnastika 
nabarmentzen zuten sendotasuna, trebetasun fisikoa eta edertasuna garatzeko 
bitarteko gisa. Haien eredua adimen osasuntsua biltzen duen gorputz 
osasuntsua zen. Bilaketa horiek gorputzaren edertasunaren, simetriaren eta 
perfekzioaren ideietara eraman zituen eta hori izan zen haien zentzu 
artistikoaren eta osasun fisikoaren inguruan zuten interes handiaren isla. 
Grekoentzat, termino holistikoetan, gimnastika gizabanakoarentzat hezkuntza-
bitarteko gisa erabil zitekeen.  

Zalantzarik gabe, Antzinako Grezian, gorputza eta arima gizakiaren 
osotasunean zati bakar gisa hartzen ziren. Gorputzaren heziketarekiko zuten 
kultuaren jatorria “arete”1 kontzeptutik dator, aberria defendatzeko trebatze 
militarraren behar gisa. Gorputzaren garapenak ez zuen alde militarra soilik 
begiesten, lehiarekiko senak berak eta Hipokratesek iradokitzen zuen osasunari 
aurre hartzeak ere osatzen zuten gorputzaren garapena. Helburu horiek 

                                                 
1“arete”: Gorputzaren eta arimaren eta horien arteko harremanaren banaketa onartzen ez duen kultura da. 
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jarduera fisikoen bilakaeran zehar iraun duten hiru gimnastika-praktika 
aldaeretan biltzen ziren: gimnastika militarra2, Joko Olinpikoak eta gimnastika 
higieniko edo gimnastika medikoa. 

GHren kontzeptu arrazionala, garai hartan giza gorputzaren inguruan 
zegoen ezjakintasuna zela eta, ezin zen gizakiaren gorputzaren inguruan 
oinarritu. Hala, filosofoek gazteen heziketan diziplina horren erabilera 
goraipatzen zuten bitartean, praktikak enpirikoa izaten jarraitzeaz gain, 
gimnasiarka eta akolitoen esku zegoen. Horien helburua egungo eskola-kirolen 
entrenatzaileen baliokidea litzateke eta ez GH irakaslearena.  

“Kirola, Olinpiaden eta atleta profesionalaren agerpenarekin batera, 
ikuskizun bihurtu zen eta horrek kirolaren inguruan grekoek zuten antzinako 
kontzeptuaren gainbehera irudikatzen du”.  (Agosti, 1948:3). 

Gainbehera grekoak Erromatar Inperioan jarraitu zuen, Joko Olinpikoak 
bertan behera utzi eta kirolerako erabiltzen ziren lekuak (zirkuak) suntsitzera 
iritsi arte, Konstantino Handia enperadore izendatu eta berarekin 
kristautasunaren arrakasta etorri zenean. Horrek, Elizak gorputzaren kultua izan 
zitekeen ororekiko adierazten zuen nardarekin batera, ondorio gisa Erdi Aroan 
GH ia guztiz baztertzea ekarri zuen. 

-Erromatarrak 

Erromak, Espartak bezalaxe, jarduera fisikoak helburu militaristekin erabili 
zituen. Bere helburu nagusia soldadu onak eta legio hobeak sortzea zen eta 
baita lurralde handiak menderatzea ere. Erromatarrek virtus hitza 
ausardiarentzat erabiltzen zuten eta bertute hori aurkaria menderatzeko 
erabiltzen zen. Rodriguez-ek (1942:29) Erdi Aroko jolasak “profanoak”, “apalak 
ez diren lasterketak” eta “iskanbila izugarriak” bezala deskribatu zituen. Eliza 
kanonikoak ere horrela deitzen zien, fededunak lehiaketa lizunetan erakusgai 
zeuden gorputzetatik aldentzeko asmoz.  Gai moraletatik haratago, kirolaren 
aurreko garaietan herritarren artean ezberdintasun sozialak irudikatzen zituzten 
jolasak egiten ziren. Mende batzuk beranduago, dinamika bera errepikatu egin 
zen. 

Gorputz Hezkuntza soldaduarentzat trebakuntza gisa ulertzen zuten eta ez 
hezkuntza gisa (kultura grekoaren eragina handia zuen baina utilitarismoaren 
alde egin eta grekoen asmo estetiko eta kulturalak alde batera utzita). Erroman 
ariketa atletikoen eta ariketa higienikoen arteko erabateko haustura eman zen. 
Palestran, gazte erromatarrek suediarren oso antzekoa zen gimnastika 
praktikatzen zuten (kasuak kasu). Joko atletikoek Erroman ikuskizun-izaera 
zuten. Gazte erromatarrak anfiteatrora ikusle gisa soilik joaten ziren eta  praktika 
horiek herri ankerren artean bildutako profesionalen esku uzten zituzten. 
Erromako herritar arruntaren ustez, ariketa osasunarentzat eta entrenamendu 
belikoarentzat soilik zen beharrezkoa. Jokoaren balioa ez zen aisialdian zehar 
egin zitekeen zerbait atsegin gisa ikusten. 

                                                 
2 XVIII-XIX. mendeetako gimnastika-sistemetako zenbait ariketa. Militarren prestakuntza fisikorako erabiltzen ziren eta 
Antzinako Erromako garaitik eta Europa Mendebaldeko Erdi Arotik zetozen. Egurrezko zaldian, eskaileretan eta etsaien 
gotorlekuak erasotzeko erabiltzen ziren beste gailu batzuetan egiteko ariketak. Gehienak ariketa akrobatikoak. 
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Antzinako Erroman, fisikoaren hezkuntzak zentzu militarista eta bigarren 
mailakoa hartu zuen, nahiz eta, bestalde, gimnastika atletikoa gladiadore 
profesionalen borroka-ikuskizunen bidez adierazten zen, grekoen eredua 
jarraituz tradizio helenistikoaren eragin argiarekin. 

Tradizio helenistikoaren eragina zuten Erromako pentsalari 
garrantzitsuenek, bereziki garai hartako azken aldian, hezkuntzak jarraitu 
beharko lukeen norabide intelektualistaren alde egin zuten.  GHren lekua 
bigarren mailara pasa zen unitate militarraren esku erabat utziz. 

Eredu grekoak osotasunezko nortasuna modu orekatuan bitan banatze 
hori bultzatu zuen eta, besteak beste, neurri politei eta egikaritzean dotorezia 
izateari garrantzi handia eman zion.Jolasek ez zuten lekurik garaiko GH 
barruan.  Hezkuntza erromatarrak, aldiz, utilitarismoaren zaleak zirela 
adierazten du eta grekoen asmo estetiko eta kulturalen gabezia argia adierazten 
du. Ez dute GH praktikatzen entrenamendu militarreko helburu praktiko bezala 
ez bada; beren helburuak gerrarako osasunera, ausardiara, indarrera, 
erresistentziara eta abilezietara mugatzen ziren.  

Gazte erromatarrak, helduen adibidetik ikasten zuten eta buruan 
mendetasunaren ohitura sartzen zieten diziplina oso zorrotza jarraitu behar 
zuten. Obedientzia horrek erabateko garrantzia zuen nazio gerrazalean. Metodo 
horien ondorioz, erromatarren gorputz-hezkuntzaren helburu mugatuak 
errendimendu altuak lortzera eraman zituen. 

Literaturari esker, erromatarren artean pilota-jokoen praktika oso ezaguna 
zela ere jakin ahal izan dugu: horien artean daude trigonalis (triangeluan 
kokatzen ziren hiru jokalariren artean), pila cumpalma (gure frontoiaren 
antzekoa), harpastum (iskinen jokoa bi jokalari edo gehiagoren artean) eta beste 
batzuk. Europako esparru kulturalean, beharrezkoa da grekoak eta erromatarrak 
pilota jokoen aurrekari zirela esatea. Hala ere, pilotaren beraren sinpletasuna 
dela eta, egile askok gizakiak inoiz jolaserako erabili duen lehen elementutzat jo 
dute (Tudela, 1957:08), baina “pilota adituen” lanetan aipatu beharreko akats 
batzuk daude. 

Nahiz eta ziurta daitekeen daturik ez dagoela onartu, egile gehienek pilota-
jokoari, hau da, aztergaiari berari estimu handia diote eta horrek aztergaiaren 
historiaren tratamendu ia eraginkorra egitera bultzatu ditu, bere jatorriaren 
argibide gisa kondaira erabiltzeraino. Gure ustez, argibide-mota horrek 
literatura-izaera gehiago du zientifikoa baino. 

R. Mandell-ek kirolaren iragan generikoa interpretatzerakoan zuhurrak 
izatearen beharraz ohartarazten gaitu (Mandell, 1986:10) eta gainera, bere 
diskurtsoa pilota-jokoetara zuzentzen du. 

Pilota-joko horiek bazirenaren froga ia gehienak hondar arkeologikoetan 
aurkitu dira. Begiz ikus daitezkeen froga horiek, ikuslea egungo pilota-joko eta 
kantxa-joko ezberdinekin paralelismoak ezartzea bultzatzen dute (Mandell, 
1986:11). Esfera-formako objektu bat jolas-giro batean egotea egile askorentzat 
pilota-jokoaz hitz egiteko arrazoia izan bada ere, agian, zuzenagoa litzateke 
"pilotadun jokoak" aipatzea. Zalantzarik gabe, ez da komenigarria garai hartako 
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ohar eta erreferentzia literarioak gehiegi erabiltzea, joko horiek benetan 
nolakoak ziren adierazterakoan ez baitira oso zehatzak.  Hori eginez gero, 
ondorio eta susmoek merezi ez duten garrantzia hartuko lukete. Har dezagun 
zabaldu eta onartu den ideia, hau da, Europan pilota-jokoak ezarri baziren 
erromanizazioaren ondorio zuzena izan zela, gertatu zen leku haietan behintzat. 
Ideia horrek, noski, ez du zenbait gune geografiko zehatzetan bertako jokoak 
egon zitezkeela baztertzen, ezta Ekialdearekin eta kultura musulmanarekin izan 
zitekeen harremanaren bidez beste elementu batzuk sar zitezkeenik ere. Baina 
hori guztia frogatzeke dago. Ikerketa irekia dago. 

Erroman, bereziki inperioaren garaian, kirola, gizarte-izaerakoa izateaz 
gain, lanbidea ere bazen, besteak beste, ikuskizun atletikoetan eta 
gladiadoreena. Erromatarrek jokoak eta jaialdiak arrazoi politikoengatik 
sustatzen zituzten, ez kirol-ideiengatik.  Herritarrei ez zitzaien, grekoek gogoko 
zuten moduan, joko eta jaialdi atletikoetan pertsonalki parte hartzea gustatzen. 
Jendeak nahiago zuen eserita gelditu eta esklabo profesionalen ikuskizunak 
ikusten gozatu. 

-Aztekak 

Edozein herri gerlari primitibo bezala, aztekak gerraren arteei ekiten zieten. 
Kroniken arabera, irakasle adituen zuzendaritzapean, aztekek pisu-jaurtiketa, 
borroka, lasterketa, jauzia eta orokorrean gerrarako, kirol-jokoetarako eta 
olgetarako desfile militarrak prestatzeko balio zuen guztia praktikatzen zuten. 
Kronisten arabera, laburbilduz, konkista espainiarra baino lehen Mexikoko 
tribuek, besteak beste, distantzia luzeko lasterketak, gimnastika akrobatikoa, 
borroka, jomugako arku-tiroa, ehiza, igeriketa pixka bat, dantza eta pilotekin 
jokoak egiten zituzten. Azken horiek anitzagoak ziren eta, kultuari lotuak, oso 
ospetsuak. 

-Espainia bisigodoa 

Espainia bisigodoaren garaiko gorputz-hezkuntzaren inguruko informazio 
gutxi dugu. Salviano-ri esker, 445. urte inguruan, zirku-jokoak zeudela jakin ahal 
izan dugu, seguruenik erromatarren oso antzekoak, edo agian leunagoak 
zirenak. Eta Tácito-ri esker, berriz, germaniarren hainbat kirol-ohitura ezagutu 
ditugu, hala nola, jauzia, eskrima, xabalina-jaurtiketa, borroka, zaldi-lasterketa, 
etab. 

-Erdi Aroa 

Erdi Aroan zehar izango da gorputzaren ingurukoak gainbehera handiena 
biziko duen une erabakigarria. Vicente Pedraz-ek (1996:38-42) dioenaren 
arabera, “garai hartako gorputzaren irudikapenak ez ditu ikerlari asko erakarri 
Espainian, edo Europan garai hartan esanguratsuak ziren mugimendu 
belikoetara mugatzen dira”. 

Orokorrean, Erdi Aroa VI. eta XVI. mendeen artean koka dezakegu eta 
horrela kronologien eta aroen inguruko eztabaida ugariak saihestuko 
ditugu.Lapsus luze horretan zehar askotariko gertaera eta fenomenoak gertatu 
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ziren eta horien funtzioaren arabera, adituek hainbat garai-banaketa zehaztu 
dituzte. 

Historian zehar, irizpide ezberdinen arabera, Erdi Aroaren zatiketa eta 
azpi-zatiketa ugari egin dira eta sailkapen asko ondorioztatu, ia aro horren 
ikerketa-kopuruen adina. Horietatik guztietatik, gida gisa Van de Dielt irakasleak 
egindakoa hartuko dugu, egitura sozio-ekonomikoen bilakaeraren azterketan 
oinarritzen dena. Horren arabera hiru arotan zatitzen da: Goi Erdi Aroa (500-
900), Aro Feudala (900-1200) eta Behe Erdi Aroa (1200-1500). Fenomeno 
interesgarriak aro feudalean sortzen dira eta gutxi gora-behera modu 
uniformean garatzen dira Behe Erdi Aroko mendebaldeko Europan. Lehen 
lehiaketen inguruan XI. mende amaieran hitz egin zen, feudalismo amaiera 
aldera, gerrarako prestatzeko jarduera lehiakor gisa.  

Nahiz eta XI. eta XII. mendeetako lehen ospakizun herrikoietan kirol-joko 
parte-hartzaileak egiten zirenaren frogak izan, ideia nagusia, horietan bilauek 
parte har zezaketela da. Horiek, denborarekin, ondorengo mendeetan zehar 
izan zuten bilakaerari esker, nagusi zen oligarkiaren ondare soilik bihurtu ziren.  

Beraz, gure egungo gizarteak ez dira administrazio publikoak jokoen eta 
kirolen ardura sozial eta politikoa bereganatu duten lehen gizarteak. 

Zehatzago adieraztearren, gizarte espainiarrean, kirolaren zilegitasun 
sozialak gorabehera nahikoa izan ditu, Alfontso X.ak, XIII. mendean, El libro de 
los Juegos (Jokoen liburua) liburuan jasotakoan edo Las siete partidas (Zazpi 
partidak) kodigoetan, jokoen eta kirolen praktikari zilegitasun sozial osoa eman 
zionetik. 

Tristura leuntzeko funtzio terapeutiko eta analgesiko hori, ez hain sozial 
edo politikoa, lau menderen ondoren berreskuratu zen: Gaspar de Jovellanos-ek 
joko eta kirolei funtzio politikoa egotzi zien, eskaintzen zuten poztasuna 
berreskuratzeko gaitasuna baitzuten. Gainera, pilota-jokoak eta joko 
tradizionalak GHn erabiltzearen alde agertu zen. Jovellanos-ek hala zioen 
“kontua ez da herriak geldirik egotea soilik, pozik egon behar dute, estatu baten 
boterea eta indarra ez dago jendetzan edo aberastasunean, beren herritarren 
izaera moralean baizik”. Indar morala, Jovellanos-en ustez (1847:14), 
dibertsioaren eta kirolaren sustapen positibotik jasotzen da “batera gozatu eta 
alaitzeko askotan biltzen diren gizonek herri batu eta amultsua osatuko dute; 
interes orokorra ezagutuko dute eta beren interes partikularraren alde 
sakrifikatzetik urrunago egongo dira”.3 

Erdi Aroko monarkak kirolari bakarkako funtzionaltasun analgesikoa 
ematen bazion, Jovellanos-ek indartze politikoaren funtzioa ematen zion. Mende 
batzuk beranduago, gure egungo Kirolaren Legeak kirolak “bakarkako eta 
taldeko bizitzaren kalitateari” egiten dion ekarpena azpimarratu du.  

                                                 
3Bere esaldi famatua: “horretan ere herri baskongadoa ezberdina da. Kontuan izateko herriak pilota-jokoa, handia, 
erosoa, doakoa eta ongi ezarritakoa eta jendeak maiz praktikatzen duena behar du. Dantza publikoek izaera moralean 
eragiten dutela esaten dugun bezalaxe, horietan eta joko hauetan ere, hango horiek duten sendotasunaren, indarraren 
eta bizitasunaren arrazoia aurki dezakegu (129. or.). 
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Erdi Aroko kristautasunak ez zuen onartzen gimnastikak heziketa-xedeak 
izan zitzakeenik eta beraz, kultura paganoarekiko eta gorputzaren kulturarekiko 
ekimen oro baztertzen zuen. Garai hartan, arimak gizakiaren existentziaren 
sinbolo unibertsala irudikatzen zuen eta beraz, gorputzarekiko kultu- edo 
gorputz-adierazpen oro gaitzesten zuten.  

Kristautasuna agertzearekin batera, kontuan hartu behar dugu Eliza garai 
hartan hezkuntza-sektorea pixkanaka monopolizatzen joan zela. Horri guztiari 
gorputza eta arimaren arteko loturaren inguruan zuten filosofia gehitzen 
badiogu, argi ikus dezakegu gorputz-hezkuntzak gizakiaren osoko prestakuntza 
gisa zuen garrantziaren gainbehera etorri zela.  Gorputza ez zen irakasgai izan 
ikastetxeetan eta jokoak debekatu egin ziren. Hezkuntza espiritualagoa eta 
intelektualagoa izan zen, Eliza GHren aurkakoa baitzen hiru arrazoigatik: 

1. Ez zuen erromatarrek kirolaren eta jokoen inguruan zuten kontzeptua 
onartzen. 

2. Jokoek jatorri paganoa zutela eta erlijioaren oinarrietatik urruntzen zirela 
uste zuten. Gainera, denbora-galtzea zela uste zuten. 

3. Gorputzarengan txarraren kontzeptua garatu zen (gorputza eta arima 
banatutako bi entitate ziren. Arima indartu eta zaindu behar zen, haragiaren 
plazerak eta ariketa fisikoetatik eta dantzatik eratorritako onurak ukatu behar 
ziren betiko bizitza, zerua irabazteko). 

Pentsamendu kristaua aurrera zihoan heinean, ikuskera aristoteliko 
horretatik urruntzen joan ziren eta gorputz-ariketa elkartzearen eta osasunaren 
zerbitzura kokatzearen alde agertu ziren. Garai hartan, ariketa fisikoaren forma 
primitiboak berreskuratzen hasi ziren gerrarako eta ehizarako entrenamendu 
gisa. Gorputz-hezkuntza bi zatitan banatuta geratu zen: alde batetik, ehiza eta 
borroka-kirolak, lehiaketa gisa praktikatzen zirenak; beste aldetik, zenbait joko 
eta kirol atletiko, herriak praktikatzen zituenak eta, kopuru apalagoan, baita 
nobleek ere.  

Beste korronte batzuek, Errenazimentuko humanismoaren etorrerakoak 
adibidez, ikuskera horiek aldatu zituzten gorputza/arima kontzeptuaren inguruko 
ikuskera integratzaileagoetara zuzendutako pedagogia berrien bidez. Ikuskera 
horren arabera, banakako balioak ematen zaizkio eta gizakiak norberaren arreta 
bereganatzen du. 

Gorputz Hezkuntza Errenazimentuko Europan zentzu hezigarria izaten 
hasten lagundu zuten pentsalari eta pedagogo ugari nabarmendu behar dira: 
Luís Vives (1492-1540), Michel Montaigne (1533-1592), eta Diego de Saavedra 
(1584-1648), Ignacio de Loyola (1491-1556).  

Erdi Aroan emakumeek kirolean parte hartu izanaren berri gutxi dago 
jasoa. Aro horren amaieran amodio zaldun eta gortesauaren ideala jarri zen 
modan, eta emakumezko delikatuaren estereotipoa nagusitu zen. Jada arau 
sozialetan daude espazio pertsonala eta fisikoa mugatzea. Gorputza babestu 
eta espazio pertsonalaren baitan gordeta iraun beharko dutela irakatsiko zaie. 
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2.2.-GORPUTZ HEZKUNTZA XVI. ETA XVII. MENDEETAN ZEH AR 

Jarduera fisikoa eta gorputzaren ikuskera inguratu zituen iluntasun-
garaiaren ostean, Errenazimentuak aro berria irekitzearekin batera, ariketa 
fisikoak hezkuntza-eragile gisa eta gorputzaren ikuskerak dimentsio berriztatua 
berreskuratu zuten. Errenazimentuaren garai distiratsua Italian hasi zen XVI. 
mendean. Garai hartako ezaugarri nagusienetako bat Greziako kulturarekiko 
mirespen handia izan zenez, hezkuntza askera itzultzeko interesa berritzearekin 
batera, Antzinaroan hainbesteko garrantzia izan zuen GH praktikatzeko nahia 
piztu zen.  

Kultura klasikoaren berpizkundearekin batera, XVI. mendean, gizakiaren 
ikuskeran aldaketa izugarria eman zen. Gizakia bere buruaren ardatz bilakatu 
zen eta bere zeregin nagusia norbanakoaren balioak garatzea izan zen. 
Testuinguru horretan, gorputza gainerako giza balioekin orekan jarri zuten.  

Gorputzaren zaintzari dagokionez, aldiz, Errenazimentuaren garaian arau 
higienikoak edo jolaserako helburua nagusi izan ziren. Pausu garrantzitsua izan 
zen, jokoaren eta lan intelektualaren arteko aurkaritza alde batera utzi eta 
eskolako lanaren helburua lan intelektuala soilik izateari utzi baitzitzaion. 

Gurera etorrita, aitortu beharrean gaude, hala ere, badela hutsunerik 
hezkuntzako zenbait arlotan, baina, oro har, Euskal Herriko  hezkuntzaren 
historian  eman ziren zenbait ardatz nagusi Lasarte-Orian ere errepikatu egiten 
direla. Egoera aztertzeko eta ibilbide historiko horren berri azaltzeko abiapuntu 
egokiak dira, seguruenik, hemendik aurrerako edukiak.   

Dena den tokian tokiko historiaren alde egin dugu, izan ere, ez baitago 
historia geografia eremu baten arabera ez banatzeko arrazoirik. Kasu honetan, 
diskurtsoa eraikitzeko subjetua, denbora, espazioa, gertakariak… utzi, eta 
kontakizun puntualari eman diogu garrantzia. Behatzeko aukera ematen digun 
mikrokosmosa dugu tokiko hezkuntza eta GHren  historia azaltzeko modua, 
Lasarte-Oria ez da salbuespena, egoera historiko baten adibide baizik. 

Irakaskuntzaren testuingurua ere oso kontuan hartu beharrekoa da 
Gorputz Hezkuntza eta Kirolaren egoera ondo ulertzeko, eta horrela egin dugu 
lan honetan; hots, eskola, alfabetizazioa, ohiturak… nahitaez hartu behar dira 
aintzat. 

Espainian, XVI. eta XVII. mendeetan zehar, errege eta nobleek ehizan, 
zaldiketan... hartzen zuten parte. Jokoak gerrarako heziak ziren gizon nobleen 
arteko liskarrak ziren eta balio fisikoa, ausardia, erronka ziren nagusi. Herri-
estamentuak botere-ikuskizun horiek herrietako eta hirietako plazetan ikusteko 
emozioa besterik ez zuen. Glebako jopuek eta nekazariek, bereziki, pilota-jokoa 
praktikatzen zuten. Ariketa hori Euskal Herriko hainbat lekutan ere aurki 
genezake.  

XVII. mende amaieran, Errenazimentuak balio greko klasikoak bereganatu 
zituenean, gimnastika hezkuntza-balio gisa berreskuratu zen, baina prozesu 
geldoa eta lausoa izan zela esan genezake, gorputz lotsatiaren inguruko 
ikuskera eskolastikoarekin lotutako aurkakotasun morala ere bidean oztopo izan 
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baitzen. Baina, beranduago, ekoizpenaren eta merkataritzaren garapenak, 
zenbait gizarte-diziplina txertatzera derrigortu zituen eta horien artean 
gimnastika zegoen. Gimnastikak bere lekua aurkitu zuen eskola-esparruan, 
gizarte industrial hasiberriaren irakasgai bat gehiago bezala aplikatu baitzen. 

Egoera hori ulertuta ere, ezin da ukatu garai historiko-ebolutibo guztietatik, 
Errenazimentua dela, gure egungo kulturari dagokionez, ekarpen gehien eskaini 
dituena. Errenazimentuak ariketa fisikoetan izan zuen eragina kontuan 
hartzekoa da, gorputzari eta horren zaintzari dagokienez iritzi eta filosofia berria 
piztu baitzuen. 

Errenazimentuan, berriz ere ariketa fisikoari garrantzia ematen hasi 
zitzaion bitarteko terapeutiko moduan eta joko gisa hezkuntza-mailan. 
Ikaskuntza filosofiko handiak berriz nabarmentzen hasi ziren, gizakiaren 
inguruko ikuskera berriz ere aldatu zen, bere buruaren ardatz bihurtzeaz gain, 
bere zeregin nagusiena norbanakoaren balioen lanketa eta garapena bilakatu 
baitzen. Etengabeko ikerketaren, metodo zientifikoaren erabileraren eta 
hobetzeko grina berrituaren aroa da.  Garai hartako gizakientzat bistakoa izan 
zen GHk garrantzi handia zuela osasun egokia lortu eta horri eusteko, gerrak 
eztanda egiten bazuen fisikoki prestatu eta entrenatzeko eta baita giza gorputza 
zuzen garatzeko bitarteko gisa ere. Ezbairik gabe, gorputzaren hezkuntza 
osasuna sendotzera bideratzen zen, zeregin sinple batzuetan oinarrituta, hau 
da, ariketa, aire asko, lo egitea eta elikadura-dieta xumean oinarrituta.  

Karlos I.ak eratutako Inperioan zehar agertu zen kirolei buruzko lehen 
bibliografiatzat har dezakeguna. 1474ean, eskrimaren inguruko bi liburu idatzi 
ziren, historialari batzuen ustez munduan ezagutzen diren zaharrenak. Garai 
horretakoak dira Jerónimo de Mercurialis4 eta Cristóbal Méndez medikuen 
lanak. Azkenaren Libro del exercicio lanean ariketa fisikoa eta jolasaren bidez 
osasunari eusteko edo osasuna berreskuratzeko moduak azaltzen dira.  

Zenbait pentsalarik gorputz-mugimenduaren hezkuntzari egin zioten 
ekarpena oso handia izan zen. Vittorino Da Feltra (1378-1446) mugimenduaren 
hezkuntzaren curriculuma garatu zuen lehen humanista izan zen. Osoko 
hezkuntzaren defendatzaile izateaz gain, gizabanakoaren hezkuntza-
prozesuaren barnean gorputz-hezkuntza beste edozein diziplina bezala onartu 
behar zela zioen, bere ustez, ezagutzaren beste esparruak eskuratzeko 
ezinbestekoa baita. Gainera, gorputza diziplinatzeko, gerrarako prestatzeko eta 
atseden eta jolaserako garrantzitsua zen. Berari egozten zaizkio 
minusbaliotasun fisikoak dituzten haurrentzat sortutako ariketa bereziak. 

Errenazimentuko ikuspuntuak (XVI. eta XVII. mendeak) giza duintasuna 
eta norbanakoaren askatasuna azpimarratu zituen.  Ongizate orokorra garatu 
eta mantentzeko gorputz-hezkuntzak, jolaserako nahiz helburu militar gisa, duen 
garrantzia aitortzen duen ikuskera berritu egin zen. Ariketa fisikoek lekua hartu 
zuten gazteen hezkuntzan. Garai horretarako, humanistek gorputz-hezkuntzak 
gizabanakoaren hezkuntza orokorraren barnean duen garrantzia onartu zuten.  

                                                 
4Garai modernoetako Mugimendu Gimnastikoaren sustatzailea. Artis Gymnasticae (1569) lana, urte askotan zehar, 
antzinako Gimnastikaren eta Gimnastika modernoaren arteko lotura gisa hartu zen.  
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Bultzatzaile berrien artean aipatzekoa da Luís Vives (1492-1540) filosofo 
valentziarra. Pedagogia espainiarrean egile nagusietako bat da, pilota-jokoaren 
inguruko tratatu bat idatzi zuen eta Espainian GHren aitzindaritzat jotzen da. 
Enseñanza de las Disciplinas lanean, ariketa fisikoak eskola-izaera du eta ez 
militarra eta gizakiaren prestakuntzarako beharrezkotzat eta hezkuntza 
moralaren osagarritzat jotzen da: “gorputzaren zaintza oro osasuna lortzeko 
egin behar da eta ez plazera lortzeko”. Emakumezkoen hezkuntzari dagokionez, 
egilearen lanean aurkitu dugu lehen erreferentzia, hain zuzen ere, La educación 
de la mujer cristiana (1523) eta Los deberes del marido (1528) lanetan. A. 
Capitán Díaz-en (1984:377) arabera, “gomendioak eman eta gizon eta 
emakumeen arteko berdintasuna onartzen du baina adierazpen soil bat bezala, 
emakumearen hezkuntza etxean bete beharreko lanetara mugatzen baita eta, 
beraz, adimenaren garapen oro saihesten da”. Gorputz-ereduak, sinesmenak 
eta genero estereotipoak agerian gelditzen dira. 

Bilakaera horrekin eta ordura arte espirituala besterik ez zen gazteen 
hezkuntzan GHk izan zezakeen erabilgarritasunari buruzko  lanen 
argitalpenarekin eman zitzaion ongietorria XVII. mendeari. Mende horretan grina 
erlijiosoa berpiztu zen eta ariketa fisikoaren praktika zabaltze-lanetan atzera 
pausua ekarri zuen. Alor filosofikotik, zehazki arrazionalismotik, zetozen 
ekarpen pedagogiko garrantzitsuak zirela eta, hezkuntza bera aldatu egin zen, 
pedagogia arrazionalistari bidea irekiz. Pedagogia berri horren ordezkari 
nagusiak Bacon eta Descartes izan ziren. John Locke filosofo ingeles eta 
medikuntza-ikasle ospetsuaren ekarpena ere garrantzitsua izan zen. Some 
Thoughts Concerning Education izeneko lanean, GHren balioa adierazi zuen. 
Autorearentzat, zailtasunek eta nekeak eraginda sor daitezkeen osasun 
larrialdien aurrean, Gorputz Hezkuntza, prestatuta egoteko bitarteko bat zen. 
Gainera, hezitzailearen ustez, GHren bidez, gizakiak gorputz kementsua eta 
behar duen edozein ekintzarako prestatua lortuko luke. 

Bien bitartean, Gorputz Hezkuntzaren sustraiak Euskal Herrian, berau 
okupatu duten zibilizazioen kultura ezberdinen ondorio dira, hau da, latindar-
grekoen, erromatarren eta musulmanen ondorio, bai eta, nahiz eta neurri 
txikiagoan izan, kolonia amerikarren eraginaren ondorio ere. Ekarpen kultural 
horiek anitzak izan arren, eragin handiena mendebaldeko Europatik datorrela 
onartu behar dugu, hau da, mugako herrietan hedatu ziren korronte germaniar, 
suediar eta frantsesetatik. Horiek izan ziren, XVIII. eta XIX. mendeetan, Gorputz 
Hezkuntza garaikidearen hastapenak osatu zituztenak. 

Gorputz Hezkuntza XVIII. mendera arte formalki hezkuntza-sistemako 
ikasgai gisa onartu ez bazen ere5, XVI-XVIII. mendeetako jarduera fisikoen 
inguruko bibliografia urrian joko eta jarduera fisiko zaharrak erabiltzeko 
ekimenak aurki ditzakegu (hasiera batean, festarako eta jolaserako izaera 
zutenak). Jarduera horiek helburu higieniko edo militarrak zituzten. Jarduera 
horiek sistematizatu zirenetik gordetzen zuten hezkuntza-boterearen sena izan 

                                                 
5Vázquez (1997, 8 eta 9. or.): “Gorputz hezkuntza, ikasgai gisa, ez da XVIII. mendea baino zaharragoa. Izan ere, kultura 
guztiek izan dituzte gorputzaren berezko praktikak. Gizakiaren sorreratik, ariketa fisikoak aurrera egin du eta antolaketa 
eta eraginkortasuna irabazi ditu. Denborak aurrera egin ahala, jarduera fisikoak gero eta garrantzi gehiago hartu du 
gizartean, baina horrek ez du esan nahi praktika horiek gaur egun gorputz-hezkuntza gisa ulertzen duguna zirenik. XVII 
eta XVIII. mendeetan, gizon famatu batzuek bizitzaren, gorputzaren eta jarduera fisikoaren inguruko ideia berriak 
proposatu zituzten.  Horien argitalpenek eta saiakerek ariketa fisikoaren ondorio onuragarriak onartzen lagundu zuten, 
horiek herritarren bizitza-kalitatea eta hezkuntza-prozesuan txertatzea errazten duten modu gisa ulertzen.   
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zen hezkuntzaren korronte naturalisten hasiera.Gure ikasgaiaren aitzindari den 
Hieronymus Mercuriales-ek6 gimnastika grekoaren eta Gorputz Hezkuntza 
garaikidearen artean zeuden proposamenak eskaini zituen (Vázquez, 1997). 

Egile nagusiak eta horien ekarpenak honakoak izan ziren: Jerónimo 
Mercuriales (1530 -1606), Miguel de Montaigne (1533 - 1592), Juan Comenius 
(1592 – 1671), Juan Locke (1632- 1704), Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) 
eta Juan Enrique Pestalozzi (1745 – 1827). Azken hori, Froebel-ekin batera, 
pedagogia garaikidearen sortzailetzat jotzen da. Horiei esker, gizabanakoaren 
osoko hezkuntzaren irakatsi eta ikasteko prozesuan Gorputz Hezkuntza behin-
betiko txertatu zen.  

Lasarte-Oria-ko lehen eskolaren aipamena 1659koa (Luis Murugarren 
Zamora,1974), dugu eta bertan mutilen aipamena soilik egiten da, nahiz, 
beranduago neskena (1819) ere aipatzen den. Lehen letretako eskola jakin hura 
Hernaniko udalak eraiki zuen 1736an, non, beste zerbitzuen artean ezpetxea, 
kantina, maisuaren bizilekua… zituen. Ez da inolako aipamenik egiten GHren 
inguruan.  

Nahiz eta diziplinak ekarpen asko jaso zituen, bere ikuskeran nahiz 
bilakaeran, Gorputz Hezkuntzak ez zituen etapa horretan bere aurreikuspenak 
bete, nagusi ziren klaseentzat soilik izaten jarraitu baitzuen. Beraz, 
modernitaterantz bidean egindako aldaketa sozialean, gorputz-hezkuntza etika 
industrialarekin lotu zen, eta merkatu-ekonomia hedakorrean gizarteratzeko 
tresna beharrezkotzat jo zen. 

Gorputz hezkuntzaren   harira, XVII. mendeko eta XVIII. mende hasierako 
teoriko errealisten ideia erreformistek gorputzaren ikuskerari norabide berri bat 
ireki zioten eta gizabanakoaren hezkuntza orokorrean txertatu zuten.  
Rousseau-k ezinbesteko papera jokatu zuen hezkuntza orokorraren 
printzipioetan eta, bereziki, Gorputz Hezkuntzaren oinarrietan.  

XVIII. mendean, hainbat gertakizun esanguratsu izan ziren historian, 
zientzia fedeari nagusitu baitzitzaion. Orduan, zientziarekin batera, modernitatea 
ere nagusitu zen, kontzientziak agintzen baitzuen giza jarreran. Gero eta 
razionalizazio handiagoak edo zientziatik sortutako teknologia modernoak edota 
mugarik gabeko aurrerapenak hainbat aldaketa ekarri zuten kirolaren arloan, 
besteak beste, arauak sortzea, teknikak, markak eta epailetzak garatzea, eta, 
jokalariek errenditzeko zuten ahalmena onena izan zedin, beren baldintzak 
neurtzeko aukera. 

Garaiko eskolen egoerari erreparatuz gero, XVIII. mendetik aurrera, 
haurrentzako hainbat gela irekitzeari ekin zioten Gipuzkoan, hasieran biztanle 
pribatuen dohaintzei esker (XVIII. mende bukaeran), eta denbora poderioz, 
Udalen kontura. Kasu honetan Hernanik aurrera hartu zuen hizpide dugun 
alorrean, 1599an maisua zuten eta. 

                                                 
6Girolamo edo Hieronymus (Jeronimo) Mercuriales edo Mercuriale (1530-1606), mediku italiarra, bere lanbidean eta 
Paduan, Bolonian eta Pisan irakaskuntzan ezaguna. Antzinako gimnastikaren bilduma informatibo/literarioa egin zuen 
1569an “De arte gimnástica libri sex” izenburuarekin argitaratu zuen tratatuan. Lanaren helburua garai hartako 
intelektual eta medikoak gimnastikaren onurez ohartaraztea zen. Arrakasta itzela izan zuen eta mediku italiar ugarik, 
ariketa fisikoan zuten konfiantza zela eta, gaixotasunen aurkako baliabide terapeutiko onena zela uste zuten. 
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GHren ikuskeran eragin zuten faktoreak XVI. eta XVII. mendeetan 
(laburpena) ikus daitezke 1. irudian eta ariketa fisikoa historian zehar nola izan 
denaren laburpen-eskema bat hurrengo orrialdeko 2. koadroan. 

2.Irudia. GHren ikuskeran eragin zuten faktoreak XVI. eta XVII. Mendeetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- GORPUTZ HEZKUNTZA XVIII. MENDEAN  

Bi gertakariok, hau da, batetik elitearen eta herri xumearen kulturaren 
arteko banaketa eta bestetik kultura herrikoi birmoldatu baten eraikuntza, Aro 
Berriko mendeetan zehar emeki-emeki garatu ziren, XVIII. mendean burutuz. 
Azken mende honetan bi kulturen arteko banaketa erabatekoa izatera iritsi zen 
eta ondorioz kultura herrikoi birmoldatuaren ezarketa ere inoiz baino sutsuago 
bultzatu zuten eliteko agintari eta elizgizonek. XVIII. mendera arteko ariketa 
fisikoaren ibilbide horren nondik norakoa hurrengo orriko eskeman aurkezten 
da: 

 

 

 

 

 
Gorputza arimaren zerbitzura 

 
Higienikoa, jostetakoa, pedagogikoa 

 
Medikuak, erlijiosoak eta militarrak 

Platon, Aristoteles, Galeno 
 

Dualismoa. Arima gorputzaren gainetik 
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Humanismoaren 

hasiera 
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Gorputz Hezkuntza "haziera" kontzeptu 
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eragin handiko  
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AROA TESTUINGURUA XEDEAK     JARDUERA MOTA 

HISTORIAURREA 

 

Ekialde  

Hurbila eta 

Urruna 

 

 

 

                                                        
Esparta 

 

                   

          Atenas 

 

         Erroma 

-Biziraupena 

 

Osasunarekiko ardura 
(Txina, India) 

Gerrak (Egipto, Persia, 
Mesopotamia, Txina) 

Izaera militarreko giza 
balioen bilaketa 

 

 

Filosofoen eragina. 

Hezkuntza-helburuen zale 
amorratuak 

 

Konkistak.  

Utilitarismoaren 
jarraitzaileak 

-Janaria bilatzea. 

Gerrarako prestakuntza 
higienikoak, terapeutikoak 

 

-Gerrarako prestakuntza. 
Jolasa 

 

Prestakuntza: 

-Gerra-arteetan 

-Joko helenikoetan 

-Gorputzaren edertasunean 

-Herritar osoaren 
prestakuntza (osasuna, 
edertasuna, 
mugimenduaren perf.). 

-Joko helenikoetarako eta 
gerrarako prestakuntza. 

-Osasuna eta jolasa.-
Gerran eta zirkoan 
errendimendu handia. 

Ariketa natural 
erabilgarriak 

 

Eraikitako ariketa analitiko 
eta sintetikoak. 

Borroka, zaldiketa, arku-
tiroa eta lantza, 
lasterketak, igeriketa, 
ehiza. 

Gimnastika: atletismoa, 
eskrima, zaldiketa 
eserlekurik gabe, 
pankrazioa, arku-tiroa, 
ehiza, etab. 

Gimnastika: ariketa 
analitikoak gorputzaren 
edertasunerako, 
Halterekin, atletismoa, 
borrokak, dantza, ur-
kirolak. 

Lasterketak, jauziak, 
igeriketa, arku-tiroa eta 
lantza, eskrima, zaldiketa, 
borroka, pilota-jokoak. 

 Feudalismoa 

Gurutzadak 

Bizitzaren ikuskera 
transzendentea 

-Gerrarako prestakuntza 

-Gerra 

-Lehiaketak 

-Osasuna 

-Bilkurak eta lehiaketak 
(nobleak) 

-Joko eta kirol atletikoak 
(herria) 

-Ehiza (biek) 

 

 

Errenazimentua 
Humanismoa (gizakiak 
gizakiarenganako interesa) 

Gimnastikaren berpizkundea 
(XVIII. mendea) 

Gaur egungo Gorputz 
Hezkuntzaren ernatzea. 

-Ariketa hezkuntza-
bitarteko gisa erabiltzea: 

-Osasuna mantendu 

-Lan intelektualari eta 
prestakuntza moralari 
lagundu 

-Inguru naturalera itzuli 

-Zaldun-lehiaketak eta 
justak 

-Joko herrikoiak, dantzak, 
atletismoa eta garaiko 
berezko kirolak 

-Ariketa higieniko eta 
mediko gimnastiko 
sistematizatuak hasi 
ziren. 

 

2.Koadroa: Ariketa fisikoa historian zehar I. Fundamentos de EF para Enseñanza Primaria. INDE.(I.liburukia,1998:45) 
liburutik jasotako informazioaren laburpen eskematikoa. 
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Kulturaren pertzepzioa, oraindik ere, nazio-kultura sinbolikoetan edo 
Estatu-kulturetan oinarritzen da, eta kultura horiek, batez ere, XVIII. mendearen 
bukaeran eta XIX. mendean osatu ziren. Nazioartean den salbuespen bat bazter 
batean utzirik, nazio-estatua eraikitzeko prozesuan elite gailenduek definitu 
zituzten lurraldea, sistema politikoa, merkatua, dirua eta armada, baina baita 
kultura eta hizkuntza ere, nazional bihurturik (Rubio Pobes, 2003:43).Hizkuntza 
eta kultura jakin horiek lehentasunez edo esklusibotasunez erabiltzen ziren 
hezkuntza-sisteman eta komunikabideen egitura nazionaletan, horrela kultura 
komuna eta iritzi publiko komuna eratzeko. 

Gogoratu behar da ezen hezkuntzaren gaia gure panorama sozialeko 
gogoeta, azterketa, erkaketa eta posturak hartzeko eremu bizi eta ibilienetako 
bat zela. Badirudi indar politikoek, mugimendu sozialek, erakundeek, banakako 
hiritarrek berek “botere” bat ikusten zutela hezkuntzan, “besterengan eragiteko 
ahalmen” bat, bere airera ibiltzen utzi ezin zitekeena, bakoitzak bere funtzio 
soziala, bere orientabidea zer izatea nahi duen horren arabera kontrolatu eta 
egokitzea komeni zena. 

Pentsatzekoa da “funtzio sozial” jakin batzuk erakunde espezializatuetan 
“erabat delegatzen” ziren  garai hauetan, GHk gure herrian izan duen bide 
korapilatsua apaiz-funtzio gisa garatu zen Erdi Arotik eta XVIII. mende amaiera 
aldera, Estatuaren menpe jarri zuen norabide aldaketaren hasiera antzeman 
liteke.  

Burgesiaren mugimendua pixkanaka sendotzen joan zen XVIII. mendean, 
eta mende amaierarako lau herrialdetan, ia une berean, GH modernoaren 
sorrera bultzatu zuen mugimendu bizia hasi zen. Garai horretan, jada ez zen 
GH osoko hezkuntzari bere ekarpena egin diezaiokeen diziplina gisa ikusten 
zuten teoriko edo bultzatzaileez hitz egiten, GH berez zegokion lekura 
eramanarazi zuten egileez baizik, hala nola, Pestalozzi, Basedow, Salmann eta 
Guts Muths, XIX. mendeko hainbat mugimendu gimnastikoren inspiratzaile eta 
bultzatzaileak. 

GHren goren unea XVIII. mendea izan zen, bereziki esparru europarrean. 
Eraberritzeak, ideal politikoek, hainbat askatasun-moten bilaketak eta 
pentsamendu demokratikoek, pixkanaka, finkatu egin zuten botere-estatuen 
halako jardun-asmo bat, gazteen esparrutik hasita elkarteak bultzatzeko. 
Herritarraren prestakuntza osoko hezkuntzaren bidez ulertzen zen. Hezkuntza 
hori erlijio-, moral- eta gizabide-prestakuntzak osatzen zuten, garrantzi fisiko eta 
estetikoaren maila berarekin. Hezkuntza "arraza" hobetzeko bitartekoa zen, 
elementu espirituala gizabanakoaren beraren edo etxeko heziketaren esku 
uzten zen, gobernu-estamentuen arduratik urrun.  

Puntu horretan, argigarria izan daiteke Heinich,Norbert Elías (1999:13) 
egileak esandakoa gogoratzea, askotan naturaltzat hartzen diren zenbait 
ohitura, keinu eta funtzio "testuinguru historiko eta sozialak erabat egokituak 
direla" ikustarazten saiatu baitzen. 

Ia XVIII. mende osoan Europan eta, bereziki, Frantzia eta Ingalaterran 
(adierazpen biziena izan zuten herrialdeak) gailendu zen korronte intelektualari 
Ilustrazioa edo Argien mendea deitzen zaio. XVII. mendeko Arrazionalismoa eta 
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Enpirismoarekin hasi eta XVIII. mendeko Industria-iraultza, Frantziako Iraultza 
eta Liberalismoa ere barne hartzen ditu aipatu korronteak. Alde ekonomiko, 
politiko eta sozialetan eragin handia izan zuen mugimendu kulturala dugu. 

Mugimendu horren lider intelektualek beren buruak gizarteko elitetzat 
zituzten eta beren xedea mundua aurrerapenera eramatea zela uste zuten, 
ohitura, sineskeria, irrazionaltasun eta tiraniaz betetako aldi luzetik atereaz 
(beren hitzetan Aro ilunean hasitako aldia). Heziketa izan zen fabriketako 
errekrutamendurako balio zuten eskola-irakasgaiak bateratzeko argumentua. 
Jean-Jacques Rousseau, XVIII. mende amaieran, eta bere jarraitzaile Heinrich 
Pestalozzi, XIX. mende hasieran, izan ziren lanerako trebakuntza-bitarteko gisa 
GHren sistemak bultzatu zituzten pedagogo garrantzitsuak. "Oinarrizko 
gimnastikak industria-heziketa prestatzen du" esatera iritsi zen Pestalozzi 
(Burgener-ek aipatua, 1973:7). Bi pentsalarientzat gimnastika etikaren zati zen, 
gimnastika bera etika zen. 

Korronte horretako pentsalarien artean H. Spencer7 eta Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) filosofo frantziar-suitzarra aipa ditzakegu. Azkenak, 
Locke-k zabaldutako ideiei ezer berririk gehitu ez bazien ere, Émile, ou de 
l´education lanaren bidez, GHri pedagogian leku garrantzitsu bat eman behar 
zitzaionaren ustea barreiatu zuen Europa osoan barna. Rousseau-ren ikuskera 
pedagogikoak eragin handiko hezkuntza-paradigmak eskaini zituen XIX. 
mendeko bigarren zatian eta XX. mendeko lehen zatian zehar Espainian. 
Rousseau GHren alorrean nabarmendu diren teoriko eta enpirista hasi berri 
guztien inspiratzaile bihurtu zen baina ez zuen ekarpenik egin, adibidez, 
emakumezkoen GHn, nahiz eta bere laneko bosgarren liburua emakumearen 
hezkuntzari eskaini zion. Aitzitik, gizon horiek guztiek ideia hedatu eta iritzia 
prestatu bazuten ere, horietako bakar batek ere ez zituen bere kontzeptuak 
praktikan jarri. Mende batzuk beranduago, jokabide hori egile askorentzat 
baliagarri izan zen.  

GH hezkuntzan aplikatzeko elementu gisa hartzen duen ikuskera berri 
horrek, hezkuntza-sistemetan irakasgai gisa txertatzearen beharraz ohartarazi 
zituen gobernuak. Txertatze horren arrazoia asmo erabat aberkoiarekin 
hezkuntza demokratizatzeko xedeak eragindakoa da. Hortik aurrera, GHn 
jarduera profesionalaren lehen adierazpenak hasi ziren.  

Espirituaren aurrean gorputzak duen lekuaren ikuskera berria "Hezkuntza 
Naturalaren" ekarpenekin hasi zen hezkuntza-sistemetan txertatzen. Korronte 
hori Rousseau filosofo eta pedagogo frantsesak sortu zuen eta bere "Emilio edo 
heziketaz" lanean jaso zuen.  Rousseauk, eragin handiko hezkuntza-
paradigmak eskaini zituen eta XIX. mende amaieran eta XX. mendeko lehen 
erdian iraun zuten. Pentsalariaren printzipioek GH hezkuntza-sistema 
orokorrean XVIII. mendean txertatzen lagundu zuten. 

Rousseau-ren jarraitzaileek, hala nola, Emmanuel Kant-ek (1724-1814), 
haziera, ariketa, jolasa eta gimnastika bezalako GHren bertsio berrien bidez 
egin zuten beren ekarpena. Kant filosofoari egozten zaio, kultura fisikoaren 

                                                 
7Herbert Spencer  (1820-1903), Rousseau, Locke eta Pestalozzi-ren jarraitzailea, Hezkuntza intelektuala, morala eta 
fisikoa idatzi zuen. Bertan, hezkuntzaren inguruan zituen ideia nagusienak adierazi zituen eta GHri dagokionez, Naturara 
itzultzea, haurtzaroan elikadurak duen garrantzia eta sendotasun fisikoaren osasun eta garapena azpimarratu zituen. 
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barruan, jolasaren bidezko hezkuntza askearen eta gimnastikaren bidezko 
hezkuntza sistematiko eta arrazionalaren artean bereiztea. Bi ikuspuntu horiei 
urteetan zehar eutsi zieten GHren ikuskeraren barruko espazioa betetzen zuten 
elkarren aurkako bi korronte gisa. Horrek gaur egun oraindik irauten duen 
problematika sortu du: helburuetan eta edukietan zehaztapen falta, bai eta 
irakasgaiaren izendapenean ere, "eskola-paseoak, gimnastika, gorputz-ariketak, 
soinketa, gorputz hezkuntza, gorputz jokoak, etab". 

Etapa integratzaile horretan, eboluzioarekin, gimnastikaren bilakaerarekin 
bereziki lotuta dauden ariketa fisikoei aurre egiteko moduak zehazten dituzten 
eta erabat bereizten diren hiru gune agertu ziren. Gune alemaniarra, suediarra 
eta frantsesa. 

Rousseau-k pedagogian izan zuen eraginaren ondorioz, figura 
garrantzitsuak agertu ziren, hala nola, Jean Baptiste Basedow (1723-1790). 
Azkenak, nahiz eta korronte naturalista oinarri izan, ariketak sistematizatu zituen 
gorputza zaildu eta naturara egokitzeko eta ariketa fisikoak hezkuntza-planaren 
funtsezko zati izatea proposatu zuen. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1817) 
Rousseau oinarri duen korrontearen jarraitzaile zintzoa izan zen eta hezkuntza 
espainiarrean eragin handia izan zuen. Autore horrek GH baliagarria proposatu 
zuen, ikasleari eguneroko bizitzaren beharrizanetan eta haurraren marko 
naturalean autonomo izateko beharrezko sasoi fisikoa eskaintzeko aukera 
izango duen GH. Pestalozzik zituen asmoak lortzeko,  norbanakoaren osoko 
prestakuntza �eta ez bakarrik eduki jakin batzuen inposaketa� eskainiko zuen 
hezkuntza batek bideratu behar zuen gizartearen aldaketa, eta haurraren 
beraren ekimenari eta behaketa-gaitasunari, gainera, tarte zabala utziko liokeen 
hezkuntza batek. Bere doktrina berehala hedatu zen eta Fichte   edo Herbart 
bezalako pentsalariek asko miretsi zuten, bai eta garai hartako pedagogo gazte 
gehienek ere. 

Hala ere, egungo GHren hazia izaten hasi zenaren zutabe irmoak jarri 
zituztenetako bat F.L. Jhan (1778-1852) alemaniarra izan zen, intelektuala, 
morala eta militaristaren arteko prestakuntza-konbinazioaren sustatzaile. Soin-
hezkuntza bat etortzen ziren herrialdeko ideologia politiko eta militaristetara 
egokituta. Eskola hori Espainiako XX. mendeko GH frankistaren inspirazio-iturri 
izan zen, hain zuzen ere, irakasgaia helburu politikoak dituen prestakuntza 
pedagogiko gisa erabiltzerakoan; hau da, fisikoa moralarekin elkar lotuta dituen 
pedagogiaren bidez kontrol soziala lortu eta ideia aberkoiak irakasteko bitarteko 
gisa, izaera militaristako metodologia bat aplikatuz. Salzman, Guts Muths (1754-
1839) egilearekin batera, gimnastika pedagogiko modernoaren aitatzat ditugu. 
Jarduera fisikoen hezkuntza-ikuspegia garatu zuten “Gymnastic fur Jugend” 
izeneko metodoa landuz. Metodo horrek eskola-gimnastikaren sorrera ekarri 
zuen (Blázquez, 2001). Metodo, tresna, neurri eta behaketetan izan zuen 
eraginak, beranduago metodoen gerratzat hartu izan den metodoen garaiari 
eman zion bide. Izen horren arrazoia metodoekiko gehiegizko ardura izan zen, 
GHren xedeen kalterako izan baitzen. Ezaugarri horrek XX. mendeko zati handi 
batean ere iraun zuen. Ikuspuntu hori, ikasgaiak duen hezkuntza-balioaren 
inguruko eztabaidari bere ekarpena egin dion aurrekarietako bat dugu.  
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Irakasgai honen historiak gainerako irakasgaien bide bera egin du eta 
garai horretatik aurrera hasi ziren metodoen sistematizazioaren inguruko 
azterketa serioak egiten, esperimentazioaren aroa baitzen. Azterketa horiek 
guztiek GHk eskolan duen alde hezigarri eztabaidaezina agerian utzi zuten, 
nahiz eta praktikan jartzea eta teoria handien prozedurak zintzilik utzi zituzten. 
XIX. mendetik aurrera, ordea, metodoen sistematizazioa egin eta aplikatzen 
hasi ziren, zegozkien desberdintasun eta alderatzeekin.Ordura arte, GHren 
diskurtso pedagogikoek desberdintasuna (klase, genero, etnia, kultura eta 
abarren artekoa) desegiteko joera izan zuten, irudizko subjektu pedagogiko 
abstraktua eraikiz. Diskurtso horietan, gorputz-erabileren jarraitutasun eta ez-
jarraitutasun historikoak anatomiaren funtsezko iraunkortasunak ordeztu zituen, 
askotan arrazoi instrumentalaren zerbitzura. Hau da, aukera horren arabera, 
gorputza espazio neutro gisa agertzen da eta bere gainean artikulatzen dira 
ikaskuntzak; horren arabera, gorputzen garapen desberdindua aldakortasun 
huts gisa ulertzen da bitarteko eta helburuen arteko erlazio teknikoan. 

Irakaskuntzak XVIII. mendean izan zuen erreforma handia Espainian 
1768an hasi zen, Carlos III.a errege zela eta nahiz eta Bigarren Mailako Eskolak 
edo Bigarren Hezkuntzako Eskolak ezarri zituen, GH Europako gainerako 
herrialdeetatik oso urrun zegoen. 

Medikuntzak, Filosofiak eta Pedagogiak bere ekarpenak egin zizkioten 
irakasgai honi XVIII. mende amaieran eta XIX. mende hasieran, eta hala, 4 
eskola handiak sortu ziren (suediarra, alemaniarra, frantsesa eta 
ingelesa).Eskola horien barruan mugimenduak sortu ziren (iparraldekoa, 
erdialdekoa eta mendebaldekoa) eta horiei esker sistemak (Analitikoa, 
Erritmikoa eta Globala)8. 

XVIII. mende amaieran, GHri, oro har, ez zitzaion arreta berezirik 
eskaintzen Euskal Herrian: garai hartako gotorleku bakarrak udal-eskolak, 
fundazioak eta klausura-komentuak izan ziren. Axolagabekeria orokortua 
agertzen zuten kanpoko eragina zuen edozein berrikuntzaren aurrean. Horren 
adibide garbiena Villalobos Kondearen proposamenetan dugu, Pastorrek (1997) 
dioenaren arabera. 

"Villalobos Kondeari lotsagarri iruditzen zaio atzerritarren menpe egotea, 
horrek duen gastuarekin, eta horretarako, Fonanbulismoaren (dibertsioari 
eskaintzen zaion gimnastikaren zatia) hedapena proposatzen du, horrek orain 
arte izan dugun eta gaur egun dugun tutoretza atzerritarretik erabat 
burujabetuko baikaitu" (Pastor, 1997:73). 

XVIII. mendean ukaezina da eskolak ez zuela gaur duen eragina. Eskola 
gutxi hedatua zegoenez, hasiera batean, herri txiki eta baserrietan eragin 
mugatua izan zuen eskolak. Mende horretan ikastetxe erlijioso ugari sortu ziren: 
batzuk, monasterio-joerakoak; beste batzuk, hezkuntza-helburua zuten 
kongregazio berriak, arinagoak eta eskola laikoari aurre egiteko aukera 
gehiagorekin. Baina, tradizio pedagogiko-militarraren garrantzia GHren alorrean 
ezezaguna zen Espainian.Platonek jada atleta-soldaduaren ideia aipatzen zuen, 

                                                 
8Zenbait egilek Eskola Ingelesean kokatutako "Kirol Mugimendua" izeneko laugarren mugimendu bati egiten diote 
erreferentzia eta baita "Kirol Sistema" izeneko laugarren sistema bati ere. Baina horiek, egia esan, eskola horren 
defendatzaileen asmaketa da, ez dira gainerako mugimendu eta sistemen sorrerarekin garaikideak. 
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eta Espartak eredu estatalista-militarra aurkeztu zuen gazteen hezkuntzan. 
Armada espainiarrak, eratu zenetik, bere kideen artean, ariketa fisiko 
sistematikoak txertatu zituen gerrarako prestatzeko helburu garbiarekin. Amorós 
koronela (1770-1848), Villalobos kondearekin batera, XIX. mende hasierako 
gizarte zibilean gimnastika-praktikak hedatzeaz arduratu ziren lehen aristokrata 
eta militarrak izan ziren.  

Beraz, ez da zaila pentsatzea mende horretan, irakaskuntzak Euskal 
Herrian ezaugarri desberdintzaile gutxi zituen ikastetxeetan irakatsitako GHren 
barruan eta une historiko labur batzuetan izan ezik, horri zegozkion Estatuko 
artezpideak ia berak ziren. Garai hartan,Karlos III.aren erregealdian Estatuak 
proposatutako hezkuntza-erreforma egoera zegoen. Erreforma horren helburu 
nagusia herriaren birsorkuntza kulturala ilustratuen hezkuntzaren bidez eragitea 
zen. Eliza hezkuntza-eskudunen buru zegoen eta sekularizazio-prozesua hasi 
zen9.  

Eliza-korrontea, mendebaldeko Europan sortzen ari ziren korronte berriak 
gure herrialdean garatu eta hedatzeko oztopo esanguratsuenetarikoa izan zen. 
XVIII. mende amaieran, Espainiak atzerapen garrantzitsua zuen korronte 
berrien ideologiei zegokienez. Gure GHren adierazpenak helburu higienikoko 
jardueretara mugatzen ziren, "Haziera" kontzeptua bere egiten zuten medikuen 
eskuetan, edo zentzu intelektual, filosofiko eta moralistarekin irakasgaian esku 
hartzen zuten pedagogoen eskuetan. Jarduera naturalak praktikatzea edo 
hezkuntza-helburuak zituzten kirol-jardueren aldarrikapena gomendatzen zuten 
metodologia berriekiko interes eza orokortua zen.  

Amaitzeko, XVIII.mendea GH modernoaren hastapeneko mendetzat jotzen 
bada ere, orduko lurralde-banaketa eta analfabetismoa zela eta, esan dezakegu 
XIX. mende hasiera arte ezin dela eskola-egiturari buruz hitz egin.  

2.4.- XIX. MENDEKO LEHEN HERENA: ERREFERENTZIAK GHr i 
HEZKUNTZA-SISTEMA NAZIONALA LEGERIAN 

2.4.1. Hezkuntza-sistema nazionalaren lehen urratsak 

Frantziako kasuan bezala, XIX. mendean bi epealdi zabalez hitz egin 
daiteke Espainiako kasuan ere: alde batetik, mendearen lehenengo erdialdean 
hezkuntza-sistema nazionala sortzeko lehenengo ahaleginarekin egingo dugu 
topo; bestalde, bigarren erdialdean hezkuntza-sistema nazionala finkatu zen 
edo finkatuz joango zen. Alde horretatik bi dira ezinbestean aipatu beharreko 
mugarriak:bata, 1812ko Cadiz-ko Konstituzioa, eta bestea, 1857ko Moyano 
legea.  

Lasarte-Oriako  hezkuntzaz ere ari garenez, Espainiako legedia eta 
ikaskuntza-planei buruz hitz egitea ezinbestekoa da. Lehenik eta behin, nahiz 
eta Cadiz-ko konstituzioaren ibilbidea Fernando VII. Erregearen itzulerak moztu, 
guztiz garrantzitsua den errealitatea azpimarratu behar da: espainian aldarrikatu 

                                                 
9Pastor (1997:71): "Eliza Katolikoaren presentzia ideologiko nagusia, batzuetan oinarri inspiratzaile gisa, beste 
batzuetan Estatu monarkikoaren tresna gisa, neutralizatzen eta egoera konstituzional berrira egokitzen saiatu ziren, 
funtsean, Elizaren eta Estatuaren arteko banaketa bermatzeko, horien eskumenak, elkarrekiko mendekotasunak eta 
bakoitzak besteari inposa ziezazkiokeen baldintzak oinarritzen zituzten harremanak aldatuz. Hala, prozesu bat, dinamika 
politiko-ideologikoa eta krisi instituzionala garatu zen, batzuek Sekularizazio deitu dutena. 
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zen lehenengo konstituzioa dugu 1812koa. Honen inguruan egin beharko 
litzatekeen irakurketak, zuzenean bat egingo luke Estatu-Nazioa sortzeko 
nahiaren analisiarekin. Nazioa gorpuzteko beharrari erantzun zion, eta honek 
berekin hezkuntza-alorrean Estatuaren eskusartzea ekarri zuen.  

Konstituzio honetan jokoan zeuden helburuak bi ziren: alde batetik, 
erregimen politiko berria sortzea eta, bestetik, gizarte berria itxuratzea. Lehen 
legeak, 1812koak,lehenbiziko aldiz, etorkizunean izugarrizko eragina izaten 
zuten printzipioak aipatzen zituen: 

336. artikulua.Lehen Hezkuntzako eskolak monarkia dagoen herri 
guztietan emango dela.Tokiko hizkuntza baztertu eta gaztelera ezartzeko bidea 
eginez. 

368. artikulua.Garrantzi handikoa da,liberalismo espainiarrak hezkuntza-  
arloan izan duen bateratze helburua zehazten baitu: “El Plan General de  
Enseñanza será uniforme en todo el Reino”. 

Iritziak iritzi, hemen azpimarratu beharko litzatekeen errealitatea honako 
hau dugu:aipatutako ezaugarriak zituen Estatuak, kontrolaturiko sarearen 
sorrerari ekin nahi zion, sare hori guztiz funtsezkoa zelarik, “batasun nazionala” 
gauzatzeko oinarrizkoa zen Estatuaren praxi politikoaren isla zen neurrian. 

Horrez gain, eta gehiegi luzatu gabe, irakaskuntza hiru mailatan egituratu 
zen, oinarrizkoa herritar “espainiar” guztientzat pentsatua izan zelarik. Estatuak 
lehentasuna eskaini beharko zion oinarrizko irakaskuntzari, hau nazioaren 
etorkizunaren giltza baitzen. Bi hitzetan laburtuz, eraiki nahi zen Estatu-
Nazioaren zutabea izango zen hezkuntza nazionala. 

Beraz, Cadiz-ko Konstituzioaren itzalpean burututako txostena eta 
funtsean hori artikulatuko zuen Irakaskuntza publikoa arautzeko asmotan 
aurkeztutako dekretu-proiektua ditugu, oraindik urte askotako bidea egin behar 
izango zuen hezkuntza-sistema nazionalaren eraikitze-prozesuaren aurreneko 
urratsak.  

2.4.2. Sistema ahuleziak eta borroka politikoak 

1812ko Konstituzioaren indargabetzearen ondorioz irakaskuntzaren ardura 
zuen “Secretaría de despacho de la Gobernación” zelakoaren 
ezabatzeak,Estatuak zuen – izan nahi zuen- irakaskuntzaren kontrola desegin 
zuen, Elizaren eskuetara itzuliz eta, alde horretatik, hezkuntza-sistema- 
nazionala gorpuzteko eman ziren pausuak zapuztuz. 1771ko plana jarri zen 
berriz indarrean, eta egoera honek irakaskuntza-plan orokorraren 
formulazioaren nahi-eza adierazi zuen; aldiz, helburua antzinako erregimenaren 
hezkuntza-egitura mantentzea zen. 

Liberalek 1820-23ko epealdiari itxaron behar izan zioten beren politika 
burutzen saiatzeko. Hezkuntzari dagokionez, epealdi honetan izaera liberala 
zuen hezkuntza-egitura berari hasiera emango zion lehenengo lege testua sortu 
zen: 1821eko “Reglamento general de la Instrucción Pública” delakoa, alegia. 
Berriro, Cadiz-ko Konstituzioa indarrean jarri eta gero, Estatuak eta bere 
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erakundeek (Gobernazio-Idazkaritza, Legebiltzarra) hezkuntza-alorreko kontrola 
bereganatu nahi zuten eta irakaskuntza-plan orokorra ezartzeko lanari ekiten 
zioten. 

1821ko araudiak egitura orokorra gauzatu ahal izateko (irakaskuntza 
publikoa zein pribatua) ezinbestekotzat jo zuen Puelles-ek (Puelles,1986:74-75. 
zita) dioskunez, eta “Eliza absolutismoaren alde nabarmenki lerratu zela 
kontuan izanda, irakaskuntza elizaren eskuetan uztea ekarri zuen”. 

Gurera etorrita, XIX. mende hasierako hezkuntzaren   egoera jasan ezina 
izan zen etengabeko gatazkak zirela medio, Independentzia Gudatik hasi  
(1803-1813)  eta Lehen Karlistaldia (1833-1839) zein Bigarrena tarteko  ( 1872-
1875). Bihak ala biak eragin handia izan zuten Lasarte-Orian sute larriak jasan 
zituelarik. Lehen bi gertakari horietan, berreraikitze lanak egin behar izan ziren 
eskolaren egoera kaltetua sortatu ondoren. Bada konstantziarik Lasarte-Oriako 
auzoak eskola publikoa izan zuela 1824tik (Hernaniko auzo udaletxean zegoen 
kokatua) aurrera “Plan Calomarde” izenarekin ezagutu zena aldarrikatu ostean. 
Aurrekoen antzera, plan honen ezaugarririk garrantzitsuenak: uniformizazioa, 
alde batetik, eta kontrol ideologikoa, ziren bestetik. 

“Década ominosa” izenaz ezagutzen den hamarkadan (1823-1833) 
absolutismoaren uretan murgildu zen Estatu espainiarra eta, 1814an bezala, 
Antzinako Erregimeneko egoera juridiko-politikoa jarri zen indarrean. 
Uniformizazioa eta zentralismoa izan ziren, orduan ere, hezkuntza-arloko zutabe 
nagusiak.  

2.4.3. Irakaskuntzaren burokratizazioa eta hezkuntza-administrazioa 

Baina aipatutako administrazio-egituren oinarriak hurrengo hamarkadan 
(lehenengo gerra karlista ezagutu zuen epealdian, hain zuzen) izango zuten 
aparteko bultzada, hezkuntza sistemaren benetako sorrera normalizazio-bidean 
jarriko zutelarik, finkapen ideologikoaren aldetik batik bat.  

Aipatutako erakunde zentrala 1832an sortuko zen “Ministerio de Fomento” 
delakoa dugu. Interesgarria eta bitxia  ministerio horrek  hartu zuen ardura-
klasea: polizia, segurtasun publikoa, epaitegiak, ezpetxeak, osasun-
zaintza,irakaskuntza publikoa,..- Oso luzea den zerrenda horrek garbi asko 
Estatuak nazioaren azalaren azkeneko pororaino iristeko zuen asmoa zein zen 
adierazten du, zeren horrek ahalbideratuko zuen Estatu-Nazioa gorpuzteko 
helburua.  

Baina, zalantzarik gabe, garai hartako momenturik interesgarriena 1838ko 
oinarrizko irakaskuntzari buruzko legea dugu. Aurrekoaren bide berdina 
jarraitzen zuela eta 1821ko “Reglamento”-aren printzipio nagusiak jasotzen 
zituela esan daiteke (estatalizazioa, zentralizazioa, uniformizazioa – mailak, 
curriculuma, ikuskaritza…-, etab.), baina, nahiz eraginkortasunaren aldetik oso 
arrakastatsua izan ez (Puelles,1986). 

Hala ere, 1838ko lege horrek,  udal guztietan oinarrizko eskolak sortu nahi 
izan, funtsezko helburu hauek ez zirela oraindik lortu esan beharra dago.Eta 
porrot horren arrazoi batzuk aipatzearren, ondokoak azpimarratu nahi 
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genituzke:alde batetik eskolaratzea ez zen derrigorrezkoa, ezta doakoa ere eta, 
beste aldetik, hezkuntza-administrazioari zegokionez, Gobernuak udalen 
eskuetan utzi zituen sistemaren antolakuntza eta finantziabidea, zentzu horretan 
maila bateko inhibizioa (ezina esatera ausartuko ginateke) erakutsiz. Lehenago 
esandakoaren ildotik, antzeman daitekeenez, helburu eta nahi batzuen 
formulazio hutsak berehalako islarik ez zuen izan, nahiz hori bidera zezaketen 
egiturak eraikitzeko egin ziren ahaleginak azpimarragarriak izan zirela ezin 
ukatu. Izan ere, epealdi hartako testuinguruak – gerra bat zela medio-, non 
gizartearen aldaketaren aurkako erresistentziak gutxi ez ziren, ezta tentsio 
gabekoak ere, ez zuen politika liberala gauzatzeko erraztasun handirik ematen; 
hala ere, Estatu-nazioaren markoan prozesu hori garatzeko eginahalak eta 
saioak eginez gobernuak eta administrazio liberalak berean gogor irauteak, 
eragin nabarmena izan zuen XIX. mendearen bigarren erdialdean, eta, 
ondorioz, Gobernua erreformei aurre egiteko egoera egokian egon zen (X. 
Garmendia 2004). 

Lasarte-Oriako eskolen kasuan, Lehen Karlistadaren eraginez 1839arte itxi 
egin zen eskola. Hala, egonkortasun politikoa nagusitu zen garaian sartuz, 
“Década Moderada” izenaz ezagutzen den hamarkadak hezkuntza-sistemaren 
oinarrizko egitura eta antolakuntza ezarriko zituen lege-markoaren atarian 
jarriko gaitu, gure iritzian Inperio hondatu baten amaiera ematen delarik (1700-
1841) Iraultza liberala bukatu zen aldia arte, hain zuzen. Garai horretan, XIX. 
mendeko hezkuntzaren historian funtsezko pausotzat hartu izan den 1845ko 
“Plan Pidal”10 delakoa izango dugu momenturik aipagarriena, nolabait esateko, 
gero iritsiko zen Moyano legeari ateak ireki baitzizkion.  

Datuen arabera, Lasarte-Oriako eskolak  1847rako 31 ikasle zituen, neska-
mutilak, eta mantentze gastuak (900 erreal inguru) Hernaniko eta Urnietako 
Udalek ordaintzen zituzten11. Gastu horien banaketaren ondorioz hamaika ika-
mika sortu ziren bi udalbatzen artean, gero eta larriagoak gainera, eta 
azkenean, 1861ean, Probintziako korrejidoreak hartu behar izan zuen parte 
auzia bideratzeko. Aipatutako gorabeherak zirela eta, eskola itxita egon zen 
hainbat urtez, 1863ra arte.  

Tarte honetan, bada aipamenik non 1848an Donostiako maisu batek, B. 
Armentia jaunak,  bere burua eskaini zion Hernaniko udalari ikusirik, Lasarteko 
haurrek jasaten ari ziren utzikeria zela eta. Horra zer zioen Pascual Madozek 
Lasarteko irakaskuntzari buruz argitaratutako Hiztegi (Diccionario) ospetsuan12:  

En Lasarte hay una escuela de ambos sexos con 32 alumnos, dotada con 
unos 900 reales al año, esta cantidad era muy pequeña si la comparamos con 
otras del entorno, dicho Diccionario dice que Urnieta tenía dos escuelas la de 
niños (50), dotada con 4.000 reales. y otra de niñas, casi con el mismo no sin 
dotación fija. 

                                                 
10Plan general de estudios, aprobado por Real decreto de 17 de septiembre de 1845, in M.E.C: Historia de la Educación 
en España II…: Op. cit.; 193-239. Dirudienez, “Pidal” izenez ezagutu arren (Pidal zen “Gobernación” ministerioko 
arduraduna), plan honen egilea Gil de Zárate izan zen. 
11Hernaniko Udal Artxiboa B/5/IV/1/3 
12Madoz, Pascual.Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madril, 
1947.Reedicción facsímil: Biblioteca de Santa Ana.Almendralejo, 1991.Tomo X ,92.or. 
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 Pablo Gorosabel en 1852 dice: “Lasarte hasta ahora no ha tenido escuela, 
pero está tratando de establecerla con una dotación de 2.500 reales”. 

Lasarte-Orian XIX. mendeko bigarren erdialderarte ez dago eskola 
eraikuntza propiorik, udaletxean, alokatutako gela batean edo maisuaren etxean 
emango ziren agian   klaseak eraikuntza hauek sortu arte.  Udalaren ardura zen 
gela bat egokitzea maisuak eskola eman ahal izateko, hau gertatzen ez zenean 
irakasle askok “Diputazio probintzialera” errekurritzen zuen. Ez dago 
dokumentazio zehatzik. 

Nahiz eta XIX. mendean eskolara joateko derrigortasuna ezarri, oso jende 
gutxi joaten zen eskolara (Madoz, 1991). Ikasgeletako hezkuntza-baldintzak 
penagarriak ziren eta motibazioa ere hutsaren hurrengoa. Lasarte-Orian ia 
gehienak euskaldunak ziren garai hauetan. 

Eskolako arloen artean, Gorputz-prestakuntzari erreferentzia egiten zioten 
irakasgaien azterketa Espainiako hezkuntza-legeriaren barruan, ikastetxearen 
barruan, lehenik, eta gizartean, ondoren, irakasgaiari ematen zitzaion balioa 
ezartzeko aurretiazko pausua izan zen. Hori dela eta, kapitulu honetan irakasgai 
horiek aipatu eta aztertu egingo ditugu.  

Legeak esandakotik benetan egindakora desberdintasunak daude baina 
beharrezkoa da legegintza-azterketa baloratzea, lehen pausu saihestezina eta 
funtsezkoa baita. Pausu hori eskolan benetan burutu zenaren eta GHren 
legeriak eta praktika eraginkorrek gizartean izan dituzten ondorioen inguruko 
ikerketaren oinarri gisa erabiliko dugu. Legeriak, Ruiz Berrio13 irakaslearen 
iritziz, ez ditu gertaera historikoak esplikatzen, baina horrek ez du esan nahi 
legeriaren aldeak alde batera utzi behar ditugunik, hori aztertzeak ondorengo 
hezkuntza-egoerak, horien arazoak eta mugak ezagutu eta interpretatzen 
lagunduko baitigu, bai eta legeak emandakoaren eta benetan egindakoaren 
arteko distantzia ere. 

Ez diogu zuzenean heldu , garai honetan (mende osoan esango genuke) 
nagusienetarikoa izan zen irakaskuntza-askatasunaren arazoari, baina honekin 
lotura estua zuen Estatuaren aldetik bultzatzen ari zen hezkuntza-alorreko 
monopolioaren gaia islatzen saiatu gara. Azken finean, irakaskuntza-
askatasunaren arazoa nahitaez hezkuntza-sistema nazionalaren eraikitze-
prozesuak osatzen zuen testuinguruan ulertu behar dela uste dugu. Izan ere, 
irakaskuntza botere-tresna zen – bai Estatuarentzat, eta baita Elizarentzat ere- 
eta zentzu horretan Estatu berria eraiki nahiak botere-tresna hori kontrolatzeko 
beharra zekarren berekin. Administrazio egitura saiatu zen bai hezkuntza-
sistemaren oinarrizko zutabe izate ahaleginetan (Garmendia eta Davila, 2003).  

 

 

 

                                                 
13Díaz de Laguardia, Emilio-k aipatua. (1988). Evolución y desarrollo de la enseñanza media en España de 1875 a 
1930. Un conflicto político pedagógico. Madril: C.I.D.E. 313. or. 
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2.4.4. Hezkuntza-sistema nazionalaren finkapena 

Hezkuntza-sistemari benetako izaera nazionala emango zion legeaz ari 
gara: 1857ko “Moyano” legeaz.  Lege honekin has gintezke nazionala den 
hezkuntza-sistemaz hitz egiten; alde horretatik, orduan arteko izaera 
nazionalarena, gobernu eta administrazio liberala garatzeko nahiari lot 
zekiokeena besterik ez zela esango genuke. 

Lege honen arira, goreneko administrazioa finkatu ondoren, egituratze-
prozesuak tokian tokiko administrazio-maila jo zuen. Lehenik eta behin, 
lurraldearen banaketari zegokion artikuluek zentrotik eraikitzen zen 
eraikuntzaren berri emango digute. Jadanik, 1845ean, Frantziatik inportaturik 
indarrean zegoen unibertsitate-barrutien  banaketa kontrastatu zen: “Para los 
efectos de la enseñanza pública se divide el terriotrio español en tantos distritos 
cuantas son las Universidades” (259.art.). 

Hego Euskal Herriari dagokionez, gai honek izugarrizko garrantzia izango 
zuen (kontuan harturik gainera, orain dela gutxi arte ez dela aldaketarik izan), 
alde batetik euskal unibertsitate-barrutirik ez zegoelako- ez baitzegoen euskal 
unibertsitaterik- eta, bestetik, bi unibertsitateekiko menpekotasunak euskal 
herrialden arteko banaketa edo zatiketa indartzen zuelako (Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoa Valladolid-eko barrutian, eta Nafarroa, berriz, Zaragoza-koan).  

Ondorio gisa edo, Moyano legearekin administrazio publikoko erakunde 
espezializatuak sortu eta indartu zirela esan daiteke, ia beste 100 urte iraun 
zuen legea hain zuzen. Baina asmok asmo, oraindik XIX. mendean Estatuaren 
ahulezia nabarmena zen: alde batetik, legea betetzeko eskolak falta ziren eta 
Estatuak ez zuen honen ardura hartu nahi, zama hau Udalen gain utziz, 
Estatuak ,  berak eraiki ez zituen eskolak gobernatu nahi zituen, udalak 
finantzatutako udal eskolak esate baterako, eta hau ez zen udalen gogokoa. 
Testigantza horren lekuko dira Lasarte-Oriako eskolen inguruko etengabeko 
gatazkak. 

Beraz, Estatuak ezarri zuen kontrola zorrotza zela esan baldin badaiteke, 
horretarako erakunde asko jarri zituen bere morrontzapean: probintziako “Junta” 
osatzen zuen giza-talde osoa, Gobernadorea, diputatu probintzaila, kontseilari 
probintziala, Institutuko katedratiko bat, udaleko kide bat, probintziako 
eskoletako ikuskaria, elizbarrutiko ordezkaria eta gutxienez bi guraso. Eraikitzen 
ari ziren makinaria fintzeko, aipatutako probintzia-mailako juntei, udaletan 
zeuden oinarrizko irakaskuntzakoak gehitu behar zaizkie (elizbarrutiko 
ordezkaria ezezik, alkatea, “regidor” zelakoa eta bi-hiru guraso) eta probintzia-
mailakoen betebehar berdinak zituzten (“informar, denunciar y pedir” ). Beraz, 
erakunde hauen bidez, Estatuak zaintze- eta kontrol-tresna indartu zuen, berak 
ezarritako neurriek behar bezalako eragina izan zezaten, bere beso luzea 
hezkuntza-alorreko azkeneko txokora iritsiko  zela ziurtatuz (Garmendia eta 
Davila, 2003).  

Bestalde, beste arlo guztiekin gertatuko zenaren antzera, lege honek 
hezkuntza-sistema liberalen ezaugarri nagusienetariko bat indartu zuen; host, 
zentralizazioarena. Horrela, garai hartako eskola-legeria aztertu ondoren, gure 
ustez, beharrezkoa da bere oinarrian egon zena zehaztea, hau da, XIX. mendea 
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amaitzerakoan zegoen egoera zehaztea. Horretarako, lehen ezaugarri bat 
gogoratu beharko dugu: GHren kontzeptuak gaur egungoarekin alderatuta 
esanahi desberdina zuela pasa den mendean. 

Europan, XIX. mendean, GHn sortu berri ziren teoriak indartzen joan ziren, 
joera mediko, pedagogiko eta militarrak Gorputz Hezkuntza eta Gimnastika 
terminoen inguruan finkatzeko. GHren garapena Europan benetan leherrarazi 
zuten faktoreak demokratizazioa eta liberalismoa hezkuntzan izan ziren, hain 
zuzen ere, Sekularizazioak Espainian Elizaren eta Estatuaren arteko menpeko 
erlazioak bereizteko ahalegina egin zuenean, horien arteko harreman 
interesatuak aldatuz. Horren ondorioz, irakaskuntza-eskumenak Elizari esleitu 
zitzaizkion eta beraz, Europako hainbat herrialdetako eskola-esparruan GHk 
lortutako goranzko ibilbidea bertan behera geratu zen.  Egoera politiko horrek14 
Euskal Herriko hezkuntzaren buru jarri zuen Eliza, hezkuntza-aurrerapena 
galaraziz eta gure irakasgaiaren eraldaketa gutxietsiz. Gainera, irakasgaia 
indarrez gaitzesten zen ideia berritzaileak atzerritik zetozelako. Espainiako 
tradizio judeokristauak Elizak sustatutako gorputzarekiko mespretxua ulertzen 
zuen, gorputza espirituaren desberdina den dimentsio gisa hartzen duen 
Platonen ikuskerari eutsiz. Egoera horrek XX. mendera arte jarraitu zuen.  

XIX. mendeak GHren ikuskera berriaren hasiera markatu zuen. Europan, 
nazio bakoitzeko hezkuntza-sistemetan gimnastika-jarduera nola ulertu behar 
zenaren inguruko jarraibideak markatu zituzten hainbat gimnastika-eredu agertu 
ziren. Espainiak, hainbat lege, dekretu eta zirkularren bidez, gimnastika 
hezkuntza-jarduera gisa txertatu zuen bere hezkuntza-sisteman, nahiz eta 
jarduera gisa ikasketa-planetan gehitze hori ez zen XIX. mendeko azken 
herenera arte gertatu.  

Garai horretan, garrantzia bereziko mugimendu-sorta bat erregistratu zen 
hezkuntzaren historian, bai eta GHren historian ere. Gizartean eman zen 
eraldaketa sakonaren unean, jarduera fisikoaren eta kirolaren inguruko ikuskera 
orokorrari dagokionez, pentsamolde aldaketa garrantzitsua gertatu zen. 
Bilakaera hori irakaskuntzaren filosofian modu berezian islatzeaz gain, nazio-
mailako hainbat testuingururen arabera, ñabardura eta konnotazio jakin batzuk 
hartu zituen. 

Beste ikuspegi batetik, kirol-jardueraren goren unea egiazta dezakegu, 
nola bere alde ludikoan, hala harreman-osagaian, hainbat norbanako, 
komunitate edo herriren arteko loturak sustatuz. Horren ondorioz, kirolak tokiko 
hesiak zeharkatu zituen eta, pixkanaka, nazioz gaindiko fenomeno bihurtu zen. 
Aurkikuntza eta berrikuntzak, kirol-esparruan, hainbat muga zeharkatuz 
esportatu ziren. Korronte hedatzaile horren ondorioz, 1896tik aurrera, 
modernitateko Joko Olinpikoak ezarri ziren. 

                                                 
14Pastorrek (1997:85), egoera politiko espainiarra deskribatzen digu eta beraz, baita hezkuntzak zuen egoera 
Europarekiko: "Espainian, lehen esan bezala, bi dira garai hori ezaugarrituko duten fenomenoak: Sekularizazioa eta 
Berrezarkuntza. Elizaren eta Estatuaren arteko banaketa eta estatuko Buruzagitzaren normalizazio-ahaleginak, dinastia 
monarkikoaren behin betiko aukeraketa eta Estatuaren egituraren definizioa, erresuma edo errepublika gisa, garai 
hartako egoera definitzeko elementuak dira. Gainera, bi mendetan zehar, Espainiak gainbehera garaia biziko du. 
Atzerrian, nazioarteko lehiakortasuna, bere inperio koloniala galtzearen ondorioz eta, barnealdean, Napoleonen 
Frantziaren aurkako okupazio-gerra pairatuko du, bai eta hainbat gatazka zibil ere; horiek guztiek konstituzio-
ordenamenduetan eta instituzioen ohiko funtzionamenduan etengabeko behin-behinekotasuna sortuko dute. 
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Etapa horren hurbiltasun kronologikoari esker, ez dugu erreferentzia 
mitikorik edo usterik erabili behar. Denboran gertutasun hori izanda, datu 
historiko objektiboak izan ditzakegu, bereziki, oraindik Lasarte izendatzen den 
tokiko mailan.  

Baina, beste behin ere, iraganaren esklabo izan nahi ez badugu iragana 
bera ezagutu behar dugu. Beti bezala, ezagutza historikoa askatasunaren giltza 
dugu. Objektibotasunerako aukerak badaude ere, arazoa, beste behin ere, 
interpretazioan dago. Funtsean, antropologiak, historiak bezalaxe, agirietan 
oinarritzen da, nola testuetan hala irudietan, hondar arkeologikoetan eta 
gainerako elementuetan.  "Iragana ezkutatzea gizarte honen otzantasunerako 
lehen mailako tresna da"15. Horren arrazoia da, funtsean, mende horretako eta 
ondorengoko gizarteak sufritu behar izan zuen botere menderatzaileak ez zuela 
inolaz ere gizarteak iragana ezagutzerik nahi; izan ere, botere 
menderatzailearen oinarrietako bat historia ezkutatzea baita. Eta botere hori 
estatu menderatzaileena zen garai horretan.  

Horren ondorioz, sistematikoki botere politikoak eta bere ingurukoek 
eginiko baieztapen historikoekiko eta horiei lotutako hainbat baieztapenekiko 
mesfidantza izan behar dugu, eta are gehiago, gure kasuan bezala kanpo-
botere bat baldin bada, bere onurarako jazoera historikoak manipulatu eta 
aldatzean baitatza bere interesa.    

Garai hartako Euskal Herriko agintariek eta eliza-korronteak GHren 
hedapenarekiko izan zuten jarrera eta gure iragan historikoa eta idatzitako herri-
ondarearen kontserbazioa kalifikatzea erabat ezjakina eta ikonoklasta da. 
Ezjakina gure iraganaren hedapenari dagokionez, existituko ez balitz bezala 
jokatzen baitute, ezagutuko ez balute bezala. Horientzat, ia ez dugu iragan 
historikorik eta beraz, ez gara herri gisa existitzen. Azken urteetan hedatutako 
GHren historian bertan, inoiz ez zaio erreferentziarik egin; beraz, horri 
dagokionez egiten den aplikazioa gure herriaren iragan ludikoaren ezagutza 
ezkutatu eta ekiditen du; izan ere, gizarte honen otzantasuna eta asimilaziorako 
lehen mailako tresna da. Garai horretan (ez eta beranduago ere) izan zitezkeen 
euskal ikertzaileei ez zitzaien laguntzarik ematen eta hezkuntza-sisteman ere ez 
ziren gure ohituren aplikazioa benetan irakasten. Eguneroko gaurkotasun 
lazgarria duen ondarearen etengabeko suntsipenak bere abiapuntua garai 
horretan du.  

Ezinbestekoa da gure historia eta gure bizipenak barrutik idaztea, bereziki, 
Espainiako zein Frantziako historiografia menderatzaileen eragin faltsutzailea, 
orain negazionismo militantea, ekiditeko. Horiek guztiek gertaera historiko jakin 
batzuk ezeztatzeaz gain, uneko euskal herritarren josteta, aisia eta ohitura 
fisikoen hainbat moduren inguruko informazio zehatza ere ukatzen zituzten. 
Gure historiografiaren abiapuntua, bereziki, Moret eta Ohienart egileen lanean 
dago eta XIX. mendean berpiztu zen Iturralde y Suit, Arturo Campión, Oloriz... 
euskaro izendatzen zirenekin. Azken horiek oso garrantzitsuak izan ziren 
berreskurapen historikoan baina ez digute garai hartako GHren inguruko 
informazioari dagokion ia ondarerik utzi. 

                                                 
15Urzainqui, T, . Gara, (Zazpika  574. zk, 2010eko urtea, 10. or.) 
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Mundu anglosaxoia nahiz Europako erdialdea eta iparraldea bere une 
eferbeszentean zeudenean, Espainia, mende hasiera horretan, gainbehera eta 
ezkortasun politiko-sozialean murgilduta zegoen bere kolonia-ondarea eta 
azken porrot belikoak zirela eta. Testuinguru horrek, instrukzio publikoaren 
bidez, nazioa berrezartzen saiatu zen birsorkuntzarako mugimendua bultzatu 
zuen. Egoera horretan, jarduera fisikoa berreskuratzen saiatu ziren hainbat 
ikuskera filosofiko-historiko sortu ziren, jarduera fisikoak eskola-markoaren 
barruan txerta zitezen aldarrikatuz. Hezkuntza-sektoreak berehala indartu ziren 
nahiz eta GHren bultzadak gobernu-estatu liberalagoen iraunkortasunaren 
araberakoak ziren: 

"(Gorputz Hezkuntza) Sagastaren liberalek landutako eskola-programetan 
agertzen zen eta desagertu egiten zen Cánovasen kontserbadoreek 
gobernatzen zutenean. Etengabeko ehuntze eta desegitea, hein handi batean, 
garai hartako bizitza politiko guztia bezala (...)". (Martínez Navarro, 1986:03 
García Ferrandok aipatua, 1990:132). 

Dinamika hori garai frankistara arte luzatu zen eta garai horren hasieran, 
lehen aldiz, GH hezkuntza-sistema espainiar eta euskaldunean ezarri zen. 
Vizuete-k (1996) bere doktorego-tesian adierazi bezala, Estatu espainiarra 
gobernatzen zuten indar politikoek baldintzatutako joan-etorri horiek, GH eskola-
curriculumaren irakasgai gisa sendotzea galarazi zuten. 

Beraz, XIX. mendera itxaron behar izan zen gai fisikoari lehentasunezko 
arreta eskainiko zioten figura intelektualak agertu arte. Ariketaren inguruko 
lehen teoria zientifikoak, zegozkien lan-metodoekin, garatu zituztenak izan ziren. 
Une horretatik aurrera, kultura fisikoak eta kirolak beren goranzko ibilbidea hasi 
zuten jakintzaren zientzia gisa. Norgehiagoka, jarduera atletikoak edo 
gimnastika azterketa zorrotzen xede izan ziren. Azterketa horiek, aurreko 
tradizioaren zati handi bat jasoz, erkidego desberdinen gizarte-ehunean egokitu 
ziren, Euskal Herrikoa barne. 

Irakasgaian, XIX. mendean, eduki nagusi gisa zainketa higienikoak jaso 
zituzten, osasunari eta egoera fisikoari ez ezik, gizakiaren hezkuntzaren 
moralari eta gizarteari dagozkion elementuak kontuan hartuz. Ahaztu ezin 
dugun bigarren aldea, XIX. mendeko legeriak GHri ematen zion tratamendua 
litzateke: une historikoaren eta beste herrialde batzuen eraginaren araberakoa 
bazen ere, funtsean, une horretan nagusi zen ideologiak agintzen zuen 
tratamendu hori. Hala, liberalak eta progresistak heziketa horren sustatzaile 
bihurtu ziren, kontserbatzaileek besteek eginiko aurrerapenak geldiarazten 
zituzten bitartean. 

Lehen hezkuntzako legerian aurki dezakegun lehen erreferentzia, eta bere 
edukia dela eta garrantzitsuena, 1806an Madrilen inauguratutako Errege 
Institutu Pestalozziarraren Araudietan dago (Francisco Amorós fundatzaile izan 
zuen). Melchor de Jovellanos-en (1744-1811) figuran, irakasgaiak hezkuntza-
esparruan zuen onarpen eskasaren beste aztarna bat aurki dezakegu. Egileak 
estatuari, nazioari esleitzen dizkio hezkuntza intelektuala eta literarioaren 
eskumenak eta gurasoei, berriz, GHren eta moralaren eskumenak, ariketa 
fisikoak arte praktikoen zati izan eta beraz, etxeko hazkuntzarenak zirela uste 
baitzuen eta ez hezkuntza-sektore publikokoak.  
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Jovellanos-ek Europan garatzen hasi ziren hezkuntza-korronte 
modernoenen inguruko informazio pribilegiatua zuen eta bere proiektuan jatorri 
"rousseauniarreko" naturalismoa eta gimnastika, prestakuntza militar gisa 
txertatu zituen eta sport ingelesa bezalako jarraibide lehiakorrak proposatzera 
ere iritsi zen; ariketa fisiko arautua sustatzeko orientazioa eta modua zein izan 
behar zen bikaintasunez antzeman zuen, hezkuntza-erakundeek oraindik 
funtzionamendu orokorturik ez zuten herrialdean eta gainera, haur eta gazte 
gutxik zuten hezkuntza jasotzeko aukera eta beraz, gimnastika-irakaskuntzak 
herriko plazetan antolatzea proposatu zuen. 

Bigarren hezkuntzako GHren inguruko legedian, deskribatu dugunaren oso 
antzeko egoera aurki dezakegu. Irakasgaia bigarren hezkuntzako planetan 
agertu zen lehen aldia 1847n izan zen, Pidal Planaren Erreforma zela eta; 
gainera, gainerako irakasgaien maila berean txertatu zuten GH.  Baina hori 
agerpen labur bat izan zen hurrengo erreformetan ez baitzen ezertarako ere 
aipatu. Ikus hurrengo koadroan (3.eta 4.koadroetan) Gaur Egungo Aroko 
jatorrizko ariketa fisikoaren historia eta GHren mugimenduaren laburpen-
koadroa 1800-1960. 

3.Koadroa (I.zatia): Ariketa fisikoa historian zehar II.Fundamentos de EF para Enseñanza Primaria. 
INDE.(I.liburukia,1998:45) liburutik jasotako informazioaren laburpen eskematikoa. 
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2.5.- GORPUTZ HEZKUNTZA XIX. MENDE ERDIALDETIK XX. 
MENDEKO LEHEN HERENERA 

2.5.1. Gorputz hezkuntza estatuaren kontrolpean 

Estatuak  eta hau da guk azpimarratu nahi duguna – bere presentzia 
politikoa ziurtatzeaz gain, GHren kontrola ezartzeko helburu garbiarekin, 
hezkuntza-arloko kontrol-tresna espezifikoa garatu zuen, kontrol-mota zehatz 
hori benetan eraginkorra izan zedin, bere hezkuntza-politika gauza zedin hain 
zuzen; ondorioz, probintzia bakoitzeko ikuskariak bere espazioa zuen, eraikitzen 
ari zen hezkuntza-sistema nazionalerako zutabeetako bat zen gorputz 
hezkuntza. 

Hobsbawn-ek zioena gogoratuz (1991), herritarrak fabrikatze-prozesuaren 
testuinguruan sartzeko ahaleginetan kokatuko genuke garaiko curriculum 
nazionala.; irakasten denaren bidez ere egiten dira herritarrak, eta herritar 
horiek eraikitzen ari zen nazioaren partaide konsziente izan zitezen 
irakaskuntzaren curriculumari izaera nazionala eman behar zitzaion. 
Curriculuma erreformatzeko joera garai ezberdinetan oso bizia izan bazen ere, 
Moyano legeak inflexio-puntu nagusia markatu zuela esan daiteke. 

Abiapuntua, beraz, eraikitzen ari zen – edota eraiki nahi zen- gizarte berri 
hura izan zen. Antzinako Erregimeneko gizarte tradizionalari amaiera eman zion 
trantsizio-garaia zen, non gizartearen modernotze-prozesuak behar ezberdin 
batzuk ezarri zituen (estatu zentralizatua, gizartearekiko identifikazioa, kultura 
zentralizatua, alfabetakuntza, etab.), irakaskuntzaren arloan ere erantzuna 
izango zuten beharrak hain zuzen. Ildo honetatik, hasteko, lurraldetasunarekin 
lotuta dagoen begien bistako arrazoi nabarmena azpimarratu behar da: 
naziotzat hartzen zen lurralde osoan, bat izango zen herritar guztiek jasoko 
zuten irakaskuntza. Ondorioz, herritar horiek berdindu egingo ziren, beren 
arteko identifikazio-elementu komuna sortuz. Lasarte-Orian, Sevilla-n edota 
Bartzelona-n eskola berdina jasotzeak berdindu egiten gaitu, homogeneizatu 
egiten gaitu. Laburtzeko, balizko nazioa kokatzen deneko lurralde osoan 
uniformea den irakaskuntzak, nazio horren partaide egiten du herritar oro, 
nahitaez. Estatu-Nazioa eraikitze-prozesuaren barruan detekta zitekeen 
eskemari erantzuten ziola esan daiteke. Zentzu horretan, zentralizatu eta 
uniformea zen hezkuntza-sistema nazionalak funtsezko zeregina bete zuen, 
erabat monolitikoa zen hezkuntza-sistemak ahalbideratu baitzituen gizarte 
modernoaren eraikitze-baldintzak. Uniformizazio horren barruan kokatu zen 
GHa ere. 

Lasarteko egoerari dagokionean, Moyano Legea martxan jarri eta Foruen 
indargabetzea suertatu arte, hots 1859tik 1876ra, hezkuntza-politika propioa 
gauzatzeko ahaleginak egin zituzten indar karlistek, baina hauen ekimenak GHri  
mesede handirik ez zion ekarri.  

Irakasgaia ez zen Lehen Errepublikara arte agertu, nahiz eta agertu 
zenean borondatezko izaera eman zioten. 1873an, borondatezko izaerako 
Gimnastika Higienikoa txertatzen zuen erreforma ahalegin bat egin zuten, baina 
gobernu-aldaketak ezinezko bihurtu zuen praktikan jartzea. Lege-proiektu 
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honekin hezkuntza-esparruko ziklo iraultzailea itxi zen eta 1931 arte ez zen 
berriz itzuli. Horrek ez du esan nahi Berrezarkuntzaren urteetan zehar ez zirenik 
Seiurteko iraultzailean zehar proposatutako gai eta printzipioak egon, modu 
batera edo bestera. 

1850 eta 1875 artean ez zen GH sustatzeko eta herritarren artean 
garatzeko ahalegin ofizial positiborik izan. Miguel Piernavieja egileak La 
Educación Física en España, antecedentes histórico legales (1962) lanean 
adierazi bezala, kontua ez zen ariketa fisikoarekiko nolabaiteko gorrotoa 
zegoela, Espainiako gizon gailen eta politiko gehienek jardueraren aldeko iritzia 
baitzuten; gabezia horren arrazoia administrazioaren eraginkortasun faltan eta 
balizko proiektuak abiarazteko geldotasunean aurkituko dugu, horrek guztiak 
Gimnastika ikastetxeetan ezartzeko prozesuan eragin kaltegarria izan baitzuen. 
Gogoratu behar dugu 1857an "Moyano" legea16 argitaratu zela. Lege hori 
funtsezkoa izan zen hezkuntza publiko espainiarrean eta bertan, ez zitzaion 
gorputz-kulturari inolako erreferentziarik egiten. 

1875an argitaratutako “Reglamento Provisional de las Escuelas de 
Instrucción Primaria” aztertzeak hezkuntza arloan euskal erakundeen helburu 
politikoak eta asmoak zein ziren ezagutzea posible egiten du. Erregelamendu 
horrek Espainiako hezkuntza-sistemari garai horretako kalte ugari egozten 
dizkio; gainera azpimarratzen du Gipuzkoari erlijioak eta euskarak aparteko 
babesa ekarri diotela. Alderdi liberalen eta tradizionalisten artean zegoen 
liskarra nabarmena da idatzi hauetan. Dena dela, XIX. mendean, nahiz eta 
Diputazioak oinarrizko irakaskuntzaren kontrola izan, ezin daiteke esan 
espainiartzat har daitekeen eredua apurtzen edo aldatzen ahalegin handirik egin 
zuenik. Une berezietan salbu, esan dezakegu euskal instituzioek ez dutela 
euskarazko hezkuntza bultzatu, eta garatu den alfabetatzea gaztelaniaren 
irakaskuntza errazteko izan dela, behin- behineko elebitasuna dela medio. 

Une hartako euskal hezkuntza-politikak hainbat gai argitzeari begirako 
azterketa-sorta eskatzen du: lehena, Estatuko Administrazioaren eratze-
prozesua XIX eta XX. mendeetan zehar; bigarrena, euskal diputazioen 
administrazio berezia estatuko politika orokorraren esparruan inkardinatzea eta, 
azkenik, euskal Foru Aldundiei hezkuntzaren arloan eragiten dieten 
eskuduntzak. Horiek guztiak, hainbat mendetan zehar izandako estatuko 
politikarekin eta Administrazio orokorrarekin lotutako gaiak dira eta baita 
Estatuaren eta euskal lurraldeen arteko botere-erlazioen marko desberdinen 
ingurukoak ere (Garmendia eta Davila, 2003). 

Historian zehar, Administrazio Publikoari dagokionez, euskal probintziek 
berezitasun nabarmena izan dutenaren ideia hain hedatua dagoenez, gaur 
egunera arteko jarraitutasunaz hitz egin dezakegu, tentsio gaberik izan ez diren 
Estatuaren eta euskal Diputazioen arteko hitzarmen-marko desberdinetan 
barna. Lehen garaietan, harreman horiek Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko 
probintzia-foruek arautzen zituzten eta indarrean iraun zuten Bigarren 
Karlistaldiaren ostean, 1876an, behin betiko galdu ziren arte; Nafarroaren 
kasuan, aldiz, 1841ean galdu ziren eskumen horiek.Ondoren, Bigarren 
Errepublikaren garaian, denbora labur batez berreskuratu ziren Autonomia 

                                                 
16Hezkuntza Publikoari buruzko Lege Orokorra, 1957-9-9. 
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Estatutuen bidez eta, azkenik, 1978tik aurrera, Autonomien Estatua 
osatzearekin batera. 

Foruak guztiz galdu baino bi urte lehenago, Euskal Herriko udalei 
hezkuntza antolatzeko eta maisu-maistrak aukeratzeko zuten eskumena, kendu 
zien Espainiako gobernuak. Handik aurrera nekazal-auzoetako eskolak izan 
ziren bakarrik udalaren eskumen, eta auzotarrak eurak arduratu ohi ziren 
inguruko pertsona ikasi bat aurkitzen, maisu-maistra lana egin zezan. Haurren 
gurasoek ordaintzen zuten kuotaz eta udalaren dirulaguntzaz eman ohi zioten 
mantenua irakasleari. 

Foruak 1876an galtzeak probintzia-erakundeen eskumen politikoen 
amaiera ekarri zuenez, "Foru Aldundi" gisa zuten izaera galdu zuten. Euskal 
Aldundien eskuduntza politikoa hezkuntza barne hartzen zuten eskumen-sorta 
zabalera iristen zen. 

Administrazio-eskuduntza hori eztabaidagai bizia izan zen XX. mendeko 
lehen herenean, bereziki Kontzertu Ekonomikoak berrikusterakoan, edo 1917 
eta 1919 artean egon ziren autonomia-eskaeren garaian. Primo de Riveraren 
diktadurak ezarritako baldintza berriek probintziako politikaren zenbait ezaugarri 
aldarazi zituzten eta Estatuaren presentzia nabarmenagoa izan zen Aldundiaren 
jardueretan, nahiz eta euskal eta nafar diputazioak ez ziren bertan behera utzi 
eta beren berezitasun ekonomiko eta administratiboak errespetatuak izan ziren.  

Lehen adierazi bezala, fenomeno kultural, politiko eta ekonomiko horiek 
Estatu moderno bat eratzeko funtsezko egiaztapenean bat egiten zuten: 
Espainia ez zen benetako Estatu nazional gisa existitzen. Estatuaren 
normalizaziorako joera XX. mendeko lehen herenera arte ez zen indartu eta, 
beraz, une horretan hasi zen, Estatuaren Administrazioak Espainiaren 
modernizazioan zuen paperari garrantzia gehiago ematen. Zeintzuk ziren 
Estatuaren benetako modernizazioaren oztopo nagusienak? Bada, prozesu hori 
berankorra izatearen gakoetako bat tokiko errealitatea izan zen; Espainia, bere 
horretan, probintzia hutsa zen eta Madrilek Estatu nazional ezegonkorrari 
eusten zion. Probintzien banaketak, 1833an, XIX eta XX. mendeetako funtsezko 
administrazio-egitura sortu zuen: Diputazioak probintziako hautazko organo gisa 
eta Gobernadore Zibila estatu zentralaren ordezkari gisa. Eskualdeen 
botererako zirrikitu bakarrak Estatuan 1841ean Nafarroarako itundutako legea 
eta, 1839an, euskal erkidegoko probintzien foruen berrespena izan ziren. 
"Monarkiaren konstituziozko batasunaren aurka egin gabe" onartu ziren 
eskumen horiek eta 1876an, Bigarren Karlistaldiaren ostean, bertan behera utzi 
ziren.Une honetan euskal gizartea erlijiozalea eta tradizionala zen bere 
baloreetan, baina Antzinako Erregimenetik oinordetzan jasotako bizimodua 
atzera bueltarik gabe bestelakotu zuen aldaketa prozesuan jada murgiltzen 
hasia, eta politika mailan, Foruen galeraren aurrean, etsi ez zuena. 

1876ko Konstituzioa, Espainia nazio gisa ulertuz, indarrean egon zen 1923 
arte eta 1930-31 bitartean eta ez zuen probintziak eta udalerriak ez ziren beste 
lurralde-banaketarik kontutan hartzen. Hiru euskal probintziek sinatutako 
Kontzertu Ekonomikoak ziren soilik erregimen ekonomiko desberdineko 
elementuak. Gainerakoan, estatuaren konstituziozko batasuna gailendu zen eta 
zentralismoa administrazioaren antolamenduan.  
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Bigarren Karlistadaren amaiera aldera (1872-1876) Aro berri baten atarian 
zen euskal gizartea.Industria Iraultza ernaltzear baitzen Hego Euskal Herriko 
zenbait aldetan eta baita Lasarte-Orian ere. Ziklo bat itxi eta beste baten ateak 
zabaltzekotan ziren. Bada, Iraultza horrek laster ekarri beharko zituen 
berrikuntzen artean nabarmentzekoa da hedabide idatzien garapen azkarra.  

Udalek autonomiarik ez zutelako, alde batetik, eta euskaldun tituludunik ez 
zegoelako (Donostian ez zegoen Maisu-Maistren Eskolarik 1965 arte) bestetik, 
XIX. mendearen azken hamarkadatik aurrera , Lasarte-Orian  zein beste herri 
askotan  Euskal Herritik kanpoko maisu eta maistrak izan zituzten askotan. 
Horrez gain, estatuak gero eta gehiago arautu zuen hezkuntza uniformatze 
nazionala lortzeko, besteak beste. Horren adibidea da 1857an Moyano 
ministroak ezarri zuen legea eta ondoren egindako lege eta xedapenak.  

Eskola guztiak konfesionalak izan arren, erlijiosoek zuzendutako eskolak 
ere ireki ziren maisu-maistra laikoen eskolekin lehiatuz. Lasarte-Oriak ez zuen 
une honetan lehiakortasunerako eskola mota hauetakorik. 

Lehen hezkuntzako kurrikulumari dagokionez, 1872ra arte, hau da Udalek 
maisu-maistra guztiak kontratatu ahal zituen arte, berak zuelako hezkuntzako 
eskumena, kontratuan maisu-maistrak zein ikasgai eman behar zituen zehazten 
zen, besteak beste GHri ez zaio egiten inongo aipamenik. Bistan da, XIX. 
mendeko Gorputz Hezkuntzari  buruzko teori eta praktika berriak oso urrun 
daudela oraindik Lasarte-Oriako eskoletatik. Errestaurazioa sortu zen atari 
aurrean gaude, 1874an alegia. Kazikismoa, garapen desberdina eta masa 
gizarte berriaren sorrera emango da hain zuzen.  

Mutilei zegokienez, irakurketa, idazketa, gaztelaniaz hitz egitea, lau 
erregelak ikastea eta kristau ikasbidea ziren ikasgaiak. Udalak berak agindu ohi 
zion maisuari alfabetatzeko prozesua nola egin behar zen: hasieran letrak 
irakatsi, ondoren irakurketa eta, azkenik, idazketa. Badirudi kurrikulum hau 
oinarrizkoa zela eta klase partikularretan, adibidez, maisuek beste gai 
sakonagoak eman ohi zituztela. Goi irakaskuntzak, hein handian erlijiozko 
ordenek ematen zutena, gutxiengo urri bati erresalbatuta jarraitzen zuen.  

Nesken kurrikuluma, berriz, desberdina zen. Etxeaz arduratzeko eta ama 
izateko heziketa eman nahi zieten agintariek emakumeei. Lehenbiziko 
baldintzan bertan ikus daiteke neskek ez zutela derrigorrez irakurketa eta 
idazketa ikasi beharrik: hartan aritzea nahi zutenek ikasiko zuten, soilik. Baina, 
ostera, nahitaezkoa zuten otoitz egiten, dotrina eta Jaungoikoarekiko beldurra 
izaten ikastea, sakramentuak maiz hartzea, eta horiez gain, gorua, josketa, 
etxeko lanez eta ekonomiaz eta horren erantzukizunaz jabetzen ikastea.  

XIX. mendearen erdialdetik aurrera, jada, nesken ikasketa intelektuala 
finkatu zuten; horiek ere beste sexukoek ikasten zutena ikasi beharko zuten: 
irakurketa, idazketa, aritmetika, gaztelania-gramatika eta ortografia. Eduki 
hauekin batera, lehen esandakoak ez zituzten ahaztu: erlijioa eta moralaren 
heziketa eta etxeko lanen irakaspena. Hain zuzen, ikuspegi horren arabera, 
emakumearen tokia eta etorkizuna etxean zen oraindik ere.  
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Bigarren hezkuntzan oinarrizko irakasgaiak gramatika eta latina ziren. 
Esan behar da, maila hau gutxi batzuek ikasten zutela, gehienbat eliz-ikasketak 
egitea nahi zutenek. Aipatutako irakasgaiez gain, erretorikak, filosofiak eta 
antzinateko historiak eta historia modernoak osatzen zuten kurrikuluma. 

Une historiko jakin horretan Euskal Herrian GHren munduari lotutako kirol-
jarduerak zehaztea nahikoa zaila gertatu zaigu, bereziki, kontuan hartzen 
baditugu Gorputz Hezkuntza eta Kirola terminoen artean dagoen kontzeptu-
nahasketa, alde batetik, eta nagusi ziren erregimen politikoen eragina, bestetik, 
bai eta bibliografia espezializatuan zein garai hartako argitalpen edo 
aldizkarietan aipatu jardueren egiaztapen eskasa ere.  Baldintza horiek guztiek 
bere sorrera eta bilakaeraren inguruko kontakizun koherentea osatu ahal izatea 
eragozten dute. Hori dela eta, bereziki Pastor Pradillo (1995)  eta Vizuete 
Carrizosa (1999) egileen lanak nabarmendu behar ditugu, gaur arte gure herrian 
GHren eta kirolaren sorrera eta bilakaerari buruz egin diren lan osatu eta 
zehatzenak burutu baitituzte. Bi egileek ikerketa-lan bikaina burutu dute, interes 
handiko dokumentuak biltzeaz gain –horietako asko jada desagertuak edo 
aurkitzen zailak–, ahozko iturri-sorta zabalera jo baitute. 

2.5.2. 1876. Irakaskuntza Erakunde Librea (Institución Libre de 
Enseñanza, hemendik aurrera ILE)  

Gobernuaren txandatzeak bezalaxe, hezkuntzaren alorrean ere 
etengabeko aldaketak pairatzen ziren dekretu eta zirkularren bidez. 
Irakaskuntza Erakunde Librea (ILE) 1876an sortu zuten Unibertsitatetik 
aldendutako hainbat irakaslek eta horien artean, erakundearen bizitzan zehar, 
Giner de los Ríos anaiak nabarmendu ziren. Erakundean krausismoaren 
irakaspenak aplikatu zituzten, hau da, positibismo morala irakaskuntzan 
txertatzea zuten helburu. GH Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ataletako 
curriculumean txertatu zuten. "Aretoko gimnastikari" dagozkion ariketa horiek, 
beranduago, joko tradizionalei utzi zieten lekua, hala nola, frontoiari Euskal 
Herriaren kasuan eta, leku gehienetan, futbola bezalako joko anglofiloei. Hor 
aurkituko ditugu, besteak beste, lehen kanpaldiak, mendira irteerak, eskola-
udalekuen antolaketa eta abar luzea. Irakaskuntza Erakunde Librea (ILE) 
sorreraren jatorrian, indarrean egon zen hirurogeita hamar urteetan aldatu ez 
zen birsorkuntza moralaren proiektua aurki dezakegu: "gizon berria" sortzearen 
ahalegina da, modu idealean, filosofia krausistaren proiektuan nabarmendua, 
erabat degradatua zegoen herrialdearen egoera moralari aurre egiteko gai; eta 
are garrantzitsuagoa dena, hori gailendu eta norbanakoaren eta taldearen eredu 
berri bat sustatzeko gai, arrazional, etiko eta gizatiarragoa. Bere helburu 
nagusia osoko hezkuntza moralera iristea zen, bai eta birsorkuntza lortzea ere. 

Ikasketetan egin zituzten berrikuntzak ugariak izan ziren, baina 
azpimarratu beharko litzateke ILE garai hartan arte-irakaskuntzaz eta GHz 
arduratu zen erakunde bakarra izan zela. Pastor Pradillo-ren (1995, Op.cit., 
248.or.) lanaren arabera, gure herrian ILEk bultzatutako gorputz-jokoak gaur 
egun ezagutzen dugun eskola-kirolaren ernamuina izan ziren. Egileak ILEren 
irakaskuntza-proiektua aipatzen duenean, "azpimarratzekoa da jokoei 
eskaintzen dieten arreta eta, pixkanaka, eragin ingelesaren bidez, joko 
antolatuari eta, azkenik, Espainia beren ezarpen eta hedapenean aitzindari 
izango duten kirolei".  
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Pixkanaka, askotan Espainian kirol-modalitate berriak sartu zituzten izaera 
erlijiosoko ikastetxe pribatuak beren ikasleen kirol-praktikari arreta berezia 
eskaintzen hasi ziren, haurraren izaera lantzen zuen eta gizarteratzearen aldeko 
elementu gisa erabiltzen zen, baina baita hainbat txapelketatan ikastetxearen 
ordezkari gisa aritzen ziren ikasleen bidez ospea irabazteko bide gisa ere. 

Euskal Herria ez zen praktika horretatik urrun ibili; beste herrialde 
batzuetan bezalaxe, kirola gizarte-fenomeno gisa hedatu zen heinean, botere 
publikoak, alde batekoek zein bestekoek, beren interes ideologikoen alde 
kontrolatu eta erabiltzeko borrokan hasi ziren. Testuinguru horretan, GH eta 
Kirola ideia politikoen zati izatera pasa ziren, ikastetxeen beren baiespen 
onartuarekin.  

Bien bitartean, Espainiako gainerako lekuetan, 1879 arte ez zen Bigarren 
Hezkuntzan GHren derrigortasuna proposatu (hainbat irakasleren 
proposamenez ikastetxeetan Gimnastika irakasgai ofizial gisa ezartzea 
eskatzen zen).   

Bi urtean, inor ez zen gaiaz arduratu, baina 1881eko urriaren 31n, GHren 
aldeko Manuel Becerra-k proposamena errepikatu zuen irakaskuntza ofizialean 
gimnastika birsorkuntzaren aldeko jarduera aberkoi gisa agertzen zuen legea 
onartu zen arte. Ariketa fisikoa ikastetxeetan ofizialki ezarria zuten herrialdeen 
adibidea jarraitu behar zuen Espainiak. 

Zertxobait beranduago, 1883ko martxoaren 9an, gimnastikaren 
irakaskuntza ofizial bihurtu zen Espainian.  Urte batzuk beranduago, 1893 eta 
1895 artean, Gimnastika Higienikoaren kontzeptua sortu zen. Gimnastika mota 
horrek "jarduera fisiko, moral eta intelektualen arteko garapen harmonikoari" 
bide ematen zion eta institutuetan Gimnastika Higienikoaren katedrak sortzeko 
laguntza izan zen. 

Filosofia hori jarraituz, Euskal Herriko hainbat ikastetxek, hasiera batean 
oinarrizko ikastetxe publikoetan gimnastikaren irakaskuntza arautu zuten, nahiz 
eta ez zituzten nahi zituzten helburuak lortu. Garai hartako ikasleen 
irakaskuntzan ariketa fisikoa txertatzearen beharra kontutan hartzen zuen ideia 
berritzailea izan zen, irakasgaia emateko modua bera ere arautuz. baina 
1881eko urriaren 31n, GHren aldeko Manuel Becerra-k proposamena errepikatu 
zuen egoera onaren barruan kokatu behar da, onenen artean zegoela uste 
baitzen, irakasle- eta eskola-kopurua zein eskaintzen zitzaizkion baliabide 
ekonomikoak kontutan hartuta17. 

XIX. mendeko azken herenean, beste irakasgai batzuekin batera, ikasketa-
planetan GH onartzeak alderdi politikoen txandakatzearen ondorioak pairatu 
zituen. Oreka politiko berezi hori zela eta, liberal eta aurrerakoiekin 
derrigorrezko praktika izatetik, kontserbadoreak boterera iristean borondatezko 
edo desagertua izatera pasatzen zen. 

 

                                                 
17Montero,M.; “Problemas pedagógicos”, El Correo, Bilbo eta Bizkaiko kronikak, 2001-11-18, 10. or. 
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GH kontutan hartzen zuten legeak indarrean denbora gutxi egon baziren 
ere, GHren aldeko iritzia hedatzen joan zen pixkanaka eta horri esker, hurrengo 
mendean, garatzeko aukera izan zuen. 

XIX. mende amaieran, irakasgaia instituzionalizatzeko prozesua sendotu 
egin zen, hezkuntza-sistemaren barruan kontzeptualizazio argi eta 
homogeneoarekin: 

"Mende horren amaiera arte ez zen "gorputzean" interesa duen zati bat 
Osoko Hezkuntza kontzeptuaren barruan jasotzeko joera argia antzeman. 
Politikari guztiak hezkuntza-edukien barruan ezartzeko konponbideak proposatu 
zituzten baina, aldi berean, guztiek pairatu zuten ikuspegi kontzeptual eta 
metodologiko desegokia". (Pastor Pradillo, 1997:234). 

XIX. mendean pairatu ziren oztopo ugariek (indarberritze nazional geldoa 
Napoleonen aurkako sei urteko gerraren ondoren, absolutisten arteko borrokak, 
karlistaldiak, nahasketa politikoa, krisi dinastikoak, altxatze militarrak, I. 
Errepublikaren porrota...) politika iraunkor eta eraginkorrak ezartzea zaildu zuten 
eta, aldi berean, GHz arduratu ziren pertsonaia entzutetsu gutxi horiei botereak 
ez zien arretarik jarri.  

GH hezkuntza-sisteman txertatzeko ibilbidea zehazten duten XIX. 
mendeko gertaerak ikasketa-planen eta erreformen txandakatzeak baldintzatu 
zituen.Txandakatze hori alderdi-bitasunaren egoerak sortua zen, ideologia 
kontrajarrien etengabeko borrokan, eta horrek politikaren eta eskolapen 
nazionalaren inguruko irizpide garbien gabezia eta nahasketa eragin zituen. 
Ikuspegi sozio-politiko horri Elizak igorritako dualismo pedagogikoa gehitzen 
bazaio, GHri hezkuntza-sisteman eustea eta irakasgaia lantzeko modua bera 
baldintzatua zegoela ikus dezakegu18. 

Irakurketa orokorra egiteko asmotan edo, hauxe esango genuke: 
Espainiako historiak nortasun espezifikoaz jazten zuen nazio espainiarra eta, 
beraz, identitate-erreferentzia eskaintzen zien herritar espainiarrei, talde edota 
komunitate-nortasuna indartuz (uniformizazioak batu egiten du nazioaren 
historia); hots, Espainiako herritarrek Espainiako historian- asmatua edo ez, hori 
beste kontu bat da-aurkituko zuten espainiar izatearen identifikazio-ardatz 
komuna, sentimendu nazionala, eta kontzientzia nazionala sortuz eta kohesio 
nazionala indartuz. 

Hala ere, XIX. mendean, adierazpen berri horiek eta baita, Joko Olinpikoak 
bezala, nazioarte-mailan hobeto arautu eta instituzionalizatutako beste bide 
batzuk ere, gutxieneko erabilgarritasun soziala bilatu behar zitzaion moderno 
eta irtirinen (coqueto) moda xelebrea baino ez zen eta batzuetan modu berezian 
ulertua. Handik gutxira, oro har, eta baita juridikoa bezalako alor urrunetatik ere, 
kirol-praktikaren azterketa proposatu zen, zenbaitek, jada garai hartan, 
gizartearen onurarako zela arrazoitzen baitzuten, lan- edo bizi-baldintza jakin 
batzuen ordain higienikoa zela eta, konpentsazio horrek gehiegizko 
sedentarismoaren eraginei aurre egingo baitzien. 

                                                 
18García Ferrando (1990:133): “Eskola arruntak azken finean gorputz-hezkuntzari bizkarra emanez bizi dira, eta 
gimnastika eta kirolaz maiteminduta dauden zenbait maisuren ekimenagatik ez balitz, ikasle gehienek ez dute batere 
hezkuntza fisikorik jasotzen maisu eta maistren aldetik”. 
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Kirolaren bilakaera, ordea, gimnastikarena ez bezalakoa izan zen. 
Desberdintasun horren muinean bi arrazoi daude: lehena, kirola praktikatzeak 
ez zuen administrazioarekiko menpekotasunik eta bere garapenerako ez zen, 
legez arautu beharreko programak zituzten erakunde publiko edo pribatuen 
beharrik; bigarrena, kirolaren filosofia jokoen antzekoa da, hau da, jarduera 
osasuntsua izateaz gain, praktikan jartzen duenari dibertsioa eta poztasuna 
eskaintzen dizkio eta beraz, burutzera bultzatzen gaitu. Ezaugarri horiei esker, 
kirola berez eta etenik gabe garatu zen eta izaera klasista eta aristokratikoa 
gainditu zuenean, gizarte osora hedatu zen. Gobernuek jarduera berriarekiko 
interesa agertu zuten azkenean, baina beti, gero eta handiagoa zen gizartearen 
ekimenak berak gainditu zituen. 

Bestalde, kirol modernoa deiturikoaren definizio-prozesuak ez zuen 
ideologikoki izaera neutrala izan, berehala bere testuinguruarekin koherente 
egiten zuten eta egintza kultural gisa integratzen zuten balioen inguruko 
norgehiagoka ezarri baitzen. Kirol modernoaren esanahia ulertzeko kirolak 
berak eragiten dituen ezaugarri berri guztien multzoa azpimarratu behar dugu: 

A) NONDIK HASITA 

    a.1.etikoki balio desiragarri bilakatzen duen legitimazio kultural berritik eta 

    a.2.gizartearen geruza guztiei gozatzeko aukera eskainiko dien demokratizazio 
sozialetik, 

B)  NORA ARTE 

 b.1. berregituratze politiko eta ideologikora arte eta 

   b.2. bere funtsezko estrategietako bat bilakatu duen merkataritza-
korporatizaziora arte. 

Kirolaren dimentsio-aniztasun berri hori izan zen, beranduago, XX. 
mendeko azken hamarkadan, 1990eko Kirolaren Lege Espainiarra laburtzen 
saiatu zena, hitzaurrean, bere zilegitasun soziala justifikatzen duten funtzioak 
deskribatzerakoan. Bertan, gaur egun ezaugarritzen duen "zaletasun" biziarekin 
jarraitzen duen gizartean kirolaren legitimazio filosofiko, etiko eta politiko osoa 
aurkituko dugu. 

Baldintza horren ondorioa berehala antzeman zen hainbat ezaugarriz 
osaturiko prozesuaren bidez: Estatuaren esku-hartzea, komunikabideek 
emaniko bultzada, garai hartako gizarte espainiarraren desberdintasun 
heterogeneo eta ia erradikalen ondorioz emandako gizarteratze desberdina eta, 
azkenik, kirol-praktikaren gizarteratze zaila garai hartako klase burges txikian 
edo joera aurrerakoia zuen abangoardia intelektualean soilik izan baitzuen 
nolabaiteko onarpena. Nolanahi ere, kirol modernoaren hedapen-prozesuak 
gainerako kirol-jarduera tradizionalak utzarazi zituen, antropologikoki horien 
baliokide izan gabe.Tradizioekin talka egin zuen eta, ondorioz, gatazka sorrarazi 
zuen kirol berriak aldarrikatutako eta ezbairik gabe bere jatorrizko esparru 
anglosaxoian aitortzen zitzaizkion balioetako asko jada jasota zituzten 
erakundeekin.Baldintza-sorta horretatik kirol-hedapenaren bereizgarri izango 
genuen ezaugarria ondoriozta daiteke: ideologizazioa. Kirolak pairatutako 
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erabilpen ideologiko hori ez da adierazpen ugari izan zituzten interes politiko, 
erlijioso edo kultural jakin batzuei lotua soilik, horretaz gain, testuinguru 
zabalago bati egiten baitio erreferentzia, Euskal Herria salbuespen ez duen 
izaera soziologiko eta antropologiko dunari. 

XIX. mende amaierako eta XX. mende hasierako gorabehera politikoak 
zirela eta, Euskal Herrian hezkuntza-alorrean GHren irakasgaiarekiko begirune 
eta interes eskasa antzeman zitekeen. Arautegiak etengabeko aldaketa izan 
zuen 1894tik 1900era. Mende aldaketarekin soilik eman zitzaion garrantzi 
handiagoa GHren hezkuntza-balioaren aldarrikapenari, nahiz eta une hartako 
zenbait erakunde liberaletako ekimen bakartuenak izan. XX. mende hasieran, 
sakoneko erreforma atzeraezina bihurtu zen, ikastetxe arruntetan eta lehen 
hezkuntzan aplikatzen ari ziren erreformekin bat eginda.  

 Baina gimnastika, bere hurrengo modalitateetan, ez zen herritarren 
artean hedatzera iritsi eta areto militarretara eta ikastetxeetara mugatu zen. 
Bitartean, Ingalaterran, sports izenekoak gailendu ziren; joko folklorikoen 
berregiteak ziren, lehiakideen arteko indarkeria-maila jaitsita. XIX. mendean 
zehar, britainiar inperioak bere kirol modernoaren eredua inposatzea lortu zuen 
ia mundu osoan: jokoan beren artean lehiatzen duten taldeak jokoa amaitzen 
denean irabazleak edo galtzaileak izango dira. Indarrean zegoen kirolaren 
eredua da, hain zuzen ere, XX. mendean zehar unibertsal bihurtu zena. 
Coubertingo baroi frantziarra kirol ingelesen praktika hedatuz lehen olinpiada 
modernoak antolatu zituen anglofiloa dugu. Kirol ingeles horiek kontinente 
europarrean gailentzen ziren areto eta pabiloietako gimnastika indibidualista 
hura baino ikusgarri eta lehiakorragoak ziren. Kirol modernoaren praktika 
berehala hedatu ziren Europan barna.Gorakadak industria-lantegi handien 
sorrerarekin bat egin zuen. Euskal Herrira Bizkaiko Labe Garaietan jardun zuten 
ingeniari ingelesen eskutik iritsi ziren.Halaber, Espainiako lehen futbol taldea, 
Recreativo de Huelva, 1889an sortu zen Huelvako Río Tinto-ko meatzetara 
joandako ingelesen bidez. Langileburuek lanaren arauak ez ezik, kirolarenak ere 
erakutsi zizkieten langileei. Futbol klubak, Ingalaterra, Frantzia, Italia nahiz 
Euskal Herrian, langileez osatuak zeuden, Henry Ford-ek sustatutako ideietako 
bat betez: langileen denbora librea irizpide moralen menpe kontrolatzea.Talde-
kirolek langileen aisialdiari edukia eman zieten, lehenik, kirola bera praktikatzen 
zuten pertsonen gisa eta, ondoren, ikusle gisa. Lehen kirolariak jende snob edo 
bitxitzat hartu baziren ere, pixkanaka beren jarduera jarrera positibo eta 
onuradun gisa aitortzen hasi zen gizartea. Madril, Katalunia eta ondoren Euskal 
Herria eta hainbat hirigune kirol-fenomeno hasi berriaren lehen guneak izan 
ziren. 

Kontrolaren ideologiak, lantegi barruan zein kanpoan, eskola barruan eta 
kanpoan ezarri nahi ziren balioen antzekoak zituen. Irakasleek ikasmahaietan 
eserita zeuden ikasleengan burutzen zuten zainketa jolastokietara iritsi zen eta 
bertan, GHko irakasleek gorputzaren zati desberdinetarako agindutako 
mugimenduak egiteko arauak jartzen zizkieten ikasleei. Heziketa militarrean ere 
uniformetasun-emaitza sinkronikoa lortzen zen soldaduei ezarritako ariketa-
taulen bidez. Hala ere, kirol ingelesarekin taldeko izaera –team– zuen diziplina 
eskaini zen: talde-lana eta aurrez ezagutzen ez den amaiera izango duen 
jokoaren emozioa. Kontrol-arau berriak ezarri ziren, hala nola, jokalari bakoitza 
zelaiaren toki jakin batean kokatzea, zeregin jakin batzuetan espezializatzea 
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edo bere mugimenduak talde-taktiken araberakoak izatea. Funtzio eta 
hierarkien banaketa hori erakundeetan paraleloki eman zen lanaren 
banaketarekin batera etorri zen, bereziki fordismoarekin, langilea kate-lanean 
diharduen talde baten barruan txertatzen baita. Hori dela eta, taldekako kirola 
arautzearen ideiak arrakasta handiagoa lortu zuen mendebaldeko herrialde 
garatuetan, kiroletako arauak bat baitzetozen laneko arauekin. 

Ez dira datu asko ezagutzen garai horretako Lasarte-Oriako eskolari 
buruzkoak. Bigarren Karlistaldiko gertakarien ondoren, eskolak Udal egoitzetatik 
at gelditu ziren modu probisionalean baziren ere. Nesken eskolaren kasuan, 
Kale Nagusiko 13. zenbakian zegoen kokatua. (Gure-etxea tabernaren 
portalean). 

Beste behin, Lasarte-Oriako eskolak etengabeko eztabaida iturri izan ziren 
mende honen amaiera arte Hernaniren eta Urnietaren artean. Bi udalak aurrez 
aurre zeuden eta egoera honek luzaroan iraungo du gainera.  

2.5.3. GH irakasgaiaren behin betiko ezarpena: XX. mendea  

Asteko aldaketa sozio-ekonomikoak ate joka. XX. mendean politika 
liberalen eta zentralismoaren indarra nagusitu eta hezkuntza-politika estatalista 
finkatzeko lehenengo urrats eraginkorrak eman ziren. Aldaketa sozialei 
dagokienez, Gipuzkoan aldaketa mailakatua izan zen, ohitura zaharrak eta joera 
berriak tentsio handirik gabe txertatzen joan ziren.Lasarte-Oriako eta inguruko 
industrializazioa, historiagileen iritziz beste herrialde askorekin konparatuz 
aldaketa gutxi izan duen herrialdea izan da. Aurreneko lantegiak XIX. 
mendearen erdialdean (1848) hasi ziren funtzionatzen. 

Mende hasieran eskolara joateko joera gutxi zegoen. Garaiko ideologia isla 
oso berezia zen. Politikoek beren kontuekin jarraitzen zuten bitartean, Lasarte-
Oriako baserritar zein biztanleen askoren jakintza  egoera penagarria zen. 

GHren egoera XIX. mendea amaitzerako, lehen ikusi bezala, ez zen oso 
itxaropentsua.Pestalozziren Eskolan hasitako hezkuntza-lerroa hautsi izan ez 
balitz, irakasgaia ikasketa-plan eta ikastetxe guztietan egongo litzateke eta 
gainera, irizpide higienikoak jasotzeaz gain, gimnastika-ariketak, paseoak eta 
ibilaldiak praktikatuko lirateke. Baina hezkuntza-eredu liberala, gizonaren osoko 
prestakuntzara bideratua, bertan behera geratu zen arrazoi politikoak zirela eta, 
GHren kaltetan norbanakoaren prestakuntza intelektualari garrantzi gehiago 
ematen zioten beste hezkuntza-eredu batzuk ezarriz. 

GH Hezkuntza Sisteman txertatu izana, nahikoa berria da eta horretara 
iristeko bidea zailtasunez betea izan da. Ezingo dugu txertatze hori eman arteko 
bilakaera ulertu une hartako egoera sozial, ekonomiko eta politikoa kontuan 
hartu gabe, XIX. zein XX. mendeetan. 

Hainbat hamarkadatan, GHk fase desberdinak zeharkatu ditu eta eman 
diren hainbat egoera sozio-politiko-ekonomikoen araberako ordenamenduan 
hainbat eskumen esleitu zitzaizkion.  XX. mendeko lehen urteetan, Lehen 
Hezkuntzako ikastetxeak GH irakasgaia emateko baliabide eskasak zituen. 
Cambeiro-k (1997:194) honela adierazi zuen bere tesian: 
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"Maisuek Ikastetxe arruntetan jasotzen zuten prestakuntza fisiko 
eskasarekin eta gai horretan eta beste batzuetan gure eskolek pairatzen zuten 
baliabide-hornidura eskasarekin, ezin harritu gintezke lehen hezkuntzako 
eskoletan GH irakasgaia, ematen ez bazen, oso urria eta eskasa izateaz". 

Jada, Miguel Piernavieja del Pozo-k, 1962an, "La Educación Física en 
España: Antecedentes histórico-legales" (Gorputz Hezkuntza Espainian: 
aurrekari historiko-legalak) izeneko lanean Espainian GHren araudiaren 
azterketarekiko lau etapa aipatzen zituen: 

-Lehen Etapa: Errege Institutu Pestalozziarra sortu eta gimnastikaren derrigortasunerako 
lehen Lege-proposamenera arte, 1806tik 1879ra. 

-Bigarren Etapa: Lehen lege-aldarrikapenetik gerra zibilaren hasierara, 1876tik 1936ra.  

-Hirugarren Etapa: Maila guztietan gimnastika derrigorrezko irakasgai gisa ezarriz 
Batxilergoko Ikasketa-plana aldatu zuen lege berritik Gorputz Hezkuntzari buruzko Legea (Elola 
Legea) onartu zen arte, 1938tik 1961era. 

-Laugarren Etapa: (Hernández Vázquez irakasleak bere "Profesor de EF: pasado, 
presente y futuro" lanean gehituta), 1961etik 1980ra, Gorputz Kultura eta Kirolari buruzko Lege 
Orokorraren onespenera arte. 

-Bosgarren Etapa: 1980tik gaur arte. Logse-ren eratzea (1980), Kirolaren lege orokorra 
(1990) eta Kalitatearen legea (2002) aipatu daitezke beste batzuen artean. 

2.5.3.1. Lehen Hezkuntza XX. mende atarian 

XX. mendeko lehen urteak konplexuak izan ziren hainbat alderi 
dagokionez,hala nola, politika eta hezkuntza alorretan. Berrezarkuntzak eta bere 
birsorkuntzarako proiektuek ilusio handiak sortu bazituzten ere, oinarrizko 
idealen pixkanakako hondoratzeak zapuztu egin zituen. Alderdien txandakatzea 
ardatz zuen Canovasen sistemaren amaierarekin gobernuak azkartasunez 
aldatzen ziren eta beraz, epe luzerako proiektuak ezin izan ziren zehaztu. 
Egoera politiko zailaren aurrean, hezkuntza albo batera utzia izan zen, are 
gehiago Lehen Hezkuntzaren kasuan, erreforma-asmoak bereziki Bigarren 
Hezkuntzara eta Unibertsitatera bideratu baitzituzten. Birsorkuntza zaleek, 
herrialdea hobetzeko zituzten planetan hezkuntzak zuen garrantziaren jakitun, 
gaiari buruz idatzi zuten hezkuntzaren egoera negargarria salatuz. Lasarte-
Oriaren kasuan, Oria auzoko Etxeluze etxean (Tolo-kale) egokitu zen eskola 
txiki bat (1895) garaiko  premiei erantzuteko Brunet enpresaren laguntzapean. 

Nahiz eta birsorkuntza zaleak ez ziren soilik berritze pedagogikoa eskatzen 
zuten bakarrak. Liberalak 1901ean iritsi ziren boterera eta beren ustez, maisua 
hezkuntza-sistemaren giltzarri zen. Lehen Hezkuntzari dagokionez, 1901eko 
urriaren 26an, Estatuak ikastetxe publikoetako maisuei ordaindu beharreko 
soldatei eta eskoletarako materialei erreferentzia egin eta lehen hezkuntza 
berrantolatu zuten neurriak jasotzen zituen Errege Dekretua argitaratu zen. 
Lehen hezkuntza publikoa hiru mailatan banatu zuten: haur hezkuntza, 
oinarrizko hezkuntza eta goi hezkuntza (2. art.); hiru maila horiek beren 
irakasgaien artean gorputz-ariketak dituzte (6. art.). Lege horrek, batxilergoko 
goi mailetan gimnastikari eskainitako bi ordu aurreikusten zituen eta jolasak eta 
gorputz-ariketak maisuen oinarrizko mailetan, zein hezkuntzan. Eguneroko 
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maiztasuna ezarri bazen ere, neurriak ez zuen inolako emaitzarik izan, maisuek 
ez baitzuten araua bete, ezin baitzuten ezagutzen ez zuten irakasgai bat eman.  

Agindu eta dekretu berriak idazten eta onartzen jarraitu zuten baina horiek 
guztiek ez zuten inolako eraginik izan. Konponbidea oraindik iristear zegoen. 
Errege Dekretuz, 1903an, gimnastika-ikastaroak murriztu egin ziren eskola-
sisteman ardura intelektuala, garrantzitsuagoak ziren irakasgaiei eskaintzeko 
lehentasunaren beharra zela eta. Hezkuntzari buruzko lege organikoaren (LOE, 
2006) curriculum berrien onarpenaren ostean ere, 2007an, gauza bera gertatu 
zen, ordutegiak berrikustera behartuz, eta GH berriz ere kaltetu nagusia izan da 
batez beste % 25 ordu gutxiago ezarriz. Euskadi, Andaluziaren ondoren, GHri 
eskainitako ordu gehien galdu dituen erkidegoa izan da. Europako 
Parlamentuak, hitzez hitz "haurrak bizitza osasuntsu baterako prestatzea 
helburu duen" irakasgaiari gutxienez hiru ordu eskaintzea eskatzen duen 
txostena onartu zuen. Hiru ordu horiek jada badituzte Frantzia eta Ingalaterran, 
2010ean kirolari eskainitako asteko 5 ordu aurreikusten dituen plana onartu berri 
baitute. 

Maisu-maistren berariazko gimnastika-prestakuntza murriztu zen 1908an 
eta lehen ikasturtean gorputz-ariketetara mugatu zen. Ondoren, Lehen 
Hezkuntzan ikasketa-plan baten barruan ariketa fisikoari erreferentzia egiten 
zaion lehen aldia 1910eko ekainaren 8an izan zen, lehen hezkuntzaren 
antolamendu berrirako Errege Dekretua argitaratu zenean. Ikastetxe publikoek 
"Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoak" izena hartu zuten.  

Ikastetxe gehienak, mende hasieran, ikastetxe unitarioak ziren, maisu 
bakarrarekin eta hainbat adin eta mailatako ikasleak nahastuta. Herri handietan 
eragina izan zuen ikastetxeen graduazioarekin, 1910ean, irakaskuntzaren 
arrazionalizazioa antzeman zen. Gipuzkoako herri nagusienetan, eskola-taldeak 
sortu ziren, irakaskuntza-mota horretara berariaz egokitutako eraikinekin eta 
Zuzendariaren figura berriarekin. Garai horretan, derrigorrezko hezkuntzaren 
adina zabaldu zen; lehenik 12 urtetara eta ondoren, Primo de Riveraren 
Diktaduran, 14 urtetara. 

Plan desberdinek legedien etengabeko gorabehera islatu zuten. Hala, 
1912ko Planak, maisu-maistren prestakuntza-curriculumean beste aldaketa bat 
eragin zuen, eskola-sisteman garrantzi gutxi zutela eta, beranduago "maria" 
gisa hartu ziren irakasgaiak ezarri eta kentzeari dagokionez.  

Estatuko maisu-funtzionarioen prestakuntzarekin lotutako gai bat erkidego 
elebidunetan zuten presentziari dagokio, hain zuzen ere, Euskal Herria, 
Katalunia eta Galizian. Azken finean, aztertu beharko litzateke maisuen 
prestakuntzak zein neurritan baldintzatzen zuen eskolaren gaztelaniakuntza, 
irakaskuntza gaztelaniaz egin beharrak baino, kanpoko maisuena ez zen 
hizkuntzaren ohiko erabilerak eragin handiagoa baitzuen. Euskal Herrian lanean 
ari ziren maisuen % 61,8 kanpokoa zen, Katalunian % 19,5 eta Galizian, berriz, 
% 18,7 (Dávila, 1993).Zenbaketa horretan ez dira eskola pribatuetako maisuak 
sartu, ez eta udal-eskola, patronatu edo bestelako ikastetxeetakoak ere eta 
beraz, emaitza orokorrak zehaztu beharko lirateke.  
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Gauzak horrela, Lasarte-Oriaren kasuan, ikasle berrien zentsoa etengabe 
handitzen ari zen unea zen, Oriako bailarako Brunet lantegiaren  eraginez. 
Atzerritar jende askok bertan lan egiten duten uneak dira eta,  hauen haurrak 
lantegiak ezarritako eskola propioan dira eskolatzen. Behin baino gehiagotan 
arazo larriak jasango ditu maisu-maistrak gutxi ordaintzen dituela eta. 1917an 
“Aurreko-etxea” izeneko etxean eraikiko da neskentzako eskola berria eta jada 
1924an bada konstantzirik Oria auzoko zentsoa 94 neska-mutilek osatzen 
dutela adierazten duena. Gainontzeko haurrek,  Lasarte-Oriako kontzejupeko 
Eskola Nazionalean  ikasten dute. 

Euskal nazionalismoaren goieneko urteetan, hezkuntza-esperientzia eta 
pedagogia-proposamen berritzaileak eman ziren lehen nazionalismoaren 
jatorrizko pentsamendua aldarrikatzeari utzi gabe. Pixkanaka, ikastetxeen 
bizitzan, irizpide nazionalistekin bat zetozen eskola, maisu-maistren ikasketak 
eta euskararen presentziaren oinarriak sendotuz joan ziren. Prozesu horretan 
garrantzitsua izan ziren Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos 
delakoaren sorrera, 1918an, eta eginiko jarduera-sorta zabala, bereziki 
biltzarrak, baina baita gizarte-bizitzaren alor guztietan, eskolarena barne, 
burututako proposamen berriak. Bizkaian "Auzuneko Eskolak" sortu ziren eta 
Gipuzkoan, berriz, "Landa Eskolak" (Aldundiak sustatuak 1927tik aurrera, nahiz 
eta 1932 arte ez zen probintziako Landa Eskolen proiektua egin). Ekimen 
horiek, euskal hiztunen eremuetan euskararen irakaspena jasotzen zuen 
formula pedagogikoa oinarri hartuta, landa-eremuetako analfabetismoa 
konpontzeko egindako saiakeren isla ere badira (Dávila, 1993). 

Resurreccion Maria Azkueri (1864-1951) zor diogu XX. mendearen 
hasieran Euskal Herrian gutxienez 232 haur jolas egiten ziren datua, eta baita 
haietatik 134k musika edo abestitxoren bat zutela jakin ahal izatea ere. Bere 
azterketa osatzeko Euskal Herrian zehar ibili eta berriemaileak Elgoibarren, 
Amezketan, Errezilen, Lekeition, Larraunen, Baztanen eta Olaetan izan zituen 
Azkuek gaur egun galduak diren zenbait jolasen izen ezin iradokitzailegoak 
eman zituen, hala nola aldaika, altxaketan, hamar alkate, apoka, 
bonbolostina,kurruketak, gure katu beltza, kokilo, plauxan, titimiti, txorro morro, 
zaldunka, zapoka… 

Armadaren Gimnastika Eskola Nagusia Toledon sortu zen 1919an, 
abenduaren 19ko Errege Dekretuaren bidez. Eskola horretan, maisuen 
prestakuntzaz arduratzen ziren eta ikastaro berezi batzuen bidez Lehen 
Hezkuntzako GH irakasle bihurtzen zituzten, jarduera fisikoen beharraren 
hedapena lagunduz. Hori guztia, ez ohikoa bazen ere, garai hartako 
testuinguruan garrantzitsua izan zen. 

Urte bat beranduago, 1920an, Bilboko udal-arkitektoak, Ricardo Bastidak, 
Iruñean egindako Eusko Ikaskuntzaren II. Biltzarrean hitzaldi bat eman zuen. 
Bertan, Kirolera baino, Medikuntzara bideratuagoa egon beharko litzatekeen 
GHren garai hartako ikuspuntua azaldu zuen: "Gorputzak ohitura gisa ez dituen 
mugimenduak egitera behartzen gaituzten ariketa artifizialak bertan behera utzi 
dira eta ariketa naturalengatik ordezkatu dira. Metodo higienikoek metodo 
atletikoak ordezkatu dituzte. Funtsean, haurrarentzako ariketa-modu onena, 
jolasaren bidezko ariketa da (martxa, lasterketak, barrak, haga, erraketak, 
dantza, soka). Gimnastika horrek gorputza modu arruntean garatzen du. Ariketa 
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bortitzek (eraztunak, sokak, paraleloak, etab.), aldiz, zenbait gorputz-adar 
deformatu eta hipertrofiatzen dituzte".19 GH ulertu eta praktikatzeko zenbait 
modu tradizionali alternatibak aurkezten zizkieten bakarrenetakoa zen, askotan, 
modu horiek, bai orduan bai orain, egiazko, absolutu eta eztabaidaezin gisa 
mozorrotu izan baitira. 

Pablo de Alzolak GHren alde egiten zuen "gizon indartsuak gaixobera 
denak baino hobeto dominatzen dituelako bere pasioak; bere borondatea 
sendoagoa delako eta osasun onak izaera hobetzen laguntzen duelako"20. 
Pablok, jolasek GHn duten papera goraipatu zuen: "Jolasa poztasunaren 
adierazpen bat-batekoena da; hala, beren gorputzetan soberan dagoen energia 
xahutzen dute eta tratatu-idazle guztiek garapen fisikoaren ezinbesteko osagarri 
gisa dute; espirituak atseden hartzen du; buruko gaixotasunen eta 
neurasteniaren aurkako antidotoa da; sentikortasuna suspertzen du, eta olgeta 
egokiak probetxuzko ikasketarako prestatzen du, eta erabat beharrezkoak dira 
eskola-jokoetarako zelaiak biztanle askoko hirietan, belaunaldi sendoak nahi 
badira behintzat".   

Jokoen ekintza mobilizatzailea Pabloren arabera nabarmena da: haurrak 
ezagutzeko aukera onena eskaintzen diote maisuari, beren ezaugarri, 
adierazpen eta akatsak ikusiz, beraiengan eragina izan ahal izateko. Jokoa, 
zintzotasun-eskola da; borondatearena, eskatzen dituen erabaki azkarrengatik; 
diziplinarena, nagusiak eta hierarkiak sortzen dituelako, ezarritako arauak 
errespetatzera derrigortuz, eta elkartasunarena, taldeak banatuta, norbanakoa 
ezabatu eta taldearen arrakastarako lankidetza sustatzen baita. 

Pablo de Alzolaren iritziz, une horretako hezkuntza-sistema frantsesa 
imitatu behar zen, ikastetxeetan bi sexuentzako gimnastika-ariketak ezarri 
baitzituzten eta bereziki, Maisu-maistren ikasketetan neskentzat beren sexuari 
egokienak ziren jokoak garatzeko prestakuntza eskaintzen baitzen. Harrigarria 
da GH emakumeari ezarritako funtzio soziala (emakume osasuntsuak 
amatasunerako) kontrolatu eta mantentzeko helburuarekin botere politikoaren 
tresna bihurtu izana. Urte batzuk beranduago, helburu hori berariazko 
curriculum femenino batek indartuko zuen, Sección Femenina (erregimen 
frankistaren organo politikoa)  delakoak diseinatua, elkar hezkuntzaren 
aurkakoa eta gimnastika-ariketen aukeraketan hainbat mailatan adieraziko 
dena. 

Hala ere, XIX. mende amaieratik Euskal Herrian ezarri ziren erlijio-ordenen 
ikastetxeek egoera askoz ere hobea zuten ikastetxe publikoekin alderatuta. 
Proposamen pedagogiko askoz ere aurreratuagoekin, gutxieneko instalazioekin, 
lan horretarako arreta osoa zuten langileekin eta beren ikasleen aisialdiaren 
kontrol handiagoarekin, GHren eta eskola-kirolaren sustapena berehala bihurtu 
zen ikastetxe horien osperako balio, ikastetxe publikoekiko nagusitasun 
nabarmena markatuz. 

                                                 
19Eusko Ikaskuntzaren II. Kongresua: Iruñea 1920. Irakaskuntza eta arazo ekonomiko-sozialak  
20Alzola y Minondo, Pablo. La Educación Física, Moral y Cívica en las Escuelas Normales y Primarias. Egilearen Hitzaldi 
eta Mozioen Bildumako IX. L. Bilbo, 1909, 15. or. 
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Ezbairik gabe, lehen aldi horretan, orientazio euskal zalea bizi izan zen, 
baina 1921etik aurrera desegiten hasi zen. Primo de Riveraren Diktadurak 
egoera hori ilundu besterik ez zuen egin. 

Mende hasiera hori erregimen monarkikoaren amaierak, Errepublikaren 
aldarrikapenak eta Primo de Riveraren Diktadurak mugatu zuten. Aldaketa 
politiko horiek irakasgaiaren nortasun-krisian eragina izaten jarraitu zuten, 
hezkuntza-mailan zuen aitortza eskasarekin aurrekariak sortuz. Primo de 
Riveraren diktadurak berak 1924ko ekainaren 18ko Errege Dekretua argitaratu 
zuen Lehen Hezkuntzako Ikastetxe nazionaletan "Cartilla Gimnástica Infantil" 
(Haur Gimnastika Kartilla) delakoa arauzkotzat hartuz. Kartilla edo abeze hori 
argitaratu eta Toledoko Gimnastika Eskola Nagusiak derrigorrezko ezarri zuen. 
"Ezbairik gabe, egungo GHren opera prima gisa hartu behar dugu, ondorengo 
lanentzat erreferente izateaz gain, hainbat alditan plagiatua izan baitzen, inongo 
lotsarik gabe, GH espainiarreko autore ospetsuek aipatu ere egin gabe" 
(Vizuete, 2001:67).  

Gimnastika Kartilla laminak zituen liburuxka bat zen eta bertan, gimnastika-
ikasgaiak jasotzen ziren. Termino berri bat ere agertu zen, Gorputz Kultura, 
aberriaren defentsa hobetzeko gazteriaren trebakuntza militar gisa ulertua. 
Elementu hori pedagogia-zehaztasun eskasarekin eta hezkuntza-irakasgai 
horren benetako helburuekiko orientazio gabeziarekin lotutako aurrekaria 
besterik ez zen eta gaur egun oraindik ezbaian dagoen gaia da. 

Hezkuntza-proposamen horien elementu berritzaile gisa, "gimnastika 
hezigarri"21, zentzatzailea eta terapeutikoaren kontzeptua garatu zen, garai 
hartan jada osasunarentzat arrisku gisa hartzen hasi baitziren mugimendu 
profesionalen egoneko lanaren eta automatismoaren profilaxi gisa. Ezbairik 
gabe, lehen aldiz, dekretu batek mutil eta neskentzat ariketa berak proposatu 
zituen.  

GHrekiko kezka agertzen zuen politika jarraituz, Direktorio Militarrak 
1925eko maiatzaren 8an Errege Dekretua atera zuen "haur eta gazteen Gorputz 
Hezkuntzari dagokion guztia soldadutza aurreko instrukziora bideratu, bateratu, 
arautu eta antolatzeko" helburuarekin. Dekretuak berak irakaskuntzaren maila 
desberdinetan (lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, maisu-maistra ikasketak, 
soldadutza aurreko goi mailako instrukzioa, Unibertsitatea) GHrekin lotutako gai-
sorta bat, Gimnastika Eskola Nagusia eta "gune publiko guztietan gimnastika 
zuzendu eta irakasteaz ardura daitezkeen gimnastika-irakasle zibil eta militarrak 
sortzeko oinarriak" (2. art.)  aztertzeko aukera eskainiko luke eta horien gaineko 
ebazpena egin. 

Garai horretako beste aipamen bat egin behar zaie diktadurak maisuak 
motibatzeko erabiltzen zituen pizgarri ekonomikoei, bai etan lanbidean 
aurreratzeko balio zutenei ere, (03-1927 EA eta 12-1929 EA): 

▪ Ikastetxe pribatuak edo erlijio-ordenak diruz lagunduz, GH beren 
ikasketetan txertatzeko helburuarekin (06-1929 EA). 

                                                 
21Denbora luzean, GHren ikastetxeetan  eta GHINetan horrela deitu zen ikasketa-planetan, hirurogeita hamarreko 
hamarka bukaerara arte. 



II.KAPITULUA: Gorputz Hezkuntzaren bilakaera historikoa 

 

90 

 

▪  Udalerrietan, diruz lagundutako kirol-instalazioak sortuz, edo horretarako 
udalek Gobernuari emandako lursailetan instalazioak eraikiz (07-1929 EA eta 
11-1929 EA). 

Eskolako GHa ezarri eta garatu ostean, irakasgaia bera helburu 
politikoekin erabiltzeko prozesua hasi zen, gobernua gimnastika-erakustaldi eta 
-jaialdiak sustatzen hasi baitzen. 1930an, Lasarteko Oria auzoko Brunet 
enpresak zuen eskola pribatua Urnieta udalerriaren esku pasako da Maria 
Astrain maistraren zuzendaritzapean.  

II. Errepublika ezarri zenean (1931-1936), aldarriak, aurreko epealdian 
erregimenak jasan zuen deskonposaketa politiko sozial, ekonomiko eta kultural 
baten ondorioz gertatu zen; horixe  1931ko apirilaren 12an egin zen plesbizitoan 
berretsi ahal izan zen, Errepublikaren eta progresismoaren aldeko aukera 
politikoen garaipenarekin. Horrenbestez, Estatu egituran eta antolaketa politiko, 
sozial eta ekonomikoetan, Alfontxo XIII.ren monarkia eta diktadura militarra 
sustatu zuten sektore eta pertsonen jarraikortasuna ezagutu zen espainiar eta 
euskal gizartean. Horiek izan ziren, gerora, 1936ko uztailaren 18ako errebelio 
militarra garatzeko ezinbestekoak izan ziren oinarri eta ongarriak. 

1931ko abenduaren 31n, Lasarteko Eskola Nazionalean (unitarioa zen, 
Urnietakoa bezalaxe) 7 eta 13 urte bitarteko 27 ikasle zebiltzan: 16 mutil eta 11 
neska. Haur txikiak, 3 eta 6 urte bitartekoak, haurtzaindegira joaten ziren. 
Hernaniri atxikitako Lasarteko barrutian zegoen haurtzaindegia, eta hizpide 
dugun datan, 16 ikasle (3 urtetik 6ra) zituen. Estazio kalean kokatua Ostatu-
Berri tabernaren ondoan. Sei urte bete ondoren, kontzejupeko Eskola 
Nazionalera pasatzen ziren. 

1932ko uztailaren 22an, Nesken Eskola Nazional Graduatua ireki zen, nola 
Hernaniri hala Urnietari atxikita zeuden Lasarteko auzoetako neskentzat. Urte 
hartan, Lasarte-Hernaniko eskoletan 239 ikasle zituzten: 196 Lasarte-Hernanin 
bizi zirenak, eta 43 Lasarte-Urnietan. Lehenik, Aurreko-etxean kokatu zen eta, 
1940tik aurrera Zelaialden. 

Modernizazioaren eragina berehala nabarmendu zen Lasarte-Oriako 
herriko eskola nazionalean. Aldaketak iristen ari ziren. Modernitateak eta 
Estatuek diseinaturiko hezkuntza eredu berria indartsu zetorren. Espainiako 
liberalismoa eta zentralismoa gazteleraz mintzatzen zen, gehiengo batek 
ulertzen ez zuen hizkuntzan. Gipuzkoako biztanleria XX. mende hasieran ia 
euskaldun elebakarra zen, %90ak euskara erabiltzen baitzuen, eta hau ez zuten 
gogoko Espainiar estatuko agintariek. Euskararen atzean pentsaera eta 
bizimodu tradizionala zegoen, eta honek prozesu berriari erresistentzia jartzen 
zion. Hizkuntza arazo handia izan zen Espainiar estatuaren ideologia eta bere 
hezkuntza eredu berria ezartzerakoan. Eragozpen honi aurre egiteko Estatu 
espainiarrak, kontrolpean zuen hezkuntza-sistemaren bidez, gaztelera eta 
zentzu batean GHren eredua bera ere inposatu zuen, estatuko beste hainbat 
lekutan bezala. 
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GHrekiko sortutako egoerak gobernari errepublikarren errezeloak piztu 
zituela dirudi, boterera iritsi eta berehala hartu baitzituzten horren inguruko 
neurriak (04-1931 D. eta 05-1931 D.). Errepublikan zehar, GHren alde eta 
kontra hainbat ekintza burutu ziren, boterean zeuden alderdien arabera.  

"II. Errepublikaren ezarpenak irakasgai horren testu-liburuak debekatu 
zituen eta aurreko hezkuntza-planak indargabetu zituen, 1934ko ikasketa-plan 
errepublikarrean ezin zela irakasgai izan pentsatuz, Batxilergoko zazpi urteetan 
garatu beharreko joko eta kirolen osagarri baizik" 22 

Hala, GH eta kirolak ikasketa-planetatik kanpo geratu ziren, diziplina horiek 
ez baitziren funtsezko irakasgai gisa hartzen, agintari errepublikarrentzat 
jarduera fisikoak herri-kulturaren ideiarekin bat baitzetozen (Vizuete, 2001). 

Une horretatik aurrera, herri-sustapeneko jarduera fisikoak, kirola, 
gimnastika-jarduerak eta naturan eginiko jarduerak, maila guztietan 
instituzionalizatzera iritsi ziren, kasu askotan, alderdien, ezker zein eskuinekoen, 
lerrokatzearen asmoekin lotutako politika alderdikoien zati bihurtuz. 

Zalantzarik gabe, Europako faxismoek GH erabiltzeak errepublikar 
espainiarren irakasgaiarekiko aurkakotasuna sustatu zuen. Beraz, irakasgai gisa 
hezkuntza-zorroztasuna izatetik zerbitzu huts izatera pasa zen. Gertaera 
horretan, Elizaren erantzuna berehala iritsi zen eta horrek, erdiko klasearen 
sektore garrantzitsu batetik urrundu zuen  Errepublika. Nazional-katolizismoaren 
oinarriek, dogma kristauaren eskolaren bidezko hedapenak, Egoitza Santuaren 
esku-hartzeak... Estatu espainiarri aurre egitea sustatu zuten. 

Irakasgaiaren praktika sustatzeko asmoz, Errepublikak GHren lehen 
Eskola zibila sortzeko egin zuen esfortzua azpimarratu behar da. Eskola lehen 
biurteko errepublikarraren amaieran sortu zen Madrilgo Unibertsitatean, 
Filosofia eta Letren Fakultatearen menpe. (12-1933 D.). Eskola horren helburua 
"Nazioko kultura-zentroetan GH irakatsi behar dutenen prestakuntza" zen. 
Honakoa ezarri zen: "Eskolan bi irakaskuntza-mota emango dira: bata, teorikoa, 
ikasleei GHren oinarri zientifikoak irakasteko, eta bestea, praktikoa, beharrezko 
irizten diren ariketa, joko eta kiroletan trebatzeko" (2. art.).  

Martinez Alvarez-ek (2000:83-112), mende hasieratik Gerra Zibilera arteko 
GH deskribatzerakoan, eskola arrunten ikasketa-planen eta lehen eta bigarren 
mailako araudien etengabeko aldaketetan, irakasgaiak izandako gorabeherak 
azpimarratzen ditu. Autoreak dioenez, kontuan hartzeko faktore gisa, 1893an 
Gimnastikaren eskola nagusiaren itxieratik 1919an Toledoko Gimnastika Eskola 
Nagusia sortu arte, ez zen GHko irakasleen prestakuntzarako berariazko 
instituziorik egon. Halaber, aurrerapen-elementu gisa, II. Errepublikan zehar eta 
Irakaskuntza Erakunde Librearen ikuspuntuen eraginpean, "GH eskolan 
txertatzeko esfortzua" egin zen "Primo de Riveraren diktaduran hartu zuen joera 
militarra aldatuz".  

 

                                                 
22Granja Pascual, J. eta Sáinz Varona , R.M: La educación física en el País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Op. cit. 61. or. 
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Mende hasiera hori erregimen monarkikoaren amaierak, Errepublikaren 
aldarrikapenak eta Primo de Riveraren Diktadurak mugatu zuten. Aldaketa 
politiko horiek irakasgaiaren nortasun-krisian eragina izaten jarraitu zuten, 
hezkuntza-mailan zuen aitortza eskasarekin aurrekariak sortuz. 

1934ko Planak, Ministerioak Eskola Arruntetan eta maisu-maistren 
ikasketen programa ofizialetan GH irakasgai gisa ezabatzeko zuen asmoa 
baieztatu zuen, jolasak eta kirolak ikasleen aukera pertsonal gisa utziz. 
Irakasgaiaren inguruko aurreko batzorde guztiak erabat baztertuta geratu ziren. 

GHren Eskola sortzearekin batera, Dekretu bat atera zen, 1935-04-23 
datarekin, GHren Batzorde Nazionala sortuz eta Diktaduran zehar sortu zen 
organoa ordeztuz, baina bizitza laburra izan zuen. Gobernuaren nahia Gorputz 
Kulturak irakaskuntza-maila desberdinetan ahalik eta garapen handiena lortzea 
zen, espirituaren diziplinekiko bigarren mailara jaitsitako jarduera mekaniko gisa 
hartzea baztertuz. Estatuaren behar gisa hartzen zen eskolako GHz arduratzea, 
ez ekimen pribatu eta kirol- eta gimnastika-elkarteen ekimenak osatuz soilik, 
jarduera horiek bideratzen eta zuzentzen baizik, ekintza zuzenaren edo 
gazteriaren GHk izan behar zuen joeraren giro-eraginaren bidez. 

Dekretuaren hitzaurrean honakoa zehaztu zen: "Beraz, Estatuari dagokio 
GH eskoletan antolatzea, zentzu liberal eta gizatiar sakona har dezan, zenbait 
herrialdek hartu duten alde militaristatik urrun, bai eta kirol ikusgarrien praktika 
esklusiboegitik ere". 

Garai horretakoak dira hiriburu gehienetan, Euskal Herrikoak barne, 
ospatutako Gazte Katolikoen lehen Txapelketak. Gerra Zibila hasi zenean, esan 
dezakegu GHk eta zenbait kirolek ohiturazko praktika gisa nolabaiteko maila 
lortu zutela, baina erlijio-ordenetako23 ikastetxe pribatu handietan soilik, 
berariazko instalazioak eta langileak zituztenak, gehienak ordena horietako 
anaiak. Aipatu ikastetxe horiek Primo de Riveraren diktaduran GH beren 
ikasketa-planetan txertatzeko diru-laguntza garrantzitsuak jaso zituztela ere 
nabarmendu behar da. 

Lasarte-Oriaren kasuan, harreman gatazkatsuak izaten jarraitzen dute 
Hernani eta Urnietako udalek ikasleen gastuak direla eta. Elkarren arteko 
hitzarmen epea bukatu zenean, Urnietako udalak Oriako eskoletara eraman 
zituen bere ikasle lasartearrak. Dena den, aldi baterako konponbidea izan zen, 
nonbait, 1938an Lasarteko eta Oztaran aldeko 38 haur auzo horretako eskola 
nazionaletako ikasleak baitziren, Hernaniko jurisdikzioko eremuetan bizi arren. 

Bestelako egoera batean zeuden hiriko eta Lasartekoa bezalako landako 
eskola publikoak, une horretan, Gerra Zibilaren ondorioz, beherapen 
demografikoa bizi baitzuten. Ordura arte, biztanle-kopuruaren urteko gorakada 
beti Gipuzkoako batez besteko hazkundetik gora zegoen, 1930-1940 aldian izan 
ezik. Une horietan, tokiko ikastetxe gehienek ez zuten azpiegitura eta langile 
egokirik GH edo kirola praktikatzeko. Garai horretan, jada haurrek kirola egitean 
beren adinaren araberako neurriak hartu gabe burutuz gero egon daitezkeen 
arriskuen inguruko lehen polemikak sortu ziren. Erne jarrarazteko lehen 

                                                 
23Gogoratu behar da ILE delakoa Gerra Zibila hasi eta gutxira desagertu zela. 
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arriskuetako batzuk gehiegizko kirol-lehiaketari eta "kirol-ikuskizuna" sustatzeari 
lotutakoak izan ziren (Vizuete, 2001:102). 

Laburbilduz, gerra zibilaren hasierara hedatu zen etapa horretan, GH 
herrialdeko hezkuntza-sisteman ezartzeko lehen ahaleginak egin ziren eta 
gobernu zentralaren administrazioan txandakatzen aritu ziren ideologia 
politikoen kontrajartzea izan zuen ezaugarri nagusi, une politiko bakoitzaren 
helburuen arabera tratamendu oso desberdina eragin zuena. Lasterketa 
horretan, aipatzekoa da, atzerritik zetozen korronte berritzaileak barneratzeko 
GHk egin zuen ahaleginaren aurka Elizak erabili zuen estrategia. Horrek guztiak 
irakasgaiak Europako beste herrialde batzuekiko pairatu zuen atzerapena 
bideratu zuen, beste herrialde horietan, hasiera batean, heziketarako zuen 
balioa onartua baitzen. 

Une horietan Euskal Herriko eskoletan emandako GH estatalaren 
desberdintasun-ezaugarriak oso gutxi dira. Euskal folklorea orokorrean ikertu 
zuen Aita Donostia bezalako pertsonek eginiko lan iluna bestelakoa izan zen, 
nahiz eta bereziki musika-folklorea, eta horren barruan, herri-kantak, aztertu 
bazituen ere. Musikaren alorrean, musika-tresna, dantza, jolas eta ohiturekin 
lotutako gaiak landu zituen, Instrumentos populares vascos, Instrumentos de 
música popular española (358 musika-tresna aipatzen dira), Historia de las 
danzas de Guipúzcoa, Irri dantzak-Danzas de risa, Canciones de trabajo en el 
País Vasco eta Elogio musical de la pelota vasca bezalako lanetan islatuta. Aita 
Donostia kantu, dantza eta gimnastika erritmikoa Gerra Zibilaren aurretik 
zeuden Euskal Eskoletan orokortzearen sustatzaile izan zen. 

Estatu mailan, Katalunian izan ezik, gimnastika erritmikoa alboratzea ez 
zuen Aita Donostiak begi onez ikusten: "Herri-kantak horrela lantzeak bi 
abantaila ditu: memoria landu eta gainera gorputza trebatzen du"24. Jacques 
Dulcroze suitzarraren arauak jarraitu eta Euskal Herrian ezarri zituen: "Ezbairik 
gabe, gimnastika erritmiko nagusia euskal dantza da. Gure dantzak gimnastika 
batek nahi lituzkeen baldintza guztiak betetzen ditu; eskatzen duen gihar-
esfortzua, askotarikoa dena, malgutasun, grazia eta gorputz-mugimenduen 
harmonia lortzeko hain egokia, ikuspuntu erritmikotik burutzeak eskatzen duen 
gimnastika espiritualarekin ez gainjartzea"25. 

Jarraian, hurrengo orrian (1.taula) GH-rekin lotutako gertaeren sintesia XIX 
eta XX. Mendeetan. 

 

 

 
 

                                                 
24José Gonzalo Zulaika edo Aita Donostia (Donostia, 1886ko urtarrilaren 10a — 1956ko abuztuaren 30a) euskal idazle, 
konpositore, musikologo eta organista izan zen; inoiz izan diren euskal konpositore garrantzitsuenetako bat. Aita 
Donostia euskal folklorearen ikertzaile izan zen, nahiz eta bereziki musika-folklorea aztertu, eta horren barruan, herri-
kantak. Musikaren alorrean, musika-tresna, dantza, jolas eta ohiturekin lotutako gaiak landu zituen, Instrumentos 
populares vascos, Instrumentos de música popular española (358 musika-tresna aipatzen dira), Historia de las danzas 
de Guipúzcoa, Irri dantzak-Danzas de risa, Canciones de trabajo en el País Vasco eta Elogio musical de la pelota vasca 
bezalako lanetan islatuta.  
25Arrien, Gregorio. La generación del exilio. Arg. Onura. 103. or. 
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� MOYANO LEGEAren berrezarpena, hainbat erreforma partzialekin: 

1870-11-23 Dekretua. - “Konstituzioaren irakaskuntza" derrigorrezkotzat hartu zuen. 

    
A

LF
O

N
T

S
O

 X
II 

(1
87

5-
X

I-
18

85
) 

 

1876-VII-4 Errege Agindua .  
1983-III-09 Legea.  Gimnastika Eskola Nagusia sortu zen. 
1896 Errege Dekretua, GH derrigorrezko izaerarekin berrezartzen duena.  

ESKOLA ARRUNTEN ER ANSKIN DIREN ESKOLA GRADUATUEN ARAUDIA (1899 -
VIII-29) 

Arau berritzaileak jasotzen ditu: 
. Goi mailako lehen hezkuntzako irakasgaiak ordena ziklikoan 
. Derrigortasuna, astean behin, gutxienez, "eskola-ibilaldi eta txangoak" 
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1900 .- HEZKUNTZA PUBLIKOAREN ETA ARTE EDERREN MINI STERIOAREN 

SORRERA. 
(García Alix - kontserbatzailea) [2. hezkuntza ; EE.AA.]  

 
1901-X-26 Errege Dekretua.- LEHEN HEZKUNTZAREN BERR ANTOLAKETA 

(Romanones -Liberala : García Alix-en jarraitzailea k). 
 
. Maisuen ordainketa Estatuaren Aurrekontu Orokorretan txertatzea 
. Derrigorrezko eskolatzea hiru urtean zabaltzea (6tik 12 urtetara) 
. Lehen hezkuntzaren bateratzea, hiru mailatan banatuta: haur hezkuntza; oinarrizkoa; goi 

hezkuntza  
. Programa femeninoen eta maskulinoen arteko desberdintasunik gabe 
. Ikasketa-planaren barruan hau sartzen da: 
- Higiene eta Giza fisiologiaren inguruko nozioak 
- Gorputz-ariketak 
 

 1902tik 1923ra, Gobernuan 39 presidente egon ziren  eta Hezkuntza Publikoko 53 
ministro. 

 
1903-VI-4 Errege Agindua.- Titulurik gabeko irakasleak baimendu ziren Gimnastika 

egiaztagiriak emateko eta GHn ordutegi murriztea. Lehentasuna irakasgai garrantzitsuagoentzat. 
 
1910-11-3 Errege Dekretua.  
. Estatuko ikuskaritza mugatua gune pribatuetan "lokaletako baldintza higienikoak" 

zaintzera. 
 
1911-I-1 Errege Dekretua.- LEHEN HEZKUNTZAKO ZUZEND ARITZA NAGUSIA sortu 

zen. 
 
1918-IX-19 Errege Dekretua.- ESKOLA GRADUATUEN ARAU DIA 
. Eskola graduatu guztietan astean arratsalde bat eskainiko zaio eskola-ibilaldiak egiteari, 

Maisuen Batzordeak antolatuta (38. art.). 
. Ibilaldiez gain, txangoren bat edo beste ere antolatuko da, hezkuntza-helburuan arreta 

jartzeaz gain, higienikoa ere kontutan hartuz (39. art.). 
 
1922-III-17 Errege Dekretua.- ESKOLA HIGIENEAREN IN STITUTUA sortu zen. 
 
1924-VI-18 Errege Dekretua.- HAUR GIMNASTIKA KARTIL LA onartu zen. 
 
. Toledoko Gimnastika Eskola Nagusiko irakasleek landua 
. LEHEN HEZKUNTZAKO ESKOLA NAZIONALETAN erabiltzeko 
. Maisuen orientazio gisa erabili nahi zen 
. Praktikarako metodoa proposatu zuen 
. Bi sexuei zuzendua 
 
8-V-1925 Errege Dekretua .- GORPUTZ HEZKUNTZAKO MIN ISTERIO ARTEKO 

BATZORDEA sortu zen. 
 
. Helburua : "gorputz-hezkuntza nazionala bideratu, bateratu, arautu eta antolatzea" 
. Oinarria: Haur Gimnastika Kartilla 
. Jarduera gutxikoa izango zen horren berri gutxi baitago 
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1931-IV-29 Dekretua . (Behin-behineko gobernua) 
. Elebitasunaren arautzea Kataluniako eskoletan 
 
1931-V-6 Dekretua. (Behin-behineko gobernua) 
. Erlijioa irakasteko derrigortasuna bertan behera 
 
1931-V-21 Dekretua.  
. Lehen hezkuntza, publikoan zein pribatuan, irakasteko maisu-maistra tituluaren beharra 

(irakaskuntzan ziharduten erlijio-ordenek gaizki hartutako neurria) 
 
1931-V-29 Dekretua.  
. Misio pedagogikoen sorrera (kultura orokorra hedatzeko) 
. Behin-behineko gobernuaren hezkuntza-politikarekiko kezka. 
. Lehen hezkuntzako eskolen gabezia: eraikuntzaren beharra.  
. Ondo prestatu eta ordaindutako maisu-maistren gabezia. 
. GH ahaztea, 1903ko ikasketa-planaren berrezarpena eta plan profesionalarena. 
 
1932-I-14 zirkularra.  Errepublikaren espiritu hezitzailea (Biurteko azañista) .  
. Helburua: eskola errealitatera hurbiltzea. Ibilaldiak eta txangoak egitea horren alde 

egiten duten jarduera gisa. Orientazio militarista Primo de Riveraren Diktaduraren ondorengo 
irakasleen bidez eutsia. 

 
1934ko Plana. Ministerioak GH irakasgai gisa ezabatzeko asmoa baieztatzen du, jolasak 

eta kirolak behar pertsonalen aukera gisa utziz. 
 
1935-VII-23 eta 1935-XI-26 Dekretuak.  
. Aldaketak Ikuskaritzan, lehen biurtekoan aurreikusitako berrikuntzari geldiaraziz.  
 
1936-III-4 Dekretua  .- (Herri Frontearen Garaipena) 
. Ikuskaritzan sortu ziren aldaketak bertan behera uzten dira (aurreko dekretua). Lehen 

zegoen bezala uzten da. 
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1936-1937, hezkuntza berrantolatzeko prozesua, diktadura frankistaren sarrerarekin. 
GHren irakasle-sektorea uztea. 

1937-XI-11.- IKASKETA PLANA EZARTZEKO ETA LEHEN HEZ KUNTZAKO 
ASTEAREN DENBORA BANATZEKO ARGIBIDEAK  

. Orientazio didaktiko orokorrak eta arauak landu ziren ordutegia egiteko 

. Ezagutzak 6 esparrutan kontzentratzea. Kontzeptu-aldaketa, "irakasgaia" "jarduera" 
bihurtuz. 

 . Gorputz-hezkuntza: zainketa higienikoa eta gorputzaren sendotzea hauen bidez: 
jolasak, kirolak, ariketak. 

 . Ordutegi guztietan hilean behingo ibilaldia egin behar da derrigorrez. 
.Derrigorrezko eskolatzea zortzi urtetan lau mailatan banatuta: Oinarrizkoa, erdikoa, goi 

mailakoa eta luzapena. 
GH lehen hezkuntzako ikasketa-planean txertatuta, nahiz eta ikasturteen maila 

areagotzen den heinean orduen murrizpenarekin. Hala, teorikoagoak edo hezkuntza-garrantzia 
handiagoa duten irakasgaiekiko lehentasuna.  

 
ALDI  HORRETAKO ONDORIOAK 

● XIX. mendean zehar eta XX. mende hasieran, GHz hitz egiterakoan, 
gorputzarekin, bere zainketarekin eta sendotzearekin lotutako guztia jasotzen 
zen funtsean. 

● Gimnastika higienikoa, mediku-hezkuntza eta gorputz-hezkuntza 
terminoak bereizketarik gabe erabiltzen ziren eta horiek guztiek garai hartan 
ohikoak ziren mediku-elementu batzuk komunean zituzten. 

● GH bera inguratzen zuen osasunarekin lotutako kezka, prebentzioan 
zein arlo terapeutikoan, oraindik Espainian zegoen heriotza-tasa altuagatik izan 
zitekeen, gizarte-kezka baitzen, bereziki klase ilustratuenetan. 

● Hor topatuko ditugu GHri medikuntza-alorretik eginiko ekarpenak, 
osasunari eusteko lotutako ohituren sorreran. Gai horiek beste irakasgai 
batzuen berariazko elementu bihurtu ziren, besteak beste, fisiologia eta higienea 
bezalako irakasgaietan, nahiz eta desberdinak izan, gorputz-hezkuntzarekin 
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elementu komun asko baitzituzten. Baina eskolan, gorputz-hezkuntzari ematen 
zitzaion balioa ez zen gizarteko beste esparru batzuetan zuena baino askoz ere 
hobea. Eskolak, instituzio gisa, ez zuen ikasleengan ohiturak sortzea lagundu, 
kirol-praktika eta ariketa fisikoa ez baitziren ia eskola-adinetik haratago hedatu. 

● Baina GHk hainbat gizarte-talde desberdinei eragiten zienez, hala nola, 
guraso, maisu-maistra eta irakasle, mediku, militar eta politikoei, eta baita 
hainbat zientziari ere, aztertutako aldian, zaila zen guztiak modu bateratuan 
arazoari aurre egitea. Horren ondorio dira, hein handi batean, GHk bere 
garapen eta hedapenean izan zituen arazoak. 

● GHren irakasgaiak, XX. mendeko garai horretan, XIX. mendean gertatu 
bezala, bere diseinu eta aplikazioan herrialdean egon ziren aldaketa politikoen 
menpe jarraitzen zuen. Espainiako etengabeko gobernu-aldaketak zirela eta, 
1902tik 1923ra, Batzordetik hogeita hemeretzi presidente pasa ziren eta beraz, 
etengabeko lana burutzea eta GHri dagokionez etorkizuna planifikatzea 
ezinezko egin zen. 

● Lehen Hezkuntzako Eskolaren Ikasketa Plana gogoraraztea ere 
garrantzitsua da, Gerra Zibilean bertan, gobernu errepublikarrak argitaratu 
zuena. Bertan, GHri balio handia eman zitzaion haurraren prestakuntzaren 
barruan, gorputza bera haurraren alde naturala zela eta horren garapenak 
gizarteratze-elementu gisa balio zuela adieraziz. 

● Jada Errepublika garaian, eta mendearen ezaugarri orokorra jarraituz, 
GH ikasketa-plan desberdinen zati izatetik, 1932ko planean, berriz ere 
txertatzera itzuli zen, baina izaera praktikoa emanez. Horren helburua 
gorputzaren prestakuntza zen, nortasun eta borondatearekin batera. Hala ere, 
1934ko planean, zentro-eskuina gobernuan zela, GH irakasgai gisa kendu zen 
eta jolas eta kirolek ordezkatu zuten. 

Hala, aurreko mendera itzultzea bezala izan zen: boterean ezker gisa 
izendatu zitezkeen ideologiak zeudenean, GH plan eta programetan txertatzen 
zen, baina ideologia kontserbadore edo eskuindarragoak gobernuan 
zeudenean, desagertu edo bigarren mailara pasatzen zen. Horren adibide garbi 
bat Euskal Herriko ikastetxe pribatu erlijiosoetan ikus dezakegu, ikasle guztiei 
prestakuntza eskaintzen baitzitzaien, hezkuntza-plan ofizialaren zati zein 
ikastetxeak eskainitako jarduera osagarri gisa. Ikastetxe horietan guztietan, 
kirol-jarduerak eta jolasak prestakuntzaren funtsezko zati izan ziren.  

● Berariazko prestakuntzarik gabeko maisu-maistrak, ariketa fisikoak 
garatzeko beharrezko bitarteko eta eraikuntzarik gabeko ikastetxeak, aurrekontu 
gabezia, ikasketa-planetan irakasgai "serio" gisa ez hartzea... bezalako 
elementuen ondorioz, zaila zen XX. mendearen lehen erdian ikasleen artean 
gorputz-kultura hedatzea. 
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2.6.-GORPUTZ HEZKUNTZA DIKTADURA FRANKISTATIK 
TRANTSIZIO POLITIKORA ARTE 

Planetaren txoko gehienetan, XX. mendean zehar,  kirol-fenomenoaren 
zabaltze eta masifikazioaren unean, gatazka armatu handien sorrera etengabea 
eta, ezbairik gabe, suntsitzailea izan zen. Kirolaren eta gerraren arteko 
harremana, beraz, nahitaezko moduan burutu zen eta, Mendebaldean behintzat, 
hainbat agertokiren bidez antzeman daiteke. Horien artean, helburu politiko 
militarreko propaganda-manipulazioa, soldaduen prestakuntza fisikoa, 
atzeguardiako moralari eustea... bezalako elementuak aurki ditzakegu. Kirola 
gerra zibileko atzeguardia errepublikarrean, ordea, askoz ere gehiago izan zen. 
Ikuskizun publiko gisa hartutako kirolari eustea eztabaida etiko baten helburu 
izan zen testuinguru dramatiko hartan, iraultza eta gerrarako prestakuntza fisiko 
hobearen alde, gazte-talde politiko eta sindikalen agertoki sinboliko izan baitzen 
eta baita gatazkaren ondorioz prekarietatean murgildutako gizartearen ispilu 
ere. 

Bistakoa da XX. mende hasieran, hezkuntza, Estatuak bultzatutako 
espainiartasun-prozesurako funtsezko elementu bihurtu zela eta bere eragile 
nagusienetako bat  ikastetxea izan zela. 

1936ko irailean, matxinatutako soldaduek Donostia okupatu eta handik 
egun gutxira, Hezkuntzaren garbiketa-prozesuaren lehen pausuak eman 
zituzten eta beraz, kargu-uzteak eta izendapenak izan ziren Gipuzkoan. 
Aurretik, 1936ko abuztuaren 31n, Karlisten Gerra Batzordeak idatzi bat 
argitaratu zuen. Bertan, probintziako irakasleen garbiketa burutzeko asmoa 
agertu zuten. Lehen Hezkuntzaren garbiketa Gipuzkoan, probintziako irakasleen 
% 28 ingururi zigorrak ezarriz burutu zen eta datu horrek, Errepublika aldia 
Gipuzkoakoa baino luzeagoa izan zuten Albacete, Guadalajara, Lleida edo 
Madril bezalako probintzien gainetik jarri zuen lurralde historikoa. Hala ere, 
garbiketa-prozesua bereizten zuen ezaugarria Gipuzkoan euskal 
nazionalismoaren presentzia zen. Hogeita hamarreko hamarkadan, Gipuzkoako 
irakasleen laurdena zigortu zuen garbiketa-prozesua, ezohiko gogortasunez 
ezarri zela esan genezake, bereziki, Gipuzkoak zuen izaera kontserbadorea 
kontutan hartuta. 

Frankismoaren garaipenak GHren erabilera politikoa bideratu zuen, 
Europako bere homologo faxistekin bat eginez. Horrek, alde errepublikarraren 
ildo progresistaren aldaketa gogorra ekarri zuen. Gerra Zibil espainiarraren 
amaierari bide eman zion aldi historikoak, GHri eta Eskola-kirolari dagozkien 
berariazko ezaugarri oso zehaztuak ditu. Gatazka belikoaren ostean ezarri zen 
politikak asko baldintzatu zuen garai hartan eskola eta ikastetxe desberdinetako 
ikasleek eginiko praktika. Are gehiago, esan genezake une hartatik aurrera 
sendotu zela herri honetan eskola-kirola politikaren alorretatik gidatutako 
jarduera moduan; izan ere, hastapen-pausuak Primo de Riveraren Diktaduran 
eman bazituzten ere, diktadura frankistak eman zion behin betiko izaera eredu 
horri. 

Gatazka aurrera zihoala, Gerra Zibilaren erdian, Euskadiko Gobernuaren 
Justizia eta Kultura Sailak 1937-01-27 dekretua argitaratu zuen, Euskadiko 
lurralde osoan Eskolako GH ezarriz. Ezarri ahal izateko, Kultura Sailean, 
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Eskolako GHren Atala sortu zuten eta bere menpe zegoen "ikastetxean aplika 
daitekeen Euskal Folklorearen Aholkularitza Teknikoa". Aipatu dekretuak 
Euskadiko lurralde osoan eskolako GHren derrigortasuna aldarrikatu zuen. 
Hona hemen dekretuaren paragrafo bat: 

"Soinketak, dantzak eta jolasak, gure arrazaren ezaugarriak 
ezaugarriagotu egingo dizkigu. Soin igikuna liraindu, eta gure abendaren 
arrobiko gaiak leundu eta zaildu eta gure abendaren (...) -ratsa dan gure arrobia. 
Baño ez dira osasun aldeko onurak bakarrik, soin-azikeraren alde jardutera 
eragin digutenak. Baditugu bai lan barruti honeri laztankiro begira jarri erazten 
gaituzten beste eragile batzuek”.26 

Europan garai hartan gailendu ziren ideien isla garbia ikus dezakegu, 
horietan ariketa fisikoak bereziki arraza hobetzeko balio zuela ulertzen baitzen. 
Orduan proposatutako araudia ordura arte Euskal Eskoletan burututako 
praktikatik dator. Ikastetxe horiek euskal nazionalismoa bultzatzeko tresna 
ideologiko gisa sortu ziren 30eko hamarkada hasieran. Zenbait eskoletan 
Ikuskaritza Medikoa ere sortu zuten eta bere helburuen artean, ikasle eta 
irakasleen instalazioen higienea bermatzeaz gain, "arrazaren garbitasun eta 
sendotasuna areagotzea" zegoen.27 

Aldi berean, Euskadiko Eskola Arruntetan28, eskolako GH ezarri zen.Jada 
1936an, eskolako GH emateko irakasleen lanpostuak betetzeko deialdia egin 
zen. Aitzitik, gobernu autonomikoaren laburtasunak eta egoerak ez zuten GHren 
garapena bultzatu. 

Edonola ere, soldadu frankistek Euskadi berehala hartu zutenez, 
Euskadiko behin-behineko Gobernuaren proiektua ezin izan zen asmoen 
aldarrikapenetik haratago garatu eskolako gorputz-hezkuntzan. Demokrazia 
berrezarri ondoren sortutako Eusko Jaurlaritzarekin ezarri ziren berriz GHren 
marko autonomoaren alde egin zuten lege-arauak. Euskal gizarteak gerra 
ondorenetik 50eko hamarkadaren amaiera arte bizi izan zituen egoera 
desberdinak direla eta, ezin dugu hezkuntza-sistemaren modernizazioaz hitz 
egin, alderdi bakarraren diktadura-erregimenean ainguratuta, Ministeriotik 
Aldundiak eta Udalak erabat zentralizatuta zituen hierarkia-sistema ezarria 
baitzen. 

 

 

 

 

                                                 
26EHAA, “Euzkadiko Agintaritzaren Egunerokoa”, 1937ko urtarrilak 31, 249. orrialdea 
27Sebastián García, L: “La asesoría técnica en folklore vasco del Departamento de Cultura de Euskadi (1936-1937)”, 
Eusko Ikaskuntzaren Aldizkaria, Sancho El Sabio, 15, 2001, 113-138 or. 
28Nahiz eta XVII. mendean, “Hermandad o Congregación de San Casiano” delakoak eta ondoren, XVIII. mendean, 
“Consejo de Castilla” delakoak (1780), Maisu-maistren lanbide-heziketa antolatzen saiatu, Eskola Arruntei buruz hitz 
egiten duen lehen lege-xedapen espainiarra Reglamento para escuelas de primeras letras izenekoa izan zen, 1825eko 
otsailaren 16koa, Calomarde-k onartua. Araudiaren 112. artikuluan honakoa jasotzen da: Laguntzaile eta Maisu-maistra 
izan nahi duten gazteak lehen mailako eskoletara, eta irakaskuntza hobea eta arautua dutelako Arrunt gisa har 
ditzakegunetara, joan daitezke behatzaile gisa, teorian eta praktikan prestakuntza jaso ahal izateko... 
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2.6.1.Gerra eta gerrostea Lasarte-Oriako hezkuntzan 

 Gerra ondorengo errepresioa bortitza izan zen. Hezkuntzari dagokionez, 
indar militarrek eskolak eta hezkuntza Mugimendu Nazionalaren printzipioen 
arabera antolatzeari ekin zioten. Eskola Berriaren lehen eginkizuna ideia 
ezberdinak berera egokitzea izan zen. Espainiar nazionaltasuna eta Elizaren 
errebindikazioak bere gain hartzea izango da pentsaera berri honen ikur 
nagusia. Bere ideologia inposatzeko aurreneko urratsa, errepublikar 
hezkuntzarekin zerikusia zuen guztia desegitea izan zen. Ekimen horretarako 
maisu-maistren jarduera kontrolpean izatea ezinbestekoa zenez, 1936tik aurrera 
alkateei agindu zitzaien herriko maisu-maistren zaintza eta jarraipena egiteko.  

Lehen Hezkuntzako Zerbitzu Nazionaleko Buruzagitzak 1938ko 
martxoaren 5ean Lehen Hezkuntzako eta Espainia Nazionaleko Eskola 
Nazional, Udal Eskola eta Eskola Pribatuetako Irakasleen Ikuskaritzari bidalitako 
zirkularrean agerian gelditzen da GH Estatuak erregulatu bitartean, beharrezkoa 
dela eskolan txertatzea. Baina bereizi behar da argi eta garbi kiroletik, 
nezabezaroa igaro bitartean. Har bitez oinarri bezala herri mailako jolasak, 
olgetan, askatasunez… beti ere maisuak kontrolatzen duen denbora libre 
horretan (jolas garaia). Gimnasia erritmikoa ere egokitzat jotzen da eta eskola 
guztietan egon dadin bultzatzen, ostegunak eskolaz kanpoko paseoak eta ibiliak 
egiteko probesten direlarik, agindupean. Hau zen Estatuaren mezu nazionala. 
Beraz, ikas-arloen barruan kokatu gabe zegoen Gorputz Hezkuntza. 

Estatuaren esanetara martxan jarri zuten makinariak, 1938ko maiatzaren 
5ean,Ikuskaritzak gure herrietara bidalitako BOEko zirkularra du abiapuntu.  

 Lasarte-Oriako  aiton-amonen artean egindako inkesta batek (2009-10 
ikasturtea)  adierazi digu egoera hau. Aurreko-etxean ikasten zuten neska haiek 
Zelaialde-ko zoto txikian batean ziren kokatuak 1940tik aurrera (gerora Karmen 
eliza eraikiko zen bertan). Urte batzuk beranduago (1960) eskola honetako 
haurrak   Talo-kaleko  mutilen eraikinera pasako dira, baina, eraikinaren 
kondizio txarrak medio, 1973an eskola itxi eta bertako haurrak Oztaran ikastetxe 
berrian kokatuko dira.  

Ikerketa kualitatiboaren arabera (2009-10 ikasturtean Lasarte-Oriako 86 
aiton-amonei egindako galdeketa) XX. mende erdian Lasarte-Oriako 
ikastetxeetan ez zegoen GHrik eskolako arloen artean. Jolas garaiak, bazkal 
aurre eta osteko denborak aprobetxatu ohi ziren jolasteko, batik bat, Lasarteko 
Plaza Berrin. Jolasen artean ohikoak ziren: futbola, pelota, marrora (garaiko joko 
oso ezaguna),pote-pote, ezkutaketak, laukiak, brilet-a,ziba, soka-saltoa, boloak, 
toka, kanikak, kromoak, tabak,… 

Jolas-ohituren barnean sakabaneta handia zegoen mutil eta nesken 
artean. Urte batzuk beranduago, emaitza antzekoak ikusi ditugu Lasarte-Oriako 
jarduera fisiko zein kirolen praktiketan ere. 

Errepublikaren ekarpen pedagogikoak zapuztu ondoren, irakaskuntza 
berriro ere, XVIII. mende haserako planteamenduetara itzuli zen, 
absolutismoaren garaietara. Gerrak eta ideologia berriak mesede gutxi egin zion 
hezkuntzari. Aldundiak berak ere, 1940eko ekainaren 14an, penagarritzat jotzen 
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zuen hezkuntzaren egoera bereiziki herri txikietan eta euskaldunetan. Arazoa, 
maisuen kalitatean, euskara  ez jakitean eta, zenbait herrietan apaiz edo agintari   
batzuen esku topatzean argudiatzen zuen kexa. 

Eskola hauetarako maisu-maistra nazionalak lehen Hezkuntzako Komisio 
Probintzialak aukeratzen zituen. Herriko ordezkariek eraikinaren egoera aztertu 
ondoren, onespena ematen zuten, zegokien lokalean, eskola nazionala jartzeko. 
Aldi horretan, eskolako GHk hezkuntza orokorraren arauditik kanpo jarraitu 
zuen.  

Erregimen frankistaren sorrerak aurreko sistema errepublikarraren 
berrikuspena ekarri zuen. Gobernari berriek jarraituko zituzten oinarri berriak 
egituratu ziren: liberalismoarekiko aurkakotasuna, komunikabideen kontrola, 
Estatuaren goratzarrea eta, bereziki, gizarteratze-baliabideen kontrola 
(hezkuntza); hori guztia Elizaren laguntzarekin.  

Aldi horretan, GHk profil militarista hartu zuen, sustapen politiko 
eskuindarraren tresna nabarmena bihurtuz. Jarrera horren asmoa, gazteria 
espainiarrari borrokarako giza trebakuntza aberkoia eskaintzea zen eta hala, 
indar, erresistentzia, gizontasun eta adorea bezalako balioak garatu nahi 
zituzten. Etapa horretan, GH Gerra Ministerioaren menpe zegoen eta, noski, 
emakumeak ez zuten testuinguru horretan inolako lekurik. Zenbait proposamen 
metodologiko eta tekniko Primo de Riveraren diktaduratik eta Eskola 
Suediarretik zetozen eta taula eta desfileak irakasgaiaren edukien oinarri ziren. 
Aurrez, alde errepublikarrak GHren alde fisiologiko eta anatomikoa azpimarratu 
zuen eredu suediarraren eraginpean. 

Donostian, 1938ko abenduaren 21ean, Marca (garaiko erregimenaren kirol-
egunkaria) delakoaren lehen zenbakia ikusi ahal izan zen. Bertan, Moscardó 
jeneralak jada, Gerra Zibila amaitzen zenean kirol-politika nazionala izango 
zena aurreratu zuen: "Guztia da Estatuaren funtzioa, guk izendatuko ditugu 
Federazioetako presidenteak eta, aldi berean, gure konfiantza osoa izango 
dutenez, Aberriaren intereserako eraginkorrenak direla irizten dituzten 
prozesuen mugimenduak sortuko dituzte eta hutsegite nabarmenen bat egiten 
badu, gizon horrek atsegin izateari utziko dio eta bere ordezkapena 
erantzunezina izango da" (García Candau, 1996:78). 

Gerra aurrera zihoan heinean, berriz ere, irakaskuntza konfesionalaren 
ezarpena lortu zen. Irakaskuntza horrek hiru alde zituen ardatz gisa: moral eta 
dogma katolikoarekin bat datorren irakaskuntza, erlijioaren irakaskuntza 
ikastetxe guztietan (publikoak eta pribatuak) eta Elizaren eskubidea 
irakaskuntza ikuskatzeko. Hezkuntza politizatu eta balio ideologikoz bete zen; 
helburua, erregimen politikoak behar zuen pertsona hezkuntzak prestatzea zen. 

Gorputz Hezkuntzaren garapenari begiratuz, gerra zibilak iraun zituen hiru 
urteetan lege-mailako dokumentu gutxi aurki ditzakegu. Ia dokumentu horiek 
guztiak, maisuei eta irakasleei, gerratik eta aberriaren bertuteetatik sortutako 
orientazio eta irakaskuntza nazionalak irakasteari begirakoak dira. Adibidez, 
1938ko maiatzeko Aginduan "Lehen hezkuntzarako orientazio nazionalei" 
buruzko ikastaroen deialdia egin zen. 
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Agindu horretan bertan, ikastaroak Iruñean emango zirela adierazten zen 
eta, besteak beste, ikastaroan landuko ziren gaiak honakoak zirela: "f) GH, 
Anatomia, Fisiologia, Higienea eta GHren Psikologiari buruzko nozio teorikoak, 
eta g) GHrako materialak eta ariketak". Ikastaroak 30 egunekoak ziren eta 
barnetegi-erregimenean garatu behar ziren. 

Aurretik, Lehen Hezkuntzako Zerbitzu Nazionalaren 1938ko martxoaren 
5eko zirkular batek, arau eta orientazio finko eta uniformeak eman zituen maisu 
guztientzat, hezkuntza erlijioso, aberkoi, zibil eta GH bezalako irakasgaietan. 
Eskoletako GHri dagokionez, arautuko zuen estatutu berezi bat egin arte, 
eskolan bere presentzia areagotzeko beharra ezinbestekotzat hartzen zen. 

Baina garrantzitsutzat zuten honakoan arreta jartzea: "GH ez da, erabilera 
zientifiko egokirik gabe pubertaroaren ondorenera  arte ia beti kaltegarria den 
kirola, ez eta aparailu bidez muskuluak garatzea ere". 

Oinarria komunitateko haur-jolasek izan behar zuten, baina "jolasen 
exotismoa bilatu beharrean, bila ditzagun, korronte nazional garbiak, pilota-
jokoak, bola-jokoak eta sokasaltoa, harrapaketa, etab.; horiek ez ezik, 
imitaziokoak, taldekakoak, kantuz eginiko ibilaldiak, lasterketak, saltoak, etab. 
ere egin behar dira, haurrek jolas-orduetan jolastu behar dute eta beti 
maisuaren zainketapean". Joko horietako batzuk garrantzi handia dute GHren 
egungo ikuspegian. Ostegunak, eskolako ibilaldiak prestatzeko aprobetxatu 
behar ziren, hala, "sorreraren edertasunarekin batera haurtzaro espainiarraren 
gorputza indartzea bilatzeko". Eskoletan, ahal zen neurrian, "gimnastika 
erritmikoa" ezartzeko egokitasuna ere adierazten zen. Zalantzarik gabe, 
emakumeak izaera fisiologikoaren ikuspegi utilitaristatik trebatzeko asmoa 
zegoen.  

Cajigal-ek aldi frankistaren barruan hiru etapa bereizten ditu GHri 
dagokionez: lehena, gerra ondorenetik GHri buruzko Legera artekoa da 
(1961eko abendua); bigarren etapa, 1961eko GHri buruzko Legea argitaratu 
eta, 1970ean, El Movimiento delakoaren Dekretu-Lege arautzailera arte; eta 
azken etapa, erregimenaren azkenera arte ulertzen da. 

Ikasleen kirolari lotutako lehen araudi onartua 1938ko irailaren 20ko 
Batxilergoko ikasketen Lege arautzailean29 aurki dezakegu. Lege-testuan, GH 
espiritu nazionalaren prestakuntza gisa ulertzen zen eta beraz, ez da 
harritzekoa, horren gaineko kontrola Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS alderdiaren esku soil-soilik uztea. Une horretatik aurrera, haur eta gazte 
espainiarren GHren jarduerak eta kirolak Frente de Juventudes delakoak 
burutuko zituen, beranduago gizonezkoen kasuan Juventudes-eko 
Ordezkaritzak, eta emakumezkoen kasuan Sección Femeninak, 1977an "El 
Movimiento"ren organo guztiak desagertu ziren arte. Kirol Ordezkaritza 1941ean 
sortu zenean ere, ezin izan zen ikastetxeetan kirol-esparruaren monopoliotik 
kentzea lortu. 

 

                                                 
29BOE, 1938-9-23 
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Gerra Zibilaren (1936-1939) ondoren, 1940an, eta Franco Jeneralaren 
diktadura inposatu zenean, GH hezkuntza-sistema nazionalaren maila guztietan 
ezarri zen, 1934ko araudi errepublikar guztia bertan behera utziz eta 1940ko 
abenduaren 16ko Lege berria txertatuz. Azken horrek, GHren irakaskuntzan 
landu beharreko gaitasunak zehaztu zituen eta Frente  de Juventudes30 
(mutilak) eta Sección Femenina31 (neskak) direlakoen esku utzi zituzten.  
Haurren heziketari aurre egiteko maisuak presaka prestatu izana, berrogeiko 
hamarkadan eskoletan izena emandako haurren kopuru altuaren ondorio izan 
zen, besteak beste, zenbait landa-udalerritan. Atzean geratu zen Gipuzkoako 
Aldundiak 1930-1937 aldian garatutako Landa Eskolen proiektua. Proiektu hori, 
Gerra Zibila amaitu eta 1937ko kontzertua bertan behera utzi ostean amaitu 
zen, 1938ko apirilaren 18tik aurrera Landa-eskola horiek estatuaren menpe 
geratu baitziren, eskola nazional bihurtuz.32 

Gerra Zibila amaitu ondorengo emaitzek, disidentzia eta hezkuntza zorrotz 
kontrolatuz ekin zion. Elizak ere gogortu egin zuen bere ingurua eta  areagotu 
egin ziren arazoak eta konponbidea ez zen berehala heldu, eta 1944ko 
uztailean, Lasarteren kasuan, Urnietako jurisdikzioko haurren irakaskuntzaz 
gehiago ez arduratzea erabaki zuen berriz Hernaniko udalak. Gaia ez aurrera ez 
atzera zegoela, erabaki salomonikoa hartu zuten azkenean: eskola bitan 
zatitzea, hots, gela berria sortzea, ikasleen erdia urnietarra eta beste erdia 
hernaniarra izanik. Erabaki hau 1946ko maiatzean hartu zen. (Salinas eta  
Agirre, 2007:52). 

Teorian, hezkuntzarako egin nahi zen erreforma handia Lehen 
Hezkuntzako eskolari begira egin zen baina garai frankistan bigarren mailako 
garrantzia izan zuen, Hezkuntza Ertaina gehiago babestu baitzuen 
administrazioak. Maisuak erregimen berriaren oinarrien arabera prestatu ziren. 

Frankismoan zehar, genero-hezkuntzak erabat baldintzatu zuen espainiar 
gizartea, pertsonen jarrerak beren sexuaren arabera ezarritako estereotipoetara 
moldatu behar baitziren. Emakumeari dagokionez, Falangearen Sección 
Femenina delakoa Estatuaren tresna adierazgarriena bihurtu zen espainiar 
emakumea hezi eta trebatzeko, gizarte hura inguratzen zuten irizpide 
kontserbadoreenak erabiliz. Emakumezko instruktore eta irakasleen ardura, 
ikastetxeetan beren prestakuntzaren eragina ikusarazten zuten irakasgaiak 
ematea zen; irakasgai horien artean, GH nabarmentzen zen. Mediku, politikari 
eta erlijio-aholkularien eraginak baldintzatutako gorputzaren inguruko hezkuntza 
gailentzen zen, horiek guztiek emakumearen amatasun-balioak sustatzeari 
begirako estilo metodologiko garbia eragin eta Estatuak defendatzen zituen 
idealak erakustera eramaten baitzituzten. 

                                                 
30Frente de Juventudes: 1940ko abenduaren 6ko Legeak sortua. Lege horretan oinarritu ziren ondoren agertutako arau 
guztiak 1977an "El Movimiento"ren Idazkaritza Nagusia desagertu zen arte. Bertan honakoa jasotzen zen: "horretarako, 
Estatuak Frente de Juventudes-i Irakaskuntza ofizial eta pribatuetako erakundeetan, bai eta lantokietan, izan beharreko 
eraginerako baliabideak bermatuko dizkio"; pasarte honek, GHri dagokionez, taldeak zuen eraginaren zabaltasunaren 
berri ematen digu. Halaber, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako, ofizial edo pribatuko, ikasle guztiak Frente de Juventudes-
eko kide izatea xedatzen zuen. 
31Sección Femenina: 1938tik aurrera, GH giltzarritzat hartu zuen "emakumearen prestakuntzan", beren iritziz, 
prestakuntza hori ezin baitzen "osatua izan GHri arretarik jarri gabe"; hori dela eta, GHren Kudeaketa Nagusia sortu 
zuten. Kudeaketa-gune horrek emakume espainiarrek irakasgaiak eskain zitzakeen onurez gozatzea zuen helburu, 
horretarako gorputzaren perfekzionamendua, beti ere espirituaren hondoarekin, bilatuz. Sección Femeninak landutako 
GHren metodoak hiru ardatz zituen oinarri: a) Gimnastika b) Kirol-jokoak  c) Dantza. 
32Garmendia, J.F.: “La enseñanza rural en Guipuzcoa. La labor de los Ayuntamientos y la Diputación (1900-1950)”, 
Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003). 



II.KAPITULUA: Gorputz Hezkuntzaren bilakaera historikoa 

 

103 

 

Emakumezko irakasleak zerbitzu profesional espezializatu gisa trebatu 
ziren, Sección Femenina delakoan bertan aitortua eta baloratua. Trebakuntza 
horrek diktadura frankistako urte guztietan hala jarraitu zuen oreka zail batean: 
erakundeak helburu gisa jarri zuen emakumearen idealari eustea eta, aldi 
berean, helburu horretatik urrunarazten zuten jarduerak sustatzea. Alde batetik, 
rol femeninoei zegozkien ezarritako kanonetatik irtengo ez zen metodo bat 
aplikatu behar izan zuten; eta, bestalde, etxetik kanpo lan egiten zuten 
emakume gisa zuten egoera defendatu zuten, familiaren loturatik at, herritarrek 
gaizki ikus zitzaketen jarduerak sustatuz. 

Gorputz Hezkuntzari lotutako irakasle eta ikasleen belaunaldi berriak, eta 
une historiko hori aztertzen duen aditu orok, genero arrazoiek baldintzaturik 
egon ziren gizarte-errealitate batean eta jarduera fisikoko eredu batean 
sakontzen duen azterketa dute beren aurrean. Hori guztia aukera bat da 
gogoetarako lehenaldia ezagutu eta sexu arrazoiengatik GHren kontzeptuan 
desberdintasuna sortu zuten akatsak berriz ere ez egiteko. 

Garai hartan, sexu femeninoaren gorputz hezkuntza  gizonezkoena ez 
bezala ulertzen zen. Bere helburu garbiena ikuspegi higienikoa zen, hala, 
osasun publikoaren zerbitzura egongo litzatekeen prebentzio-sendagaien 
alternatiba moduko bat bihurtzeko. Frankismoan zehar, joera utilitarista-
fisiologikorako (biologista) ideologizazio sakona eman zen emakumearengan, 
eta bere helburua emakumearen ideala osatzea zen, garai hartan zientifikoa 
deitua, "emakumearen berariazko funtzio biologikoarekin lotutako hobekuntza 
morfologiko eta funtzionalaren alde" egin behar zuena (Puig Barata, 1987:85). 
Emakumearen ikuspegi biologiko horrek bat egin zuen kultura femeninoarekin 
eta hezkuntzaren ikuspegi guztiarekin; bereziki, GHri zegokionez. 

Ikuspegi horrek bi elementu ekarri zizkion emakumeari bere gorputzarekin 
zuen harremanean: bata, emakumearen gorputza ez da beretzat, 
gainerakoentzat baizik; bestea, emakumeak ezin du gorputza erabili bere 
helburu biologikoaren aurka doazen jardueretan (Vázquez, 1987:58). 

Beraz, emakumearen Gorputz Hezkuntza ez da gizonezkoarena berdina 
izan behar, sexu bakoitzaren ezaugarri fisiologikoen arabera bereizi behar 
baitira eta, bereziki, frankismoaren gizarte espainiarrean bete beharreko gizarte-
helburuak (emazte eta ama) baldintzatu behar dute. Baldintza horiek 
mugimendu gutxiko jarduera askoz ere lasaiagoak ezarriko zizkion emakumeari.   

Beraz, ez zaigu zail egingo garai hartako eskoletan ematen zituzten 
mezuak ulertzea, adibidez, lan-mundua eta mundu publikoa (maskulinotzat 
hartuta) etxeko mundu pribatuari (femeninotzat hartua) gailentzen bazitzaion, 
ordaindutako dirua (gehienbat gizonezkoek burutua) borondatezko eta 
"amodiozko" lanaren gainetik (emakumeek egina), ekoizpena osasun eta 
ongizatearen gainetik, arrazionaltasuna hunkiberatasunaren gainetik, 
lehiakortasuna lankidetzaren gainetik, kirol lehiakorrak (futbola, saskibaloia, 
etab.) jolasen gainetik (gomak, txingoak, etab.), azkartasuna 
gogoetazaletasunaren gainetik, hitza isiltasunaren gainetik, etab. jartzen bazen. 
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Une horietan, eskolak kirolean zein zientzietan maskulinotasuna 
baloratzen zuen. Praktika pedagogikoek norbanakoaren esfortzua eta 
lehiakortasuna nabarmentzen zuten taldearen esfortzuaren eta lankidetzaren 
gainetik. Autoritarismoa elkar ulertzea baino gehiago baloratzen zen. 

Berrogeiko hamarkadan, ordea, hezkuntza horrek atzera pausuak izan 
zituen aurreko aldiekin alderatzen badugu. Hezkuntzaren ikuspegi progresista 
eta modernoak, gorputzaren osotasunean, inboluzio bat izan zuen Fernández 
García (1995:66) egilearen iritziz: "ezarri zen eredua, alde batetik, gorputzaren 
gaineko ikuspegi kristauan ez ezik emakume eta familiarekiko ikuspegian 
oinarritzen zen eta, bestetik, gorespen nazional gisa erabilitako kirolaren kontrol 
ideologiko eta erabilera politikoan". 

Espainian kirol-jarduera fisikoaren antolamendua ezartzen duen lehen arau 
juridiko ezaguna, 1941eko otsailaren 22ko Dekretua da. Horren bidez, Kirol 
Ordezkaritza Nazionala sortu zen, besteak beste, kirol espainiarra zuzendu, 
irudikatu eta sustatzeko helburuarekin. 

Beste behin, ideiak alde batera utzita ere, ezarritako mugimendu berria 
zalantzan jarri zen, eskolaren eskaera izugarria artatzeko nahikoa langile ez 
baitzegoen; gainera, irakasleen prestakuntzarako zentrorik ez zegoen eta 
horren ondorioz, 1941eko abuztuaren 14ko Ministerio Agindua (MA) argitaratu 
zen (15eko BOE). Agindu horren bidez, Oinarrizko mailako Instruktore izateko 
egiaztagiria lortzeko baldintzak ezarri ziren eta maisuei, Española 
Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET y de las 
JONS) delakoaren Escuelas de Hogar (Etxeko Eskolek) izeneko erakundeak 
emandako Egiaztagiria ez bazuten, beren jarduna ezingo zutela burutu adierazi 
zitzaien. Antza denez, ikastaro horietan, erlijio-maisuak eta ikastetxe pribatuak 
edo maisu nazionalak eta eskola publikoak baziren, irizpide oso desberdinak 
jarraitzen omen zituzten: "Tolerantzia zabala lehenekin eta burdinazko eskua 
bigarrenekin". Tituludun irakasleak baztertuak izan ziren eta, kasu askotan, 
Movimiento Nacional-eko militarrek ordezkatu zituzten, gobernuan zegoen 
sistemari lotutako ideologia politikoa sustatzearen arduradunak (Garmendia eta 
Davila, 2003).  

Ikastetxeetan garatu beharreko GHren programak 1941eko urriaren 16ko 
data zuen Aginduan zehaztu ziren. Bertan, Hezkuntza Politikoa, Fisikoa eta 
Kiroletakoa eta Etxeko Irakaskuntzetan hasteko irakasgaiak zehaztu ziren lehen 
eta bigarren hezkuntzako eskolentzat, Frente de Juventudes delakoaren 
ikuskaritza eta zainketaren menpe. Irakasgai horiek 1941-1942 ikasturtean 
ezarri ziren irakaskuntza-zentro ofizial eta pribatuetan, Frente de Juventudes-
eko Ordezkaritza Nazionalak (DNFJ) aldizka ezarritako arau eta programen 
arabera. Hemen, 1942tik aurrera DNFJk argitaratutako “Mandos” hilabetekaria 
aipatu beharko litzateke. 

Une horretatik aurrera, herri handietako eskola eta ikastetxeen arteko kirol-
norgehiagoka eta -lehiaketak antolatzeaz arduratu ziren Frente de Juventudes 
delakoaren Kirol Ordezkaritzak. Aukera gutxi izan zituzten, aukerarik ez zutela 
ez esatearren, Lasarte eta Euskal Herriko landa-herriak bezalako udalerri 
txikiek.Lasarte-Oriaren kasuan, herriko kontzejupeko eskola arintzearren, 
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Mitxelin enpresak  bi lokal txiki eraiki zituen  Eliz-Atze plaza inguruan garaiko 
beharrei erantzuteko.  

2.6.2. Lehen Hezkuntzaren Berrantolaketari buruzko Legea (1945) 

Nazional-katolizismoan oinarrituta, Eliza Hierarkikoaren eskutik eta 
Errepublikatik etor zitezkeen kutsaketa guztiak “garbitu” (irakaslegoa, 
elebitasuna, testu liburuak, ikasgaiak) ondoren, hezkuntza sistemaren 
birformulaketari ekin zitzaion,  Lehen Hezkuntzaren Berrantolaketari buruzko 
1945ko uztailaren 17ko Legeak erreforma garrantzitsua eragin zuelarik.  

Lege honi darion lehenengo datu adierazgarria zera da, erregimenak 
eskolari leporatzen dion haren sostengurako eta egonkortasun sozialerako 
erantzukizun sozializatzaile borobila. Honen arabera eskolak ideologiaren 
eramaile eta birsortzaile  lana bete behar du, instrukzio funtzioaren kaltez, nahiz 
eta bi alderdi hauek praktikan bereizten nahiko zaila den. Legeak bere 6. 
artikuluan argi aski adierazten du: “Es misión de la educación 
primaria,,mediante una disciplina rigurosa, conseguir un espítitu nacional fuerte 
y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo 
de la Patria, de acuerdo con las normas del movimiento” 

Zetozen iturri teoriko  pedagogikoek pentsamendu katolikora bueltatzea 
suposatu zuten, Institución Libre de Enseñanzaren (ILE) ekarpenetik eta 
pedagogia aurrerakoitik urrunduz: ”Para inprimir esta dirección ideológica a la 
escuela, en el terreno pedagógico se proponía el retorno a la tradición española 
del pensamiento católico integrista, y se reprimían todas aquellas tradiciones 
educativas heterodoxas consideradas materialistas y desnazionalizantes 
(Camara, 1984:252)”. 

 Iturri pedagogikoen isla hau nabaria da urtez batzuk beranduago 
kurrikulumean zein metodologian, ere. Lehenengoari dagokionez, erlijioaren 
erritual eta pertsonaien gorespen sutsu eta errepikagarria (honek adin hauetako 
umeengan duen eragin psikologikoarekin) eta praktika erlijiosoa dira 
aipagarrienak. Metodologiaz pedagogia tradizionalerako itzulia dela esan 
dezakegu. Indibidualizazio lana talde lanaren gainetik. Innatismoa hitz batean. 

Atal ideologiko honetaz gain, lege honek,ezartzen zuen ikasketen 
sailkapenaren bitartez,ikuslegoaren selekzio hertsia, burutzen zuen, batxilergora 
promozionatuak izango zen ikasle kopuru txikia eta eskulanaren mundura, 
ikasketetara ia buelta ezinezko  bidetit, bultzatua zen ikasle kopuru handia. Ez 
zen aukera bat izan. Inposizioa baizik. Sarritan edo ia gehienetan erabakia ez 
zen gurasoena izaten (hauek hamar urte tarte honetaraino oso gutxi kezkatzen 
ziren), baizik, irakasleena. Kasu honetan ere, sistema sozial orok bezala, 
hezkuntza sistemak merkatuaren beharrei erantzuten zien, eta gizartearen 
garapenak, industriatze aurrekoa zen heinean,xurgatu behar zuen lan 
indarraren nolakotasuna ez zen kualifikatua. Honen ondorioz, eskolak “ekoizten” 
zuena lan mundura bideratzen zen, nazional-katolizismoaren ideologian 
sozializatu ondoren. 
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 Joera hauek, 50.eko hamarkadaren erdira arte  ez zuten aldaketa 
handirik ezagutuko, baina momentu honetatik aurrera erregimen frankistarekiko 
nazioarteko blokeoaren bukaera,kanpoko kapitalaren sarrera  eta Gobernuan 
Opus Deiko zenbait ministroren sartzearekin, ekonomikoki eredu 
teknokratikorako urratsa burutu zen, baita berarekin batera zetorren 
“garapena”ren ideologia ere. 

 Hezkuntza politikan ere aldaketak etorri ziren; eskolak, berriro ere , 
ekonomiari erantzunez, tekniko kualifikatuak sortu behar zituen hazkunde 
ekonomikoari aurre egiteko. Politika hauek Estatuak sufritzen zuen eskolatze 
maila baxuari aurre egin nahian bideratu ziren, eta ondorioak ez ziren 
edonolakoak izan. 

Gorputz Hezkuntza derrigorrezkotzat jo zen ikasketa-programan txertatuz, 
beste irakasgai batzuk bezalaxe, haur orok "hezkuntza espiritual, moral eta 
fisikoa" izateko duen eskubidea azpimarratuz. Lege horrek GHren aitortzan 
emandako bultzada azpimarragarria da, nahiz eta interes hori irakasgaiaren 
erabilera politikoan eta doktrinamendu moral eta aberkoiaren helburu 
politikoetan oinarritu.  

Lege horrek, 6tik 12 urterako derrigortasuna ezartzeaz gain, GH 
prestakuntza-irakasgai gisa jaso zuen (37. art.) (Vázquez, 1989:176). Aipatu 
lege horretan, herritarraren prestakuntzarako ezinbesteko gizarte-hezkuntzari 
garrantzi handia ematen zitzaion; bai eta GHri ere, ikaslearen garapen 
fisiologikorako eta prestakuntza intelektual eta moralerako tresna gisa 
beharrezko; eta, azkenik, baita lanbide-hezkuntzari ere, gure lehen 
hezkuntzaren kontzeptu zaharrarekin hautsiz. 

Bestalde, irakasteko irakasgaiei dagokienez, 37. artikuluak adierazten 
zuenez, lehen hezkuntza ikasleen garapen psikologikorako egokia den plan 
zikliko batean geratu zen. Legean, Prestakuntza Ezagutza gisa hartzen ziren 
"heziketa moral eta intelektualaren oinarri diren" irakasgaiak eta lau azpi-
taldetan banatzen zituen: 

"lehena, erlijio-prestakuntzarena; bigarrena, Espiritu Nazionalaren 
Prestakuntzarena, bertan jasotzen dira Geografia eta Historia, bereziki 
Espainiakoak; hirugarrena, prestakuntza intelektualarena, Hizkuntza Nazionala 
eta Matematikak jasotzen dituena; eta laugarrena, Gorputz Hezkuntza, 
Gimnastika, Kirolak eta Jolas zuzenduak jasotzen dituena". 

Hurrengo artikuluan, galdeketa-sorta33 baten aldian behingo argitalpena 
ezarri zen. Bertan, irakasgai bakoitzaren edukiak eta jarraitu beharreko arau 
metodologikoak esplizitu egiten ziren. Horretaz guztiaz, Hezkuntza Nazionalaren 
Ministerioa arduratzen zen, Espiritu Nazionalaren Prestakuntza, GH eta Etxeko 
lanen hastapena, Kantua eta Musika irakasgaiez izan ezik, horiek guztiak 
erakunde eskudunen, hau da, Frente de Juventudes eta Sección Femenina-ren, 
menpekoak baitziren. 

                                                 
33Lehen Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusiaren Aginduetan argitaratu ziren, maisu eta maistrari ezagutza pedagogiko 
garrantzitsuak eskainiz. Curriculum-aplikazioa bere horretan geratu zen 1967 arte. 1967ko erreformak aldaketa handiak 
eragin zituen maisu-maistren prestakuntza-sisteman etorriko zen 1971ko antolaketaren oinarriak jarriz. 
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Eskolan burututako irakaskuntza-funtzioa ikasleen prestakuntza hobetzea 
helburu zuten jarduerekin osatu nahi zen, jarduera osagarri deiturikoekin, hain 
zuzen ere. Horien artean ditugu: "kanpamentuetara joatea, aterpeak, goi-
mendiko ibilaldiak, kirol-ariketak, dantza-taldeak; horiek guztiak Frente de 
Juventudes eta Sección Femenina direlakoen zuzendaritza eta ikuskaritzapean 
garatuko dira" (45. art.). 

1945eko Lehen Hezkuntzari buruzko Legearen ondorioz, eta araututakoa 
betetzeko, Frente de Juventudes eta Sección Femenina-ko Ordezkaritza 
Nazionalek, Lehen Hezkuntzarako GHren programa bat idatzi zuten (2. taula) 
eta bertan, funtsezko sei eduki azpimarratu zituzten: 

2. Taula. Gorputz Hezkuntzaren Programa Lehen Hezkuntzarako. 1945. 

 

- Jolasak (zuzenduak eta askeak). 
- Erritmoa. 
- Gimnastika hezigarria. 
- Ibilaldi eta txangoak. 
- Kirolak. 
- Dantza. 
 

GHko edukiak honakoetan zehazten ziren: gimnastika hezigarria, jolasak 
eta kirolak. Gorputz-adierazpenaren lehen jarduerak (erritmoa eta dantza) eta 
aire zabaleko jarduerak (ibilaldi eta txangoak) txertatu zituzten eta GH 
maskulinoa eta femeninoa bereizi zituzten. 

Ezbairik gabe, Erregimenak kirola, kanpamentuak, aire zabaleko 
ibilaldiak... bezalako eskolako jarduerei eman zien bultzada eta horiek, gazteria 
politizatzeko oinarrizko interesa betetzen zuten. Ekimen hori berehala babestu 
eta onartu zuen Elizak, hezkuntza-sektore pribatuaren jabe, aurrerago eskolaz 
kanpoko jarduera edo eskola-kirol gisa ulertu zen horretan pisu garrantzitsua 
hartuz. Aurrekari horrek Gorputz eta Kirol Hezkuntzaren kontzeptura eraman 
zituen eta kirola GHren markoan fenomeno sozial gisa txertatu zen. Galdetu 
beharko genuke ea elementu horrek irakasgaiaren garapena lagundu zuen, edo, 
aitzitik, GHren eta Kirolaren arteko nahasketa sortu zuen, gure irakasgaiaren 
hezkuntza-nortasunaren aurka.  

Esparru ofizialean, ikastetxearen eraikinean "jolas- eta kirol-zelaiak" egin 
beharraz hitz egiten lehen aldia izan zen. Leku edo gune horiek, ahal zen 
neurrian, "toki osasuntsuan jarri beharko dira, istripuak izateko arriskurik 
gabekoak eta auzo osasungarri eta moralean". (51. art.). 

Aldi frankistak GH maskulino eta femeninoaren irakasleen prestakuntzari 
dagokionez markatutako ibilbidearen inguruan, ondoko gertaerak azpimarratu 
behar dira: 

▪1945ean, maisuen prestakuntzari dagokionez, Lehen Hezkuntzari buruzko 
Legea oinarri hartuta idatzitako Maisu-maistren ikasketen Planak, lehen aldiz, 
gorputz- eta kirol-hezkuntza derrigorrezko irakasgai gisa ezarri zuen 
prestakuntzaren hiru ikasturteetan, astean bost orduz irakasle espezialistek 
emanda. Plan hori bost urte beranduago aldatu zuten 1950eko Maisu-maistren 
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Ikasketa Plan berriarekin. Azken horrek, irakasgaiari izen berria jarri zion, 
"Gorputz Hezkuntza eta bere metodologia" eta ordu-kopurua astean hirura jaitsi 
zuen.Irakasle Eskoletako irakaslea, irakasgai bakoitzean ikasleen sexu berekoa 
zen eta erlijio-irakaslea beti apaiza zen. Gorputz Hezkuntzako irakasleek, ordea, 
berezien kategoria zuten prestakuntza politiko-sozialekoa eta etxeko lanen 
prestakuntza ematen zutenekin batera, eta Ministerioak izendatzen zituen, 
Frente de Juventudes-en Zuzendaritza Nagusiak edo Sección Femenina-ko 
Ordezkaritza Nazionalak proposatutakoaren arabera. 

▪Lege horretan, GHk Irakasle Eskoletako ikasketa-planen barruan oso leku 
garrantzitsua bete zuen, astean ordu-kopuru gehien zituena baitzen.Irakasle 
espezializatuen gabeziarekin eta izendatutakoen arreta eskasarekin jarraitu zen, 
nahiz eta irakasgaia derrigorrezko gisa agertu. Gainera, irakasgaiaren eduki 
arautu gabeek, eduki praktikoz soilik osaturiko irakasgai bihurtu zuten, gizonak 
kirolak praktikatuz eta emakumeak muskulatura gara ez zezan ariketa oso 
errazak eginez, eta inoiz ez talde mistoetan. 

▪Plan horrek, lehen aldiz, Irakasle Eskoletarako Araudian, GH eta bere 
metodologia ezarri zituen, astean hiru ordu ezarriz hiru ikasturteetan. Halaber, 
programak Frente de Juventudes eta Sección Femenina-k landuko zituztela 
ezarri zen (32. art.) eta, aldi berean, Maisu-maistra titulua eskuratzeko Frente de 
Juventudes edo Sección Femenina-ren Kanpamentu batera joan beharra (31. 
art.). 

Edukiak galdeketa deiturikoetan aurki daitezke. Galdeketa horiek bi atal 
bereizi zituzten: 

• Atal teorikoa, eduki psikopedagogiko, biologiko eta historikoekin, 
irakasgaiaren oinarri izango zirenak. 

• Atal praktikoa, gimnastika hezigarri, jolas eta kirolen saioen 
garapenarekin: eredu Neosuediarrean (analitikoa). 

1950tik aurrera, txikien bi eskola pribatu ere baziren Lasarten, bata, 
Estazio kalean eta bestea “Torre” etxean, azken hau, Elvira Leforestier-en 
ardurapean. 

2. 6.3. Galdeketa Nazionalak Lehen Hezkuntzarako  (1953)                        

Ministerio Agindu batek, 1953ko otsailaren 6an, Lehen Hezkuntzarako 
Galdeketa Nazionalen argitalpena ezarri zuen. Lehen Hezkuntzari buruzko 
1945eko uztailaren 14ko Legea jarraituz argitaratu ziren, maisuen lana orientatu 
eta bideratzeko helburuarekin. Bertan, GHren edukiak modu zabalean azaltzen 
ziren eta horiek desberdinak izango ziren sexuen arabera. Arau-izaera izan 
behar zuten, originaltasun ororen kontrakoa, eta gauza berria zenez, 
Ministerioa, hezkuntzaren bidea eragotz zezaketen berrikuntzak ez txertatzea 
derrigortu zuen, hezkuntza horrek zehatza, bizia eta aktiboa izan behar 
baitzuen.  
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Bitxia bada ere, galdeketak ikasleen araberakoak ziren, bai eta horietako 
bakoitzaren jarduera-plana ere, ordutegiei zein edukiei dagokionez, nahiz eta 
neskentzat mutilena baino maila altuagoko alde teorikoa34 jasotzen zuten. 
Edukien barruan honakoak aipa ditzakegu: Jolasak (zuzenak eta askeak), 
oinarrizko Kirolak (hobetze-aldian eta hastapen profesionalean), Gimnastika 
Hezigarria, Eskola Ibilaldiak eta Txangoak, Erritmoa eta eskualde-dantzak.  

Lehen Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusiaren 1959ko urriaren 21eko 
ebazpen berria Eskolako Gorputz Gaitasunaren Diploma eta Ezaugarrien arauei 
buruz zen. Jarduera fisikoak arautzearen helburua, haurrengan gorputz-ohitura 
egokiak sustatzeaz gain, lehen hezkuntzako eskolek eta ikastetxeek GHren 
alorrean eginiko lana aurkezteko balio izatea zen. 

Horretarako, Lehen Hezkuntzako Eskolako Gorputz Gaitasunaren 
Diplomak sortu ziren, ikasleen artean kirol-estimulua sustatzeko (1. art.). Hiru 
motatakoak ziren, brontze, zilar eta urrea, eta horiek lortzeko "baldintza fisiko 
egokietan egon eta ikasturte bakoitzean oinarrizko ikasketak" bete behar ziren. 

Diplomarekin batera, Lehen Hezkuntzako Gorputz Gaitasunaren 
Egiaztagiria sortu zen eta hori, ikastaroan oinarrizko ikasketak amaitzen zituzten 
ikasle baliagarriek lor zezaketen. Aipatu egiaztagiriak borondatezko izaera zuen. 
Egin beharreko probak gimnastika, igeriketa eta kirol-jokoak ziren; horiek 
guztiak desberdinak adinaren arabera. 

2.6.4. Gorputz Hezkuntzari buruzko Legea. Elola-Olaso Legea (1961) 

Gorputz Hezkuntza-ri buruzko Legea, Elola-Olaso Legea35 izenez 
ezaguna, 1961ean argitaratu zen. Bertan, GH irakaskuntzaren maila guztietan 
berriz ere derrigorrezko bihurtzea ezarri zen, hain justu ere, gizarteak aldaketak 
izan behar zituen, garapen ekonomikoaren ondorioz,  besteak beste. 
Espainiaren berreraikuntza ekonomiko eta sozialaren beharra hezkuntza-
alorrean zuzenki proiektatu zen, Estatuaren modernizazio-saiakeran, enpresa 
pribatuaren irizpideak sektore publikora eramanez. 

Aldaketa horiek guztiek irakasleen gizarte-funtzioan eragin zuten gizarte-
aldaketara moldaraziz. Legea irakasgaiaren inguruan zegoen legedi sakabanatu 
guztia ordenatu eta bateratzeko beharretik sortu zen eta, aldi berean, GHren eta 
kirolen irakaskuntza, jarduera eta praktika laburbildu zezan.  

Legearekin, Erregimenaren lehen aldaketak antzematen hasi ziren. 
1961eko abenduaren 23an, Gorputz Hezkuntzarako Institutu Nazionala 
(GHIN)36 sortzea agindu zen eta lau titulu-mota ezarri zituzten: GH eta Kirol 

                                                 
34Alde teorikoari dagokionez, esan behar da, bertan landu beharreko gaiak hobekuntza-aldiko alde praktikoaren 
edukiekin eta lanbide-heziketaren aldiko Gorputz Hezkuntzaren Historiarekin lotuta daudela. Galdeketa horiek 1965 arte 
egon ziren indarrean, urte horretan beste galdeketa batzuk onartu baitziren. 
35José Antonio Elola Olasok, Gorputz Hezkuntza eta Kiroletako Ordezkari Nazionalak, abenduaren 23an, Gorputz 
Hezkuntzari buruz sustatutako 77/1961 Legea.  
361961eko abenduaren 23ko Gorputz Hezkuntzari buruzko 77/61 Legeak Gorputz Hezkuntzarako Institutu Nazionala 
sortu zuen, Gorputz eta Kirol Hezkuntzaren Ordezkaritza Nazionalaren menpe. Bere helburua honakoa zen: "... Gorputz 
Hezkuntzako irakasleen eta kirol-entrenatzaileen prestakuntza eta hobekuntza(...). Institutuaren zereginetako bat 
ikerketa zientifikoa eta gorputz hezkuntzarekin lotutako irakasgaien hobekuntzari begirako azterketa eta praktikak egitea 
ere izango da". 
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irakaslea, lau urteko iraupenarekin; GHko instruktorea, bi urtekoa; Kirol 
Entrenatzailea eta Maisu Instruktorea. Institutu Nazionalek, GHko ikasketek, 
ospea lortu zuten eta une hartako unibertsitateko bizitzaren parte izatera pasa 
ziren. Madrilgo GHINaren bidez, Frente de Juventudes-ek GHrekiko zuen 
monopolioaren banaketa eta pixkanaka lizentziatura berriranzko bidea hasi zen. 

Zalantzarik gabe, 1961eko Legea ezarri ostean, hezkuntza-sistemaren 
egituran, garapen hezigarri eta osatuagora begirako bilakaera antzeman zen. 
1961eko Legeak eragin positiboa izan zuen 1965eko Hezkuntzari buruzko 
Legearen xedapenetan, bertan, ariketa fisikoaren helburu higieniko eta 
osasungarrien inguruko oinarrizko zenbait ideia ikus baitaitezke, bai eta 
prestakuntza moral eta intelektualerako heziketarako balioak ere. Lege horrek 
zortzi mailatako oinarrizko hezkuntzaren derrigortasuna ezarri zuen, seitik 
hamalau urtera arte, bai eta derrigorrezko hezkuntzaren doakotasuna ere. 

Hamarkada horretan sortutako eskola-gorakadak, besteak beste, bi arazo 
sortu zituen: eskola-eraikinen beharra eta irakasleen beharra. Azken kasu 
horretan, irakasleak masiboki kontratatu ziren, bereziki, Hezkuntza Ertainean 
eta Unibertsitatean. Horrek guztiak, ezegonkortasun-egoera eragin zuen 
enpleguan eta Hezkuntzari buruzko Lege Orokorraren hezkuntza-erreformarekin 
areagotu egin zen; hala jarraitu zuen laurogeiko hamarkada arte. 

Gorputz eta Kirol Hezkuntzari buruzko Galdeketek (1965eko uztailaren 8ko 
Agindua) izan zuten eragina ere aipatu behar da. Bertan, eskolako GHn lortu 
beharreko helburuak jasotzen ziren, beren jarduera fisikoko edukiekin. 

5.Koadroa. Gorputz eta Kirol Hezkuntzari buruzko galdeketak. 1965. 
 

HELBURUAK EDUKIAK 
 
- Erritmo, koordinazio eta hezkuntza 

zinetikoa lortzea. 
- Sen ludikoaren garapena. 
- Kirol aurrekoen hastapena. 
- Ariketa baliagarriak eta aplikazio 

orokorrekoak garatzea. 
- Ariketa erritmikoen hastapena. 
- Krosaren hastapena eta aire zabaleko 

jardueren garapena. 

 
- Gimnastika hezigarria. 
- Intentsitate ertain eta handiko 

haur-jolas askeak. 
- Berdin, zuzenduak. 
- Kirol aurrekoak. 
- Ariketa baliagarriak eta aplikazio 

orokorrekoak. 
- Ariketa erritmikoak (eskualde-

dantzak). 
- Kros-ibilaldiak eta aire zabaleko 

jarduerak. 

Gimnastika hezigarriak, jolasek eta kirolek, ariketa erritmiko eta naturan 
eginiko jarduerekin batera, beren lehentasunari eutsi zioten. Nesken programan 
berritasunak (dantza, erritmoa eta folklorea txertatu ziren) eta mutilen 
egokitzapen fisikoa eta kirol aurrekoak jaso zituen. Jarduera fisiko 
gomendatuetan interes pedagogikoa bilatzeko asmoa antzeman daiteke, nahiz 
eta oraindik gaur egungo kontzeptutik urrun egon. Aipatu jarduerak 
"prestakuntza intelektual eta moraletik" gertuko praktika gisa hartu ziren eta ez 
prestakuntza horren eragile erreal gisa. Irakasgaiari eman beharreko bultzada 
"erakunde eskudunen" ardura bazen ere, ez zen zehaztu erakunde horiek 
zeintzuk izango ziren.  
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Aipatu eskuliburuan, ikasle libreari, GHren inguruko plan praktikoa 
eskaintzen zitzaion, gimnastika-taulen azalpen laua bilatuz, irakaslerik gabe 
prestatzeak duen zailtasuna arindu nahian eta, horregatik, galde-erantzunen gai 
teorikoetan erabili ohi den metodo didaktikoa erabili zen. Erantzun horiek, 
ariketak errazago burutzeko landu ziren horrela, beren nomenklatura 
deskribatzailean eta irudi grafikoetan emana. 

Gorputz Hezkuntzaren azterketa-sistema ikasle libreentzat, Gimnastika-
blokea aplikatzean zetzan. Bertan, zegokien ordenaren ariketez gain, 
gimnastikako zortzi taula desberdin zeuden, gimnastika-saltoak eta sokan gora 
igotzea.  Bigarren bloke gisa, hainbat lasterketa, luzera-jauzia, altuera-jauzia, 
pisu-jaurtiketa... jasotzen zituen atletismo-probak zeuden. Eskuliburuak 84 
orrialde zituen.  

Eskuliburua landa-guneetako edo eskoletako ohiko ordutegian lanean 
zeuden ikasleengan pentsatuz egin zen, ikasle horiek ezin baitzuten GH 
irakasgaia jarraitu irakaslearen zuzendaritzapean. GH irakasgaia burutzeko 
modu hori asko hedatu zen Euskal Herrian hirurogeiko hamarkadan. 

1967ko erreformak, hezkuntza-sisteman aldaketa garrantzitsuak ekarri 
zituen eta Lehen Hezkuntzari buruzko Legearen testu bategin berria agertu zen, 
Hezkuntzari buruzko Lege Orokorra prestatzeko oinarri gisa har dezakeguna. 
Erreformak hainbat ikuspegi politiko eta ideologiko antzeman zituen, hezigarri 
eta globalizatzaileagoak, ikasturte bakoitzean hiru ordu astean erabiliko zituzten 
etorkizuneko maisuen prestakuntzari oinarriak ere jarriz. Pixkanaka, GHren 
ikuspegi profesionalagoa antzeman dezakegu, gai metodologiko eta didaktikoak 
beste mota batzuetakoei gailentzen hasi baitziren. Horren guztiaren adibide 
dugu, lehen frankismoan indarrean zegoen prestakuntza-ereduaren ezagutza 
biomediko eta fisiologistak alde batera utzi izana. Lehen frankismoko eredu 
horren oinarri teorikoen artean, emakumeen kasuan, funtzio biologikoak 
baldintzatutako ideologia antzeman genezake. Garai honetan, Lasarte-Oriako 
Esperantza auzoak hiru gela zituen bere baitan neska-mutil zein txikientzako. 
Epe ertainera Oztaran ikastetxe berrian kokatu zituzten. 

1969 arte itxaron beharko da lehen aldiz GHren espezialitatea estatuko 
ikastetxeetan agertzeko, bai eta sortutako plazak betetzeko zegozkien 
lehiaketak deitzeko ere. Ibilbide horren lehen pausuek, ordea, ez zituzten 
jarritako helburuak bete, ez baitzuten eduki-multzo iraunkorra sendotzea lortu, 

 

1966. Gorputz Hezkuntzari buruzko eskuliburua, 
Batxilergoan sartuko ziren ikasle libre guztientzat. 
Ikertzaileak  berak  (Joxan Unsain Iraolak) liburuaren 
mamia ikasten parte hartu zuen .  Eskuliburua, 
Irakaskuntza Ertaineko ikasle libreen gorputz-
prestakuntzari buruzkoa, Irakaskuntzen Sail 
Nagusiaren (Sección Central de Enseñanzas) 
eskaeraren ondorioz egin zuten Raquel Chávez 
Fernández eta Antonio Pascual del Riquelme y Tejerak, 
Gazteen Institutuko Gorputz Hezkuntza, Kirolak eta 
Aire Zabaleko Kabinetearen zuzendaritzapean.  
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ez eta GHrako nahi zen bultzada bideratuko zuten nahikoa ezagutzak hedatzea 
ere. Horren erruaren zati bat une horretako Frente de Juventudes-Sección 
Femenina-ri dagokio, hori antolatu eta garatzeko ardura zutenak, erabilera 
ideologiko jakin bat sustatzen baitzuten eta, aldi berean, horrek guztiak helburu, 
eduki eta metodologiaren nahasketa ekarri baitzuen. Irakasleen prestakuntzak 
profil politiko bati erantzuten zion prestakuntza profesional bati baino gehiago 
eta beraz, irakasgaiak II. Errepublikako azken dekretuetan islatzen zen estatusa 
galdu zuen, irakasgai "berezi" edo "maria" gisa hartzera itzuliz. 

Europako gainerako herrialdeetan berriz, GHren egoera oso desberdina 
zen, Unibertsitatean bertan ere txertatua ageri baitzen irakasgai akademiko 
gisa, doktoretza-ikasketetako programekin eta, noski, hezkuntza-ministerioaren 
erakundeei lotuta. Espainian 30 urte beranduago ezagutu ahal izan zen 
irakasgaian Hezkuntza Ministerioak zuen erantzukizuna. Beraz, logikoa da 
neurri batean GH irakasgaia hezkuntza-sistemaren barruan bigarren mailakotzat 
hartu izana.  

Hamarkada honetan Lasarte-Oria etengabe hazten ari zen herria zen. 
1960an 4.000 biztanle inguru zituen . 25 urte beranduago 17.500tik gora  izatera 
iritsiko da. Hazkunde horren atzean, hainbat arrazoi daude: biztanleriaren bizi 
baldintzak hobetu ziren, bizi-itxaropena luzatu zen, 50-60 hamarkaden inguruan 
baby-booma gertatu zen eta, batez ere, Euskal Herriaren garapen industrialaren 
ondorioz, inmigrazio prozesu handia izan zen. Aldi honetan  (1950-1981) Euskal 
Herriko hazkunderik handiena emango da, hiru hamarkada hauetan % 62,4ko 
hazkundea izango baita, 1.238.112 biztanle berriak lortuz. Berriro ere, 
Hegoaldeko hazkunde tasa espainiar Estatukoa baino handiagoa izango da. 
Aurrekaririk gabeko demografi hedapen bati hasiera emango zaio, ordura arteko 
kontrastea lausotuz, industri garapena lurralde guztietan zabaltzen baita. 
Hazkunde honen sorburuak berdinak dira guztientzat, inmigrazio prozesuaren 
intentsitatea eta balantze begetatiboaren hazkunde positiboa (Urkidi,P eta 
Asenjo,I.,2008). 

Gerra eta gerroste ondoren, GHren ikuspegian, 1936tik 1970era, eragin 
gehien izan duten faktoreen artean, funtsezkoa gizartearen kontrol ideologikoan, 
erregimen zaharreko ideologia liberal eta demokratikoak gaitzetsi eta isolatzea  
izan zela esan daiteke. Abertzaletasuna eta arraza-sentimendua, lehentasuneko 
helburu gisa harturik. 

2. 6.5. Hezkuntzari buruzko Lege Orokorra (1970) ate joka 

Urte batzuk beranduago, 1970eko hamarkadan eskola multzo berria 
eraikitzeari ekin zioten  Lasarteko zein Oriako eskolako horniduren egoera larria 
zela eta, lurraldeko ikuskatzaileak esku-hartzea erabaki zuen eskola berriak 
eraikitzea premiazkoa zela adieraziaz. Sei gela egin zituzten Zumaburun (1970), 
eta beste horrenbeste etxebizitza irakasleentzat. 

Lasartera langileak iristeak eragindako igoera demografikoak behar 
nabarmenak sortu zituen, ondorioz, aipatutako Zumaburu eskolaz gain, Lasarte-
Urnietan Kaskarro  (1970) ikastetxea sortu zen, beranduago Oztaran (1973) ; 
Lasarte-Hernani bailaran, Sasoeta (1972).  Herriko irakaskuntzaren egoera 
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larriaren berri garaiko “La Voz de España37” egunkari tradizionalistan  ematen 
da jakitera (1970-06-13; 21. orrian). “Lasarte City”, un núcleo de población que 
recuerda al Oeste americano titularpean eta Jabier Aranburu jaunaren 
sinadurapean.  Herriko ikastetxeen banaketa eta hauen egoeraz mintzo da. 
Artikulu honen idazleak ez ditu kontutan hartzen garaiko Oria eta Esperantza 
auzoko eskola eraikinak. Hona hemen  aipatzen diren zazpi eskolen xehetasun 
batzuk: 

6.Koadroa. Lasarteko zein Oriako eskolako horniduren egoera 1970eko hamarkadan. 

 
Eskol en izena eta 

kokapena 
Gelak eta haur 

kopurua 
Instalazioak  Berezitasunak  

Escuelas Nuevas 
Elizaren atzean 
eraikia 

6 gela neska-
mutilenak. Gela 

bakoitzean 48 haur, 
legeak 30 agintzen badu 

ere. 

Ez dute 
aparteko 

instalaziorik. 
Jolastokirik ere ez. 

 

San José 
Urdaneta kalean, 

gaur egun Pablo 
Mutiozabal 

Nesken 3 gelak 
osatzen dute. Gela 
bakoitzean 46 haur, 

legeak 30 agintzen badu 
ere. 

Ez du 
jolaslekurik. Haurrak 
kalean jolasten dute. 

Bi urterako 
alokatutako garaje 

batean kokatua.- 4.000 
ptz /hileko kuotarekin. 

San Luis 
Estazio kalean 

3 gela. Gela 
bakoitzean 45 haur. 

Eskolak ez 
du inolako leihorik, 
ez eta  jolaslekurik 

ere. 

Antzinako 
oilategi batean kokatua. 

Alokairua dohain.   

Grupo 
Ayuntamiento 

Udal kontzejupean. 
Eliz –parrokiaren ondoan. 

4 gela. Gela 
bakoitzean 50 haur. 

Jolasleku 
gisa herriko plaza 
erabiltzen dute. 

Errepide 
nagusiaren ondoan 

kokatua. Isiltasun arazo 
larriarekin. 

Zumaburu eskolak 
(2) 

Erribera kalean. 

4 gela batean eta 
hiru bestean. Azken hiru 
gela hauetan 130 haur. 

Jolaslekurik 
ez. Gelan ikasi eta 

jolastu beharra 
zegoen. 

Bi eraikinetan 
kokatuak. Bigarren hau 

industrialde bateko 
garaje handi bat zen. 

Patronato de 
Padres de Familia 

Blas de Lezo 
kalean. 

Bi gela. Gela 
bakoitzean 40 haur. 

Jolasleku 
propiorik ez. 

Haurrak tarteka  
Mitxelingo 

instalazioak 
erabiltzen dituzte. 

 
Bizileku baten 
azpian. 

 

 

 

 

 

 

 

Hezkuntza-sistemak zenbait gorabehera ezagutu du historian zehar, eta 
gainera ibilbide ezberdinak izan ditu lurraldeen arabera. 1970eko legea dator 
ate joka, oraindik frankismoan, ikaslea Espainiako errealitatean txertatzeko 
                                                 
37 La Voz de España: egunkari  tradizionalista. Hasiera urtea, 1936; amaiera urtea, 1980. 

 

La Voz de España egunkaria. 1970-06-13; 21. 
orrian ageri da aldez aurretik aipatutako 

notizia. 
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helburuarekin. Argi geratzen da hizkuntza zein hezkuntza  ofiziala eta nazionala 
zein den. GHren presentziaren hasiera, muga garrantzizkoak tartean dituela, bai 
pedagogikoki bai metodologikoki.  

Gizarte- eta ekonomia-premia berriek lehen hezkuntzaren modernizazioa 
eskatzen zuten eta horri erantzungo zion 1970eko Hezkuntzari buruzko Lege 
Orokorrak, azken finean, "hezkuntza-sistema modernizatu baitzuen eta 
ondorengo erreformetarako oinarriak jarri baitzituen"38. Hala ere, lege horrek 
eskuduntzen lurralde-banaketan aldaketa sakonik eragin ez bazuen ere, lehen 
aldiz, herriko hizkuntzen irakaskuntza txertatu zen.  

Hezkuntzari buruzko Lege Orokorra frankismoan bertan landutako legea 
zen eta GHren bilakaeran azken etapatzat har dezakegu. Legeak hezkuntzaren 
derrigortasun eta doakotasuna ezarri zuen; gainera, bere ezaugarri nagusien 
artean, hezkuntza pertsonalizatua, berritze didaktikoa eta etengabeko 
ebaluazioa zituen.  Beraz, aldaketa batzuekin bazen ere, indarrean zeuden 
Moyano Legearen kontzeptuak gainditzeko gogoarekin, gure iragan 
frankistarekin lotu eta egungo egoerara garraiatzen gaituen zilbor-heste gisa har 
dezakegu lege hori.  

Ikusi dugun bezala, hirurogeiko hamarkada amaieran, eskolatzearen 
egoera kaskarra antzeman dezakegu: edukiak ez ziren une horretarako egokiak, 
ez eta etorkizuneko premiak asetzeko gai ere; ikastetxeek herrialde garatuen 
mailara jartzeko beharrezko egokitzapen eta eraldaketen premia zuten; milioi 
bat haur baino gehiago zegoen kalean eta barne-migrazioek eskola-plazen 
gabezia areagotzen zuten. Aurreko sistemak argi utzi zuen uneko erreformek ez 
zutela askorako balio; eskolaurreko hezkuntzarako erakunde eskasia; 
hezkuntza-mailetatik urrun zegoen Lanbide Heziketa; lehen hezkuntzan eskola-
postuen eskasia; eskolatu gabeko ikasle libreen portzentaje altua. 

Espainia, 1970eko Legea jaio aurretik, ikasgela gabezia garrantzitsuan 
zegoen eta hori, herrialdeak zuen analfabetismo-tasa altuaren arrazoietako bat 
izan zitekeen. Eskuartean ditugun eskolatu gabeko haurren zifrak oso 
aldakorrak dira kontsultatutako agirien iturrien arabera, baina, esan behar da, 
une horretan bertan, gizartean eskolatze-eskaera handia antzeman zitekeela, 
herritarrei, benetako gizarte-promozioaren bidea kultura-maila jasotzean 
zegoela ikustarazteko saiakera egin baitzen. 

14/1970 Legea, GHrentzat garrantzi handiko jasoera gisa nabarmentzen 
da irakasgaia bera Oinarrizko Hezkuntza Orokorraren zati izatera pasa baitzen:  

"Orientazio berriek sortutako Adierazpen Dinamikoko arloaren (Musika eta 
GH) itxaropena garrantzitsua izan zen, lehen aldiz, herrialde honetako 
hezkuntzan oinarrizko arloen barruan jaso baitzen" (Romero, 1993:18). 

Oinarrizko Hezkuntza Orokorrak edo OHOk, derrigorrezko zortzi eskolatze-
maila zituen hiru ziklotan banatuta: 

 
 

                                                 
38Puelles, M. ob.cit., 2000, 26. or. 



II.KAPITULUA: Gorputz Hezkuntzaren bilakaera historikoa 

 

115 

 

•••• Lehen zikloa: OHOko 1. eta 2. mailak.  
•••• Bigarren zikloa: OHOko 3., 4. eta 5. mailak.  
•••• Hirugarren zikloa: OHOko 6., 7. eta 8. mailak.  
 
Hizkuntza, Matematika, Natura Zientziak, Gizarte Zientziak, Atzerriko 

hizkuntzak (orokorrean, Ingelesa edo Frantsesa), Plastika, Erlijioa edo Etika eta 
Gorputz Hezkuntza ziren, 14 urterekin amaitzen zen OHOko hirugarren zikloko 
irakasgaiak.  

1970eko Hezkuntzari buruzko Legeak, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra bi 
etapatan banatu zuen eta Gorputz Hezkuntzaren arloa horietara egokitu zen: 

a) ADIERAZPEN DINAMIKOKO ARLOA (OHOko Lehen Etapa. 7-11 urte).  

Adierazpen dinamikoko arloaren helburu eta edukiak 4. koadroan jaso 
ditugu. Lehen aldiz, psikomotrizitatearen (gorputz-eskema, oreka, orientazioa...) 
eta sasoi fisikoaren (gaitasun fisikoak) inguruko edukiak zituzten helburuak 
agertu ziren. 

7.Koadroa. Adierazpen dinamikoko arloaren helburu eta edukiak. 
 

HELBURUAK  
 

EDUKIAK  
 

             - Hautemate psikomotorraren 
garapena. 

- Gorputz-eskemaren eta norberaren 
kontzientziaren ezagutza. 

- Mugikortasun artikularra eta gaitasun 
fisikoen erabilera. 

- Orientazioaren oreka eta zentzua. 
- Kirol-ohiturak eskuratzea. 
 

             - Izaera orokorreko ariketa 
estatiko-zuzentzaileak. 

- Erritmo-ariketak. 
- Dinamika eta arnasaren inguruko 

ariketa funtsezkoak. 
- Jolasak. 
- Kirol aurrekoak. 
- Dantza folklorikoko pausuak. 
- Lehia-jarduerak. 
- Martxak eta kros-ibilaldi murriztuak, 

jarraikakoak eta orientaziokoak, aire zabaleko 
erregimenean. 

 

Edukietan ez dira hautemate motorren gaitasunak agertzen eta bai 
gimnastika hezigarriko edukiak (funtsezko ariketak, zuzentzaileak eta 
arnasketakoak), erritmo eta dantza, jolasak, kirol aurrekoak eta aire zabaleko 
jarduerak. 

b). GORPUTZ ETA KIROL HEZKUNTZA (OHOko bigarren etapa. 11-14 urte). 
Gorputz eta Kirol Hezkuntzaren helburu eta edukiak hurrengo koadroan jaso 
ditugu. 
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8. Koadroa. Gorputz eta Kirol hezkuntzako edukiak 1970. 
 

HELBURU OROKORRA  EDUKIAK  
 
- Gorputzaren garapena eta abilezia 

sensomotorrak, bizkortasuna eta gorputz-indarra eta 
kirol-hezkuntzaren balioak eskuratzea. 

- Oinarrizko Gorputz Hezkuntza. 
- Gimnastika. 
- Erritmoa. 
- Jolasak eta kirol aurrekoak. 
-Ariketa baliagarriak eta aplikazioa 

dutenak. 
- Gorputz- eta kirol-prestakuntza. 
-Kirola: atletismoa, saskibaloia, 

eskubaloia, boleibola, futbola, igeriketa... 
- Aire zabalean. 

Etapa honen helburu orokorra, funtsean, sasoi fisikoan (indarra, 
bizkortasuna...) eta kirol-hezkuntzan (abileziak eskuratzea) oinarritzen da. 

Edukien artean, berrikuntza gisa, Oinarrizko GH agertuko da, gimnastika 
(gimnastika hezigarria), erritmoa, sasoi fisikoa, kirolak eta aire zabaleko jarduera 
fisikoekin batera. 

Nahiz eta 70eko hamarkadan GHren ondorengo garapena bideratu zuten 
zimenduak eraiki, alor praktikoan ez zen lortu erabat ezartzea. Oinarrizko 
Hezkuntza Orokorraren helburu orokorrak aipatu horiek izan arren, 
irakasgaiaren tratamendua ez zen bera izan OHOko bi etapetan. Lehen etapan 
GH adierazpen-alorren artean (adierazpen dinamikoa) txertatu zen eta, 
bigarrenean, GH eta Kirolak deituriko irakasgaia bihurtu zen. Era berean, 
Legeak bi etapen arteko desberdintasunak egiten ditu irakasgaia ematen duen 
irakasleaz hitz egiterakoan, bigarren etapan "irakasle (berezi)" bat proposatzen 
baita eta, lehenean, berriz, irakasle bakarra arduratzen da arlo guztietaz. 

Legea ezartzerakoan, Europako beste herrialde batzuetako esperientziak 
ez ezik, Diktadura hasieran erabat baztertu ziren bertako iraganeko 
esperientziak ere kontuan hartu ziren. Lege berriaren aurretik, 1969ko otsailean, 
Liburu Zuria izendatu zen "La educación en España: bases para una política 
educativa" azterketa argitaratu zen (MEC, 1969). Lanak espainiar hezkuntzaren 
egoeraren laburpena aurkeztu zuen eta baita Gobernuak aurrera eraman nahi 
zituen hezkuntza-politikako ildo nagusien aurrerapena ere.  

Liburu Zuriaren merituetako bat, bere bertute eta akatsekin, lan-eredu 
klasikoak hautsi zituenarena da,lehen aldiz, hogeita hamar urte baino 
gehiagoan, gure Administrazioa bere iraganaren aurrez aurre ipini zela. 
Sistemaren oinarrian bertan diskriminazio larria zegoela aitortu zuen: lehen 
hezkuntzan bi maila desberdin zeuden.  

Legea, hezkuntza-aukerei zegokienez landa- eta hiri-guneen artean 
zegoen desberdintasuna gainditzen saiatzen bazen ere, maisuentzat GHn 
espezializatzeko hainbat ikastaro eman ziren, horiek guztiak irakasgaiaren 
erreforma burutzeko irakasleak prestatzeari begira.  Horretarako, Unibertsitate 
espainiar bakoitzean sortutako Hezkuntza Zientzien Institutuek garrantzi 
handiko funtzioa bete zuten. Horren inguruan, gogoratu behar da 1969ko 
azaroan Ikasketa eta Ebaluazio Plan eta Programen Ministerio Batzordea eratu 
zela; oinarrizko helburu gisa ikasketa-planak eta horien garapenerako araudia 
egitea, galdeketak, programak, errendimendu-ebaluazioak, etab. berrikustea 
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zuen. GHren arlorako, batzordeak GH eta Kirol Ordezkaritza Nazionalaren, 
Sección Femenina-ren Ordezkaritza Nazionalaren eta Gazteriaren Ordezkaritza 
Nazionalaren lankidetza izan zuen, horiek guztiak "El Movimiento"ko agintarien 
menpe. 

Beraz, ez da harritzekoa hor landutako dokumentuak gizon eta 
emakumeen arteko desberdintasunez beteta agertzea. Gainera, Legeak berak 
gai horri heltzen zion programa eta orientazio pedagogikoak "sexuaren arabera 
zehaztuko" zirela adierazten baitzuen.  

Lege berriaren lehen pausu horietan, Bigarren Etapan aplikatutako edukiei 
zegokienez, legeak aurreikusten zuenez (OHOko 6., 7. eta 8. mailak), edukiak 
eskuratzeko moduan sistematizazio handiagoa eta horien arteko bereizketa 
handiagoa bilatu nahi zen, baina inolako loturarik ez zen agertzen 
proposatutako helburuen eta jardueren artean.  Helburuetan, gure herrialdean 
berritzaile gisa har zitezkeen teoria psikomotorren eta psikopedagogia 
frantsesaren eragina antzeman daiteke eta, besteak beste, Le Boulch-ek 
1969an argitaratu zuen eta gaztelaniaz “La educación por el movimiento” 
izenarekin kaleratu zen liburuaren eragina ere antzeman zen. Lehen Etaparako 
proposatutako jardueretan (OHOko 1, 2, 3, 4 eta 5. mailak) GHren korronte 
tradizionalagoak aurkituko ditugu; horien artean, "ariketa estatiko-zuzentzaileak" 
eta "funtsezkoak", gimnastika suediar eta neosuediarraren eraginarekin bat 
datozenak. 

Sexuaren araberako desberdintasuna azpimarratzen zen honakoa 
adieraztean: 

Etapa honetan eremu maskulinoaren eta femeninoaren arteko jarrera ondo 
bereiziari eutsi beharko litzaioke, bereziki, jolas eta kirol murriztuak aplikatzen 
direnean, bai eta gimnastika-ariketen aplikazio-izaeran ere, hala, sexu bakoitzari 
dagokion gorputz-adierazpenari garapen psikofisiologikoa lor dadin (1970eko 
abenduaren 2ko MA. Eranskina). 

GHri eskaini beharreko ordu-kopuruari aipamen berezia egin zitzaion. 
Eskolak egunero eman beharrekoak ziren ordu beteko iraupenarekin, eta hala 
egitea posible ez zenean, txandakako egunetan emango zen. GHko eskolak, 
bere aplikazio praktikoan, ondoko formak eduki zitzakeen: hezigarria, kirol 
aurrekoa, olgetarakoa, konpentsatzailea eta erabilgarria. Irakaskuntza-
prozedura honakoa zen: azalpenak, erakustaldia, entsegua, zuzenketa, 
errepikapena eta hobetzea; entsegua eta zuzenketa eskolaren oinarria ziren, 
ikasleek ahalik eta zuzenen jokatzea baitzen kontua. 

Ebaluazioa zen GHri dagokionez hurrengo berrikuntza. Lehen maila 
hasterakoan, ikasleak hainbat trebetasun-proba eta test egin behar zituen, bere 
trebetasunen inguruko lehen ezagutza izateko. Proba horien emaitzak 
irakasleak egin beharreko ikasle bakoitzaren fitxa pertsonalera pasa behar 
ziren. Probak honako hauek ziren: 
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Taupadak atseden-egoeran. 
Taupadak esfortzuaren ostean. 
Altuera zutik. 
Altuera eserita. 
Pisua. 
Beso-luzera. 
Bizkarrezurraren egitura. 
Perimetro torazikoa--------------Arnasbehera eta Arnasgora. 
Apnea-denbora---------------Arnasbehera eta Arnasgora. 
50 metroko abiadura-lasterketa. 
Jauzi-ahalmen bertikala. 
Jauzi-ahalmen horizontala. 
Baloi lastatu edo sendagarria jaurtitzea. 

Gorputz- eta kirol-prestakuntzaren alorrean antzeman beharreko 
gutxieneko gaitasunez gain, irakasleak probak eta galdeketa-tipoak egin behar 
zituen. Bertan, kirol aurrekoak eta norbera meneratzeko keinuak barneratzea 
eta eskuratzea jaso behar ziren.  Irakasle bakoitzak erabil zitzakeen beste proba 
batzuk gizarteratzea, parte-hartzea, sormena eta, azken finean, ikasleak 
irakasgaiarekiko zituen trebetasunak antzemateko ziren. Aukeratu beharreko 
metodoa behaketarena zen. Hala, ebaluazioa ez zen irakasgaiaren neurketa 
soilean geratzen. 

GH eraginkortasunez burutu ahal izateko, Hezkuntzari buruzko Lege 
Orokorrak, irakasleei dagokienez, honakoa zioen: "Gorputz eta Kirol Hezkuntza 
eman ahal izango dute GHko Irakasle eta GHko Maisu Instruktore titulua duten 
Lehen Hezkuntzako maisuek". Hain zuzen ere, maiatzaren 25 1380/1972 
Dekretuaren 3. artikuluan, 1972-73 ikasturtean, GHren arloko OHOko seigarren 
mailari zegokion irakaskuntza, GHko irakasle, Gorputz Hezkuntzako Instruktore 
eta Sección Femenina edo Frente de Juventudes-eko GHko Maisu Instruktore 
ziren Lehen Hezkuntzako Maisuek eman ahal izango zituztela jasotzen zen. Arlo 
desberdinetarako espezializazio-ikastaroak 1972ko ekainaren 17ko Mak (O.M.) 
arautu zituen. 

Nahiz eta legea denbora batez espezializazio-ikastaroak arautzen saiatu, 
ondorioak kaltegarriak izan ziren eskolako GHren garapenerako, arloko irakasle 
espezialistarik ez zegoenez, beste ezagutza-alor batzuetako irakasleek hartu 
beharko baitzuten beren gain, beren borondatearen aurka, kasu gehienetan 
arretarik ez eskaintzea erabakita.  

Gorputz eta Kirol Hezkuntzan, ebaluazioari buruzko Orientazio eta Arauen 
eskuliburua argitaratu zuen GHko Batzorde Nagusiak, 1973an. Eskuliburuaren 
helburu bakarra sistema objektibo, fidagarri eta zientifikoa lortzea zen, bai eta 
irakasleen lana laguntzea eta etengabeko ebaluazioaren kontzeptua alor 
honetan justifikatzea ere. 

1975eko otsailaren 28ko Aginduak Irakasleen Hobekuntzaren plan 
nazionala arautu zuen, Hezkuntza Zientzien Institutu Nazionalaren (INCIE) 
koordinaziopean.  
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1977tik aurrera, Unibertsitatean GH egitearen derrigortasuna desagertu 
zen (1977ko martxoaren 4ko Dekretua). Ordutik aurrera, unibertsitate-ikasleei 
irakasgaia borondatezko gisa eskaini zaie. Honela jaso zen Dekretuan: 
"Unibertsitateko ikasketa-planetan, hemendik aurrera, GH ez da dagozkion 
derrigorrezko probak gainditzera behartutako irakasgai gisa hartuko". 

Urte horretan bertan, GHko irakasleen prestakuntza-zentro desberdinak 
bateratu ziren eta Maisu-maistren ikasketen espezialitate desberdinetako 
ikasketa-planak egiteko artezpideak ere agertu ziren (1977ko ekainaren 13ko 
agindua). 

Aitzitik, dekretu horren beste artikulu batean, Gorputz eta Kirol 
Hezkuntzaren Zerbitzua ezartzea agintzen zen. Zerbitzu hori, lehen irakasgai 
gisa ematen zuten irakasleen ardura izango zen. 

Franco hil eta trantsizio demokratikoaren prozesuaren ostean, estatuaren 
lurralde-antolamendu berriaren premia nabarmendu zen. Antolamendu hori 
1978ko Konstituzioaren bidez gorpuztu zen estatu autonomikoarekin, ordura 
arte indarrean zegoen zentralismoarekin hautsiz. 

Azkenik, atal honi amaiera emateko, honela buka dezakegu: 

a) Arauaren aplikazio praktikoa ez zen zortzi hamarkada horietan 
koherentea izan GHren inguruko lege-ekoizpenarekin. Legedia hitzez hitz 
aplikatu izan balitz, irakasgaia goratuenen artean egongo litzateke. 

b) Baliabide eta ekipamenduen urritasuna, kasu gehienetan beren ilusioek 
bultzatutako profesionalen borondate onarekin ordeztu zen. 

c) Profesional horiek maila bereko beste irakasleekiko diskriminazioa 
pairatzen zuten nahiz eta Hezkuntzari buruzko Lege Orokorrak maila bereko 
gainerako irakasleekiko berdintasuna aurreikusi. 

d) Desadostasunak antzeman ditzakegu 1940tik aurrera "El Movimiento"ko 
Idazkaritza Orokorrari esleitutako GHko eskumenak Hezkuntza Ministerioari 
esleitu behar zitzaizkiola pentsatzerakoan eta inoiz ez erakunde politiko bati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-70 hamarkadako  
ikasleen kale jarduera bat 
Argazkia: Fototeka.Kutxa 
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2.7.- GORPUTZ HEZKUNTZA TRANTSIZIOTIK GAUR  ARTE  

2.7.1. Hezkuntzarekiko interes historikoa 

Hezkuntzarekiko interes historikoa egungo hezkuntza-sistemen 
agerpenarekin indartu egin zen. Herritarren prestakuntzari begirako egitura 
horiek Estatu nazionalen eraikuntzarako oinarrizko tresna gisa sortu ziren, 
Estatu horien konfiguraziorako garai erabakigarrian. Ordutik aurrera, herrialde 
guztiek beren hezkuntza- eta prestakuntza-sistemei gero eta arreta gehiago 
eskaini diete, une historiko bakoitzaren egoera aldakorretara eta sistema 
horietan jarritako aurreikuspenetara egokitzeko asmoz. Beraz, bere bilakaera 
nabarmena izan da, gaur egun, sortu ziren unean zituzten ezaugarrien 
bestelako batzuk izatera iritsiz.  

Beren bilakaeraren fase bakoitzean, hezkuntza-sistemek lehentasunezko 
erronka batzuei erantzun behar izan diete. XX. mendeko bigarren zatian, herritar 
guztiek duten hezkuntza-eskubidea gauzatzeko beharrari egin behar izan zioten 
aurre. Lehen hezkuntza orokortzea, zenbait herrialdetan XIX. mende amaieran 
lortu bazen ere, hurrengo mendean osatuz joan zen, gainera, bigarren 
hezkuntzara sartzeko aukera ere orokortuz, hala, oinarrizko hezkuntzaren zati 
bihurtu zen arte. Lehentasunezko helburua, bi sexuetako gazteentzat eskolatze 
luzeagoa eta anbizio handiagoko helburuak eskaintzea izan zen.  

XX. mendeko bigarren zatian kokatuko bagina, hainbat etapa edo aldi 
bereiziko genituzke, barne- eta kanpo-faktoreen arabera GHren edukien 
eraldaketari dagokionez behintzat. Eskolak funtsezko aldaketak izan ditu 
ingurunearen premiei erantzun eta horietara egokitu ahal izateko eta, gainera, 
bere ingurunearen aldaketak ere kontuan izan ditu, ingurune horrek sortzen 
dituen eskaeretara moldatuko bada. GH dinamismo horretan bertan murgilduta 
zegoen eta bere burua aldatu eta premia berrietara egokitzen jakin behar izan 
zuen. Baina, zein izan beharko luke bere erantzuna? Zein bide hautatu beharko 
luke berriztapena burutu ahal izateko?. 

Aldi hori trantsizio politikoak markatu zuen eta, legediaren ikuspuntutik, 
hiru araudik zehaztu zuten bere instituzionalizazioa: GHri buruzko Lege 
Orokorra, 1970ekoa; Gorputz Kultura eta Kirolari buruzko Legea, 1980koa; eta 
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legea (LOGSE), 1990ekoa, 
eta duela gutxiko Hezkuntzaren Kalitateari buruzko Lege Organikoaren (LOCE) 
agertokira eramango gaituztenak. 

Hezkuntzari eta Hezkuntza Erreformaren Finantziazioari buruzko 1970/14 
Lege Orokorra, GHrentzat garrantzia handiko jazoera gisa nabarmentzen da 
irakasgaia bera Oinarrizko Hezkuntza Orokorraren (OHOren) zati izatera pasa 
baitzen: hala ere, eskolako GHren inguruan zegoen ikuskeran ez zuen 
eraldaketa handirik sortarazi; nahiz eta helburu orokorretan "gorputz- eta kirol-
gaitasunari" erreferentzia egin, irakasgaiaren tratamendurik ere ageri ez zenez, 
OHOko bi etapetan tratamendua berbera zen; lehenean, GH adierazpen 
dinamikoan txertatu zen eta, bigarrenean, GH eta Kirolak deituriko irakasgai 
bihurtu zen. 
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Unibertsitatean GH egitearen derrigortasuna 1977an (martxoaren 4ko 
Dekretua) geratu zen bertan behera eta borondatezko izatera pasa zen. Urte 
horretan bertan, GHko irakasleen prestakuntza-zentro desberdinak bateratu 
egin ziren eta maisu-maistren ikasketen espezialitate desberdinetako ikasketa-
planak egiteko artezpideak ere agertu ziren (1977ko ekainaren 13ko Agindua).  

Gorputz Kultura eta Kirolei buruzko Legearekin (1980ko martxoa) Soin 
Hezkuntzako Euskal Erakundea agertu zen (Gasteiz) , Unibertsitate-mailako 
lehen eta bigarren zikloetarako goi-mailako Irakaskuntza Zentro gisa. 
Laurogeiko hamarkadako lehen urteetan, OHO hiru ziklotan egituratu zuten 
Programa Berrituak ere agertu ziren. Horietan, GHri dagokionez, 1970ko 
Legean jasotzen ez ziren eduki berriak txertatu ziren (gaitasun pertzeptiboak, 
gaitasun koordinatuak eta gaitasun fisikoak). GHren irakasgaian Batxilergoko 
irakasle agregatuen multzorako lehen oposizioak 1985ean (apirilaren 10eko 
Agindua) deitu zituzten. Oposizio horiek zegokien hezkuntza-mailaren gainerako 
irakasleen taldearekiko legezko parekatzea ekarri zuten eta GHn espezialista 
zen maisu-maistraren figura eta espezializazio-ikastaroak jasotzen zituzten 
programa berrituak sortu ziren.  

Ondoren, LOGSEk GHri onarpena eta gainerako ezagutza-arloekiko 
parekatzea eman zion hezkuntza-etapa guztietan eta, gainera, irakasgaia 
emango zuen irakasleak izan beharreko berariazko titulazioa zehaztu zuen: 
lehen zikloko unibertsitate-diplomatura. Urte bat beranduago, 1991n, GHko 
maisu-maistra espezialistaren titulua eta Ikasketa Planen lanketarako 
artezpideak argitaratu ziren. Beraz, azken ehun urteekin alderatuz, LOGSEk 
GHren unerik onenak eta onarpen zabaleneko aldia zehaztu zuela esan 
genezake. 

Camps-ek (1989)39, Evolución de la EF en España izeneko artikuluan, 
legezko parekatze osorako hiru xede falta zirela zioen: GHINak Unibertsitatean 
integratzea, titulazioaren hirugarren zikloa eta Institutuetako GH katedrak. 
Lehena, 1992ko azaroaren 27ko Errege Dekretu bidez arautu zen, doktoregoko 
lehen maila 1992an sortu zen Granadako Unibertsitateko GH eta Kirol Sailaren 
barruan eta katedren deialdia 1995eko udaberrian egin zen. Hala, 1996an, 
GHren legezko parekatzerantz eginiko "bide bihurria" amaitu bazen ere, gizarte-
parekatzea, hau da, irakasgaiak zituen heziketarako ahalmenen gizarte-
onarpena zintzilik zegoen oraindik. 

Aldi horretan, GHren inguruan emandako eraldaketa horrek guztiak, bi 
hitzetan laburbildu ditzakegun bi norabideren inguruan pentsatzera garamatza: 
aldaketak eta erronkak. 

Aldaketa, azken urteotako gizarte-eskaeretara  egokitzeko premia larria 
dela eta. Gorputz-praktikak areagotu eta aldatu egin dira jarduera fisikoa 
kontsumo-gai bihurtzearen ondorioz. Horrek gizartean ikuspuntu-aldaketa sortu 
du, jarduera fisikoak, gaur egun dituen estatusa eta jokatu beharreko papera, 
duela urte gutxi batzuetakoenekin alderatuta oso bestelakoak baitira. Gure 
ikasleek garai berriekin bat datorren GH espero dute. 

                                                 
39Camps, A. (1989). “La EF. Ese camino tortuoso que por fin ve su final”. Apunts, Educació Física i Esports delakoan, 
16-17 zenbakia, 138-145 or. 
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Erronka, GHko irakasle profesionalentzat "desafioa" baitzen, proposamen 
tradizionalekin ez konformatuz eta modu eta metodologia berriak ezarri edo 
adostuz; baita ordura arte eztabaidaezinak ziren joera eta edukiak baztertzeko 
prest egonez. Halaber, egungo GHren asmoekin bat zetozen estrategia eta 
didaktikak moldatzeko prest egoteko zirikaldia ere izan behar zuten. 

Nola eta non kokatu da GH  XX. mende bukaeran? 

Gorputz Hezkuntza arloari dagokionez, etorkizunaren aurrean kokatu 
behar dugunean hainbat galdera datozkigu burura, nola burutu liteke aldaketa 
gorputz- eta kirol-jardueren irakaskuntzan? Zeintzuk dira eragina izan dezaketen 
faktoreak? Zeintzuk izango dira eskolako GHn izango dituzten ondorioak? 

Galdera horiek guztiak erantzun eta hurrengo milurtekoan gerta 
litekeenaren gainean ikertzeko hainbat eztabaida-gune sortu ziren XX. mende 
amaieran. Aitzitik, horiek guztiek, Domingo  Blázquez Sánchez bezalako egile 
garrantzitsuak barne, etorkizun hurbilaren inguruko zalantzak agertzen zituzten. 
Etorkizunari aurre egiteko aukera eskainiko ligukeen ikuspuntuan kokatzen 
bagara ere, gure iraganean hausnartu eta azken hamarkadetan sortu diren 
korronte eta joerak aztertzea garrantzitsua litzateke, horiek sortu dituzten 
arrazoiak eta baita beren ezaugarriak ere azpimarratuz.   

Lan honetan, hezkuntzaren alorrean oinarritzeko interesa dela eta, azken 
urteotako GHren joerak egiaztatzeko errepasoa egingo dugu (hurrengo 
kapituluan). Azken hamarkadetan, Lehen eta Bigarren Hezkuntzari dagokionez, 
GHk izandako ezaugarri garrantzitsuenez ari gara. Bistan denez, bizi izan diren 
GHren eredu eta ikuspegiak ez dira monokordeak izan, aitzitik, zenbait aldaera 
dituzte beren artean. Ikuspegi orokorra oso interesgarria iruditzen zaigu gure 
irakasgaiaren bilakaera azken urteotan zein izan den berregituratzeko aukera 
eskaintzen baitigu (zeintzuk izan ziren gailendutako ikuspegiak, zeintzuk 
baztertuak eta alternatiboak), bai eta denboran zehar izan duten bilakaera eta 
aipatu ikuspegi horiek, urteak aurrera egin ahala, zein neurritan aldatu, zabaldu 
edo desagertu diren antzematen hasteko ere.  

2.7.2. Gorputz Hezkuntza Programa Berrituetan (1981) 

OHOk 1981ean izan zuen berriztapenak, antolamendu akademikoari zein 
programazioari dagokienez, eragin zuzena izan zuen GHrengan, OHO hiru 
ziklotan egituratu eta irakasgai desberdinen erreferentziazko oinarrizko mailak 
ezarri baitzituen. Goiko zikloari zegokiona indargabetu egin zuen gobernu 
berriak eta ez zen inoiz aplikatu (Vázquez, 1989). Aurreko programetan argi 
geratu bazen GHk kutsu fisiologiko eta higienikoa zuela, bai eta diziplinatzailea 
ere, programa berrituetan, aipatu helburu horiek joera hezigarriagoa hartu zuten. 
Hala, programen sarreran, GH "nortasunaren bilakaera sustatuko duen modu 
gisa hartu behar da, oinarrizko lotura-elementu gisa, gorputzaren mugimendua 
erabiliz" (M.E.C., 1981:2)40. 

                                                 
40Programa Berrituak, OHOren antolamendua eta hasiera ziklorako gutxieneko irakaskuntza ezartzen duen urtarrilaren 
9ko 69/1981 Errege Dekretuan eta erdiko ziklorako gutxieneko irakaskuntza ezartzen duen otsailaren 12ko 710/1982 
Errege Dekretuan xedatzen dira. Aipamenak 1981eko ekainean MECek argitaratutako kontsulta-dokumentuari dagozkio. 



II.KAPITULUA: Gorputz Hezkuntzaren bilakaera historikoa 

 

123 

 

Halaber, gabeziak ere onartzen dira, besteak beste, eskola-porrota, 
laguntza-tresnarik eza, etab., programa berrituek berritasun bat aurkeztu dute, 
GHn erronka berriei irekita dagoen gizarte modernoak dituen arazo berriei aurre 
egitea, drogazaletasunaren aurkako borroka, alkoholismoa, 
kontsumismoarekiko defentsa, bide-segurtasuna eta ingurumenaren babesa, 
beste berrikuntza batzuen artean. 

Irakaskuntzen edukiak, ezbairik gabe, aurreko programetan baino 
zehaztuagoak jasotzen ziren, eduki berriak txertatuz, hala nola, "gaitasun 
pertzeptiboak", "gaitasun koordinatuak" edo "gaitasun fisikoak". Gaikako multzo 
bakoitzarentzat proposatutako helburuek espezifikotasun handia zuten; garai 
hartan, helburu operatiboz hitz egiten genuen.  Helburuetako bakoitzarekin 
batera, horiek lortzeko jarduerak aurkezten ziren. 

Helburu eta edukiei dagokienez, irakasleek, beren programazioak 
egiterakoan, erreferentziazko gutxieneko mailak kontuan hartu behar zituzten 
ziklo eta maila bakoitzerako, eta hala zehazten ziren kasuetarako, ikasleek 
horiek gainditu behar zituzten hurrengo mailara pasatu edo eskolatze-aldia 
bukatzeko. 

Programa horiek ez ziren Lasarteko ikastetxeetan OHOko Bigarren Etapan 
aplikatzera iritsi, une hartako irakasleek adierazi dutenez, ez eta beste leku 
batzuetan ere. Bigarren Etapan antzeman zitekeen aldaketa bakarra Goiko Ziklo 
izena hartu izana izan zen. Errege Dekretu bat argitaratu zen 1982-XI-12an, 
3087/1982 ED, hain zuzen ere. Bertan, OHOko Goiko Zikloko gutxieneko 
irakaskuntza zehaztu zen, eta 1982-XI-25eko Aginduan, berriz, OHOko Goiko 
Zikloko irakaskuntza arautu zen. Aitzitik, 1983-II-16ko 607/1983 EDak, 
3087/1982 EDaren aplikazioa bertan behera utzi zuen. Beraz, ziklo horren 
erreferentziak 1971ko abuztuaren 6ko MAren orientabide pedagogikoek eta 
edukiek izaten jarraitu zuten. Horiek laurogeita hamarreko hamarkadako 
erreforma agertu arte iraun zuten indarrean, nahiz eta 1987an, GHren Hedapen 
Planak, zenbait aldaketa arin sartu zituen, Hezkuntza eta Zientzia eta Kultura 
Ministerioen arteko hitzarmenaren bidez. 

Nahiz eta programak zehaztasun handiz egin zituzten, GHri dagokionez, 
aplikazio gutxi izan zuten ez baitzegoen gutxieneko kirol-instalaziorik, nahiz eta 
araudia eta irakasleen berariazko prestakuntza egokiak izan. Programa horiek 
aplikatzerakoan ez zen irakasle espezialistarik (zenbait erkidegotan 1977ko 
dekretu eguneratuaren bidez egin zen), eta beraz, irakasgaiaz arduratutako 
irakasleek GHren irakaskuntza beste ezagutza-arlo batzuetakoekin partekatu 
behar zuten.Irakasle horiek, berariazko prestakuntzarik ez zutenez, irakasgaia 
emateari uzten zioten edo ematen bazuten, sistematizazio gutxirekin egiten 
zuten. 
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 2.7.3. Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen Lege Organikoa (LODE, 
1985) 

LODE? LOCE?... Sigla asko. Nazioko gobernuan dagoen alderdi 
politikoaren aldaketa dagoen bakoitzeko, Hezkuntza Legearen aldaketa dator, 
eta hori izan zen 1982ko urriaren 28ko hauteskunde orokorrekin gertatu zena. 
Gobernua sozialisten esku geratu zen eta beraz, hezkuntza-proposamen berri 
bat burutzeko aukera izan zuten.  

Ezbairik gabe, oinarrizko hezkuntzaren hedapena, herritar ororengana iritsi 
arte, gizarte modernoen aurrerapenean mugarri izan da. Izan ere, hezkuntzaren 
garapena, zientzia eta teknikaren aurrerapenaren oinarri, gizarte-ongizatearen 
eta oparotasun materialaren baldintza da, eta baita norbanakoaren askatasunen 
euskarri ere. Hori dela eta, ez da harritzekoa, hezkuntzarako eskubidea 
pixkanaka oinarrizko eskubide gisa osatzen joatea, eta estatuek lehentasunezko 
zerbitzu publiko gisa barneratu izana.  

Bere garapen ekonomikoaren urritasunak eta bere garapen politikoaren 
gorabeherak direla eta, hainbat garaitan, Estatuak alor horretan zituen ardurak 
utzikeriaz bideratu zituen, norbanakoen edo erakunde pribatuen eskuetan 
alboratuz, subsidiariotasun-printzipioa deiturikoaren mesedetan. Hala, duela 
gutxira arte, hezkuntza, gutxi batzuen pribilegioa izan zen guztion eskubidea 
baino gehiago.  

XX. mendeko azken laurdenean, eta hezkuntza publikoaren atzerapauso 
etengabearen ostean, garapen ekonomikoaren premiek eta horiek eragindako 
gizarte-eraldaketek, gizartean bertan hezkuntza-eskaera izugarri igoarazi zuten.    
Eskaeraren gorakada, bereziki, eskaintza publikoaren bidez artatu zen eta 
beraz, sektore publikoaren eta pribatuaren artean zeuden proportzioak aldatu 
egin ziren. Hala, egungo hezkuntza-sistemaren ezaugarri orokorrak diseinatzen 
amaitu zen: izaera misto eta dualeko sistema, gehienbat osagai publikokoa eta 
hedapen garrantzitsuko osagai pribatuarekin.  

Neurri horien barruan sartu behar da Unibertsitatearen erreformari buruzko 
abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoa (LRU). Aipatu legea egin eta onartu 
zen aldi berean, Administrazioa, beranduago Hezkuntzarako Eskubidea 
arautzen duen 8/1985 Lege Organikoa (LODE) izango zena lantzen ari zen. 
Lege horrek xedatzen zuenez, ikastetxe guztiek eskaini beharreko 
irakaskuntzak kalitate-bermea betetzeko gutxieneko baldintza batzuk bete behar 
zituen eta horretarako, GHko irakasgaian, batxilergoko irakasle agregatuen 
multzorako lehen oposizioen deialdia egin zen. Oposizio horiek irakasle 
agregatu horiek legez zegokien hezkuntza-mailako gainerako irakasleekin 
parekatzen zituzten. 

LODE 1985eko uztailaren 3an berretsi zuten eta hilabete gutxi batzuen 
ondoren, Gobernuak hori aplikatzeko araudi garrantzitsuenak onartu eta 
argitaratu zituen: itunen araudia, funts publikoak jasotzen zituzten ikastetxeetan 
ikasleak onartzeari buruzko araudia, ikastetxe publikoetako kide anitzeko 
organoena eta Estatuko Eskola Kontseiluarena. Legearen barruan, Hezkuntza 
eta Zientzia Ministerioak abiatutako ekintzak honela laburbildu ditzakegu:  
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1.- Curriculum-erreforma OHOko plan esperimentaletan: 
 
-1983-1984 ikasturtean, curriculum berri batekin esperimentatzen hasi ziren ziklo 

desberdinetan. 
-Eskolak ematen ari ziren irakasleen prestakuntza. 
-Instalazio eta ekipamenduen hornidura. 
 
2.- GH hobetzeko proposamena OHOko ikastetxeetan: 
 
-GHren espezialitatearen sorrera. 
-Berau egiaztatzen duten OHOko irakasleei espezialitatea aitortzea. 
-Premiazko prestakuntza-planak hitzarmenen bidez. 
-GHren espezialitaterako sarrera oposizio-lehiaketaren bidez. 
 
1985eko irailaren 13ko Aginduak, espezializazio-ikastaroen deialdia egin 

zuen OHOko irakasleentzat, lehenik funtzionarioei eta ondoren, tituludun maisu-
maistrei. Ikastaro horiek GHren espezialitatea sortzearen aurrekariak izan ziren. 

Hainbat Ministro Agindu argitaratu ziren: (BOE. 1987ko ekainaren 9koa); 
(BOE. 1988ko apirilaren 23koa); (BOE. 1989ko ekainaren 20koa); (BOE. 
1990eko maiatzaren 17koa), bertan, OHOko irakasleei, funtzionario zein 
funtzionario ez zirenei (Euskal Herrikoak barne), espezializazio-ikastaroak 
eskaintzen zitzaizkien. Zentzu horretan, EAEk Prestakuntzaren Esparru Plana 
garatu zuen 1989-1994 bosturtekorako, nahiz eta indarrean jarraitu zuen 
1996ko hasiera arte. Aipatu planaren prestakuntza-eskaintza, ikasturtez 
ikasturte zehaztu zen urteko planen barruan, IRAPREST programa deituak, 
1990-01 ikasturtetik aurrera argitaratu eta praktikan jarriak. 

Azken finean, 80ko hamarkadan, kirol- eta gizarte-fenomenoak piztutako 
interesaren eraginari eta gorputzaren kulturara bideratutako gizarte-korronteen 
joerei esker, GH hezkuntza- eta gizarte-inguruaren barruan kokatzen hasi zen: 

“Zantzu asko daude nolabaiteko humanismoa badagoela pentsatzeko, 
ororen gainetik, gorputzarena den humanismoa, "balio fetixa" bihurtu dena, 
hainbeste denboran zehar inongo kultura-baliorik onartu ez bazaio ere, orain 
guztia baldintzatu eta polarizatzen duena” (Vázquez, 1989:15). 

2.7.4. Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD, 1989) 

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak, 1989an, hezkuntza-komunitateari eta 
gizarteari oro har, curriculum-proposamena aurkeztu zien, Derrigorrezko Haur, 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzei zegokiena. Oinarrizko Curriculum Diseinua 
(OCD) deiturikoa, hezkuntza-erreformarako eztabaida eta curriculum-garapena 
laguntzeko agiri gisa aurkeztu zuten, bai eta hezkuntza-asmoak esplizitu egin 
eta praktika pedagogikoa orientatzeko gida gisa erabiltzeko ere. 

Hitzaurrean honakoa zehaztu zen: 

"Hezkuntza-erreformaren xedea ez da soilik eta nagusiki hezkuntzaren 
antolamendu edo egitura. Ororen gainetik, ikastetxeek ikasleei eskaintzen 
dizkieten edukiei egiten die erreferentzia, ikasteko esperientzien eskaintza eta 
aukerei". 
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Hori guztia Curriculumaren ideian laburtzen da:  

"...hezkuntza-sistemaren maila, etapa, ziklo, gradu eta modalitate 
bakoitzaren helburu, eduki, metodo pedagogiko eta ebaluazio-irizpideen 
multzoa da" (4. art.). 

3.Irudia.Curriculumaren ideia era laburrean. Iturria: Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa; 
egokitzapena: Vázquez, Venilde 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak egokitutako curriculum-azalpena OCD 
batena da, irekia eta malgua, hezkuntza-eskuduntzak dituzten Autonomia 
Erkidegoek, ikastetxeek eta irakasleek berek segidako zehaztapen-mailetan 
zehaztu behar zutena. Azken finean, irakaslea da curriculuma garatzen duena 
bere jardueran bertan eta ikasgelan. Hezkuntza-asmoen diseinu eta 
garapenean Administrazioa eta irakasleak berak gizartearen hezkuntza-asmoen 
interprete leialak direla aurreikusten da. 

Eraldaketa horiek egitura-aldaketak (ikastetxeen egokitzapenak) eta 
irakasleen funtzioen aldaketak (maisu-maistra espezialistak, tutore-funtzioak, 
etab.) ekarri zituzten, baina baita curriculum-aldaketa garrantzitsuak ere. 

Lehen curriculum-inplikazioa (HLO 1970) orain arte herrialde osoko ikasle 
guztientzat derrigorrezko programazio bakarra zegoela da; ez zen 
curriculumaren inguruan hitz egiten, programazioaren inguruan baizik. Gaur 
egun, aldiz, hezkuntza-komunitatearen hainbat osagairen ezaugarrien arabera 
bereizitako curriculuma begiesten da. Bigarren inplikazioa honakoa da: 
hezkuntza-ikuskeran emandako aldaketen ondorioz “Curriculum Diseinu” arautu 
bakarra eskaintzen da herrialde osoan, ondoren Autonomia Erkidego bakoitzak 
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bere eskumenen esparrurako moldatuko duena, eta ikastetxe bakoitzak bere 
hezkuntza-ideien arabera garatu ahal izango du. 

Izan ere, OCDak, besteren artean, funtzio arauemaile argia du, 
eskolatzean zehar ikasle guztiei bermatu behar zaizkien esperientzia hezigarriak 
agintzen baititu (Coll, 1989). Diseinu hori ez da itxi, bakar eta ukiezina GHren 
barnean, irakasleentzat irekia eta gara daitekeena baizik. Diseinu gisa, edo 
curriculumari eman zaion itxura gisa, irakasleei beraiek nahi duten 
programazioak sortzeko aukera ematen die eta horrek lehengo egoerarekin 
alderatuz aldaketa handia ekarri du. 

Ebatzi beharreko bigarren kontua curriculumaren prestaketa da, bereziki 
irekitzat eta, beraz, hainbat hezkuntza-eragilek esku hartzen dutenez, parte-
hartzailetzat hartzen badugu. Hori dela eta, horietako eragile bakoitzaren 
erabakiak hartzeko mailak zehaztu behar dira.  

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak, Autonomia Erkidegoekin batera 
lankidetzan hezkuntza-antolamenduaren arduradun nagusi gisa, Oinarrizko 
Curriculum Diseinua (OCD) deiturikoa arautu zuen, gutxieneko izaera duen 
aginduzko diseinua eta, beraz, derrigorrez bete beharrekoa. Diseinua 
curriculum-zehaztapenaren lehen mailatzat hartzen da eta horri ikastetxearen 
eskumenarenak gehitu behar zaizkio (Ikastetxearen Curriculum Proiektua eta 
zikloko curriculum-diseinua) eta irakasleen eskumenarena (unitate didaktikoak).  

Beraz, Curriculum Diseinua (edo curriculuma) curriculum-eredu zabalekoa 
dela baiezta dezakegu eta baita bertan, irakaskuntza zuzendu behar duten 
hezkuntza-asmoak, ikasleentzat derrigorrezkoak diren ikaskuntza-edukiak eta 
oinarri psikopedagogikoen inguruko agindu eta orientabideak eskaintzen direla 
ere. Baina, curriculum-diseinu ireki gisa, ikasleen aniztasunak eskatzen dituen 
egokitzapen eta zehaztapenetarako tarte zabala eskaintzen du; beraz, 
programazio-eredu desberdinetarako aukera eskaini beharko du, ikasleen 
hezkuntza-ezaugarri eta -premien arabera. 

Araudi berriak, ordea, isiltasunari eusten dio erreferentziazko agirietan 
ezarritako edukien aukeraketa egiteko kontuan izan zituzten irizpideen inguruan, 
nahiz eta horiek bertan agertzeak gure aldetik behintzat, iruzkin bat merezi 
duen. Hori dela eta, gogoratu behar dugu edukiak, funtsean, eratze sozialak 
direla, eta hala adierazi zuen Gimeno Sacristán irakasleak (1992:178): "... ikus 
dezagun gizonek bizitza errealean egiten dutena eta eskolatzearen edukia zein 
den jakingo dugu...". 

Baina, edukien gizarte-izaera kontuan hartuta ere, inork ezin du ekidin 
aipatu esparru horretan, horien arteko klase desberdinak sortzea eta beraz, 
desberdinak ez ezik, kontrajarriak ere izango dira; hala, eskolak orientabide bat 
edo beste hartuko du txertatzen dituen eduki-moten arabera. Gutxieneko 
irakaskuntzaren inguruan arauak xedatzen dituen eduki-multzoak aztertzen 
baditugu, lehen aipatu dugun ondoriora iritsiko gara; horixe egingo dugu jolasak 
edukietan, kirolari eta gorputz-adierazpenak osatzen duenari erreferentzia 
berezia eginez. 
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Arauak gutxieneko irakaskuntzari buruz agintzen dituen edukien multzoak 
aztertzen baditugu, jolasari dagokionez, gure gizartearen gorputz-kulturan 
gailentzen diren ereduak kirolak erabat kolonizatuak dituela esan dezakegu, 
jarduera fisikoaren txoko guztietan baitu eragina. Hala, jolas eta joko 
tradizionalek biziraun nahi badute, beren arau, jolas-gune, jokabide, etab. kirol-
ereduan ezarritako arauetara egokitu beharko dira.  

Hala ere, Gorputz Adierazpenaren edukien multzoa aztertuz gero, 
diskurtsoa desberdina dela antzeman dezakegu. Izan ere, gorputz-
adierazpenaren azpian dagoen oinarri ideologikoa, sexu-askapena, berezko 
komunikazioa, gorputzaren gozamena bera, etab. sustatzen dituen gorputzaren 
metaketa ideologiko gisa har dezakegun mugimendu korporalistaren barruan 
kokatu behar da. Mugimendu horren hedapena handia izan zen Europan, 
bereziki, 68ko maiatzeko Iraultza deiturikoaren ostean. 

Gorputz-adierazpenak kirolari egiten dio aurre testuinguru ideologiko 
marxista batean. Testuinguru horretan, kirola gizarte burgesaren ezaugarriak 
errepikatzen laguntzen duen beste gizarte-produktu bat besterik ez da, lehia eta 
errendimendua ekoizpenaren zerbitzura dauden tresnak baitira eta beraz, 
ordena, diziplina eta indarra bezalako balioak errepikatzen ditu eta horiek 
guztiek izaera bera duen morala osatzen dute. Eskolaren esparruan, 68ko 
espiritua curriculum tradizionalen erreformaren saioetan antzeman daiteke, 
ondoren aurrez ezarritako programarik gabeko haustura osoa proposatzen 
baitu. Horren oinarrizko ideia haurra den bezala ardatz gisa hartzea da eta 
horregatik, eskola-eredu hori mugatzen duten hitz-gakoak jarduera, 
berezkotasuna eta autonomia dira. 

Beraz, erraz ondoriozta daiteke gutxieneko irakaskuntzak, banaka hartuta 
GHren ideia kontrajarriak ez ezik, eskola-eredu desberdinen zerbitzura dauden 
edukiak nahasten dituela. Logikoki, edukiak ez dira neutroak, bere horretan 
munduaren eta gainerakoen aurrean jarrera bat hartzen duen hezkuntza-
filosofia baitaramate eta beraz, ezinezkoa litzateke, garbitasun osoz, horiek 
nahastea bateragarriak diren ala ez ikusi gabe. Beraz, erredukzionismoa 
ekiditeko ideia sinplea dela esan dezakegu eta ez dirudi koherenteegia denik 
hezkuntza-proiektu batean. 

70eko HLOk oinarri hautakorreko hezkuntza bereizlearen alde egiten zuen 
bezala, LOGSEk (Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 1/1990 
Legeak) hezkuntza-maila desberdinen egitura integratzailea proposatu zuen, 
derrigorrezko eskolatze-adina luzatu eta derrigorrezko lehen eta bigarren 
hezkuntza barne hartzen dituen hamar urteko prestakuntza-aldi komuna 
bermatzen baitzuen. 

LOGSE onartu aurretik, Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD) deiturikoa 
eztabaidatu zen. Agirian curriculumaren elementuak zeintzuk ziren zehazten 
zen (22. orrialdea): "curriculuma funtsezkoak diren hainbat galderari erantzuten 
saiatzen da: zer, noiz eta nola irakatsi (kasu honetan GH), eta baita zer, noiz eta 
nola ebaluatu ere (GH)", hezkuntza-prozesuak ikaslearen irakatsi eta ikasteko 
prozesuaren gaineko erabakiaz gain, eduki horiek nola irakatsi behar direnaren 
inguruko erabakiak hartzea eskatzen baitu, bai eta aipatu irakatsi eta ikasteko 
prozesuaren lorpenaren inguruko erabakiak ere. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Curriculum Diseinuaren (OCD) 
ereduak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 
hartutakoak (1992. 1. edizioa), hiru zehaztapen-mailak ere bereizten dituen 
eskumen-banaketaren alde egin zuen (ikus ondorengo 8. koadroa).  

Lehen maila Hezkuntza Administrazioek agintzen dute (arauemailea da), 
bigarren maila ikastetxe edota etapako irakasle-taldeak diseinatzen du eta 
hirugarren maila irakasleek garatzen dute beren ikasle-taldeekin. 

Curriculumak hezkuntza-asmoak esplizitu egiten ditu, helburu, eduki, 
metodo eta ebaluazio-irizpideen bidez zehaztuz. Esplizitu egite hori GHko 
irakasleek osatu eta gauzatu behar dute etapako curriculum-proiektuen, 
programazioen eta beren jardunaren beraren bidez. 

Gaur egungo curriculuma itxia dela eta bere edukiak Administrazioek eta 
Autonomia Erkidegoek ikasle guztientzat uniformizatuta eta horiek gainditzeko 
ikasle guztientzat eskaera berarekin egin dituztela kontutan hartuz, jardueren 
aukeraketa programa berak baldintzatua zegoela esan genezake. Helburu 
operatiboen ezarpenaren bidez programak gauzatzera ohitutako irakasleei ez 
zitzaien aukerarik eman maila eta ikasle-talde bakoitzerako helburu 
desberdinduak dituzten eduki desberdinak modu sistematizatuan planifikatzeko. 
Gainera, testulibururik ez zegoenez eta ziklo bateko maila guztietarako 
programa bateratu zenez, GHn ia ezinezkoa izan da programaziorik izatea. 

Hala, Hezkuntza-erreformaren ikuspuntu horrekin, curriculumaren 
ikuskera-aldaketa eman zen, curriculuma bera eskolak eta gizarteak berak 
ikasleei eskaintzen dizkieten hezkuntza-asmoak jasotzen dituen proiektu gisa 
ulertu baitzen. 

Izan ere, gutxieneko irakaskuntza ezartzen zuten 1006 eta 1007/1991 
Errege Dekretuek (BOE, ekainak 26), curriculumaren nozioa ez dela eduki 
intelektualek soilik osatutako ikasketa-programa edo -plan huts batera mugatu 
behar zehazten zuten, eskolak eskaintzen dituen ikasketa-aukera guztiak biltzen 
dituena baizik, ezagutza kontzeptual, prozedura, trebetasun, jarduera eta balioei 
erreferentzia eginez. Gainera, helburu horiek lortzeko bitarteko egokiak 
zehazten zituen, ikasi eta irakasteko prozesuen ebaluazio-metodoak, bai eta 
eskola-esparruan esperientzia hezigarriak garatzeko gaitasuna ere. 

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak proposatutako curriculum-azalpena 
OCD batena zen, irekia eta malgua, hezkuntza-eskuduntzak dituzten Autonomia 
Erkidegoek, ikastetxeek eta irakasleek berek segidako zehaztapen-mailetan 
zehaztu behar zutena. 

Erreformaren orijinaltasuna, gutxienez aurreko Programa Berrituekin 
alderatuta, bereziki bi aldetan ikus dezakegu. Lehenik, irakasleek parte-hartzeko 
zuten "aukeran": diseinu ireki eta malgua zenez, irakasleak zerbait esateko 
aukera zuen. Alvaro. Marchesi-k argi adierazi zuen 1991ko maiatzean, 
Donostian emandako hitzaldi batean: “irakasle-taldeak zer, nola eta noiz irakatsi 
zehazten du: helburuak, edukiak eta edukien sekuentziazioa zehazten dute 
irakasleek". 
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9. koadroa. Oinarrizko Curriculum Diseinuaren (OCDren) zehaztapen-mailak. 
 

 

ZEHAZTAPEN
AREN 

 

LEHEN MAILA 

 

MEC eta 
Autonomia Erkidegoen 

eskumena 

 

MEC eta Autonomia 
Erkidegoan Aginduzko 
Curriculum Diseinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGARREN 

MAILA 

IKASTETXEEN 

ESKUMENA 

 

Ikastetxeko 
Curriculum eta Hezkuntza 

Proiektua 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

ZEHAZTAPENAREN 
HIRUGARREN 

MAILA 

 
 
 
 
 

IRAKASLE 
TALDEEN 

ESKUMENA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
IKASGELA  

PROGRAMAZIOA  
  
 

Unitate Didaktikoak 

 
 
 
 
 
 

IHP = Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua 
ICP = Ikastetxearen Curriculum Proiektua 
 
 

 

EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK 

MODULUEN ARABERAKO 
ANTOLAMENDUA 

ETAPEN HELBURU OROKORRAK 

EDUKIEN SEGIDA 

Jarduerak 
Ebaluazioa 

SARRERA Orientazio 
pedagogikoak 

GH ARLOKO HELBURU 
OROKORRAK 

EDUKIAK 
Kontzeptuak…;  
Prozedurak; 
Jarrerak, Balioak 
eta Arauak 

EDUKIAK 
Kontzeptuak…;  
Prozedurak; 
Jarrerak, Balioak 
eta Arauak 
 

ORIENTAZIO 
DIDAKTIKOAK 

Tenporalizazioa HELBURUAK 



II.KAPITULUA: Gorputz Hezkuntzaren bilakaera historikoa 

 

131 

 

Beste berritasunetako bat hartutako ikuspegi psikopedagogikoa, 
konstruktibismoa zen: ikaslea heziketa-jardueraren ardatz bihurtzen da eta 
ikasketa burutu ahal izango da aurretiazko beharrezko egiturak daudenean, 
beraz, kontuan izan behar dugu ikasleak zer dakien, non dagoen, nondik 
abiatzen den, errealitatea barneratzeko zein mekanismo erabiltzen duen.  

Asko hitz egin da "katedra-askatasunari" buruz irakasleak bere ikasgelan 
duen askatasun eta autonomia osoaren adierazpen gisa. Hala ere, ikuspuntu 
horretatik, esan liteke "katedra-askatasun" hori agindu nagusiagoaren printzipio 
batek mugatzen duela: Ikastetxeko Proiektua (IP) irakasle guztien proiektu 
komuna da eta eguneroko jarduerari bere zentzu, koherentzia eta batasuna 
ematen dio. 

Ikuspuntu horretatik, eta ildo berean, GHren esparruari begira, hainbat 
hausnarketa eta galdera egin beharko lirateke eta horien erantzunak arloaren 
ezaugarriak zehazten joango dira eta GHren alorra bere lekuan jarriko du, 
Ikastetxearen proiektu orokorraren barruan. Irakasle guztien mailan akordioetara 
iristeko garrantzia, beti gertatzen ez den gauza bat, ordea. 

2.7.5. Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legea  (LOGSE, 
1990) 

"LOGSE delakoa, Hezkuntza-erreformaren proposamenaren modu 
juridikoa izango da eta horren ezarpena aldi luzean zehar eman zen, aldaketak 
modu mailakatuan eman daitezen hezkuntza-errealitateari pixkanaka egokitzeko 
aukera eskainiz". (Lleixá, 1999:159). Legeak, alde batetik, egitura-arazoei eta 
berariaz hezkuntzakoak direnei, diseinu-akatsei, gabeziei eta denboraren 
disfuntzionaltasunei egoera egokia eman nahi die eta, bestetik, hezkuntza-
erreforma bideratzea du helburu. 

4. Irudia. GHren curriculuma eta bere garapena 
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LOGSE (1990) indarrean jartzean, hezkuntza-sistemaren egitura aldatu 
zen, Lehen Hezkuntza 6-12 urte bitartera mugatuz. Derrigorrezko irakaskuntza 
(DBH) 12tik 16 urtetara luzatu zen.  

Haur Eskolak hiru urtera arte luzatu ziren. Hezkuntza honako mailatan 
banatu zen: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta 
Unibertsitatea (Lehengo Batxilergoa eta UBIa desagertu ziren). Bigarren 
Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) gisa egituratu zen bi 
ziklorekin: Lehen Zikloa (OHOko 1. eta 2. mailak) eta Bigarren Zikloa (OHOko 3. 
eta 4. mailak). Bigarren Hezkuntzaren hurrengo fasean Batxilergoa daukagu, 1. 
eta 2. mailekin, beren ikasketak Unibertsitatean jarraitu nahi dituzten 
ikasleentzat eta Lanbide Heziketako adar desberdinetan lan-mundura bideratu 
nahi dutenentzat.  

Lege horrek GHri onarpena eta gainerako ezagutza-arloekiko parekatzea 
eman zion hezkuntza-etapa guztietan eta, gainera, irakasgaia emango zuen 
irakasleak izan beharreko berariazko titulazioa zehaztu zuen. Titulazio hori 
lehen zikloko unibertsitate-diplomatura gisa egituratuko litzateke. 

Ondoren, 1991n, GHko maisu-maistra espezialistaren titulua argitaratu zen 
eta baita espezialitate desberdinetan maisu-maistra titulu berriak lortzeko 
ikasketa-planak egiteko artezpideak ere. 

Beraz, azken ehun urteekin alderatuz, LOGSEk41 GHren unerik onenak eta 
onarpen zabaleneko aldia zehaztu zuela esan genezake. Legean bertan, Lehen 
Hezkuntzan, helburu orokorretan, arloen zehaztapenean eta maisu-maistra 
espezialisten aurreikuspenean, GHri eginiko hainbat erreferentzia zuzen aurki 
ditzakegu. Modu laburbilduan, legeak irakasgaiari eginiko ekarpenak jasoko 
ditugu eta irakurleak gaiaren inguruan sakondu nahi badu, Fernández (1999) 
edo Lleixá (1999) adituek eginiko ikerketak gomendatzen dizkiogu. Laburbilduz, 
hona hemen aipatu ekarpenak: 

•Derrigorrezko irakaskuntza bi etapatan banatu zen: Lehen Hezkuntza eta 
Bigarren Hezkuntza. Bietan, GH ezagutza-arloen artean jaso zen. 

•GH ez zen gorputz- eta kirol-gaitasunaren garapenera mugatu, 
pertsonaren garapen osoan duen prestakuntza-izaera aitortu baitzitzaion. 

•GHren arloa42 gutxieneko irakaskuntzan jaso zen, bere berariazkotasuna 
jasoz eta berariazko curriculum-diseinua errespetatuz. 

•GHri ikuspegi berriak eman zitzaizkion, gizarte-premiekin, osasunarekin 
eta aisialdiarekin bat etorriz. 

•Irakasleei dagokienez, maisu-maistren ikasketetan espezializazioa aitortu 
zen eta GHko plazak betetzeko oposizioak arautu ziren. 

                                                 
41  Imbernon (1992, 66. or.) : "Historia eta hezkuntzaren aldaketek kontzeptu horiek lausotu dituzte eta LOGSEk 
hasitako erreformarekin batera GH dagokion lekuan jarri beharko genuke, hau da, curriculumeko gainerako arloekiko 
berdintasunean, eta arloaren kontzeptu- eta metodologia-aldaketan murgildu beharko ginateke" 
42 LOGSEren barruan, GHren arloa izendapen nagusi gisa zehazten bada, dokumentuan zehar honako terminoak 
erabiliko ditugu bereizi gabe: gai, irakasgai eta ezagutza-arlo. Horrela, idazterakoan errepikapen lexikoak ekidingo 
ditugu. 
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Hezkuntza-erreforma berria aplikatzerakoan, ahots askok eskolako GHri 
eragingo zizkion ondorioen inguruan hitz egin zuten. 

"Ez zait gainezkatzea baino termino hobeagorik bururatzen hezkuntza-
sistemetan duela urte asko gertatzen ari den fenomenoa definitzeko. Gero eta 
argiago antzematen da komunikabideek eskolekiko abantailarekin jokatzen 
dutela egungo kulturaren berri ematerakoan, bereziki, oraindik bere paper berria 
aurkitu ez duen eta bilakaera mantsoegia duen eskola batetiko" (Macedo, 
1994:74). 

"Lehenik, antzeman litekeen postmodernitatearen presioa dela eta, 
irakasleen funtzioak zabaltzen ari dira eta arazo eta betebehar berriei egin 
behar diete aurre. Bigarrenik, berrikuntzak ugaldu egiten dira aldaketak 
azkartzen diren neurrian, horiek burutzeko ardura duten irakasle eta 
zuzendarien artean gainkargaren sentsazioa sortuz. Aldaketak gero eta gehiago 
ezartzen dira eta horiek ezartzeko egutegia eten egiten da. Hirugarrenik, 
ziurtasun moralaren kolapsoa dira, xede eta asmo zaharrak erortzen hasi dira, 
baina horien lekua hartuko duten ordezko gutxi dago. Laugarrenik, irakasleek 
erabiltzen dituzten metodo eta estrategiak, bai eta horiek justifikatzeko ezagutza 
ere, etengabeko kritikak jasotzen ari dira, bai eta irakasleen beren aldetik ere, 
ziurtasun zientifikoek beren sinesgarritasuna galtzen duten heinean". 

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legeak (LOGSE, 1990) 
Derrigorrezko Hezkuntzaren alor desberdinen curriculum-berrikuntzari hasiera 
eman zion. Hala ere, Hezkuntzaren Kalitateari buruzko Lege Berriaren 
onarpenak (LOCE, 2003) eragin zituen lege-aldaketa berriak direla eta, badirudi 
komenigarria litzatekeela LOGSEk eskolako GHri eragindako aldaketen 
inguruko hausnarketa egitea. 

Hausnarketa horri azterketarako hainbat ikuspuntutik ekin diezaiokegu. 
Kasu honetan, alde batetik, gure arreta curriculum-esparruaren beraren 
ezaugarri orokorretan jar dezakegu. Zentzu horretan, egokia iruditzen zaigu 
LOGSEk eskainitako berritasun berrien esanahia eta bere testuinguru 
soziopolitikoa eta hezkuntza-mailakoa berrikustea, uneoro, alde ugaritan 
gainerako arloekiko desberdinak diren berariazko ezaugarriak dituen GH 
bezalako arloak pairatutako ondorio eta erronkak aztertuz. 

Beste alde batetik, GHren curriculumaren alde jakin batzuen nolabaiteko 
laburpena egiten saiatuko gara, curriculuma bera diseinatzeko fasean bertan 
hainbat eztabaida eta tentsiotan murgilduta ibili baitzen. 

2.7.5.1.LOGSEren sorreraren testuingurua 

Lehenik, denboraren dimentsioan kokatu ahal izateko, egokia iruditzen 
zaigu adieraztea LOGSE 1990ean onartu zela. Data horretatik aurrera, hainbat 
Errege Dekretuk eta beste maila bateko araudik unibertsitatez kanpoko 
hezkuntza-etapa desberdinen hezkuntza-sistemaren egituran eta curriculumean 
eragina izan zuen lege-esparrua garatu zuten. Araudiaren garapenaren 
testuinguru horretan, garrantzitsua da esatea alor desberdinetako curriculuma 
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arautzen zuten Dekretuak43 agertu zirela (1991); bestalde, ikastetxeetarako 
erreformaren orokortze-prozesua 1994-95 ikasturtean hasi zen.  

Hona hemen dekretuen ondoren aplikatutako zenbait berritasun: 

•Derrigorrezko gutxieneko irakaskuntzaren barruan, GHren arloko 
helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak zehaztu ziren. 

•Bost eduki-multzoak, gai-multzotan ordenatu ziren eta horiek, lehen 
etapan lortu beharreko helburuak jaso zituzten. Horien artean, jolasa eta 
gorputz-adierazpena agertu ziren irakaskuntza-eduki gisa. Lehena, aurreko 
programetan baliabide pedagogiko gisa txertatzen bazen, programa berrietan 
irakaskuntza-eduki gisa jaso zen bere horretan helburu gisa, joko eta kirol 
tradizional eta autoktonoak berreskuratzeko beharrari erreferentzia eginez. 

•Edukiak hiru taldetan banatu ziren: kontzeptuzko, prozedurazko eta 
jarrerazko edukiak. 

•Ebaluazio-irizpideak jaso eta GHren ebaluaziorako berariazko 
orientazioak zehaztu ziren. 

•Administrazioak zehaztutako curriculum ireki eta malguak garrantzia 
gehiago eman zien ikastetxe eta irakasleei, curriculuma ondoren zehaztu 
beharreko elementua baitzen garatu beharreko testuingurura egokituz. 

Estatuko idazkaritzaren Ebazpen baten bidez, 1992an, helburuak, edukiak 
eta ebaluazio-irizpideak ziklotan sekuentziatzeko orientazioak argitaratu ziren. 

LOGSEren arabera, ikasi eta irakasteko prozesua Lehen Hezkuntzako 
GHren arloan sekuentziatzeko, maisuak kontuan izan beharko ditu, lehenik, 
arloak etapan zehar izan behar dituen eduki desberdinei eman beharreko 
tratamendu zikliko eta integratua; baina baita are orokorragoak diren bi irizpide 
ere: ikaslearen maila, bere aurretiazko ikasketari eta bere garapen motor eta 
afektiboari dagokienez, eta edukien ezaugarriak, ikaskuntza esanguratsuaren 
printzipioak kontutan hartuz. 

Ondoren, hezkuntzan eskumenak dituzten Autonomia Erkidego bakoitzak, 
data desberdinetan, Lehen Mailako zehaztapenaren edukiak ezarri zituen Lehen 
Hezkuntzako etapan.  

LOGSEk gure irakasgaiari hainbat aurrerapauso emanarazi zizkiola 
antzeman dugu. Hala ere, Legean bertan, oraindik GHri gainerako 
irakasgaiekiko onarpen desberdina ematen zioten hainbat erreferentzia aurki 
ditzakegu.Halaber, gure arloko zenbait profesionalek adierazi dutenez, Legean 
jasotako aurrerapenak ez dira beti praktika errealean gauzatu eta eskolaren 
esparruan, oraindik, GH desberdin tratatzen zutela egiazta zitekeen. 

 

                                                 
43Soilik Lehen etapari eragiten dioten Dekretuak adieraziko ditugu: Lehen Hezkuntzari dagokion Gutxieneko 
Irakaskuntza ezartzen duen ekainaren 14ko 1006/1991 Errege Dekretua. Lehen Hezkuntzaren curriculuma ezartzen 
duen irailaren 6ko 1344/1991 Errege Dekretua.  
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Gertaera garrantzitsuen denbora-ordena horretan, adierazi behar dugu 
GHko maisu-maistra espezialistaren egungo figura profesionalak bere jatorria 
LOGSEn duela eta, nahiz eta unibertsitate-tituluei dagokien erreforma horren 
aurretik zenbait salbuespen egon, lan-munduan sartu zen maisu-maistra mota 
horren lehen promozioa, kopuru txikian eta modu mailakatuan, 1995-1996 
ikasturtean izan zen. Hau da, GHren arloan espezialistak Lehen Hezkuntzan 
orokortzeari begirako prozesua sei urteren buruan gauzatu zen eta beraz, zaila 
litzateke kolektibo horren historia erlatiboaz zuzen hitz egitea. 

2.7.5.2.Gorputz Hezkuntzako espezializazio-ikastaroak 

Ezbairik gabe, garrantzitsua bada, aztertzen ari garen gaiari begira, 
GHrentzat LOGSEren esparruan garrantzitsuak izan diren gertaeren datak 
gogoratzea, garrantzi berekoa izango da, nahiz eta laburki izan, Legea agertu 
zen testuinguru sozialaren hainbat alde aipatzea.  

Hori dela eta, laurogeiko hamarkada amaieran kokatu beharko genuke, 
bere testuinguru sozial, politiko eta kulturalean, hezkuntza-esparruari 
dagokionez, eskola-adinean zeuden herritarren eskolatze osoa bilatzeko fase 
historikoa gainditu ostean, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko apustu sendoa 
ekarri baitzuen. Hala ere, "kalitate" terminoa agertzen den guztietan, hezkuntza 
bezalako prozesuan bere esanahia zein den galdetu beharko genuke. Zentzu 
horretan, hezkuntza-kalitate hobea defini dezaketen funtsezko aldeen artean, 
kalitatearen eta ekitatearen arteko eztabaida ideologikoari emandako erantzuna 
dugu, edo, hobeto esanda, batzuek eta besteek, aldi berean, kalitatezko eta 
ekitatezko tratamendurako praktikan jarri nahi zituzten prozeduren inguruko 
eztabaidari emandako erantzuna. Eskola integratzailea bezalako kontzeptuak, 
edo gaitasun gehien dituztenen prestakuntzarako bitarteko onenak bideratuz 
ikasleak gaitasun-mailen arabera multzokatzen dituen eskola-mota hori 
bezalakoak, XX. mendearen azken zatiko politika- eta hezkuntza-eztabaidan 
zati izan ziren. Hala ere, eztabaida horrek, benetan, hezkuntzaren eta 
ikastetxeen gizarte-funtzioaren inguruko galderari erreferentzia egiten dion 
diskurtso zabalagoa jasotzen duela esan behar da.  

Erantzuna, LOGSE onartu zen testuinguru soziopolitiko eta kulturalaren 
barruan, hezkuntzaren funtzioa, ikastetxeen izaera publiko edo pribatuaren 
barruan nolabait antzematen ziren desberdintasun sozialen ordain gisa 
hartzearen aldeko apustua izan zen. Apustu horrek, hezkuntzaren esparruan, 
"eskola muinbakarraren" ereduak defendatutako funtsezko ideien barneraketan 
du bere isla: ikastetxe berdinak guztientzat; curriculum komuna, aniztasunari 
erantzuteko beharrezko egokitzapenekin, horrek titulazio desberdinak izatera 
bultzatu gabe; eta ikasleen etorkizun akademiko eta profesionalari modu 
atzeraezinean eragingo dioten erabakiak ahalik eta gehien atzeratzea. Legea 
bera eztabaidatzeko unean, ideia horiek jaso eta praktikan jartzea zela eta, 
ikastetxeetan sortuko ziren tentsioen jakitun baziren ere, uste osoa zegoen 
eskola-instituzioak ezin zituela jatorrian sortutako desberdintasunak betikotu eta 
horrek eragin handia izan zuen eskola muinbakarraren oinarrizko ideiak 
barneratzerakoan.  
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Gainera, beste arrazoi batzuk zirela eta, hezkuntza-sistemaren egitura 
aldatzea proposatu zen, eskola uztearen (14 urte) eta lan-munduan legez 
sartzearen (16 urte) arteko desfasea eman ez zedin. Hori dela eta, derrigorrezko 
hezkuntza 16 urtera arte luzatzeko proposamena egin zen eta beraz, 
hezkuntza-sistemaren egitura orokorra aldatzearena. Kasu horretan ere, 
ikasgelan, ziurrenik ados egongo ez ziren ikasle gehiago izateak sortutako 
tentsioa hezkuntza-eztabaidaren eta -praktikaren zati izan da eta zati da LOGSE 
onartu zenetik pasa diren urte hauetan.  

2.7.5.3.Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari (DBHri) dagokion gutxieneko 
irakaskuntza 1991ko ekainean ezarri zen 1007/91 Errege Dekretuaren bidez. 

1. artikuluan honakoa adierazten da: 

"Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak lau urte akademiko izango ditu, 
hamabitik hamasei urtetara, eta bi ziklotan banatuko da, bakoitza bi urtekoa, 
urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoko 17 eta 20 artikuluetan xedatutakoarekin 
bat etorriz" 

1/1990 LOko 19. artikuluak aipatzen dituen gaitasunak garatu ahal izateko 
helburuen artean, honakoa azpimarra dezakegu: 

"Norberaren gorputzaren funtzionamenduaren eta norberaren ekintza eta 
erabakien osasun indibidual eta kolektiboaren ondorioen oinarrizko aldeak 
ezagutu eta ulertzea, eta ariketa fisiko, higiene eta elikadura orekatuaren 
ohiturek, bai eta bizitza osasuntsua izateak, dituzten onurak baloratzea". 

GHren arloaren sarreran, etapa horretan ariketa fisikoa egitearen beharra 
justifikatzen da ikasleen organismoak eta nortasunak jasaten dituzten aldaketak 
direla eta. 

Etapa horretan, gainera, GHko jarduerek, lehen hezkuntzari bereziki 
dagokion olgeta-zentzua izateari uzten diote, beste funtzio batzuk hartzeko: 
ondo pasatzea, irudia hobetzea, hobeto, trebeago, eraginkorrago sentitzea, 
osasunari eutsi eta hobetzea, hobeto jokatu eta erronkei aurre egitea, integratu 
eta taldean onartua izatea. 

Azpimarratu beharra dago, jada, ondo pasatzearen elementua ez dela 
jarduera horiek burutzeko arrazoi bakarra. Hori dela eta, aukera dago ikasleak 
heztea jarduera jakin bat zergatik eta zertarako egiten duten, beren gaitasun, 
interes eta helburuen arabera programatu eta aukeratzen eta lortutako 
errendimendua ebaluatzen jakin dezaten. Kirola eta jarduera fisikoa ikasleen 
artean, jada ez da jolas gisa aurkezten, ondorio soziologiko, kultural, estetiko 
eta ekonomikoak dituen fenomeno kultural gisa baizik eta fenomeno hori 
kritikoki baloratzeko gai izan behar dira ikasleak. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren etaparen barruan GHn bete 
beharreko helburu orokorrak ezarri ziren, bai eta ikasleen hainbat gaitasun 
garatzen lagundu beharko duten edukiak ere.  
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Etapen arteko jarraitutasuna (Lehen eta Bigarren Hezkuntza) bietan 
antzeko edukien oinarriaren bidez bermatzen da, nahiz eta aurrerapen-lerroa 
adierazten duen konplexutasun- eta berariazkotasun-maila gero eta 
handiagoarekin izan. 

Laburpen gisa, puntu honetan, Hezkuntzaren Lege Orokorraren (HLO, 
1970) eta Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legearen 
(LOGSE, 1990) artean, GHri dagozkion proposamenen bilakaerari buruzko 
hausnarketa egiten da. 

1970eko HLO eredu konduktista instrukzionalean oinarritzen bada, 
1990eko LOGSE, berriz, eredu psikopedagogiko konstruktibistan oinarritzen da. 
HLOren arabera, irakastea ikaslearen jokabidea aldatzean datza eta LOGSEren 
arabera, berriz, ikaslearen aurretiazko ezagutzen eskemak aldatu eta 
aberastean datza, hau da, ezagutza eraikitzean. LOGSEn, heziketaren esku-
hartzean espero diren emaitzak gaitasunen arabera adieraztea erabaki zen eta 
ez jokabide behagarrien arabera (HLO), horiek askotariko jokabide zehatzetan 
adieraz baitaitezke ondoren.  

Helburuei dagokienez, bada funtsezko beste desberdintasun bat; alegia, 
1975eko eta 1987ko planetako helburuak xede-helburuak direla (irakatsi eta 
ikasteko aldi bat amaitzean ikasleek izan behar dituzten �eta aurrez ez 
zituzten� gaitasunak), eta 1990ekoak, berriz, gaitasun-garapenean oinarritzen 
direla eta prozesu–helburuak direla (helburuak irakatsi eta ikasteko prozesuan 
zehar lor daitezke eta ez prozesuaren amaieran soilik). 

Helburuak aztertzerakoan, horien definizioari dagokionez, antzeman 
daiteke 1975 eta 1987koak ez daudela ikasleengan ardaztuta, ikasleei 
"laguntzean" eta ikasleengan "sustatzean" oinarritzen baitira eta hori 
irakaslearen funtzioa baita. Aitzitik, 1991koak ikasleengan ardaztuta daude 
horiek baitira "ezagutu", "ikastea lortu", etab. behar dutenak. 

Beste desberdintasunetako bat LOGSEn hezkuntza-asmo guztiak esplizitu 
egin behar direla da, eta ez inplizituak HLOn gertatzen zen bezala. Edukiak, 
HLOn, programak osatzen zituzten eta LOGSEn, berriz, helburuak lortzeko 
bitartekoak dira. 

2.7.6. Logse-ren Curriculum esparrua: berritasunak eta erronkak GHan 

Zeintzuk izan ziren LOGSEk jasotako berritasunak eta zein eragin izan 
zuten GHren curriculumean eta arloaren aurrerabidean? Galdera horri 
erantzuteko, LOGSE Erreformaren berritasun garrantzitsuenak laburtzen 
saiatuko gara, GHren gainean izandako eraginak aztertu eta ebaluatzearekin 
batera, curriculumaren beraren diseinuan, zein horren garapenean, azken 
hamarkadetan arloaren bilakaera eta aurrerabideari begira. 

Irakasleen parte-hartzea curriculumaren lanketa eta  garapenean 

Zalantzarik gabe, LOGSEk zehaztutako curriculum-esparruaren berritasun 
azpimarragarrienetako bat irakasleek curriculumaren lanketan parte hartzeko 
duten eskubidea eta betebeharraren onarpena izan zen. Ezaugarri bereizle hori, 
berritzailea eta "eskola muinbakarraren" printzipioekin koherentea izan 
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daitekeena, hezkuntza-administrazioaren beraren eta irakasleen arteko 
curriculum-lanketan ardura partekatua onartzean datza. 

Curriculuma hezkuntza-testuinguru bakoitzaren ezaugarrietara hobeto 
egokitzeari begirako curriculum-irekierarako neurriak hartzeak irakaslearen eta 
curriculumaren arteko harreman tradizionala aldatu zuen eta harreman-mota 
berri horri ekiteko irakaslearen gaitasun eta jarrerari buruzko galderak 
proposatzen zituen. Curriculum-irekierak, ezinbestez, irakasleen 
pentsamenduan aldaketak eta curriculuma landu eta garatzeko ikuspuntu 
berriarekin bat zetozen hasierako eta etengabeko prestakuntzako prozesuak 
eskatzen zituen.  

Hala ere, ordura arte curriculum-arloen multzoan eskola-irakasgaien 
programa itxien askapena eta, horrekin batera, testuinguruaren ezaugarriekin 
bat zetozen irakaskuntza-prozesuak programatzeko aukera eskaintzen zuen 
neurri hori ez zen GHren arloan horren neurrikoa izan. 

Laurogeiko hamarkada amaieran, GHko euskal irakasleen iritzi orokorra 
"curriculum berri" baten beharrarekin ados zetorren eta hala adierazten zuten 
Euskal Autonomia Erkidegoko zonalde bakoitzeko PAT (Pedagogi Aholkularitza 
Taldea) deiturikoetan egindako aldizkako bileretan. Curriculum berri horrek 
euskal lurralde osoan GHk izan beharko lukeen tratamenduan 
homogeneotasunari aukera eskaini eta irakasgaiaren garrantzia eta estatus 
akademikoa bera hobetzen lagundu beharko luke. 

Testuinguru horretan, arloko curriculum-diseinuaren inguruko lehen 
tentsioak GHren curriculumaren diseinuak izan beharko lukeen zehaztapen-
mailaren inguruko erabakiei buruzkoak izan ziren, arlo guztiak curriculum-
irekiera handiago baterantz zihoan bidean abiatuta zeuden unean bertan.  
Diseinu hori dela eta, curriculumaren oinarrizko elementuei eta irakasleen 
zehaztapenari buruzko ikuspuntu desberdinei dagokienez, eztabaidak ez du beti 
arloaren aurrerabidearen alde jokatu. Curriculumaren malgutasunak ez du 
inongo unetan GHko irakasleen autonomia tradizionala ito, baina teorikoki 
guztientzat komuna zen esparruan kokatu zuen. 

Baina tentsio handiena, curriculum-erabakietan irakasleek izan beharreko 
parte-hartzeari dagokionez, curriculumaren garapenean eman zen. Adierazi 
beharrean gaude, irakasleek, bere praktikaren zati handi bat norbanakoaren 
esperientziaren bidez burutu dutela, eta beraz, inoiz edo gutxitan izan dute 
aukerarik egiten dutenaren eta hori zergatik egiten dutenaren inguruan 
eztabaidatzeko. Irakasleen isolazionismo hori, ikastetxe bateko hezkuntza-
proiektuari zein bere curriculum-proiektuari eragiten dieten erabakiak 
hartzerakoan egon beharreko ardura partekatuaren printzipioaren gainean eraiki 
beharreko erreforma mantsotu zuten elementuetako bat izan zen. 

Egilearen baieztapena  curriculum-arloko kolektibo profesionalari oro har 
aplika geniezaioke. Hala ere, GHren alorrean, curriculumaren garapeneko 
taldeen egiturari dagokionez, askotariko praktikak ikusi ahal izan ditugu. Nahiz 
eta ez den erraza izan irakasleen isolazionismoa gainditzea, EAE eta 
Nafarroako zati handi batean beti eratu izan dira curriculum-garapenerako 
benetako komunitate gisa jardun duten lantaldeak. Hori guztia, ezbairik gabe, 
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testuinguruan jartzea eta aniztasunari arreta eskaintzea, funtsean, bertan dituen 
esparru malgua hartzeak eskaintzen dituen aukerei esker bideratu ahal izan da.  

GHko irakasleen taldearentzat, curriculumaren lanketan parte hartzeko 
eskubidea eta betebeharra, talde-lanean aritzeko zituzten gaitasun eta 
jarrerekiko erronka garrantzitsua izan zen. Jada, kontua ez zen norberak nahi 
zituen programazioak burutzea edo bere irakaskuntza-jardunean garatzeko gai 
zena burutzea. Lehen esan bezala, curriculum komunak curriculum-proiektu 
desberdinak zehazterakoan abiapuntu gisa kontuan hartu beharreko eskolako 
GHaren oinarrizko definizioa zekarren. 

Baina, erreformaren ezarpena arlo desberdinei zegozkien curriculum-
diseinuen argitalpen eta eztabaidarekin batera etorri zen. EAEren kasuan, 
prozesuan zehar, hasierako baikortasuna, ezkortasun bihurtzen joan zen, 
hezkuntza-etapa bakoitzean arloak izan behar zituen asteko orduen kopuruari 
buruzko zurrumurruak nahasten zihoazen heinean. Askorentzat, hodei batetik 
erortzea bezala izan zen, GH arloak garrantzi gutxi izaten jarraitzen zuen, 
curriculumeko beste batzuen aurrez aurre, ordutegiaren pastela banatzerakoan 
denbora-zati txikiagoarekin geldituta. Prestakuntza-eduki gisa gorputz-jardueren 
munduaren berariazko balioaren inguruko hitz politak ugariak izan ziren, baina 
hitzen munduan geratu ziren, errealitatera iritsi gabe. 

Arlo bereko profesionalen artean sentimendu bera izan zen hainbatetan, 
ikasleen ikaskuntzan eragin eskasa zela eta, esku hartzeko plan sistematiko bat 
burutzeko denbora falta nabarmentzen zen. GHren presentzia curriculumean 
azkenean lekukotasun-ekintza hutsean geratuko zenaren ziurtasuna izatera iritsi 
ziren irakasle asko.  

Irakatsi eta ikasteko prozesuen ikuspegi konstruktibista "ofizialki" hartzea, 
Coll Salvador-ek dioen bezala "... XX. mendeko historiako gertaera 
gogoangarrienak sortu dituzten hezkuntza eta irakaskuntzaren teoria guztiak, 
orokortasun eta hedapeneko une batean edo bestean, aurreko ikuspegiari 
erantzuten zioten hezkuntza-praktikak hobetzeko ahaleginak izan dira" (Coll 
Salvador,1999:18). Zentzu horretan, "konstruktibismoa" deituriko aterkiaren 
azpian babestu ziren irakatsi eta ikasteko teorien hedapen-prozesuak ezohiko 
aliatua izan zuen: LOGSE. Ikuspegi konstruktibista horrek ikaskuntza eraikuntza 
subjektibo gisa hartu behar denaren ideia partekatzen du. Hau da, ezagutza 
berriek berariazko esanahia hartzen dute pertsona bakoitzarentzat bere 
aurretiazko ezagutza-eskemen arabera. Hori hala izateko, irakaskuntzak 
ikaskuntza-edukien esanahitasun logiko eta psikologiko egokia izango duten 
egoerak sustatu behar ditu. 

Ikuspuntu konstruktibista hartzeari esker, irakaskuntzaren zereginen 
azterketa irakasleen hausnarketaren lehen planora itzultzeaz gain, irakaskuntza-
tekniken inguruko eztabaida zaharra areagotu da. Izan ere, ikasi eta irakasteko 
ikuspuntu horrek kopiaren bidezko ikaskuntza eta aurkikuntza bidezko 
ikaskuntzaren arteko eztabaida aberastu du eta baita ikaskuntza-mota bakoitzak 
sustatzen dituen irakaskuntza-tekniken ingurukoa ere.  
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Laburpen gisa, LOGSEn eskolako GHren definizio berri bat antzeman 
dezakegu. Gaur egun kirolak eta sasoi fisikoak irudikatzen duten botere 
hegemonikoa zalantzan jartze horri, horiek berriz kontzeptualizatzen saiatzen 
erantzun zaio, hainbat hezkuntza-asmo (helburuak) eta transmisio-mota 
desberdin (irakaskuntzaren metodologia) esleituz eratzen den proposamenaren 
bidez. Halaber, sasoi fisikoaren eta bere helburu eta balioen inguruan eman den 
ikuspuntu aldaketari erreferentzia egin diezaiokegu. Errendimendu handiena 
bilatzeari lotutako “makina-gorputza” kontzeptutik gorputz-gaitasunak zenbat eta 
garatuago, gorputz-osasuna orduan eta hobea izango dela ziurtzat ematen duen 
horretatik, sasoi fisikoaren hobekuntzari ikuspegi instrumentalagoa ematen dion 
beste batera pasa da, hobekuntza subjektuaren aukera motor orokorretara 
bideratuta, eta ez gorputz-errendimenduaz gehiegi arduratzera. Hori, modu oso 
esplizituan islatzen da Lehen Hezkuntzako curriculumaren kasuan, eduki horiek 
oinarrizko trebetasun motorren blokean txertatuz: "Gorputza: trebetasunak eta 
abileziak". Gainerako etapetan, berriz, osasunaren alorrarekin lotura estua 
duten konnotazioak dituen eduki-bloke bat eratuta agertzen da. Bere 
adierazpenean malgua den ebaluazio-irizpide bakarra, 1981eko Programa 
Berrituetan aurki dezakegun errendimenduzko helburu operatiboen 
adierazpenarekiko oso desberdina da. 

Deigarri gertatu zaigun beste kasu bat gorputz-adierazpena LOGSEko 
etapa desberdinen curriculumetan berariazko eduki-bloke gisa txertatzea izan 
da. Korronte hegemoniko izatera iritsi ez den arren, eta hezkuntzan zein 
gizartean oihartzun txikia izan badu ere, gorputz-adierazpena bloke gisa 
txertatzea prestakuntza-irizpideen bidezko birkontzeptualizazioa izan da, oro har 
hezkuntza-prozesuarekin eta bereziki GHrekin koherenteak diren balioetan 
oinarritua. Horri esker, gorputzaren beraren ezagutza bere ikuspegi 
integralagoaren garapenerako eta bere adierazpen- eta komunikazio-aukeren 
erabilerarako aukera ireki da.  

Bestalde, GHrekiko dauden gizarte-ikuskeren isla gisa, bizi-kalitatearen 
maila hobea eskaintzen duten osasun eta aisialdiarekiko kezkari erreferentzia 
egiten dioten helburuak txertatu izana ere aipatu behar da. 

Hala ere, LOGSEren curriculumaren benetako berritasuna "hain zuzen ere, 
azken buruan, eskolako GHren definizioa irakasleen esku geratzen dela da. 
Irakasleek ikastetxeetan burutzen duten jardun errealarekin egungo eta 
etorkizuneko GH itxuratzen joango dira" (Hernández Álvarez, 1996:56). 

2.7.6.1. Lasarte-Oriako hezkuntza zentroen ibilbidea XX. mendean 

Garaiko premiak asetzeko, 1978an Olave deituriko ikastetxea eraikiko da 
Pintores kalea, 2an. Lurra, Jose Maria Olave jaunaren donazioa izan zen 
Hernaniko Udalari egina44 eta, honek ondoren, Hezkuntza Ministeritzari (1978). 
Beranduago, R.E.M. deituraz ezagutuko da, izan ere, egungo Usurbilgo Lanbide 
Eskolaz ezagutzen duguna, bertan jorratu baitzuen 1986-1996 tartea. Honen 
lehen sustraiak Aginagan kokatu behar dira (1975), hiru urte beranduago 
Zubietara hedatzen delarik (1978).  

                                                 
44Lasarteko Udal Artxiboa. 02.47/02.48 karpeta. Eskritura 1107 zenbakia; 1974-06-20. 
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1978. Zumaburu berritua (1970-71 ikasturtean martxan jarria) eta Sasoeta 
ikastetxearen lehen sustraiak eratuko dira herrian. 

1980. Urte honen hastapenetan Kaxkarro ikastetxe publikoa eraikiko da 
Zumaburu ikastetxearen luzamendu bezala. Ikastetxe honen lehen urratsetan, 
EGBko bigarren etapakoak bakarrik joango dira (12-14 urteko neska eta mutil 
gazteak).  

1980. Colegio Público Pablo Garaikoetxea eraikiko da. 

1981. Urte honetan ezagutuko da Bigarren Hezkuntzako lehen 
institutua.Zehazki egun Lasarte-Usurbil bezala ezagutzen den institutua. 

1985. IES Lasarte-Usurbil BHI. Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko 
Institutua eraikiko da. Batxilergoko eta Bigarren hezkuntzako lehen institutua da. 

1994an: Lasarte-Orian bost ikastetxeek osatzen zuten Lehen Hezkuntza: 
Sasoeta, Zumaburu, Kaxkarro, Garaikoetxea, Oztaran eta Landaberri.  

 1995an: Elkartu egingo dira Sasoeta-Zumaburu ikastetxeak eta  
Garaikoetxea-Landaberri ere. 

1996an:  Landaberri BHI, Bigarren Hezkuntzako Institutu berria sortuko da. 

2000an: Oztaran ikastetxea itxi egin zen eta bertako haurrak Zumaburura 
pasa ziren.   

Oriako eskolen historia laburra 

1895ean ikastetxe partikularra ireki zuten auzoan, Brunet jaun-andreek 
Oriako ehun fabrikaren jabeek, proposatu eta Lehen Hezkuntzako Udal 
Batzordeak ontzat eman ondoren. Fabrikako langileen seme-alabentzako eskola 
zen izatez, baina gerora lantegiarekin loturarik gabeko haurrak ere hartu 
zituzten. Sei urterekin sartu eta, nahi izanez gero, hamalau urtera arte jarraitzen 
zuten bertan ikasten. Aukera izanagatik, ikasle guztiek ez zituzten ikasketak 
bukatzen, batzuk adin hori bete aurretik hasten baitziren fabrikan.  

 

1939. Oria auzoko Eskola Nazionala. 
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Dirudienez, ireki zutenetik 1907ra arte, eskola geldirik egon zen zenbait 
garaitan. 

1917an, neskentzako eskola ireki zuten Aurreko-etxean. 

1928tik 1930era, mutilen eskola Etxeluzen (Talo-kale etxearen izen 
herrikoia) egon zen. Halako batean, Brunet y Cía. Enpresako zuzendaritza 
ikastetxe partikularraz arduratzeari uzteko moduak bilatzen saiatu zen, Lasarte 
auzoan eskola nazionalak zeudela esanez. Brunet-tarren eta Urnietako udalaren 
artean arazo bat baino gehiago sortu zuen jokaera honek. 

Espainiako II. Errepublika aldarrikatu ondoren, eskari eta iradokizun 
andana egin zizkioten gobernu berriari Lasarteko gizarteko alor eta talde 
anitzek. Oriako Ehungintza Sindikatuko langileek ere eskola berria sortzeko 
eskatu zuten, alkatearen bidez, 1931ko apirilaren 19an. Urnietako udalaren 
onarpena jaso ondoren, 1931ko uztailaren 1eko aginduaren bidez, Oriako 
Eskola Nazional Mistoa, Talo-kalen kokatua, eratutzat jo zuten aldi baterako. 

Tartean aipatu, 1940ean  lehenbiziko egoitza Aurrekoetxean kokaturiko 
Nesken Udal Eskolak Zelaialde etxeko beheko solairura pasa zituela bere gelak. 
Brunet fabrikaren jabetza zen Zelaialde etxea, eta ordurarte Karmengo Amaren 
kapera zegoenez bertan, eliza bat eraiki zuten haren ordez. 

Arazo bat baino gehiago tarteko, 1960an, Talo-kaleko lokal batera eraman 
zuten nesken eskola, mutilenaren ondoren. 

Atal hau bukatzear gaudela, Oriako Nuestra Señora de la Esperanza 
auzoa (egungo Basaundi bailara)  aipatu behar dugu. Oria zaharreko oligarkia 
erregimenari aurre egiteko sortu zuten, kooperatiba erregimenean sortu ere, 
aipatutako herrigunea. Ikastetxea ere bazuen, hiru gelaz osatua. Eskola 1967tik 
1973ra bitartean aritu zen jardunean, eta Oriako eskola zaharrekin batera itxi 
zuten.Bi eskoletako haurrak Oztaran ikastetxe berrira eraman zituzten. 

2.7.6.2. Lasarte-Oriako Gorputz Hezkuntza, kirola eta eskola kirolaren testuinguru 
historikoa 

Eskola-instituzioak ekoizpen-sisteman nolako eragina duen  ikusi berri 
dugu. Orain, aztertuko dena Lasarte-Oriako eskola-instituzioek nolako 
harremana izan duten gizartearen zenbait egiturekin, esaterako kirol elkarte eta 
eskolaz kanpoko jarduerekin.Hezkuntza, besteak beste, belaunaldi berriei 
gizateriaren lorpen unibertsalak transmititzea da; gizateriaren ezagutzaren, 
ohituren, jolas eta kirol arloko lorpenak nahiz hezkuntza modernoaren beraren 
arlokoak. Garrantzitsua da, halaber, ezagutzera ematea zein neketsua izan den 
ondasun hori lortzea, gazteek baliosten, mantentzen edo hazten ikas dezaten 
garai ustez postmoderno hauetan.  

Hurrengo orrialdeetan, Lasarte-Oriako Gorputz Hezkuntza, kirola eta 
eskola kirolaren testuinguru historiaren laburpen bat aurkezten da. 
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10.Koadroa. Lasarte-Oriako Gorputz Hezkuntza, kirola eta eskola kirolaren testuinguru historikoa. 
 

 Gorputz Hezkuntza  
 (GH) 

Kirola  Eskola Kirol a 
(EK) 

  Kirol tradizioa daukan herri bat 
izan da Lasarte-Oria eta, 

egunez egun lanean ari diren 
kirol-taldeei esker posible da 

egun ere kirola egitea. 

Urte luzetako ibilbidea jorratu du 
Lasarte-Oriak eskolaz kanpoko 
jardueretan. Elkarte, ikastetxe 
zein partikularren laguntzaz. 

XIX. 
mendea 

Gorputz Hezkuntzari  buruzko 
aipamenik ez da egiten Lasarteko 

ikastetxeetan  

1888.Segalarien apustua 
Zumaburun 

Ez dago inolako aipamenik.  

 

 

 

 

 

XX. 
mendea 

 

 

 

 

 

 

XX. 
Mendea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1938ko  martxoaren 5ean Lehen 
Hezkuntzako eta Espainia 
Nazionaleko Eskola Nazional, 
Udal Eskola eta Eskola 
Pribatuetako Irakasleen 
Ikuskaritzari bidalitako 
zirkularrean agerian gelditzen da 
GORPUTZ HEZKUNTZA  
Estatuak erregulatu bitartean, 
beharrezkoa dela GH eskolan 
txertatzea. Legea bai, baina 
praktikarik? Ez.  

-XX. mendeko bigarren zatian 
kokatuko bagina, hainbat etapa 
edo aldi bereiziko genituzke, 
barne- eta kanpo-faktoreen 
arabera GHren edukien 
eraldaketari dagokionez 
behintzat. 

-Aldi hori trantsizio politikoak 
markatu zuen eta, legediaren 
ikuspuntutik, hiru araudik zehaztu 
zuten bere instituzionalizazioa: 
GHri buruzko Lege Orokorra, 
1970ekoa; Gorputz Kultura eta 
Kirolari buruzko Legea, 1980koa; 
eta Hezkuntza Sistemaren 
Antolamendu Orokorrerako 
Legea (LOGSE), 1990ekoa, eta 
duela gutxiko Hezkuntzaren 
Kalitateari buruzko Lege 
Organikoaren (LOCE) agertokira 
eramango gaituztenak. 

 

 

 

 

-Garai horretako GH, 2009an 
egindako ikerketaren  arabera, 
denbora librean norbera edo 
taldean egindako jolas-jarduna 
zen gehienbat. 

 

 

1908. Oriako bolatokian lehen 
apustuak. 

1915. Golf-zelaia eraiki zen. 

1916. Zubietako Hipodromoaren 
inaugurazioa. 

1915-1930. Harri-jasotzaileak 
eta pultsulariak. 

1922. Miloi Erdia deituriko zaldi-
lasterketa ospetsuaren saria 
ospatuko da. 

1923. Lehen kotxe-karrerak 
herrian. 

1923. Biyak Bat elkartearen 
sorrera45.Lasarte eta Oria 
auzoak batu nahirik. 

1924. Biyak Bat elkartea 
atletismo sekzioan hasi zen. 

1925. Futbola. Oriako Beti 
Aurrera taldea  

1925. Igeriketa txapelketa 
antolatu zen Oria ibaian 
herritarrentzat. 

1929. Lasarteko Arkaitza futbol 
zelaiaren inaugurazioa 
Esperanza kirol elkartearen 
eskutik 

1931. Club Deportivo Oria sortu 
zen. 

1933-34. Futbola. Caddies 
klubaren sorrera. Sustrai 
honetatik Lasarte-Oria K.E. 
sortuko da beranduago. 

1940. La Poule izenarekin 
ezagutu zen zaldi-karrera mota 
bat hasiko da jardunean 
apostuak eta guzti.. 

1941. Mendia. C.D. Lasartek 
sustatuko du. 

-Donostian, 1944ko  abuztuaren 
2an, Estatuko burua bertan zela, 
“Frente de Juventudes” taldeak 
kirol-erakustaldi bat eskaini zuen 
Lasarteko Hipodromoan. 
Gimnasia-erakustaldiak, praktika 
militarrak eta atletismoa ziren, eta 
baita dantza herrikoiak ere. 
Halaber 50 aeromodelo jaurti 
zirela egiaztatu zen. 

-1960ko  hamarkadan: Juegos 
Escolares Nacionales (J.E.N.) 
izeneko jokoak. 

1970tik  aurrera Texas elkarteak 
haurren arteko futbola sustatzeari 
ekin zion. 

1972. Boleibolaren lehen urratsak 
Zumaburu ikastetxean. 

1973. C.P. Oztaran sortu zen arlo 
ezberdinak sustatu asmoz 

1977-1980. Landaberri ikastolak 
bere sustapen lana egin zuen 
ikastolan: futbola, saskibaloia,… 

-1974-75. Atletismoaren aro 
berria hasi zen Xabier Kastroren 
eskutik. Landaberriko neska-
mutilen kirol-heziketaz ardura 
hartzen hasi zen.  

1970-80. Texas elkarteak haurren 
arteko futbola sustatzeari ekin 
zion. 

1970ko  hamarkada. Casa 
Extremadura sortu zen futbola 
sustatuz. 

1974. Sasoeta ikastetxea. 
Emakumeen saskibaloiaren 
sustatze-lanetan hasi zen. 

1977. Oztaran ikastetxeak 
eskubaloiaren sustapena landu 
zuen eskolartean. 

1975-80. Eskolarteko lehiek muga 
bat dute eta jubeniletara pasatzen 
zirenean ez zuten ikastolarekin 

                                                 
45Lasarte zein Oriako kirolariak batu nahi izan zituen lehen elkartea. 
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XX. 
Mendea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943. Eskubaloiko lehen 
taldearen sorrera “Lasarteoria” 
izenarekin. 

1944. Mitxelin izenez ezagutzen 
diren instalazioen inaugurazioa. 

1946. Batelen lehen estropaden 
antolaketa 

1947. Mitxelin K.E. sorrera. 
Ondoren kirol-arlo ezberdinak 
jorratuko ditu. 

1947. S.D. Intza sortu zen. 

1948. Mitxelingo frontoia (irekia) 
eraiki zen. 

1948. Txirrindularitza. Talde bat 
sortu zen profesional mailan. 

1949. Idi-demaren hasiera 
Lasarten 

1950. Segalarien apustu eta sari 
ugari Lasarten 

1950eko  hamarkada: Aizkolari 
eta korrikalari ugari ziren herrian 

1953. Mitxelin arraun-taldearen 
sorrera 

1956. Nazioarteko Krosa. Lehen 
aldia. 

1959. Barbara Done 
mendizaleen elkartea sortuko da 
Erketz Dantza taldearen 
itzalpean.Talde honen banaketa 
baten ondorioz, Batasuna Mendi 
Elkartea sortuko da 
beranduago. 

1960. Okendo frontoia urte 
horretan bedeinkatua da. 

1961. Ehiza eta Arrantza. 
Buruntz-Azpi elkartea sortu zen.  

1962. Texas elkartearen sorrera 

1964. Saskibaloiaren sorrera 
(A.T.C.)46 eskutik. Emakume 
talde honek 1969ra arte iraungo 
du. Mitxelin K.E.aren barruan 
kokatuko da hemendik aurrera. 

1965. Zikloturismoaren sorrera 
S.D. Mitxelinen eskutik. 

1966-77. Arrauna. Lasarte-
Mitxelin deituriko taldea osatuko 
da. 

segitzen. Horrenbestez, Mitxelin 
elkartera joko dute. 

1977. Txirrindularitza. Batasuna 
K.K.T. taldeak herriko gazteentzat 
antolatzen hasi zen. 

1977. S.C.D.R. Saustatxeo sortu 
zen futbola sustatzeko Sasoeta 
bailaran. 

1978. Txartel elkartea sortu zen 
futbola adin txikietan sustatu 
asmoz. 

1978. Judoaren lehen sustapenak 
Sasoeta ikastetxean. 

1980ko hamarkadan: Landaberri 
ikastolak kirol ezberdinak jorratu 
zituen: futbola, saskibaloia, 
eskubaloia, pilota, atletismoa, 
mahai-tenisa, igeriketa, judoa,… 
eskolarte mailan.  

1986-87an Lasarten txirrindulari 
eskola eratu zuten. 

1989. Karate. Lehen hastapenak 
Sasoeta ikastetxean. 

1989-90 I. Olinpiadak eskolarra 
herri mailan. 

1990-91. II. Olinpiada herrikoia 
herri mailan. 

1991-92. III. Olinpiada herrikoia. 

                                                 
46A.T.C. Aplicaciones Técnicas del Caucho empresa 
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1968. Saskibaloia. Mutilen lehen 
taldea Mitxelin-en eskutik. 

1968. Golf-a. Azken txapelketa 
ospatuko da Lasarte-Oria 
kanpoan. 

1968. Xakearen sorrera  

1968. Pilota. Herriarteko pilota-
txapelketan lehen aldiz parte 
hartu zuen Lasartek. 

1970. S.D. Lasartearra sortuko 
da. 

1970eko  hamarkada. Casa 
Extremadura sortu zen futbola 
sustatuz. 

1970. Emakume talde batek 
lehen futbol partidua jokatu 
zuen. 1991n abiatuko da berriro 
Ostadar K.E. izenean. 

1972. Boleibola. Lehen 
sustapenak Zumaburu 
ikastetxean. 

1972. Dantza. Ibargi dantza 
taldea sortuko da Felix 
Telleriaren gidaritzapean. 

1973. C.D. Lasartearra sortu 
zen. 19981-82an amaitutzat 
emango du bere ibilbidea. 

1974-75.Atletismoaren aro 
berria hasi zen. 

1977. Mendia. Batasuna mendi 
elkartea sortuko da. 

1977. Kirol eta Kultur elkartea. 
Soustatxo izenarekin sortuko 
da.  

1978. Halterofilia. Indarra 
elkartea sortu zen Oztaran-en.  

1978. Igeriketa-taldea sortu 
zuen Mitxelin elkarteak. 

1978. Judoaren lehen 
sustapenak Sasoeta 
ikastetxean. 

1978tik aurrera. Rugbia. Beltzak 
taldearen sorrera. 

 

XX. 
Mendea  

 

-Legearen arabera,  Lasarte-
Oriako ikastetxe guztietan  
derrigorrezko arloen artean 
kokatu zen Gorputz hezkuntza  

 

1980. Mitxelin polikiroldegiaren 
inagurazioa. 

1980-81. Areto-futbola. Txartel 
elkartearen sorrera. 

-Eskola-kirolak ez du 
egituratutako jardunik. Herri 
mailako elkarteek (Texas, 
Mitxelin, Intza...) modu askean 
eta tarteka antolatzen zituzten 
jarduera puntualak. 
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XX. 
Mendea  

 

 

LGE 

(1980-
1990) 

 

Gorputz Kultura eta Kirolei 
buruzko Legearekin (1980ko 
martxoa ) GHINak agertu ziren, 
Unibertsitate-mailako lehen eta 
bigarren zikloetarako goi-mailako 
Irakaskuntza Zentro gisa. 
Laurogeiko hamarkadako lehen 
urteetan, OHO hiru ziklotan 
egituratu zuten eta Programa 
Berrituak ere agertu ziren. 
Horietan, GHri dagokionez, 
1970ko Legean jasotzen ez ziren 
eduki berriak txertatu ziren 
(gaitasun pertzeptiboak, gaitasun 
koordinatuak eta gaitasun 
fisikoak). 

-GHren irakasgaian Batxilergoko 
irakasle agregatuen multzorako 
lehen oposizioak 1985ean 
(apirilaren 10eko Agindua ) deitu 
zituzten. Oposizio horiek 
zegokien hezkuntza-mailaren 
gainerako irakasleen taldearekiko 
legezko parekatzea ekarri zuten 
eta GHn espezialista zen maisu-
maistraren figura  eta 
espezializazio-ikastaroak 
jasotzen zituzten programa 
berrituak sortu ziren.  

 

1981. Mahai-tenisa sekzioa 
sortu zuen Mitxelin elkarteak. 

1983. Ostadar K.E.ren sorrera 

1983. Areto-futboleko lehen 
torneo-lokala Ostadar K.E. 
antolatua. 

1986. Sorinji Kenpo arte 
martzialen lehen hastapenak. 

1987. La Calva kirola eratu zen 
Sport Calva Lasarte-Oriaren 
eskutik.  

1987. Eskubaloia. Txepetx Kabi 
neska-taldea. 

1987. Lasarte-Oria Kirol 
Elkartea eratu zen.  

1988-02-08. Lasarte-Oriako 
Kiroldegia eraiki zen. 

1989. Kung-Fu-ren irakaskuntza 
Gym gimnasioan 

 

1980ko  hamarkada. Garaikoetxea 
eskolak: futbola, eskubaloia, 
saskibaloia, boleibola, badminton-
a, pilota eta errugbia sustatu 
zituen. 

1980. Tenisa. Lehen sustapenak 
Mitxelin elkartean. 

1980. Eskubaloiaren promozioa 
Sasoetan. 

1980.Mitxelinek eraikitako 
kiroldegiko pilotalekuan pilota-
eskola jarri zen martxan 

1987-88. Ostadar K.E. kimuen 
futbol sustapena jarri zuen abian, 
mutiletan. 

1989-90 Igeriketa sustapena 6tik 
10 urtera bitartekoen artean 
Landaberri ikastolaren izenpean.  

1988an Lasarte Igeri Elkartea jaio 
zen 

1989. Kung-Fu-ren irakaskuntza 
Gym gimnasioan haur txikientzat. 

 

LOGSE- 

LOCE 

(1991-
2006) 

 

 

XX-XXI 
mendea 

 

-Legearen arabera,  Lasarte-
Oriako ikastetxe guztietan  
derrigorrezko arloen artean 
kokatu zen Gorputz Hezkuntza  

 

-Irakasle espezializatuak eta 
lizentziatuak ditu Gorputz 
Hezkuntza arloak. 

 

 

1990-91. Boleibola. Ur-Hotz  
taldea eratu zen herrian. 

1991. Shotokai Karate-Do 
taldea sortu zen. 

1995-07-01. Egungo Mitxelin 
kirol-gunea Udalaren 
ardurapean hasi zen 
funtzionatzen. 

2002-11. Oriako Plaza Berria 
frontoia eta alboko kantxa 
inauguratu ziren. 

 

1991-92. Rugbia lantzearen 
saiakerak Landaberri ikastolan. 

1990-91.Boleibolaren sustapena 
Institutuan, eta Garaikoetxea-
R.E.M. ikastetxean. 

1991-92. Rugbia lantzearen 
saiakerak Ostadar elkartean 
gazteen mailan. 

E-1 proiektua: 1997-98tik 2005-
06 arte ikastetxeetako Guraso 
Batzordeak izan dira kudeatzaile. 

2006-2007 ikasturtean hasi zen 
TTAKUN erakundea ikastetxe 
batzuetako eskola kirola 
kudeatzen 

 

XXI 
mendea 

LOE 

(2007-
2010) 

 

-Legearen arabera,  Lasarte-
Oriako ikastetxe guztietan  
derrigorrezko arloen artean 
kokatu zen Gorputz Hezkuntza. 

 

 

2007. Mirentxu trinketea 
zabaldu zen. 

2008. Batasuna mendi elkartea 
desagertuko da. Bere sekzioa 
Ostadar K.Eren  eskuetara 
pasako da. 

2009ko udazkenean Okendo 
kaleko frontoia desagertu zen. 

 

Ttakun erakundeak dihardu 
eskola kirola kudeatzen. 
Antolaketa Guraso Elkarteen 
ardura delarik.  

Koordinazio-lanak herriko Udalak 
egiten ditu.  

2009-10. Herri eta bailara mailako 
kirol-topaketak 
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GORPUTZ HEZKUNTZAREN EGUNGO ESTATUSAREN 
AURREKARIAK 

 

Oinarrizko ideien azalpena 

Aurreko atalean landutako hurbilpen historikoak, GHren ibilbidea 
aztertzeaz gain, agian GHren beraren balio-galera eragin duten edo, aitzitik, 
bere aitortza akademiko eta profesionala goraipatu eta hobetu duten zenbait 
gertaera antzemateko aukera eskaini digu. Irakasgaiaren egungo estatusaren 
inguruko erreferentzia erabakigarri horiek, GHk gaur egun hezkuntza-sisteman 
duen onarpena antzemateko erabiliko diren aldagaien aurrekari dira. 

XXI. mende hasieran, eskolako GHk garapen handia izan du ikuskera, 
korronte, joera, eduki, metodo eta helburuei dagokienez. XIX. mendean 
eskolako irakasgai gisa txertatu zenetik, gimnastika, eskola-kirol, 
psikomotrizitate, psikozinetika, gorputz-adierazpen, soziomotrizitate eta abarren 
aurrerapenak antzeman ahal izan dira. Eskolatik kanpoko alorretan, nahiz eta 
eskolako GHrengan ere eragina izan, jarduera fisikoek eta kirolak ere, oro har, 
gorakada egin dute kasu askotan. 

Gorputz Hezkuntzaren  inguruko eskola, joera edo korronte bakoitzak 
hainbat azpi-atal eta ñabardura izan dituztenez, During-ek1 aipatzen duen 
bezala, "sistemen leherketa" bizi izan dugu irakasgai honetan. Ikuspuntu eta 
metodo desberdinek jarrera baten edo besteren  gailentzearen inguruko 
eztabaida sakonak eragin dituzte; zenbait eskola edo korronte, gaur egun, ez 
daude indarrean irakasleen jardunean eta beste batzuk elkarrekin ematen dira 
elkarren arteko loturak, eraginak eta eztabaidak sortuz. 

Guztiok egin dezakegu tradizio edo korronte baten alde modu txukun, 
kritiko eta gogoetatsuan. Garrantzitsua da ulertzea jada ez dela guztion 
adostasun itogarririk, ez eta zientzietan absolutismo dogmatikorik, horrek 
askotan praktika pedagogiko autoritarioak eta diziplinatzaileak bideratzen 
baitzituen, zientziaren beraren espiritua itoz. Gaur egun, espiritu hori diskurtso 
hutseginkor gisa ulertzen dugu eta, funtsean, azterketara irekia, egia eraikuntza 
sozial eta historiko gisa eta zientzia errealitatearen berri emateko hizkuntzaren 
eraikuntza gisa ulertuz. GH berehalako esku-hartzea duen praktika 
pedagogikoa da (...), bertan dimentsio biologiko, psikologiko, sozial eta etikoak 
adierazten dira eta horiek guztiak militarren, kirolaren eta eskolaren 
erakundeetako kode eta arauen legitimaziora lotuak izan badira ere, ez du,  
teoriko askoren esanetan irakasgai bere praktika bera hartuz, ezagutzaren 
eraikuntzarako aukera eskainiko dion eskumen teorikoaren maila lortu. 

Horregatik, egun, bizi dugunaren aurrean, GHk zailtasun handiak ditu 
mundu globalaren konplexutasuna inguratzen duten maila tekniko, teknologiko 
eta zientifikoaren exijentzia akademikoak direla eta; bere curriculum-, 
akademia- eta kontzeptu-egitura gehiena iraganeko teoria eta proposamenetan 
oinarritzen denez, zailtasunak ditu egungo munduan kokatu eta une zailak bizi 
ditu pentsalari askoren ustetan.   
                                                 
1Bertrand During-entzat, praktiken eta erreferentzia teorikoen aniztasunak barne-, nortasun- eta definizio-krisia 
azpimarratzen du. During, B., La crisis de las pedagogías corporales, Andaluzia, Unisport, 1992.  
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Ildo honetan, eskola edo hezkuntza sistema krisian dagoela entzutea ere 
ez zaigu batere arraroa egiten, gizarte balioak eta egiturak ere badaude eta 
(honezkero islatutako gizartera erraz moldatzen bagara ere). Aitzitik, eskolaren 
inguruko eztabaida aspalditik zabalduta eta itxi gabe dagoen eztabaida dugu. 
Zer eta zertarako den eskola, zein diren bere helburuak, zein baliabide 
dituen,nola hezi behar den eta nork, gizartean izan behar duen eragina, noren 
ardura den hezkuntza… horien zalantzak eta galderak oraindik orain eztabaida 
gai dira,dudarik gabe. Kontraesanez blaitutako eskola dugu! 

Aurreko galdera eta gogoetei beste hainbat atxikitzen zaizkie, alegia, 
irakasle betebeharra ondo edo egoki burutzen ote den?. Irakasleek bere gaian 
zer trebetasun bereganatu behar duten: teoriko- zientifikoa ala psiko- soziala 
ala biak. Klaseak ematean askatasuna bermatzen ote dabiltzan?. Edota, 
ikasleei dena egina ematen zaienez autonomia kentzen ote zaien? Zentzurik ba 
al duten gaurko klaseak? Zer dela-eta planteatzen diren era konkretu horretan  
klaseak… Hau da, eta gaiari helduta zein da gaur egun GH arloaren joera? 
Joerarik egokiena ote da?. Horrelako galderek berotzen dute askoren barnea 
oraindik ere.  

Ikerketaren zehar gaiaren inguruko literatura aztertzeaz gain, 
ezinbestekotzat jo da Lasarte-Oriako  GHko eragile ezberdinekin  guzti honetaz   
oinarrizko hausnarketa bat egitea. Eskuartean garaiko korronte edo ikuspegi 
pedagogiko nabarmentxoenak azaleraztea, ezagutzea, hitz egitea,…ondoren 
eguneroko praktikan ildo bat edo bestearen aldeko joera  identifikatzeko. Izan 
ere, hezkuntza praktikan hainbat eta hainbat baliabide, kontzeptu, egitura, 
konpetentzia… erabiltzen diren arren, zailtasunak izaten dira haien jatorria eta 
interesa ez berauek proposatzeko zergatia sarritan ezagutzen, edo ezagutzen 
badugu ameto (egintzat, baliokoa) ematen da. 

Gorputz Hezkuntza gaiari  bere lekua eta  espazioa eskaintzen zaion une 
honetan, jarraian oraina eta geroa aztertzeari ekingo zaio  ikuspegi zabal 
batetik: 

Batetik, DBHko etapa hartu dugu kontuan, alegia, eskola eta aisialdia 
lotze-bidean lagunduko digun esparrua. Bertan egon daitezkeen tendentziak 
eta korronteak arakatzea izango da zutabe nagusia.Gorputz Hezkuntzaren 
gainean dagoen debate edota gogoetari argitasun eta aberastasun pittin bat 
eskaini nahian. 

Bestetik, gazteen heziketa osoarentzat baliagarriak diren GHaren 
ikuspuntuak bildu  nahi izan dira LOEk proposatzen dituen ildo, orientabide eta 
esperientziak ezagutuaz. 

Atal honetan GHren egungo egoeraren azterketa ikuspegi ebolutibotik 
planteatzen da, gertatzen ari den guztiak ez baitu zentzurik gertuko 
iraganaldiaren klabeak ezagutzen ez badira: horiek, izan ere, orainaldia zergatik 
gorpuztu den honela eta ez bestela esplikatzen digute. Era berean,ezinezkoa 
litzateke etorkizunerako benetako itxaropenik planteatzea orainaldi honetan 
jasotzen ari dena egokiro ulertu gabe.Bestetik,hartu dugun erreferentzi markoa 
osotasunekoa da, izaeraz: bizi garen mundu honetako gorputz hezkuntzaz 
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mintzatuko gara, egokitu zaigun bizileku honi berariazko erreferentzia egingo 
bazaio ere. 

Jarraian, GHren egungo testuingurua marraztu duten zenbait tendentzien 
aldagairen kontzeptualizazioari ekingo zaio, azterketa-gaiari loturik daudela 
irizten ditugunak azpimarratuz. Gorputz Hezkuntzaren irakaskuntza-egoeraren 
aurretiazko ezagutza hartu da abiapuntu eta horretarako egile batzuen lanak 
eta ikerketak erabili ditugu bidelagun: Vázquez, B, (1989); Arnold, P.J. (1990); 
Miranda, J. (1990); Kirk, D. (1990); Tinning, R. (1992, 1996); Cechini, J.A. 
(1992); Acuña, A. (1994); Vizuete, M. (1997); Zagalaz, M.L.(1999);  Lagardera, 
F. (1999); Fraile, A. (1999); López, Monjas y Pérez (2003); Pastor, J.L: (1997 
eta 1999); Trigeros , C (2001); Parlebas, P. (2005, 2011); Sánchez Bañuelos, F 
(2007); Etxebeste, J. (2007); Larraz (2002,2008), Medina eta Sanchez (2006, 
2008, 2009); etab. Horien guztien lan eta monografiei esker, eta beste batzuk 
oinarri gisa hartuz, irakasgaiaren egungo estatusean eragina duten 
aldagaietara hurbilduko gaituzten gertaeren interpretazioa eskaintzen saiatuko 
gara zuhurtzia osoz, zenbait legek GHri eginiko ekarpenak jasoz eta GHren 
estatusarekin lotura izan dezaketelakoan aztertu beharreko aldeak 
azpimarratuz.  

Aurreko gogoetek abiapuntura garamatzate, non gauden jakitera, 
derrigorrezko hasiera-ebaluazio bat bailitzan, jarduera fisikoan eta bizitzaren 
beste edozein diziplinatan edozein tratamendu aplikatu ahal izateko. Orainak, 
iraganean eta etorkizunarekiko sor daitekeen esperantzan oinarritutako 
azalpena izan dezake. 

3.1.-GORPUTZ HEZKUNTZAREN JOERAK EDO KORRONTEAK. 
(Lehen aldia, 1960-1990) 

Zagalaz, M.L., Moreno, R. eta Cachon, J.-ek (Contextos educativos 
aldizkarian 4.zba: 263-294 orriak) Gorputz Hezkuntzaren joera edo korronteak 
atalean adierazten dute, Gorputz Hezkuntzak XX. mendean izan duen 
bilakaeran, une bakoitzean gailentzen zen gizarteak gizarte horren eskaerekiko 
eragin-harremana izan duela. 

Askotan, aipatu eragina lehen ezarritakoa eraberritzen ari den lege-
esparruaren bidez islatzen da. Hala, Legearen ikuspuntutik, etorkizun 
profesionalak artatu beharko dituen gizarte-premiak, maisu edo irakasleak 
gizartean dituen funtzioak, esleitzen zaion estatusa... jasotzen dira. Jarraian, 
eta laburpen gisa, paradigma filosofiko desberdinetan xedatzen diren teoria edo 
korronteen sintesia azalduko dugu. Paradigma horietako askotan, dualismo 
antropologiko arrazionalista hori gainditzeko esperantza bat antzeman ahal 
izango dugu, orain hasieratik humanistagoa den asmo pedagogikoa aurkeztuz. 
Halaber, aukera-sorta zabala elikatzen duten profil eta aldeen aberastasuna 
aurkeztuko da. Bertan ikusiko dugu GHko profesionalak gainditzea bilatzen 
duela, XX. mendearen lehen urteetan arloaren irudizkoak bideratu zituzten profil 
bakarrak (kirolzalea eta higienista) ahantzi gabe.  
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Arloaren literaturan hainbat egileren deskribapen zertxobait desberdinak 
aurki daitezke, horietako batzuk garrantzi gutxiago edo gehiagorekin 
herrialdearen eta egilearen arabera. Baina esan genezake horiek guztiek bide 
beretara eramaten gaituztela, egungo eragin globalizatzailearen ondorioz. 
GHko joera edo korronte esanguratsuenak bi taldetan bana dituzte Vázquez, B. 
(1989) eta Garrote, N. (1990) egileek horren inguruan eginiko erreferentzien 
arabera: 

• Lehena, XVIII. eta XIX. mendeetan, gertukoen dauden aurrekarietatik 
sortzen da. Horien eraginez, GH kontzeptuaren inguruan zenbait hezkuntza-
korronte sortu ziren eta Vázquez-ek (1989:64) horrela izendatzen ditu: 

1) Gorputz- eta kirol-hezkuntza: gorputz akrobatikoa. 
2) Hezkuntza psikomotorra: pentsatzen duen gorputza. 
3) Gorputz-adierazpena: komunikatzen duen gorputza. 
4) Parlebás-en mugimendu-praxiologia (1967-1985).   
5) Oinarrizko Gorputz Hezkuntza (1988…). 

 
• Bigarren zatiak, olgeta eta, bereziki, hezkuntza, bezalako alderdietan 

duten eragin sozialagatik, korronte batzuk barne hartzen ditu. Aipatu korronte 
horiek honako hauek dira:  

 
1.- Europa erdialdeko korrontea. 
2.- Oinarrizko abilezia motorren korrontea (AEB). 
3.- Korronte Psikomotorra. 
4.- Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleentzako GH korrontea. 
5.- Adierazpen eta Komunikazio korrontea. 
6.- Korronte kirolaniztuna. 
7.- Korronte alternatiboa. 
8.- Naturan egiteko jardueren korrontea. 
9.- Gorputz- eta osasun-jardueraren korrontea. 
10.- Pertsona nagusien jarduera fisikoaren korrontea. 
11.- Jarduera fisikoa eta turismoaren korrontea. 
12.- Gorputzaren kultuaren korrontea. 
13.- GH zeharkakotasunean. 
 
Aldi jakin horretan, hezkuntza-eredu tradizionalenetan oinarritutako 

korronteetatik beste batzuetarako  pausoa eman da; kirol-eredu bat 
defendatzen dutenetatik gorputz-adierazpenaren alde egiten duten horietara.  

 
Aipatu korronteek GHko hainbat eredu eragin dituzte eta horien bidez 

hainbat helburu desberdin lortu ahal izan dira. Hona hemen horietako batzuk:  
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3.1.1. Gorputz Hezkuntza korronteak 

XX. mendean zehar, gorputzaren inguruan hiru hezkuntza-korronte 
egituratu dira: 

A. Gorputz- eta kirol-hezkuntza. 
B. Hezkuntza psikomotorra. 
C. Gorputz-adierazpena. 
 
Korronte horiek honela adierazten dira: "gorputz akrobatikoa", "pentsatzen 

duen gorputza" eta "komunikatzen duen gorputza", hurrenez hurren. 
 
3.1.1.1. Gorputz- eta kirol-hezkuntza: gorputz akrobatikoa 

Korronte honetan, GH eta kirolaren arteko desberdintasunak eta 
antzekotasunak aurkezten dituzte heziketa-irizpideak garatzerakoan. 
Tradizionalki mugimenduaren ikuskera biologista eta mekanizistan oinarritu izan 
dira eta ezaugarri nagusiak honako hauek izan dira: errendimendua helburu 
gisa, ordezkaritza kirol arautuan eta lehiakortasuna. Gaur egun, hainbat 
instituzio-eskenatokitan gogoeta ireki da kirol-diziplina desberdinen paper 
sozial, integratzaile eta ez baztertzailearen inguruan. Bertan, funtsezko hiru 
ezaugarri antzeman daitezke: hezigarria, olgetakoa eta lehiakorra.  

3.1.1.2. Hezkuntza psikomotorra: pentsatzen duen gorputza (1960-70) 

Korronte honek hezkuntzaren alorrean duen kokalekua eta, bereziki, GHn 
izan duen eragina, Le Boulch, Lapierre eta Acuturrier eta Picq eta Vayer egileen 
proposamen teorikoen ondorio dira. Hezkuntza mota honek gorputza ez du 
entitate biologiko huts gisa hartzen, psikosomatikoa baizik eta bertan, egitura 
motorrak etengabeko elkarrekintzan garatzen dira niaren eta ingurune fisiko 
edo sozialaren artean. Psikomotrizitatea berreziketa motorrarekin lotzen da, 
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat garatu beharreko GHra 
hurbilduz, berreziketa ekiditeko prebentzio-teknikak erabiltzen diren unetik 
bertatik. 

3.1.1.3. Gorputz-adierazpena: komunikatzen duen gorputza (1960…)  

Gorputz Hezkuntzaren historia "Objektu aniztasun baten inguruko 
ikuspuntu anitz" (During, 1981:135) gisa agertzen bada, paradoxikoki, korronte 
zabalduena ez bada ere, korronte honetan topa ditzakegu aniztasun eta 
pluraltasun gehien. 

Estatu Batuetatik eta Europatik dator eta Marxismoak eta Psikoanalisiak 
eragina izan dute korronte honetan. Bere pentsamendu-ildoak, instituzionalki, 
"Frankfurteko eskolak" eta, norbanakoen mailan, Marcuse eta Reich 
alemaniarrek ordezkatzen dituzte. Giza eta gizarte-zientzien garapenean du 
bere jatorria, bereziki, antropologia, soziologia kritiko eta psikosoziologian. 
"Korporeismo" gisa izendatu izan den gorputzaren ideologia oso bat aurkezten 
du: gorputz hitz egina eta bizia, ez irakatsia. Bertan, modu aztoratuan, itxura 
ugariko jarduerak topa daitezke: adierazpenarekin lotutako eskolaz kanpoko 
ekintzetatik hasi eta dantza, psikomotrizitate, mimo, gorputz-adierazpeneko 
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teknika, antzerki eta abarretaraino; hori guztia irakaslearen ezagutza eta 
inplikazioaren mende dago. 

3.1.1.4. Parlebás-en psiko-sozio-motrizitatea edo mugimendu-praxiologia (1967-
1985) 

Gorputz Hezkuntzaren korronte teoriko gisa, praxeologiak gorputz- eta 
kirol-jarduerak ulertzeko modu tradizionala eraldatzen duen paradigma berri bat 
osatu du. Gorputz Hezkuntzari dagokion epistemologia bat zehazten saiatzen 
da, joera desberdinak integratzen ahaleginduz. Bere ezaugarri nagusiena hau 
da: objektu bateratu batean diziplina desberdinen zientzia-ekarpenak 
kontzentratzeko aukera eskaintzen duen "jokabide motorren" pedagogia gisa 
hartzen du Gorputz Hezkuntza. Gainera, GHk nortasunaren alorrean eragin 
positiboa izan dezakeela uste dute: alde biomekanikoetan, noski, baina baita 
afektibitatearen eta harremanen aldeetan edo alde kognitibo eta 
erabakietakoetan ere. Beraz, "jokabide motorra" gizartean eginiko ekintza baten 
gisa irakurria, aztertu, behatu, ulertu eta baita manipulatu ere egin daitekeen 
elementua litzateke. 

3.1.1.5. Korronte Integrazionista (Gangey) eta Oinarrizko Gorputz Hezkuntza 
(Marta Castañer eta Oleguer Camerino) 

Egile hauek GHren inguruan sortutako irizpideen proposamen desberdinak 
bateratzeko ahalegin gisa aurkezten dute. Hasieratik, jarrera analitiko eta 
utilitarioen aurkako direla adierazi dute. Castañer eta Camerino-ren 
proposamen nagusia giza motrizitatearen "ikuspuntu global" batean eta gizakia 
"sistema ireki eta adimentsu handienaren" modura ulertzean oinarritzen da. 
Sistema horretan, bere "egintzaren" dimentsio hirukoitza bereiz daiteke: 
ezagutzearen barne-dimentsioa, izaki-elkarrekintzaren dimentsio hedagarria eta 
gizaki-komunikatzearen kanpo-dimentsioa (Castañer eta Camerino 1996: 31). 
Korronte honen helburua, esku-hartze pedagogikoa modu ez zuzentzailean 
bideratzea da, bereziki heziketaren oinarrizko faseetan kokatzen diren haurren 
eboluziorako eta bilatze-eskakizunetarako faseak oinarri hartuta. 

3.1.2.Gorputz eta kirol hezkuntzako beste korronte batzuk 

Zagalaz ,Moreno eta Cachon-en (2004:267) lanaren harira Gorputz 
Hezkuntzak jokabide motorra eta norbanakoaren jokabidea, hau da, bere 
nortasuna, alda ditzake, bai eta bizitzeko ohitura hobeak sortu eta bere 
harreman-prozesua osatu ere. Beraz, gizakiaren bizitzaren alor guztietan 
ekintza-esparru zabala duela esan daiteke. Premisa horiek abiapuntutzat 
hartuta, GHren ondoko korronteak edo joerak aurkezten dira: 

3.1.2.1.Europa erdialdeko korrontea 

Europa erdialdeko korronteak trebetasunen orokortasunari egin dio bere 
ekarpena. Egile garrantzitsuenak Groll, Pock, Koch, Schmidt, Mittervauer, 
Reclá eta Burger izan dira, besteak beste. Hiru lerro nagusik osatzen dute: 

a) Austriako Gimnastika Eskola.  
b) Trebetasun generikoen korrontea.   
c) Eskola alemaniarra.  
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Europa erdialdeko korrontetik Tradizional gisa izendatzen dugun 
hezkuntza-eredua ondorioztatzen da. Eredu hori Toledoko GHko eskola 
nagusitik abiatu zen, Gimnastika suediarrak eraginda. Ereduaren eta jokoen 
oinarri gisa gimnastika erabiltzen dute eta baita bitarteko osagarriak ere. Kirolak 
ere barne hartzen ditu baina beti GHren bitarteko gisa.  

3.1.2.2. Oinarrizko abilezia motorren korrontea (AEB) 

Bere ekarpena oinarrizko trebetasunei begirakoa da eta egile 
garrantzitsuenen artean, honako hauek ditugu: Getman, Kephart, Dolman, 
Delacato, Oliver, Kiphard, Cratty, Mosston, Fleishman, Bruner eta Conolly. 
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat ematen den GHn izan dezake 
eragina. 

Egile horien ekarpenek lau ikuspuntu ezartzen dituzte: pertzepzio-motorra, 
antolamendu neurologikoa, dinamikoa eta ezagutzako ereduen bidezkoa.  

Korronte horretan bi eredu sortu dira: Integratzailea eta Jokabidearena. 
Lehena, gure nazioan hirurogeita hamarreko hamarkadan agertu zen 
Hezkuntzaren Lege Orokorra osatzearekin batera (1970).  

Jokabidearen ereduari dagokionez, laurogeiko hamarkadan herrialdera 
iritsi zen eredu psikomotorraren luzapen bat da eta egile garrantzitsuenak 
Cratty, Mosston eta Humphrey dira. Egile horiek Piaget-en teorian oinarritutako 
Jokabidearen ereduetan oinarritzen dira.  

3.1.2.3. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako GH korrontea 

Korronte hau jada azaldu dugun psikomotrizitatearen korrontearen 
jarraipen gisa ulertu behar da, bereziki, bultzatzaileek egindako proposamenak 
aztertuta. GH egokituaren Didaktika baten bidez egiten da lan eta arreta 
Hezkuntza Premia Berezien (HPB) trataeran jartzen du. Premia horiek, 
ikaskuntza motorrean dauden mekanismoen arabera, honela sailka ditzakegu: 
a) zentzumen-gabeziak; b) gabezi psikikoak; c) gabezi fisiko-motorrak. 

3.1.2.4. Korronte kirolaniztuna 

Berariazko trebetasunak garatzen ditu. Bultzatzaileen artean, Sánchez 
Bañuelos, Blázquez, Moral, Cantó, Hernández Manchón eta Pila Teleña dira 
azpimarratzekoak, besteak beste. Horien arabera, irakaskuntza kirolaniztuna 
hiru kategoriatan bereizten da: banakako kirolak, aurkaridun kirolak 
(kontaktuarekin edo gabe) eta taldekako kirolak. Egile horien arabera, 
berariazko trebetasun espezializatuak lortzera iristeko, a priori, pertzepzio-
trebetasunak, oinarrizko trebetasunak eta orokorrak landu behar dira eta ez 
orain arte egin den bezala, edozein adinetan eta kiroletik beretik berariazko kirol 
parte-hartzea abiapuntutzat hartuz. Gaztetxoak direnean kirol aniztasuna 
bultzatzen dute zein kiroletan espezializatu behar diren jakin arte; beraz, eskola 
amerikarren kirol-proposamenetatik oso gertu daude. 

Kinantropologia, Aisia eta aisialdia eta alternatibak bezalako beste joera 
batzuk, GHrentzat eragin nabarmenak izan dira eta nahiz eta egile horiek ez 
dituzten aipatu, ibilbide honetan leku bat merezi dute. 
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3.1.2.5. Kinantropologia 

Hezkuntzaren garapen humanistari egin zaion ekarpen handia dugu. Bere 
bultzatzaileak, José María Cagigal-ek, Gorputz Hezkuntza "mugimenduaren 
zientzia" gisa definitzen du; ez mugimenduaren abagune berezian gizakiaren 
zientzien batura moduan, berariazko zientzia-xedea, hau da, mugitzen den 
gizakia edo mugitzeko gaitasuna duen gizakia, duen ikerketa-sistema zabal oso 
baten moduan baizik. Gainera, kontuan hartu behar dira horrek guztiak dituen 
inplikazioak maila desberdinetan, mikrosomatikoetatik hasi eta 
makrosomatikoetara, bai eta psikologiko, psikosozial, soziologiko eta 
soziopolotikoak ere, beren metodologia propioarekin eta geroz eta handiagoa 
den eta erdeinagarria ez den "corpus" batekin. 

Cagigal-en ustez (Ibid:737), gorputz-kultura bat identifikatzeko 
abiapuntutzat hartu behar diren bi errealitate antropologikoak gorputza eta 
mugimendua dira. Gorputz Hezkuntzaren jomugek abiapuntu bat dute 
egituratzeko: gizakia, bere gorputzaren jabea dena eta, bere gorputzaren bidez, 
ingurunera egokitutako gizona.  

3.1.2.6. Aisiaren korrontea 

Aisiak, joera teoriko gisa Gorputz Hezkuntzaren barruan, gizakiaren 
haraindikotasuna azaltzen du bere burutzean eta burutzetik, existentzian bertan 
inplizitu dagoen doako jarrera atsegingarri batetatik. Bi alde horien bidez, 
norberaren burutzea eta garapen pertsonala susta daitezke eta norbanako edo 
talde baten ongizate maila eta bizi-kalitatea adieraz daiteke. Beraz, giza 
garapenaren eta bere eskubideen funtsezko elementu bilakatzen da. 

3.1.2.7.Korronte alternatiboak 

XX. mende amaieran, azaldutako jarduera motor ugari aurkeztu ziren 
alternatiba gisa, abenturarako joera zutelako (natura, uretakoak, airekoak). 
Proposamen horiek gazteek jada ezarrita dauden erronkak gainditzeko 
alternatiba gisa proposatzen dituzten joera berrien emaitza gisa sortu ziren. 
Gorputz teorikoa baino, hainbat modutara iritsi diren eta kontsumo-bitartekoek 
aurkeztutako sorta erakargarri zabalean zerrendatzen diren esanahi 
soziokulturalak eta eragin globalizatzaileak dituzte. Joera horiek, kirol-diziplina 
edo jarduera fisiko gisa, Gorputz Hezkuntzaren curriculum-edukien ateak geroz 
eta gehiago jotzen dituzte. 

Joera berri horientzako funtsezko elementu bat eta gainera garaiaren 
ezaugarri nabarmena dena, bizitza modernoaren globalizazioa da. Globalizazio 
horrek subjektuaren errealitatean ez ezik, irudimen, ideal eta nahietan eragiten 
du, kulturetan aldaketa sakonak eraginez, adierazpen motorren azpian geratzen 
baitira eta izakiarengan eta irudikatzen duen testuinguruan azalerazten baitira. 

Gorputz Hezkuntzan XX. mendearen lehen herenean eragin handien izan 
duten korronte kontzeptualen onarpen orokorretan barna eginiko ibilbide azkar 
honen ostean (jarrera bakoitzaren alde positiboak eta negatiboak aztertu nahi 
izan gabe, horietako bakoitzaren lana aitortzeko ahaleginean soilik), diziplinaren 
barruan ikuspuntu eta praktika konstelazio zabala dagoela esan daiteke, beren 
proposamen epistemologiko eta pedagogikoetan desberdintasun handiekin, 
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aukera-iturri agortezin izan daitezkeen bezala, gizakia Integraltasun gisa 
onartzeko asmoa bera ere zatitzera eraman bagaitzakete ere. 

3.1.2.8.  Beste korronte batzuk 

Ez garrantzi gutxiago dutelako, baina, korronte hauetako batzuk LOGSE-
ren barruan kokatuak egon arren,  GH arlotik urrunago ibili diren susmoa dugu 
orokortu ezin badaiteke ere. Horien artean kokatu behar ditugu: naturan egiteko 
jardueren korrontea (Lasarte-Oriako DBHn leku berezia duen korrontea), 
gorputz-eta osasun-jardueraren korrontea (korronte indartsua, GHko edukietan 
leku nabarmena izan eta duena) pertsona nagusien jarduera fisikoaren 
korrontea, jarduera fisikoa eta turismoaren korrontea, gorputzaren 
kultuarena(oso indartsu datorrena) eta GH zeharkakotasunean (interesgarria 
izan arren, profesionalen artean begirune gutxi pizten duena). 

3.2.- GORPUTZ HEZKUNTZAREN JOERAK (bigarren aldia, 1990-gaur 
egun) 

Teoriko askoren artean, XX. mendearen azken hamarkadatik gaur egun 
arte doan aldiaren bereizgarri nagusienen artean honako hauek aipatzen  dira: 
eskolako GHn ikuspuntu kritikoa txertatzea, berariazko curriculumaren heltzea, 
kirol-ikaskuntzan eredu kognitibista eta estrukturala finkatzea eta Gorputz 
Hezkuntzaren zientzia-alorraren garapena. Kontzeptuak berriz aztertzeko erabili 
den garaia da, sortu berri diren baina hedapen orokortua lortu ez duten ereduen 
aplikazio berriekin. Azalduko dugun bezala, Gorputz Hezkuntzak ez ditu XX. 
mendean zituen arazo guztiak konpondu baina, une hauetan, aurrerapena 
nahiko esanguratsua da. Aldi horretako bi detonagailuek, GHren berariazko 
curriculuma eta paradigma kritikoa azaldu izana, ordura arte eskuartean 
zituzten ikuspuntuak mugiaraztea lortu zuten.  

Tradizio kritikoa berriz eraikitzeko aukera eskaintzen duen tresna da, 
eskolako egintzak eraldatzeko prozesu gisa, gizartearen eta hezkuntzaren 
elkarreraginak ulertzeko modu berri bat azalduz. Ikuspuntu horretatik, 
ideologikoki neutroak ez diren interes eta balioak nahasten dira, gizartea ez 
baita pentsatzen dugun bezain bidezko eta arrazionala, irrazionaltasun- eta 
bidegabekeria-printzipioetatik abiatuta aldatzen baita (Gimeno, 1988). 

3.2.1. Gorputzarekikoaren eraginak eta une soziokulturala 

Aurreko aldian, gorputzari gorputz makina gisa erreferentzia egiten zioten 
hainbat korronte agertu ziren (gorputz eraginkorra edo gorputz errendimendua), 
eta teknikoagoa eta nolabaiteko eklektizismo profesionala duen garapen-
pedagogia baten testuinguruan izan zenez, gorputzarekiko zegoen ikuspuntua 
anitza izan zen. Horren guztiaren ondorioz, komunikabideen eta merkatuaren 
eragina gorputzaz baliatu zen estetikan eta gorputzaren kultuan oinarritutako 
balio sorta bat aktibatuz. Eskola kaltetutako erakunde bat izan zen, gorputzaren 
kultu horrek gorputzaren ideal jakin baten alde egiten baitu, modak proposatzen 
duen bezalaxe. Baina, pixkanaka, nahigabeak eraginda, gorputza ikuskera 
humanista eta sozialagorantz eraldatu da. Humanista, gorputzarekikoa gorputz 
fisikotik haratago doan elementu gisa hartzen delako, gizakiaren dimentsioetara 
osoko moduan iritsiz; eta baita soziala ere, gizakiarekikoa ez baita soilik 
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indibidualismo eta interes pertsonalera mugatzen, gorputzak giza harremanak 
eta talde gisa ditugun interesak barne hartzen baititu. Brohhm-ek (1993) 
kirolaren inguruko tesiak proposatzen ditu eta objektu horren atzean 
hegemoniak ezkutatzen direla eta pentsamendu-moldeak besterentzen direla 
ikustarazten digu. 

Iritzi horrek, Espainian zein Euskal Herrian (Berritzeguneak), LOGSEren 
aplikazioarekin 1990eko hamarkada hasieratik aurrera hedapena izan zuten 
beste batzuekin batera, kontzientzia kritiko bat osatuz joan zen, zehaztasun 
gutxiago edo gehiagorekin, baina eskolan txertatu zena ikasleekin 
elkarreraginean gaudenean hausnarketa-prozesuetan ondorioak dituelako. 
Arazoa larriagotu egiten da gorputz makinak aisiaren zibilizazioaren lekua uzten 
dion unetik beretik, Cagigal-ek (1975) ohartarazi moduan. Baina kontzeptu berri 
horrek, itxuraz modernoa eta garatua, jarduera fisiko, ludiko, adierazpeneko eta 
kiroletakoen eskaintza eta eskaeraren teknizismo ekonomikoa dakar berarekin 
eta gorputzari ez dio askatzen uzten pertsonarentzat atsegingarrien diren 
jarduerak burutu ahal izateko.  

Marketin-mundu horren kontraprestazio gisa, egituratu gabeko jardueren 
aukera sortu zen, jarduera egileek berek antolatuak. Bere aldetik, 
komunikabideek gorputza garapenkeria ekonomikoaren zerbitzura dagoenaren 
ideia bere egiten dute eta berriz ere gorputza sakratutzat jotzearen arrazoia den 
fenomeno soziala osatzen dute (Vázquez, 2001: 71). Egile horrek sakralizazioa 
hiru aldetan oinarritzen du: edertasuna, osasuna eta errendimendua. Beraz, 
gorputza, esanahi magiko-erlijiosoaren mendeko jarduera ludikoen 
hastapenetan ematen zen urruneko sakralizaziotik gorputzaren kultua deitu den 
beste sakralizazio batera pasa da. Gorputzarekiko estetika, greziar 
klasikoentzat bertute bat bazen, egungo pentsamenduarentzat inoiz baino 
gehiago kanpo-itxura besterik ez da: ez zaigu gizakia interesatzen, bere itxura 
baizik. 

Horrek gorputzarekiko balio-hutsunea dakar, balio horren berrikuspenaren 
inguruan lan egiteko eskolatik barneratu beharko dena. Gorputz sakralizatu 
postmodernista baten errendimendu fisikoa nerabe gazteen jarduerekin lotu ohi 
da, hala nola, naturan eta hirigunean arrisku-jarduerak. Beraz, gorputzarekikoak 
jarduera fisikoaren funtzioa gizakiaren zerbitzura modu integralean, baina 
gizarteari ere lotuta, ulertzearen alde egiten du. Une hauetan, ikusmolde 
desberdinak daude: bat herritarra, jarduera fisiko, ludiko, adierazpeneko eta 
kiroletakoak aisiaren antolamendura lotuta, aisia hori psikologikoa eta soziala 
baino fisikoagoa den premia baten kontu berekoi bat bailitzan; beste 
ikusmoldea alternatiboa da eta norabide-aldaketa proposatzen du. Horren 
aurrean, eskolak aisia aktiboko jarduerak azaltzearen edo horiek eraldatzen 
irakastearen arteko eztabaida du. 

3.2.2. Testuinguru pedagogikoa 

Testuinguru pedagogikoak etengabeko aldaketan jarraitzen du aurreko 
fasearekin alderatuz. 1990eko hamarkadaren hasieran, aldaketa horiek, 
hezkuntzaren erreforma finkatzen lagundu zuten. Gorputz Hezkuntzari 
dagokionez, MEC eta Erkidego desberdinen curriculum ofizialek edukiak argi 
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azaldu zituzten, bai eta hezkuntza-edukien bidez burutu beharreko moduak ere: 
kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak. Hori izan zen bere zailtasuna, eduki 
epistemologikoak (gaitasun fisikoak, abilezia motorrak) eta eduki pedagogikoak 
(jarduerak naturan, osasunerako heziketa, curriculum-egokitzapena, etab.) 
garatzeko bide metodologikoak bilatzea. Hernández Álvarez-ek (2004:46). 
Erreformaren eta GHko curriculumaren berrikuspen kritiko bat egin du eta 
onartzen du, nahiz eta oinarritutako curriculum bat izan, irakaskuntza-praktikak 
ez direla beti postulatuekin bat etorri izan.  

Izan ere, etorkizuneko erreformetatik at (azken LOEa, 2006), Gorputz 
Hezkuntzaren curriculumean bat-batean indarrez sartzen diren bi alde bereiz 
daitezke: jarduerak aisia aktiborantz bideratzea eta kultura-aniztasunaren 
arazoa. Lehena, GHren alorrari zuzenean eginiko erreferentzia da jarduera 
fisikoen olgeta-funtzioa bete dezan; eta bigarrena, desberdintasunaren 
tolerantzia eta balioaren barruan, duela urte batzuk pentsatu ezin zen gizarte-
aldaketari erantzunez.  

3.2.3. Gorputz Hezkuntza elikatzen duten diziplinen eboluzio eta ekarpen-
unea 

Gorputz Hezkuntza-rentzat garrantzitsuenak izan diren ekarpenak 
Ikaskuntza Motor, Joko eta Kirolaren Antropologia, Pedagogia eta Gorputz 
Hezkuntzaren Didaktikaren eskutik etorri dira askorentzat. Ikaskuntza motorrak 
aurrerapenak eskaini zituen mugitze-gaitasunean eta, bereziki, ekintzen 
ezagutzan (Ruiz Pérez, 1995); joko eta kirolaren oinarri soziokulturalen 
antropologiari esker (Acuña, 1994; Medina eta Sanchez, 2006), talde eta 
gizarteek adierazten dituzten desberdintasun eta antzekotasun kulturalak, 
jarduera ludikoak ulertzeko dituzten moduak eta kultura-aniztasunari eta 
erlatibismo kulturalari buruzko ideiak ezagutu ahal izan ditugu; pedagogiak, 
pedagogia kritikoan leku berri bat betetzen duen paradigma berri bat eskaini 
digu.Izan ere, azken urteotan horixe ari da egiten, GHren alorretik hainbat 
esperientzia eta proposamen sortu baitira norabide horretan. Ondorengo 
atalean, norabide horretan doazen hainbat adibide jarriko dira; espero dugu 
horiek hor jarraitzea eta askoz gehiago abiatu izana.  

Ezagutzen ditugun esperientziak aurkezterakoan, eguneroko hezkuntza-
jardueran GH kritikoa garatzeko ekintza zehatzen proposamenak eta aukerak 
egiten dituzten autore eta lanen aipamena egingo da. Atal honetan, ikasleekin 
GH kritiko bat garatzerakoan baliagarri izan daitezkeen hainbat esperientzia eta 
proposamen praktiko zehatzen errepasoa  egiten da: 

-Fernández Balboa (1999:15-32, eta 2000:15-26.,…); Cortes 
(1996,1998,2001); Duran (1998), Lavega eta Lozano (1999); López Alcántara 
(1999); Chinchila eta Zagalaz (2002); Fraile (2004); Lopez, Monjas eta Perez 
(2003)…, Gorputz Hezkuntza kritiko batek Bigarren Hezkuntzan landu 
ditzakeen hainbat ideia eta alde aurkezten dituzte bere liburu eta iritzietan. 
Horietako lehenean, GHko irakasleen alde kritiko, gizabidezko, etiko eta 
politikoen inguruan hitz egiten dute; bigarrenean, GH kritiko baterantz garatu 
beharra argumentatu eta justifikatzen dute eta zentzu horretan Bigarren 
Hezkuntzan aplika daitekeen ekintza-proposamenak garatzen dituzte; 
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hirugarrenean, GHren etorkizunerako, dauden joera sozialen araberako hainbat 
premisa hezigarri-profesional proposatzen dituztelarik. Hona hemen Bigarren 
Hezkuntzan (12-16 urte) burutu beharreko lanen argumentu nagusien 
entresaka  bat: 

- Oztopo artifizialak gainditzea (ideologikoki ezarriak: sexua eta kirola, jolas-
guneak okupatzea,...).  

- Oldarkortasuna eta indarkeria kirolean (aipatu indarkerian komunikabideek 
duten papera...).  

-   Zaleak eta zale amorratuak (motak, jarduerak eta asmoak).  

- Giza gorputza (erabilerak eta gehiegikeriak, gaitzespen- edota onarpen-
sentimenduak, gorputzaren errepresioa, gizarteak eta komunikabideek zabaltzen 
dituzten gorputzaren balioak, gurea bezalakoak ez diren kulturetan gorputzak dituen 
esanahi eta erabilerak...). 

-   Genero eta sexualitate-kontuak kirolean. Estereotipoak.  

-  Diskurtsoa eta sinbologia kirolean (iruzkin eta sinbolo arrazistak, faxistak, 
xenofoboak, klasistak...); kirolarekin duten harremana eta horien erreplika hainbat 
komunikabide eta entseinatan. 

Gainera, lehen aldiz, paradigma eta eredu didaktiko horietan guztietan 
ondo eraikitako desberdintasunak daude. Gorputz Hezkuntzak ikuspuntuetan 
sakontzeko beldurrari aurre egiten dio eta hala profesional askoren joera 
eklektizistari eusten zaio, beste joera konstruktibista (curriculum ofiziala), 
elaborazionista eta ulerkor (Arnold, 1991; Devís eta Peiró, 1992,) batera, bai 
eta kritikoa (Vaca, 1996; Fraile, 1998; López Pastor, 1999) eta 
osasunarenarekin (Devís eta Peiró, 1992, 2003) batera ere. 

 Gorputz Hezkuntzaren hazkundeak, diziplina gisa ulertuta, gainerako 
hezkuntza-diziplinekin paralelotasun bat jarraitzen du; hala, ikuspegi kritikoaren 
eta ikuspuntu konstruktibistaren agerpena bide paraleloak dira. Hala ere, 
osasunaren ikuspegiak berariazko ikuspuntu bat dirudi, nahiz eta hori izateari 
uzten dion gizartean eragina duen arazo kritiko gisa ulertzen denean.  

3.2.4. Teoria eta eredu berrien agerpena 

Ezbairik gabe, garai hori markatzen duten elementuak lehen aipatutako 
teoria kritikoa eta gorputz- eta osasun-hezkuntzako eredua dira. Bien helburua 
hezkuntzan aldaketa bat ematea da, sozialki eraginda daude eta baldintza 
kulturalak aitortzen dituzte. Pedagogia kritikoak Gorputz Hezkuntzaren bere 
bertsioa Kirk-en (1990) eskutik zehazten du. Rodriguez Rojo-rentzat (1997:124) 
hiru foku daude pedagogia kritikoan: 
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-Pedagogia erradikal iparramerikarra eta curriculumaren 
birkontzeptualizazio soziokritikoa (Giroux, Pina, Apple, Porkewitz). 

-Hezkuntza-korronte australiarra (Kemmis, Carr, Young, Grundy…). 

-Joera alemaniarra (pedagogia kritiko-komunikatiboa) edo pedagogia 
eraikitzailea; pedagogia zientifiko alemaniarraren tradizioa jaso du (Klafki, 
Schaller, Rothe…). 

Beranduago, Jose Devís-ek (1998) GHren alorrean hezkuntza-erreformak 
izan zuen eraginaren azterketa kritikoa egin zuen Educación física, deporte y 
curriculum liburuan.Jada 1992an, GH eta osasunaren hainbat ikuskera 
proposatzerakoan, ikuspuntu kritiko bati ere egin zion erreferentzia (Nuevas 
perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los juegos 
modificados deituriko liburuan( Jose Devís eta Carmen Peiró, 1992), ikasleekin 
burutu beharreko jarduera zehatzen adibideak jasoz. Jose Devis eta Carmen 
Peiró (Valencia, 1992,…1996…2001,2004,2006), GH eta osasunaren inguruko 
lanetan murgildu dira azken urte hauetan.  

Gorputz- eta osasun-hezkuntzaren eredua, era berean, beste eredu 
batzuez osatua dago: biomedikoa, psikologia eta hezkuntzakoa eta 
soziokritikoa. Eredu guztiek bezalaxe, bere bilakaera izan duenez, bere egileak 
egin duen azken berrikuspenaren sintesiari ekingo diogu (Devís, 2004). Bertan, 
Devís-ek proposamena gizarte garatuetan sortutako osasunarekiko kontzientzia 
sozialaren isla dela azpimarratzen du eta curriculumean agertzea nahi horren 
isla dela. Bestalde, profesional askorengan sortu zuen harridura ere aipatzen 
du, hainbat interpretaziori bidea emanez eta errendimenduan oinarritutako kirol-
mota baten alternatiba gisa azalduz.  

Osasun- eta gorputz-hezkuntzaren eredua onartzeko azken ideietako bat 
Teresa Lleixá-rena (2004) da. Egileak osasunerako gorputz-hezkuntza bizi-
kalitatea hobetzeko curriculumeko ekintza gisa aurkezten du. Hala, GHk, 
osasunarentzat honako elementuak bilduko lituzke: sedentarismoaren arazoari 
ekiten dion esku-hartzea, aisia ekoizteko sistemen eta jarduera fisikoaren 
arteko harremanak, gorputzaren estetika eta norberaren kontzeptua eta 
ingurumenarekiko harremana. 

Bestalde, berariazko curriculumean duen presentziari dagokionez, honako 
elementuak aitortzen ditu: bere hezkuntza-balioa terapeutikoaren aurrean; 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzaren arteko desberdintasuna jarduera fisikoa eta 
osasuna tratatzerakoan, bigarren fasean gehiago azpimarratuz 
errendimenduarekiko kritikagatik; praktika-denbora eskasa eta ohitura eta 
garapen motorretan eragiteko aukera eza, asteko ordutegiaren ondorioz; 
ikasgelaren motibazioa eta giroa praktikarekiko jarrera egokiak bultzatzeko; 
kritikarako gaitasuna eskainiko dieten ezagutzak eskuratzea; gorputz- eta 
jarduera-higienerako ohiturak; osasunarekin lotutako sasoi fisikoa 
(erresistentzia aerobikoa, muskulu-indarra eta -erresistentzia, malgutasuna eta 
gorputz-osaera barne); jarreren arriskuak, lesioen prebentzioa eta segurtasuna. 
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Jarraian, arlo honetan eta irakurritakoaren arabera, Gorputz hezkuntza 
kritiko bat garatzerakoan baliagarri izan daitezkeen hainbat  esperientzia eta 
proposamen praktiko zehatzen errepasoa egiten da:  

- Antonio Fraile-k (Valladolid, 1993,1995,1996,1998, 1999, 2004,2005) GH 
kritiko eta elkarlanekoa garatzeko hainbat proposamen aurkezten ditu, bereziki 
GHren irakasleen prestakuntzari dagokionez. Baita, GH eta osasuna, eskolaz 
kanpoko jarduerak, aniztasuna GH-n, etab, arloak ere. 

- Huesca-ko lan taldea: Larraz, Generelo, Gracia, Mendiara,…(1996-2008) 
GH talde gisa garatzeko proposamenak aurkeztu dituzte, eskola txikietako GH-
rekin batera. Talde honetako batzuk (Larraz (2002, 2008), Generelo, Zaragoza 
eta Julian (2005)  praxiologiaren ikuskera LH-ko geletara hurbiltzen saiatu dira.  

- Pascual-en (2000) lana ere nabarmena da. Lehenik, pedagogia kritiko 
gisa ulertzen dena definitzen du, zeintzuk diren pedagogia kritikoaren iturriak 
eta oinarrizko printzipioak eta zeintzuk diskurtsoaren giltzarriak. Bigarrenik, 
paradigma horretan oinarritutako GHko irakasleen prestakuntza-proposamen 
bat garatzeaz gain, horren esanahia definitu eta bere curriculum-proiektuaren 
oinarrizko elementuen laburpena aurkezten du. 

GH kritikotzat har daitekeena argitzeko oinarrizko iturri litzateke eta 
Pedagogia Kritiko gisa ulertzen duguna argitzea komeni da. Zentzu horretan, 
oinarrizko iturri ditugu Habermas-en (1982, 1984…) lanak. Aipatu lana "gizarte-
zientzia kritiko" dei dezakegunaren barruan kokatzen da. Egile horren 
pentsamendua hobeto ulertzeko oinarrizko kontzeptua "jakintza osatzen duten 
interesak" delakoa litzateke. Habermasen ideiak hezkuntza-munduan 
aplikatzerakoan eta pedagogia kritiko bat lantzerakoan, adibidez, Kemmis-en 
(1998)2 lanek paper garrantzitsua jokatzen dute. Edonola ere, aukera kritikoak, 
ez datoz elkarrekin bat GHko curriculum bibliografi askotan  ikusten denarekin. 
Desadostasun hori bere egiten dute Lopez, Monjas eta Perez-ek (2003) eta 
GHko irakaslea bere lanbidean arrazionaltasun markoaz konsziente izan dadin 
eta koherentziaz joka dezan aholkatzen dute.  Ikuspegi hau aurrerago jorratuko 
dugun arren, arrazionaltasunen sailkapenarekin ikuspegi propio bat egiten dute: 
arrazionaltasun teknikoa (errendimendua) ws arrazionaltasun praktikoa 
(partaidetza-hezitzailea). 

 - Antzeko ildo batean, baina Lehen Hezkuntzan, N. Cortes-en (2000) 
lanak nabarmendu behar dira. Lan horiek GH kritiko baten garapenari 
buruzkoak dira eta ikasleekin, besteak beste, honako gaiak landuz burutuko 
litzateke: kirol-arropa eta -materiala, jarduera fisikoa eta kontsumoa, osasuna 
eta jarduera fisikoa, gorputzaren erabilera eta zainketak (gorputz-irudia, 
elikadura, elikatze-nahastea, gorputz-ereduak...). Gai horien garapena, bereziki, 
ikaslearen koadernoen bidez egiten da, ikasgelako gogoeta eta eztabaidekin, 
ikerketa eta informazio-bilaketako lan txikiekin, etab. Kasu askotan, ikasleek 
horien gainean agerturiko interesetik abiatuta hasten da lana. 

                                                 
2
Kemmis, S. (1998) El Currículo: más allá de la teoría de la reproducción. Arg. Morata, Madril. 
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- Balioen bidezko hezkuntzari eta zeharkako gaiei dagokienez (Euskal 
kultura, Bizikidetzarako Heziketa, Sexuen berdinketarako Heziketa, 
Ingurumenarekiko Heziketa...), bereziki interesgarriak dira ondoko lan eta 
proposamenak:  

a) Erreferente garrantzitsu bat Valladolid-eko "La comba y la Peonza" GH-
ko etengabeko mintegia dugu. (Ikus C. Velázquez, 1994, 1996, 1998, 2001, 
2002, 2006,2008...). Azken urteotan, GHko maisu-maistra talde horrek bere 
lana GH arloaren garapenean ardaztu du, besteak beste, honako zeharkako 
gaiak landuz: Ingurumenarekiko eta Kontsumorako Heziketa...; eta 
espezifikoagoak diren beste hauek: jolas eta jarduera fisiko kooperatiboak eta 
ez lehiakorrak. Lehiakorra ez den kirol-hastapena; kanporatzerik gabeko 
jolasak, berdintasuna eta elkartasuna, lankidetza eta gozamenaren aukerak, 
etab. sustatzen dituzten mugitze-jarduera eta dantzak. Normalean, horietako 
gai bakoitza sakontasun gehiagoz landu ahal izateko, bi edo hiru urtetako 
zikloak eskaini dizkiete, nahiz eta beren eguneroko irakasle-jardunean, gehiago 
ala gutxiago, gainerakoa ere garatzen aritu. Hainbat urte daramatzate 
Bizikidetza eta Integraziorako GH Programa praktikan jartzen eta hedatzen". 
(Velázquez eta Fernández, 2002). 

b) Beste erreferente garrantzitsua Gutiérrez-en (1995, 1996...) lanak dira. 
Lan horiek gizarte-balioen eta kirolaren arteko balizko harremanen azterketa 
dute oinarri (jarduera fisikoa eta kirola gizarte- eta norbanako-balioen igorle 
gisa). Bere lan eta proposamenak adibide bikainak dira kasu batzuetan 
arrazionaltasun praktikoa (ikuspuntu politiko-ideologiko gisa) arrazionaltasun 
teknikoarekin (ikuspuntu epistemologiko-metodologiko gisa) nola nahasten 
diren ikusteko.  

d) Durán-ek (1998, 1999) hainbat lan eta proposamen aurkeztu ditu gai 
horren inguruan, bereziki, jarduera fisikoaren eta kirolaren inguruan 
komunikabideek zabaltzen dituzten balioak ikasgelan aztertzearekin lotuta. 

e) Valentziako CEFIREren GHren lan-taldeak (Pomer eta beste batzuk, 
1998-2003) azterketa- eta ekintza-bide bikoitza duen lana garatzen du: lehenik, 
GH irakasle gisa jokoan jartzen ditugun jarrera eta balioen inguruko azterketa 
egin eta beharrezko denean aldaketa eta hobekuntza proposatzen dute eta, 
ondoren, heziketa-praktikarako proposamen bat egiten dute. Proposamen 
horretan, curriculum ofizialaren elementu guztiek (metodologia, ebaluazio, 
ikasgela, espazio eta materialaren antolamendu, eduki...) "iragazki" gisa 
funtzionatuko duten jarrera eta balioak pasa behar dituzte, hala, arloaren 
curriculum-tratamendu eta -garapen berria egiteko. 

f) "Balioak GHn" delako gaia jorratu duen beste talde bat Valladolideko I-A 
taldea da. Aipatu gaia bere proposamen didaktiko guztietan beti erreferente 
izan bada ere, azken urteotan, gaiari buruzko berariazko lan-zikloa garatzen ari 
da. Lehen fase batean, GHko irakasleek beren heziketa-jardueran jarrera eta 
balioak hedatzen dituzten eragile gisa jokatzen duten papera aztertzen aritu 
dira (Fraile, 1998). Bere azken lanean, Fraile-k (2001) GHren arlotik zeharkako 
gaien garapenerako aukeren azterketa egin zuen, gure alorretik gizarte- eta 
hezkuntza-arazoei balizko erantzun bat emateko asmoz. Gai berean aritu dira 
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baita Segovia-ko GT.Internivelar I-A taldea (1996,1999,…2006,2008);  León-go 
Tabernero, A. Pérez Pueyo, Llanos  eta beste batzuk (2004). 

g) María Prat-ek (2000, 2001) landutako lanean, Lehen Hezkuntzaren 
etapan, GHren arloan, jarrera, balio eta arauen integraziorako gogoeta, 
problematika eta proposamenak aurki daitezke. Egileak eduki horien didaktika 
hobetzeko proposamena egiten du, irakasleen prestakuntza-zentroei 
zuzenduta: Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, GHko eta eskolako GHko 
irakasleak, eskolaz kanpoko jarduera fisikoak eta hezkuntza-administrazioa; 
gainera, eduki horien izaera eta ezaugarrien definizioa ematen ditu, horien 
gainean Hezkuntza Erreformak eginiko proposamena aztertzen du eta horiek 
hedatu eta garatzerakoan dauden arazo nagusienak antzematen ditu.  

h) Duela urte batzuk nahikoa garatu zen gaietako bat generoak kirolekin, 
GHrekin eta balioekin duen harremana izan zen. Adibide gisa, honako egileak 
kontsulta daitezke: Vázquez eta Álvarez (1990), López Crespo (1998, 2001), 
Scraton (1995), Fernández García (1997), etab. 

Euskal Herria mailan, kontuan hartzekoa baita, Etxebeste eta Urdangarin-
ek (2006) EHUko bi irakasleek  “Euskal jokoa eta jolasa: transmitiendo una 
herencia vasca a partir del juego”  inguruan egindako azterlana eta bere 
aplikazio posiblea GHko saioetan. 

Balioen bidezko hezkuntzaren eta zeharkako gaien kontuarekin jarraituz, 
bereziki, Ingurumenarekiko Heziketa eta Kontsumorako Heziketa azpimarratu 
nahi genituzke. Gaiari ekiteko erabili eta garatu izan den lehen bidea oro har 
erabilgarri ez den materiala GHn erabiltzearena izan da. Ikus, adibide gisa, 
Velázquez (1996) eta Sáenz-López, Tierra eta Díaz (1996) egileen lanak. 

- Jarduera fisikoak naturan, GHn ingurumenarekiko heziketa garatu ahal 
izateko funtsezko ardatz gisa. Mota horretako lan eta proposamenak aurki 
ditzakegu honako egile hauen lanetan: López eta López (1996,1997), Sáez eta 
Sierra (1999), Pérez eta beste batzuk (2000), López Martínez (2000), Parra eta 
beste batzuk (1999-2003); A. Sanchez (2001-2003), Fernández Río (1998)... 

- "Kirola eta Kirol Ekimena eskolan" gaiaren inguruan, gai horiek ikasleekin 
lantzerakoan, honako lan hauek agertzen duten ikuspuntua interesgarria 
deritzogu: 

 Cortés-en (1996) lanak Bigarren Hezkuntzan, burutu ohi ditugun kirol-
jokoetan ematen diren hezkuntzaren aurkako jardueren (bazterketa, ahozko 
oldarkortasuna, oldarkortasun fisikoa, hizkera, etab.) jabe izatearen inguruan 
eta hezigarriagoak diren jarduera fisikoaren beste modu batzuk garatzeko 
beharraren inguruan. 

 Velázquez (1995, 1998) Monjas (1997, 1998, 1999) Méndez Giménez, A 
(1992-2005) eta Fraile  (2001) bezalako egileen lanetan, faktore-mota horiek 
kontutan hartuko dituzten kirol-hastapeneko ereduak nola gara daitezkeenaren 
inguruko ideiak eta lanak aurki ditzakegu, bai eta hezigarriagoak diren eta 
lehiakortasun gutxiago duten kirol aurreko jolas-ereduekin lan egiteko zenbait 
oharpen ere. 
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- Gorputz hezkuntza ulertzeko eran, jarreretan aurreiritziak daude eta 
zerbait berritzailea proposatzea ez da erraza. Arlo honi honestitatea, 
zintzotasuna falta zaio une eta leku askotan. Berritzaile izate lanetan ari da 
besteak beste  La Coruña-ko “Kon-traste” taldea: joko motriza, diziplinaritatea 
eta globalitatea, motrizitatea eta sormena,  eta paidomotrizitatearen ingurua 
aztertu nahirik. 

 Bada kulturartekotasuna eta integrazioa GHn lantzen ari denik ere, 
esaterako Bantula eta Mora (2002); Mora, Díez eta Llamas (2003), Velázquez 
eta Fernández (2002), Lleixa eta beste batzuk (2002) eta Pérez eta beste 
batzuk (2004),etab. 

-Azkenik, telebistak eta komunikabideek zabaltzen duten GH eta kirolaren 
ideien aurrean kontzientzia kritikoa sortzearen inguruko lanari dagokionez, 
aipatzekoak dira Bianchi eta Brinnitzer (2000) eta emakumeen kirolaz egiten 
den zabalkundea murritzagoa dela mutilenaz egiten dena baino (Álvarez 
Bueno, 1992; García Colmenero eta Alario Trigeros, 1996; Herranz, 2006); 
orain egiten den kirol eskaintza ez dagoelako egokituta nesken ezaugarrietara 
(Diez Mintegui eta Guisasola, 2003; Fontecha, 2003; Chimelo eta Neves, 
2006).  

- Amaitzeko, Juan Miguel Fernández Balboa-k (AEBetako Monclair State 
Universityko Pedagogia Katedradunak) eginiko proposamena aipatu behar 
dugu une hauetan GHk ez duen Duintasunaren alde egiten baitu. Beste hitz 
batzuetan esanda, eraldaketa pedagogikoa bera, hezitzaile izateak zer esan 
nahi duen eta pedagogia nola burutu behar den galderei lotutako hainbat uste 
aldatuz doazen heinean ematen da. Hona hemen bere ideiaren mamia: 

a) GH bere horretan helburu gisa ulertzera iristea, duintasunerantz 
garamatzan bitarteko gisa. 

Orain arte, salbuespen gutxirekin, GHren mundu txikia bere buruaren 
bidez justifikatu da eta bere edukiak irakastea duela helburu nagusi onartu izan 
da. Izan ere, GHko maisu-maistra gehienek lehen aipatutako aldeak 
(osasunaren eta jarduera fisikoaren sustapena) errezitatu eta defenditzen 
dituzte beren heziketa-lanaren azken asmo gisa. Hezkuntzan gaur egun 
dagoen egoera ikusita, ia ezinezkoa da asmo horiek betetzea. Gainera, 
gorputzaren mundua mugatua eta mugatzailea dugu. Mugatua, gizakiaren 
hezkuntzaren aukeren barruan oso testuinguru murriztura moldatu behar baita; 
eta, mugatzailea, testuinguru horren barruan zaudenean oso zaila delako beste 
hezkuntza-bide batzuk ikustea. 

Fernandez Balboaren esanetan,  argi dago GH arloaren lehentasunezko 
erreferentzia gorputzaren esparrua dela; baina horrek ez du esan nahi horretan 
geratu behar garenik, ez du esan nahi "gorputzaren kulturak" nortasuna eman 
behar digunik; hala balitz, ideologia baten menpe egongo baikinateke eta, aldi 
berean, onuradun gisa talde ahaltsuak dituen sistemaren peoi bihurtuko 
baikinateke. Hala, GHn pedagogiaren balioa ez da etorriko soilik  ikasleek 
gorputzari buruz gutxi gorabehera dakitenetik edo gaizki ala ongi koordinatuta 
mugitzen eta jolasten jakitetik; aitzitik, hezkuntza- edo kirol-testuinguruaren 
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barruan sozialki duinago izateko eta besteok duintzeko, balio hori, ezagutza eta 
mugimendu horiek erabiltzeko duten moduak baldintzatuko du bere esanetan. 
GH bitarteko gisa ikusita, hori guztia egin daitekeela ematen du, hasiera batean 
behintzat. 

b) Gu geu konturatzea gure didaktikaren norabidea asmotik metodoetara 
joan behar dela, eta ez alderantziz.  

Nahiz eta logikoa den asmoa metodoaren aurretik jartzea, oso ohikoa da 
GHn kontrakoa egitea; hau da, metodotik hasten da asmoa bera zein den oso 
ondo jakin gabe. Argitu dezagun: asmoa, intentzioz eskuratu nahi den jomuga 
dugu; metodoa, aldiz, jomuga horretara iristeko modua da. Desberdintasun 
horri esker, aginte zuzena, deskubrimendu gidatua edo konponbide-bilaketa 
(GHren barruan etengabe erabili izan diren metodoak), txandak, aldagaiak eta 
parte-hartzea metodoak direla ikusi da, ez asmoak. 

c) Lehentasuna, edukiari beharrean, ikasleari ematea 

Fernandez Balboaren aipamenen artean, edukiei pertsonei baino 
garrantzia gehiago ematea GH hezigarriak izan beharko lukeenaren hasiera-
premisaren aurka doala dio. Premisa horrek irakasgaia ez gainditzeko, 
irakasgaiari beldurra izateko, lotsatzeko, izutzeko, estresa sortzeko, taldetik 
kanpo uzteko eta abar luze baterako baimena ematen duelako. Beraz, adituek 
beren ideiak eta deskubrimenduak, bere osotasunean argitu gabe eta betiko 
parametro ideologiko gailenduen arabera idatzi ohi dituzte aldizkari eta GHko 
liburu espezializatuetan, Balboaren ustetan. Hori guztia ikusita, GHren gaur 
egungo egoerak bere horretan jarraituko duela pentsatzera garamatza, hau da, 
irakasgai "maria" izanez, azken finean, ameskeria eta paradoxen munduan 
murgilduta baikaude eta itsutzen gaituen ilunpe ideologikoan murgilduta 
gaudenez, nahiz eta dekretuak nonahi egon, GHk ez du proiektu zehatz eta 
laudagarririk. 

3.2.5. Eskolako GHren edukien ikuspuntuaren aldaketak eta ñabardurak 

Gorputz Hezkuntzaren edukiek aldaketa handia izan zuten XXI. mendeko 
lehen hamarkadan. Aldaketa handi hori aztertuko dugu. Oro har, edukiak 
ñabarduraz bete dira, hiru lerro jarraituz: osasuna, ulermena, jolasartea, 
aniztasunarekiko arreta eta balioak. Osasuna sasoi fisikoari eta kritika sozialari 
lotua aurkituko dugu; jolasartea, joko, kirol, gorputz-adierazpen eta naturan 
eginiko jarduerei lotua; aniztasunarekiko arreta, curriculum-egokitzapenei eta 
joko eta kirol egokituei lotua; eta balioak, jarduera guztiei lotuta aurkituko 
ditugu, bereziki, sozialki kalean dauden kontra-balioak adierazten dituztenei, 
kirolean gertatzen den bezala.  

Gaitasun fisikoak argitasunez dibertsifikatzen dira; Lehen Hezkuntzak 
horien irudikapen global bat adierazten du abilezia motorren jarduera-esparru 
baten barruan. Ondorengo adinetan, gaitasun fisikoak curriculum-helburuetara 
mugatzen dira, Gorputz- eta osasun-hezkuntzaren ereduaren eragin 
handiarekin. Beraz, esfortzu mailak neurrizkoak dira eta bizi-kalitateari 
begirakoak.  
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Gaitasun fisikoen balorazioak, arau- eta erreferentzia-balioarekin baino, 
balorazio-prozeduren ikaskuntza-helburuekin egiten dira. Errendimenduaren 
ideia, pixkanaka eskolatik deskargatzen ari dela dirudi, ezarritakoa 
ordezkatzeko gai izango ziren ereduak aurkitzea beharrezkoa zuen ibilbide luze 
baten ostean. Hori dela eta, gorputz- eta osasun-hezkuntzaren ereduak 
garrantzia hartu du eta hainbat profil profesionalek barneratu dute, nahiz eta 
horietako asko ez dauden bere postulatu kritikoekin erabat ados. Lleixá-k 
(2003:147) aurreko fenomeno hori azalduko luketen hainbat ikuspuntu jasotzen 
ditu eta beren arreta osasunean eta bizi-kalitatean jartzen duten sei aipatzen 
ditu; horien artean, Devís-ek azken etapan defendatutakoa aipatzen du: 
osasunaren ikuspuntu holistikoa. 

 Eskolan sasoi fisikoaren errendimenduaren ideiaren gainbehera (ez 
orokortua) dela eta, osasunarentzako jarduera fisiko baten eredua gehiago 
zabaltzen da, eta gaitasun fisikoak programetatik bereizten dira, exijentzia 
fisikorako maila moderatuetan edo eskolatzearen ondorengo adinetan jarduera 
osasuntsudun ohitura gisa duen balioan kokatzen direnaren arabera. Jokoak 
autonomia handiagoa hartzen du irakaskuntzaren etapa gehienetan. Horren 
arrazoia bere pausuetan atzera itzuli eta duen berezko balioa berreskuratzen 
duela besterik ez da. Jokoa jada ez da kirolaren gatibu, bere aukera-sorta 
zabalduz dibertsifikatzen den elementua baizik. XXI. mende hasieran, jokoek 
eredu berriak adierazten dituzte eta, horien artean, esanguratsuenak hauek 
izan dira: joko tradizionalak, kooperazio-jokoak eta joko alternatiboak. Gainera, 
joko motorra, kontzeptu orokor gisako jokoa baino gehiago finkatzen da 
Gorputz Hezkuntzan gorputz teoriko gisa (Navarro, 2002).  

Eskolan, jokoa eta jolasa bere zeharkakotasunezko presentzia argiarekin 
azaltzen zaigu (Etxebeste eta Urdangarin, 2006). Espiritu horrekin, Gorputz 
Hezkuntza joko tradizionalak ezagutu eta egiteko bidea hartu du (Trigo, 1994; 
Lavega eta Olaso, 1999; Lavega, 2000; Lagardera, 2000; Etxebeste, 2003). 
Bestalde, joko tradizionala jada ez da soilik komunitate baten esparruari 
dagokion joko gisa hartzen, GHko programetan beste kultura batzuen jokoak 
ere jasotzen baitira. Konpentsazio hori beharrezkoa zen eta bere lekua izan du 
XX. mende amaieratik, immigrazioaren fenomenoa azpimarragarriagoa izan 
baita eta integraziorako konponbide berriak eskatu baititu.  

Hala ere, GHko esparruaren curriculumaren izaera neutralak kooperazio-
jokoa justifikazio handiegirik gabe agerrarazten du, bere balizko balio soziala 
beharrezkoa eta azpimarragarria denean gizartea konpentsatu eta birbideratzen 
saiatzen den eskolan. Joko alternatiboei dagokienez, jarduera zehatzak izan ez 
dituen korrontea dela esan genezake, joko bat alternatiboa baita berria denean 
eta ohiko jarduerarekiko aldaketa dakarrenean. Beraz, alternatiba gisa sortu 
ziren jarduera jakin batzuk baliteke orain ez hala izatea. Baina, nolanahi ere, 
eskolan duen eragina eta presentzia ukaezina da.  

Naturan egiteko jarduerek belaki izaten jarraitzen dute, berritzaileak, 
arrisku-osagai bat eta konbentzionalak baina dagokien ingurunera egokitutako 
jarduerak (mendia, hondartza, itsasoa) barne hartzen baititu. Etengabe GHko 
eskoletan txertatzen diren egokitzapenak sortzen dira, hala nola, eskalada-
murruak, tirolinak,... Nolanahi ere, jokoak naturan egiteko jardueren artean 
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jarduera nagusiena izaten jarraitzen du (Sáez, 1999); bestalde, ikuspuntu 
pedagogikotik, ikuspuntua, zeharkakotasun-ardatz gisa jokatzen duen 
ingurumen-hezkuntzaren barruan ulertzen da. 

Kirolak, bere aldetik, aldaketa kualitatibo garrantzitsua izan du. Bere 
interesa ez da soilik, aurreko etapan gertatu bezala, jokoa-kirola harremanean 
oinarritzen, hastapen-helburuarekin edo teknikaren lehentasunezko garapen 
sistematikoan. Aldi horretan, kirola ezagutzen hasteak beren ezagutzak eta 
aplikatzeko eredu teorikoak zabaldu besterik ez ditu egiten eta hori, hein 
batean, eskolan eduki gisa kirola zalantzan jartzeari dagokio. Beste kontu bat 
kirolak duen eztabaida kritikoa da ez baita onartu nahi dualtasun faltsu bat 
duela. Kirolak eskolan ñabardura asko ditu, lehiaren barruan bada ere, 
hezitzaile bihurtzeko bideratzen den egitura baitu batzuen ustetan. Aldi 
honetan, kirolaren hainbat irakaskuntza-eredu sortzen dira aurreko aldian 
indarrean zegoen eredu teknikoaren alternatiba gisa. 

Jokoan oinarritutako irakaskuntza-eredu bertikaletik abiatuta, jada soilik ez 
da teknikara jotzen elementu nagusi gisa, joko sinplifikatu eta mini-kirolera 
baizik, oinarri teknikoak zein taktikoak ikasteko (Wein, 1985-1995; Santos, 
Viciana eta Delgado, 1996). Haustura handiago bat eskaintzen da jokoan 
ardaztutako irakaskuntzaren eredu horizontal eta egiturazkotik; bertan, antzeko 
egiturak dituzten kirolak barne hartzen dira, irakaskuntza erreferentzia gisa 
jokoaren eta jokabide estrategiko, norbanako eta kolektiboen printzipio 
orokorrak hartuz (Jiménez, 1993; Hernández Moreno, 1985 eta 2000). Eredu 
horretan, bere mugimendu-praxiologiarekin Parlebasen ekarpenak ere 
esanguratsuak izan dira. Proposamen praxiologikotik honako alde hauen 
garrantzia adierazten da: araudiaren egitura, jokoaren oinarri orokorrak, 
garapen estrategikoaren ulermena rolen bidez, azpi-rolak eta ekintza taktikoak, 
bitarteko taktiko kolektiboak, eta jokoaren faseen antolamendu- eta trantsizio-
irizpideak. Eredu horizontal ulerkorrak, jokoan oinarrituta, aurrekoarekin 
hastapen komuna partekatzen du (Devís, 1992), Devís eta Sánchez (1996).  

Bere aldetik, teknika eta taktikaren irakaskuntza-eredu integratua 
(Castejón eta López Ros, 1997), aurreko bi ereduetan eskatutako irakaskuntza 
taktikoaren lehentasunaren aurrean, egoerazko aurreratzeen proposamena 
sustatzen dute. Eredu konstruktibistari dagokionez, kirol-hastapenerako 
(Contreras, de la Torre eta Velázquez, 2001), ikasleek prozesu aktibo bat 
proposatzen da irakaslearen bitartekaritzarekin. Bertan, ikasleen ikaskuntzak 
esanahia hartuko dute beren testuinguruetan eta hala, ikasleek ikasitakoaren 
logika, esanahia eta funtzionalitatea ulertuz joango dira, ikasleak jada 
ikaskuntza berriekin badakienarekiko loturaren bidez transferentzia-prozesuak 
ezartzeaz arduratuz.  

Jokoan oinarritutako irakaskuntza-eredu horizontal ulerkorrak bezala,  
jardueraren aurretik, jardueran zehar eta ondoren egin beharreko hausnarketei 
garrantzia handia ematen zaie, esanahiaren eta ikaskuntzen ulermena 
bermatzeko helburuarekin. Eredu-multzo hori kirol-hastapenaren ezagutza eta 
praktikarentzat aurrerapena da, inplikazio kognitiboa eta egitura-antzekotasuna 
horietatik ondorioztatzen diren emaitzekin azpimarratzen baita, hala nola, 
transferentzia, ulermena eta hausnarketa, bai eta kirolaren gizarteratzea bera 
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ere (kirola egiten duen, ikusten duen eta kontsumitzen duen pertsona gisako 
prestakuntza; Velázquez, 2004:73).  

Lasarte-Oriako GHko irakasleei eginiko elkarrizketatan, antzematen ez 
dena gorputz-adierazpenaren corpus teorikoaren inguruko adostasuna da; 
baliteke arazoa gorputz-adierazpenaren xedean egotea, zeina Ortiz-entzat 
(2002:29) gorputz-hizkuntza den. Gorputz Hezkuntzako saioetan jardueraren 
hautemate kulturala lantzeak bere garapenerako hainbat arazo ematen ditu, 
nahiz eta beti estereotipo maskulino hegemonikoetatik datozen. Adierazpen, 
erritmo eta komunikazioan, mimo, dantza eta dramatizazioan oinarritutako 
edukiek ikaskuntza zehazten dute eta berau garatzeko baliabide metodologiko 
eta praktikoak eskaintzen dituzte. Lleixá-k (2003:97-109) eskolako gorputz-
adierazpenari egiten dio erreferentzia eta praktika horiek ez dituztela beste 
batzuen helburuak partekatzen dio. Partekatzen ez dituen helburu horien 
artean, norberaren burua gainditzea edo lehiakideak irabaztea ditugu, eta 
gorputz-adierazpenaren helburuen artean, berriz, "emozioak desblokeatzea" 
edo "norberaren gorputzean hobeto bizitzea" bezalakoak. Nahiz eta 
berezkotasun, desinhibizio, mugimenduen deskubrimendu, adierazpen-
baliabideen ikerketa izan, ez diren teknika adierazkorrak baztertu behar, 
elkarrizketatuen iritzian, dualtasun hori (berezkotasuna-teknika), eduki horiek 
eskolan ikasteak gehien zailtzen duen aldea da, zaila baita gorputz-teknika 
abstraktuen kasuetan esanahiak topatzea.  

Irakaskuntza-estiloen antolamendu-eredu berriei dagokienez, bi ekarpen 
hauek berezitu nahi ditugu: 

Lehena, Delgado Noguera-ri (1991, 1993) dagokio eta irakaskuntza 
gizarteratzaile, indibidualizatzaile, parte-hartzaile, kognitibo eta olgetakoen 
estiloen ingurukoa da. Horrek ekintza hezigarriaren ikuspuntu berriak irekitzen 
ditu eta jada oso finkatuta dauden aurreko proposamenen tradizioari berrekiten 
dio.  

Beste ekarpena Sicilia eta Delgado Noguera-rena (Sicilia eta Delgado 
Noguera, 2002) da. Egileek irakasle eta ikaslearen arteko elkarreraginen oinarri 
ekologiko eta kalitatezkoen mende dauden irakaskuntza-estiloen ikuspuntu bat 
gehiago eskaintzen dute. Harreman teknikotik haratago, estiloen ikuskera 
"eztabaidarik gabekoa" litzateke (Mosston y Ashworth, 1993:19) ikasgelako 
ikerketara irekitako prozesu batean. Bestalde, Navarro eta Fernández Calero 
(1993) egileek irakaskuntza-estrategien kontzeptu bat proposatzen dute, beren 
ustez irakaskuntza-teknikak, ebaluazio-ereduak eta zereginak aurkezteko 
moduak beren testuinguruan jartzeko laguntza bezala ulertzen dute. Horrekin 
guztiarekin, irakaskuntza-estiloen erabileraren errealitateari egiten diote aurre, 
praktikan mistoak eta osagarriak agertzen baitira.  Estilo guztiak biltzen dituzten 
estrategia horiek hiru dira: irakasgarria, parte-hartzailea eta burujabetzen 
laguntzen duena.  Ebaluazioari dagokionez, argitalpen ugariko aldia dugu eta 
horietako batzuk ikuspuntu berriak dituzte: Hernández Álvarez eta beste (2004), 
Sebastiani (1993), Navarro, Jiménez eta Jiménez (2001), López Pastor (2000) 
eta Díaz Lucea (2005). 
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Azkenik, eskolan berdintasun-asmoko curriculum-egokitzapenek esku-
hartze irizpideak eskatzen dituztenez, Arráez-ek (1998a:38) diseinua 
zereginetara bideratzeko aukera eskaintzen duten berdintasun, laguntza eta 
egokitzapena proposatzen ditu. Ezgaitasunen esparruan, oso esanguratsuak 
dira eskolaren esparruan Zarco eta Toro (1995), Arráez (1998b) eta Ríos eta 
beste (1998) egileek egin dituzten ekarpenak, baina kirol egokitura bideratutako 
argitalpenak ere ikus ditzakegu eskola-programetan eraginez (Pérez, 1994, 
koord.).  

3.2.6. Gorputz Hezkuntza zientziaren esparruan 

Orain arte egindako hurbilpen epistemologikotik GHren aztergaia 
hezkuntzaren egitekoarekin identifikatzeko joera dute nagusiki, nahiz eta bere 
gorputz zientifikoa ez den hor agertzen. Zientzia honen aztergai formala 
“jokabide motoreak” osatzen du, Parlebas-en kontzeptua erabiliz, izakiak bere 
osotasunean eta bere mugimenduko gaitasun guztien garapenak jarraitzen 
duen prozesu guztiak azkenik. Aztergai formala, azken finean, ikasten duen 
izakiak osatzen du, eta honekin batera baita bere nortasunaren agerpen diren 
ekintza motoreen izaerak, eta jokabide motoreen aukera zabalak ere (Parlebas, 
2011).  

Aurrean aipatu den guztiagatik esan daiteke GH jarduera zientifiko 
aplikatua dela, portaera motorean, jokabide motoreetan ezpezializatua dagoen 
hezkuntza-zientzia bat. Bere ekarpen bereziengatik Hezkuntza Zientzien 
sailean sartzen da, baina horien artean atal berezia, eta ongi bereizia gainera, 
osatzen du, bere baliabideak eta prozedurak jatorrizkoak, orijinalak direlako. 
Hala ere, badira dibergentziak zientzia hori lantzen dutenen zereginari 
dagokionez, oinarrizko ikerketaren praktika zientifikoaren eta hezkuntzako 
praktikaren artean dagoen distantziagatik, izan ere, erabat teknologikoa den 
jarduera zientifikotzat har dezakegu- eta azkena. Agian dibergentzia horiexek 
esplika dezakete, bestalde, bere izendapenean gertatzen den aniztasuna. 

Aztertutako bi aldien artean desberdintasun ugari antzeman badira ere, 
baliteke zientziaren esparruan eginiko argitalpenak bereizketa horren adibide 
garbiena izatea. Aldi honetan (1990-gaur egun arte), berariazko argitalpen-
etxeak finkatuz doaz eta kirolaren esparruko erakunde espezializatuetako 
aldizkariak egonkorragoak diren bitartean, Unibertsitate mailakoak eta kolektibo 
eta elkarteei dagozkienak ezegonkorragoak dira.  

Liburuek jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien esparru osoa betetzen 
dute eta beraz, merkatu ondo dibertsifikatua eta garapen handikoa dela esanez 
amaituko dugu.  
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3.3.- KORRONTE EZBERDINEN EDUKIAK INTEGRATZEAREN JOERA 

Eginkizun didaktiko orok dauka eduki bat, lan egiteko zerbait hori, eta 
alderdi formal bat, eduki horrekin edo horren gainean egiten den lana edo 
eragiketa. 

Dena dela interes nagusia ez da edukien izaera edo definizioari buruzkoa, 
garapen kurrikularrean erabakiak hartzeko espazio bezala hartzea baizik. 
Eskolatik diseinadore moduan lan egiten dutenek hainbat erabaki garrantzitsu 
hartzen dituzte bere programazioko edukien inguruan. Erabakiak hautapenaren, 
sekuentziazioaren eta antolamendu funtzionalaren inguruan.  

Gizarteko talde baten kulturaren zati batzuk osatzen dituzte edukiak. Eduki 
horiek eskola-instituzioan, pertsona helduek esplizituki eraldatzeko 
aukeratutakoak dira. Ikaskuntzak eskuratzeko balio duten hezkuntza-jarduerak 
dira, kasu honetan, kanpoan egiten diren kirolak, dantzak, jolasak eta jarduerak 
jasotzen ditu Arnoldek, eskolan egiten den kirolak ezin dio kirol profesionalari 
erreferentziarik egin, moldatutako kirola izan behar da, pedagogikoagoa. 
Arnolden ustetan kirolaren gizarteratze-funtzioari etekina atera behar zaio, 
horren lanketa pedagogikoarekin batera, horren inguruan hausnartzeko praktika 
erabiliz.  

Horietan lehenak, talde profesionalean nolabaiteko eztabaida pizten du eta 
legeak proposatzen duen egungo GHren “joera” ezberdinen edukiak 
integratzearen ingurukoa da."GHren joerak" dioguna, besteak beste, ezagutzak, 
sinesmenak, pentsatzeko eta sentitzeko arauak oinarri hartuta denbora-prozesu 
batean osatzen doazen gizarte-eratzeak dira eta gorputzaren eta gorputza 
murgilduta dagoen gizarte-harremanen sarearen inguruko "begirada" 
ezberdinak dira. 

Gorputzaren eta mugimenduaren inguruan "begirada" kultural ezberdin 
horiek dituzten esanahi eta asmo ezberdinen eraginez, horien jarraitzaileek, 
beste korronteekin alderatuz, jarrera kontrajarriak mantentzen dituzte eta, 
beraz, eskola-curriculum baten arreta-gune bihurtzeko hautatu beharko 
liratekeen ezaugarri kulturalen inguruko ikuskera ezberdina dute. Ikuskera 
horrek, aldi berean, aukeraketa kultural horretan eragina izan dezaketen beste 
banakako edo taldeko ikuskerak baztertzen ditu, edo baztertzen saiatzen da. 

Bidaia-lagun horien aurrean, alde dauden irakasleak aurkitzen dira, baita 
kontra dauden irakasleak ere. Galderak sortzen dira, beste alde batera 
begiratzen da: gaitasunak, gaitasunak… baina ikasleak gainditu besterik ez 
dute nahi, lehen ahalmenak ziren, geroago gaitasunak,orain konpetentziak eta 
GHn gauza bera egiten jarraitzen da…Hori guztia da hizpide XXI. mendean, 
ahoz aho dabilena, esaten dena… Esan daiteke Moyano Legea indarrean hasi 
zenetik, gutxiegi aldatu dela ikasgai zerrenda zen ikasgelan egiten zenaren 
funtsa-.LGE hura joan zen helburuen zerrenda amaigabeekin, gero LOGSE 
delakoa iritsi zen ahalmenak ahoan hartuta, beste LOCE hura desagertu zen 
eta azkenean LOE famatua etorri zaigu gaitasuna eta konpetentzien 
kontuarekin.  
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Gaur egun, hainbat korrontetako asmo eta edukiak hainbat herrialdetako 
curriculum askotan elkarrekin aurkitzen dira, gatazka handia edo txikia bizi 
badute ere. Elkarbizitzaren fenomeno horrek ez du esan nahi horiek denak 
curriculum berean datozenik, curriculum bakoitzean agertzen diren GHren 
ikuskeretan, korronte bat baino gehiago egon daitekeela baizik. Euskal Herriko 
GHren curriculum ofizialaren kasua da, agian, integratzaileenetariko bat (ez 
osatuetarikoa). Curriculum ofizial horren ikuspegi integratzailea hainbat 
korronteren (anatomiko-funtzionala, adierazgarria, agonistikoa, kulturala, etab.) 
ezaugarrien funtzio anitzei arreta jartzen zaiola ikus daiteke eta, ezbairik gabe, 
edukien "multzoak" deiturikoetan banatutako edukien azterketan egiaztatzen 
da. 

Curriculum berean mugimenduaren adierazpen kultural ezberdinak 
integratzearen aurkako ahotsak ere badaudela ezin da ezkutatu. Hala ere, ez 
gara ari, nahiz eta ahots kritiko horiek hala iradoki duten, GHren "korronte" 
deiturikoek lekua izango duten adostasun artifizial bat naturalizatzeaz.  

Zalantzarik gabe, Flecha eta Gómez-ek (2001:139) dioten bezala, haurren 
ikaskuntza gero eta gehiago dago "bizi-espazio ezberdinetan (ikasgelan, 
etxean, kalean, eskola-kirolean) egiten dutenaren menpe", espazio horietan 
areagotu baitute baita mugimenduaren adierazpen kulturalek beren presentzia 
eta garrantzi soziala. 

Zentzu horretan, korronte ezberdinen integratzearen joera, hainbat 
ikuspegitatik justifika daiteke. Horien artean lehenengoa eskola-edukiak talde 
sozialaren kulturaren trazu gisa ulertzearekin lotuta dago. GHk gorputza eta 
horren mugimenduaren adierazpenak ulertzeko era ezberdinetan dauden trazu 
kultural horien barneratzea sustatzen ahalegindu beharko da: gorputz-irudiaren 
inguruko ezagutza, bere garapen fisikoaren ingurukoa, jolasak eta kirolak 
kulturalki eraiki diren moduak bezala ulertzea, adierazteko aukera eta beharren 
inguruko ezagutza... 

Bigarren ikuspegi bat Vigotsky-ren baieztapenarekin lotuta dago. 
Autoreak, heziketa-prozesua bere kulturaren, hau da, parte hartzen duen 
gizarte-taldearen, oinarrizko ezaugarrien inguruko ikaskuntza eginez garapen 
pertsonalerako aukera bezala defendatzen du. Bere iritzian, garapen 
pertsonalak gizakiaren gaitasun batzuen bilakaera onuragarria behar du eta 
gaitasun horien artean leudeke egokitzen direnak, komunikatiboak, 
adierazgarriak, kognitiboak, emozionalak, etab. Horiek, nolabait ere, eskolako 
GHtik, gorputza eta bere mugimendua ulertzeko era ezberdinak islatzen 
dituzten edukiekin zerikusia duten jarduerak sustatzeko beharra azaltzen dute. 

Curriculum-diseinuaren azterketan XX. mendeko azken hamarkadan  
nabarmendu beharreko beste ezaugarri bat eduki-motei eta hiru eduki mota 
handiei arreta jartzeko ikuspegi hori erabiltzeak dakartzan ondorioei dagokiena 
da: kontzeptualak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak.  

Kontzeptuen atala izan da curriculumaren "tentsioa" bereganatu 
duenetako bat, ez kontzeptu horien esanahien hautaketa kulturalagatik soilik, 
alorren multzoan betidanik horiek lantzeko izan duten moduagatik baizik.  
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Beraz, badirudi kontzeptuak curriculum-diseinuan txertatzeko aukera 
defendatzea ez zela beharrezkoa. Hala ere, gaur egun (XXI. mendea) eskola-
curriculuma osatzeko aukeratuak diren konpetentzien egokitasunaren inguruan 
ere ez dago adostasun nahikorik, nahiz eta badagoen konpetentzietan 
oinarritutako curriculuma planteatzea justifikatzen duen arrazoirik: hezkuntza 
formala oso akademikoa izan da eta, oraindik ere, kasu askotan horrelakoa da. 
Konpetentzietan oinarritutako curriculumak ohiko curriculum akademikoaren 
ordezkoa izan nahi du, “jakite”aren logikatik “egiten eta erabiltzen “jakite”aren 
logikara igarotzen baita. Argi dago “egiten jakite”ko beharrezkoa dela “jakitea”, 
baina “jakiteak” berezko balioa galtzen du eta erabileraren mende jartzen da, 
teoriaren eta praktikaren arteko banaketa prestatuz. Garaiko eskolaren funtzio 
tradizionala (ikasarlo ezberdinen bidez) alfabetatzea izan da baina gaurko 
eskolaren funtzioak zabaldu egin dira eta pertsona osoaren garapenaz 
arduratzea eskatzen zaio (alde fisikoa, kognitiboa, komunikatiboa, soziala eta 
afektiboa besarkatuz).  

Diseinuaren barne-koherentziaren ikuspuntutik, konpetentziak ongi 
aukeratuak izan direnaren emaitzak epe luzeago batean ikusi ahal izango dira, 
zehaztutako helburuei era egokian erantzuten diotela. Gainera, gertaeren 
metatze- eta oroimen-ikuskeraren alde baino, gorputzaren eta gizakiaren 
mugimenduaren adierazpen kulturalen inguruko ikuskera gogoetatsu baten alde 
egiten dutela uste da. Azken urteotan, curriculum-elementu hori ez denez asko 
kritikatu, baliteke aintzat hartu ez delako gai horren inguruko hausnarketa 
sakonik ez egin izana adieraztea eta, aldi berean, eduki motari dagokienez, 
baliteke GHn irakatsi behar denaren inguruan adostasunik ez dagoela 
adieraztea. 

Eduki-mota horien inguruko tentsioak, bereziki, curriculum-garapenaren 
esparruan piztu dira. Beste behin ere, alorrari ezarritako denbora 
akademikoaren presioa izan da eduki-mota horien garapenari emandako 
garrantzian bitarteko elementua. Egoera horrek garapena eta ebaluazioa 
egiteko moduaren inguruko arazo-sorta zabala sortu dezake. Arazo horiek, 
GHren estatusaren balizko hobekuntzari dagozkion ideiekin nahasketa sor 
dezake, hain zuzen ere, edukiak transmititzerakoan beste alor batzuetako 
ereduak bereganatze hutsagatik. 

Lan prozedurei dagokienez, alor guztietan eduki-mota horien balioa 
handitu bada, GHren esparruan, kulturalki nagusi diren ereduen inguruan 
hausnarketa sakonagoa sustatuko duten irakaskuntza-estrategiak garatzeko 
beharra dagoelako sumatzen da.  Gainera, oro har  balioa handitu nahi horren 
oinarrian honako ideia hau plazaratzen duten pentsalariak ditugu XXI.mendean: 
eduki-mota horren ikaskuntzak eraikitze-prozesu esanguratsu eta gogoetatsua 
izan behar du, beste garai batzuetan gailendu diren ikaskuntza-prozesu 
mekanizatu tradizionalak bazterrean utzita eta, behingoz zer nolako herritarrak 
nahi ditugun argi eta garbi zehaztuz. 

Testuinguru horretan, GHren esparruari dagokionez, komeniko da 
irakaskuntza, zentzu indartsuan, "egiten jakite" horretara bideratzea.  

Jarrerei dagokienez, ikuspegi tradizionalarentzat ezkutuko curriculum 
bateko osagai gisatik eduki esplizituen era berri horretara igarotzean, beste 
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eduki-motengan eragin dezake, bereziki curriculum-alorraren prozedura 
garrantzitsuenetan.  

Gainera, curriculumaren garapenari dagokionez, eduki-mota horiei berriz 
balioa emateak, eta ezkutuko curriculumetik esplizitura igarotzeak, hezkuntzako 
esku-hartzea eragin dezake eta horrek ikaslearengan gizartean nagusi diren 
jarrera eta balioekiko kontzientzia kritikoa pizteaz gain, gizarte demokratiko eta 
solidarioa hobetzeko eragiten duten balio horiek indartzen lagundu dio. Horrek 
guztiak, ordea, salbuespen bat du: eskolako kirol-irakaskuntza irakatsi nahi 
denean. Nahi horrek buruko min asko sortzen ditu, kirola, azken hamarkadetan, 
erakunde indartsu gisa eratzeaz gain, hainbat eratako interesak dituen 
gizarteratzailea eta ideologia barneratzeko gaitasun handia duen elementua 
bihurtu baita. Beraz, eskola-instituzioak ezin du kaltegarria ez den curriculum-
eduki gisa ulertu, ezta ekintza inuzente gisa ere. 

Dena dela, kasu batzuetan, eduki-mota horien lanketan ohitura txar 
zaharrek eta hutsuneek dirautela ikus daiteke.  Hain zuzen ere, aurretik azaldu 
dugun bezala, jarrerek GHren curriculum praktikoan presentzia izan dute 
hezkuntza-erreformaren aurretik. Baina, hezkuntza-ereduaren ideia, garai 
hartan modu negatiboan esku-hartze pedagogikoa deitzen zenaren ideia, 
irakaskuntzaren ekintzetan eta irakasleen programazioetan agertzen zen eta, 
positiboan egindako esku-hartze pedagogikoa egin beharrean, irakasleak 
zenbait jarrera negatibo besterik ez zituen erreprimitzen.  Zalantzarik gabe, 
egoera hori aldagarria izan daiteke, norbanakoaren eta taldearen garapena 
hobetzeko nahi ditugun jarrera horien garapenean parte-hartze aktiboa izan 
dezaketen estrategia horiek eraikiz. 

Nola ikusten dugun GH diziplina aztertzean, uste apalean, gizarteak gero 
eta urrutiago ikusten du Gorputz Hezkuntza  eta kulturaren arteko lotura. 
Nonbait, noizbait kirolaren bagoia trenaren burua den kulturarengandik askatu 
egin da bere lotura galduz. Honen isla,  jolas-patio zein edozein eskoletan ikus 
daitezkeen jarduerak dira. Ikuspegi honekin, tarteko bagoiak berreskuratu 
nahiko bagenituzke, aitzitik, bakoitzarentzat bagoi horiek zeintzuk diren eta 
zertaz osatuak edo beteak doazen zehaztu beharko da. Ondorioz, haurrek GH 
jardueren  bidez ezagutzeko  eta bizitzeko aukera izan dezaten.  Eguneroko 
praxiari begiratuz gero, errealitatearen hausnarketa egiten badugu, GHko 
jarduera askotako praktikan haurrek pixkanaka interesa galtzen doazela uste 
da.  

Gorputz Hezkuntzara itzulita,  Curriculum-diseinuan bere garaian sortu 
ziren tentsioak ere aipatzekoak dira. Gaur egun, Euskal Herrian ere, 
irakaskuntzan edo curriculumaren garapenean ere azaltzen dira horiek. 
Gatazka horiek aukeratutako kultura kantitatearen (edukiak) eta curriculum-
arloari esleitutako denbora akademikoaren ingurukoak dira. Zentzu horretan, 
EAEko administrazioa kritikatu beharrean gaude, izan ere 2007ko Hezkuntza 
Curriculumak irakasgai gisa GH ahultzea eragin duela aitortzen du 
ikastetxeetako zuzendari eta irakasleen bi herenak baino gehiagok (SOHAT eta 
COLCAFID-ek sustatutako ikerketa, 2011). GH arloa da murrizketarik handiena 
jasaten duen arloa; Lehen Hezkuntzan, gutxieneko orduetara %40ko jaitsiera 
eta erreferentziazkoetara %33koa; Bigarren Hezkuntzan, gutxieneko orduetara 
%38ko jaitsiera eta erreferentziazkoetara, %13koa. Beraz, murrizketa aplikatu 
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egin da, Europar Parlamentuaren, irakasle, ikasle eta gurasoen  gomendio eta 
protestaren gainetik. Europar Parlamentuak EBeko ikastetxeei Gorputz 
Hezkuntzari, gutxienez, hiru ordu eskaintzea eskatu die, haurren gehiegizko 
pisua eta gizentasuna murrizteko asmoz.  Eztabaida askoren ondoren, 
ikastetxe bakoitzak ordu kopuru minimoaren inguruan  egin dezakeen 
hautuaren arabera utzi da auzia, ordu murrizketak etorkizunean zein eragin izan 
dezakeen batere pentsatu gabe. 

Aipatu den horren adierazle garrantzitsuaz erdiesten diren datuetan 
sakontzea merezi du, agian, objektibotasunagatik ez ezik, jarduteko aukerekiko 
inpaktuagatik ere. Adierazle hori dela eta, egoera hau detektatu da Lasarte-
Orian: gorputz hezkuntzari astean eskainitako denbora tarteak urritu egin direla 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren kasuan. Aipa dezagun, bidenabar, 
parametro honi dagozkion datuak biziki aldatzen direla ikastetxe batetik bestera 
eta, areago, herrialde bereko ikastetxe batetik bestera ere; beraz, 2010-11 
ikasturtean SOHAT-ek (Soin Hezkuntza Aholkularitza Taldea) Komunitate 
Erkidego mailan egindako ikerketak honako hau konfirmatzen du: egin duen 
herrialde bakoitzaren berariazko datu esanguratsuak jasotako ikastetxeen 
%30ak legea bera ere  ez duela betetzen. 

Datuok adierazten dutenez, termino globaletan, gorputz hezkuntzako 
eskolei astean eskaintzen zaion denbora murriztu egin da 2005 – 2010 epean, 
ariketa fisikoa praktikatzearen alde agerturiko sostengu mediko, zientifiko, 
ekonomiko, sozial eta kulturala gorabehera. Bistan denez, eskola ordutegian 
astean bi ordu (herrialde askotan gehiago) baizik eskaintzen ez bazaizkio, 
gorputz hezkuntzako eskolek, berez, ezin ase ditzakete haur eta nerabeen 
ariketa fisikoaren premiak. Gauzak horrela eta eskola ordutegia luzatzea oso 
litekeena ez denez, egoera hori konpontzeko baliabide bidezkoena, eskolen 
bitartez, haur eta gaztetxoak beren astiaren parte handi bat ariketa fisikoetan 
eman dezaten motibatzea denez, biziki beharrezkoa da ikastetxea, udalerria eta 
jarduera fisiko eta kirolaren praktikan diharduten klub eta elkarteek elkar lanean 
aritzea: adiera horretan jarduteko egiazko bideak taxutzeko premia ikusten da.  

Hainbat alderditan gabezia larriak hautematen dira oraino, hala nola 
curriculumean eskainitako denbora, materiaren statusa heziketa testuinguruan, 
baliagarri dauden giza eta diru baliabideak, GHren kalitatea eta sendotasuna 
curriculumean eta horren irakaskuntza, etab. Baita alderdi sentibera batzuetan 
ere, hala nola ezgaitasunik nozitzen duten ikasleen eta generoaren 
tratamendua. Kezka larria sortarazten dute, bestetik, maila ertainetan hauteman 
den egoera fisikoaren jaitsiera, eskola adinean gehiegizko pisu eta 
obesitatearekin loturiko arazoak nozitzen dituzten gizakien kopuru handiagoa 
eta astialdian jarduera fisiko edota kirola praktikatzen duten eskolaume tasaren 
jaitsiera. 

Laburbiltze aldera, bistakoa denez, aipaturiko egoera horrek adierazten du 
eskolako GH hobetzeko erronka larriak ditugula (Sanchez Bañuelos, 2007)   
etorkizun hurbilean; bi ildo nagusitan adieraz daiteke: batetik, ikasgaiaren 
garapenean eragina duten baldintzen hobekuntza eta (oraindik adostu ez dena 
da gero funtzio publikoan irakasle bezala aritzeko espezialitateak mantenduko 
diren ala ez), bestetik, ikasgaia garatzeko modua bera. 
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Gogora dezagun gaur egun, (Lehen Hezkuntzari, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzari eta Batxilergoari) dagokien Gorputz Hezkuntzaren alorrak urriaren 
16ko 175/2007 dekretuak definituriko diseinu orokorra duela, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehazten duena eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
ezartzen dena. Curriculumaren inguruko dekretu ezberdinen azterketak 
curriculumean nagusi diren hezkuntza-asmoak azaltzen dituen etaparen 
helburu orokorrak zehazten dizkigu eta etapa horietan zehar ikasleek garatu 
beharreko gaitasunak ezartzen dira.  

Hezkuntza-edukiek "zer irakatsi behar da" eta "zer da ikasi beharrekoa" 
galderei erantzuten badiete, eskolako GHn, aurretik azaldutako edukiak, 
funtsean, ikasleen mugimendu-ahalmenetan txerta daitezkeen abilezia eta 
trebetasun jakin batzuk dira eta horiek eskuratu behar dituzte egoera 
ezberdinetan era eraginkor, sortzaile eta gozagarrian erabil ditzaten. Hala ere, 
ezin dugu inola ere ahaztu aipatu trebetasunak zeintzuk diren, zertarako eta 
nola egiten direnaren inguruko ezagutza tekniko-zientifikoa hezkuntza-edukia 
izan daitekeela gure alorrean, ezagutza hori bizipen eragileari guztiz lotuta 
dagoen bitartean.  Hain zuzen ere, GH ikasgaiaren edukiak irakatsi eta ikasi 
beharreko ataza multzoak definitzen ditu. 

Oinarrizko gaitasunen lorpenari GHk eskaintzen duenaren barnean 
(abenduaren 7ko 1513/2006 Errege Dekretua) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 
3ko 2/2006 Lege Organikoak, 6.2 artikuluan, gutxieneko irakaskuntzak 
Gobernuak ezarri behar dituela dio. Irakaskuntza horiek Lehen Hezkuntzan 
abenduaren 7ko 1513/2006 Errege Dekretuak arautu ditu. 1513/2006 Errege 
Dekretuaren irakurketa azkar baten ondoren, LOGSErekin (1990eko Hezkuntza 
Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legearekin) alderatuz aldaketa handirik 
ez dagoela ikusten dugu eta logikoa deritzogu, bi lege horiek ikuspuntu 
ideologiko eta politiko berdinaren ondorio baitira. 

Oinarrizko gaitasunak 

Berrikuntza gisa, LOEk eta 1513/2006 Dekretuaren bidezko bere 
garapenak kontzeptu berri bat aurkezten dute: oinarrizko gaitasunak. Horiek 
oinarrizko irakaskuntzan eskuratu beharreko aldeak dira eta hori lortzeko Lehen 
Hezkuntzako curriculum-arlo guztiek lagundu beharko dute. Oinarrizko 
gaitasunei esker, azalpen integratzailearen ikuspuntutik ezinbestekotzat hartzen 
diren eta eskuratutako jakintzen aplikazioari begira dauden ikaskuntza horiek 
identifika daitezke.  Hori lortzean, errealizazio pertsonalerako, herritartasunaren 
jarduera aktiborako, helduen bizitzan modu zuzenean txertatzeko eta bizitza 
osoan zehar etengabeko ikaskuntza garatzeko gaitasuna eman beharko die 
ikasleei.  Dekretu horren 1.go eranskinean, gaitasun horien deskribapena, 
xedea eta ezaugarriak jasotzen dira. 

Egia esan, orain gaitasun deritzoguna, LOGSEn Lehen Hezkuntzarako 
helburu orokor gisa ulertzen zenaren gaitasun bera da. Berrikuntza gisa, 
LOCE/2002an (Hezkuntzaren Kalitateari buruzko Lege Organikoan) agertzen 
zen bezala, informazioaren eta gaitasun digitalaren lanketa txertatzen da.  
Beraz, berrikuste kontzeptuala besterik ez da ematen. 
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Gorputz Hezkuntzaren curriculumaren oinarrizko ezaugarrietan arreta 
jarriz gero, eduki-multzoak 1006/91 Errege Dekretuan zehaztutakoen antzekoak 
direla ikus dezakegu, hau da, 5 multzotan egituratzen direla: 

- Gorputza: irudia eta pertzepzioa. 
- Abilezia motorrak.  
- Jarduera fisiko artistiko-adierazkorrak. 
- Jarduera fisikoa eta osasuna. 
- Jolasak eta kirol-jarduerak. 
 
Era berean, edukiak zikloen eta ebaluazio-irizpideen arabera egituratzeko 

modua, gaur egun indarrean dagoenaren antzekoa da. 
 
Gorputz Hezkuntza alorreko oinarrizko curriculumak, noski, ez du ia 

aldaketarik aurkezten, momentuz "dena asmatua" dago; beraz, argi dagoena da 
hezkuntzaren kalitate baxuaren arazoa ez dagoela ez curriculumean ez eta 
irakaskuntzetan ere. Beraz, arazoetako bat  alor bakoitzari eskaintzen zaizkion 
ordu kopuruan egon daiteke SOHAT-en iritziz. 2010-11 ikasturtean eginiko 
ikerketan jasotako ikastetxeetako orduen banaketaren arabera, Lehen 
Hezkuntzako bigarren zikloan (3.eta 4. mailan) eskaintzen zaio denbora gehien 
Gorputz Hezkuntzari: 115-116 minutu astean. Lehen Hezkuntzako lehenengo 
zikloan 111-112 minutu artean eskaintzen zaizkio Gorputz Hezkuntzari eta 
hirugarren zikloan 113 minutu inguru.  
 

Bigarren Hezkuntzan, Gorputz Hezkuntzari eskainitako denbora murriztuz 
doa mailak gora egin ahala: 1. mailan eskaintzen zaio denbora gehien (118 
minutu astean) eta 3. mailan gutxien (112 minutu astean). Batxilergoan batez 
beste 116 minutu eskaintzen zaizkio astean Gorputz Hezkuntzari. 

 
Oro har, etapa guztietan Gorputz Hezkuntzari eskainitako denbora 

altuagoa da izaera publikoko ikastetxeetan kontzertatuetan baino; salbuespen 
bakarra Bigarren Hezkuntzako 4. maila litzateke. 

 
Europako herrialde aurreratuenetan GHri denbora gehiago eskaintzen 

zaio eta pisu handiagoa du derrigorrezko bigarren hezkuntza sistemaren 
barruan. 2007ko Dekretuak zehaztutakoaren arabera, EAEn Gorputz 
Hezkuntzari eskaini beharreko gutxieneko ordu kopurua, bai balore absolutu eta 
erlatibotan, Europako herrialdeekin alderatuta, askoz ere murritzagoa da. 
Balore absolutuak aztertuta, 490 ordu dira Gorputz Hezkuntzarako gutxieneko 
orduak EAEn, eta aholkatutakoak Frantzian 1.080, Eslovenian 846 eta 
Alemanian 677 direnean. Kopuru erlatiboak kontuan izanda, EAEn %5,2ko da 
portzentaia, Frantzian %11,8koa, Alemanian %8,9koa eta Norvegian %8,8koa; 
horiek EAErekiko alderik handienak erakusten dituzten herrialdeak. 

 
Jarraian, orduak ordu, eta hurrengo orrialdean,  Lasarte-Orian azken urte 

hauetako edukien inguruko lanketaren ezaugarri  eta erreferentzia-sistemak 
emango ditugu jakitera: 
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11. koadroa.  Azken urteetan GHren  inguruan jorratu diren edukiak. Lasarte-Oria. 

 Edukiak Ezaugarri didaktikoak Erreferentzia-sistemak 

1965-  1970 
arte 

Hezkuntza-gimnasia -pedagogia tradizionala 
-ardatza irakaslearengan  

-anatomia 
-mediko-higienikoak 
-militarra 

 
 

1970etik 1980 
arte 

Psikomotrizitate 
psikozinetikoa 

-“laissez-faire” 
-entsegua-akatsa 
-ardatza ikaslearengan 

-unitate psikosomatikoa 
-psikologia genetikoa 

Kirola -ereduaren pedagogia 
-ardatza ikasgaian 

-biomekanika 
-teknika 

Gorputz-adierazpena -sormena -adierazpena-
komunikazioa 
-askapena 

 
 

1980etik 1990 
arte 

Oinarrizko abilezia 
motorrak. 

-arazo-egoerak -eredu motorrak 
-transferentzia 

Kirol hezitzailea -bilaketaren pedagogia -egituraketa, barne-
logika 

Jolasarterako 
kirola 

-animazioa -Kirol-ohiturak 

Kirol 
instituzionala 

-ereduaren pedagogia -elitezko kirola 

Jolasak -alde soziala -soziomotrizitatea 
Gorputz-adierazpena -gorputz-bizipena -musika-erritmoa 
Sasoi fisikoa -entrenamendu-sistemak -esfortzuaren fisiologia 

 
 

90eko 
hamarkadatik 
XXI. mendera 

arte 

Helburu motorrak lortzeko eduki gehienak mugimendu naturaletan (martxa, 
lasterketa, saltoa, kuadripediak, trepak, jaurtiketa, jasotzeak...) eta eraikitako 
mugimenduetan (jolasak, kirol-jarduerak, adierazpen-jarrera, jolasarte-jarduerak...) 
oinarritu dira. Ez dira helburu gisa agertzen, ikasleen gaitasunen garapenerako 
bitarteko bezala baizik. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lehen Hezkuntzan Gorputz Hezkuntzarako ezarritako 
eduki-multzoak izan dira oro har bitarteko: 

-Gorputza: Itxura eta Pertzepzioa. 
-Gorputza: Trebetasunak eta Abileziak 

-Gorputza: Adierazpena eta Komunikazioa 
-Jolasak 

XXI mendean 
zer? 

 
Non gabiltza? 

GHko irakasleekin eginiko elkarrizketaren arabera, GH arloan jaso behar diren 
konpetentzi orokorrak begiratze lanetan dihardute. GH arloko konpetentzi 
espezifikoetan lanketan ari dira  ikastetxeko beste eragileekin batera.  Zentzu 
batean, eremu jakinetan, elkarlana bultza eta konpartitu  nahian dabiltza. Bada, 
GHren konpetentzi orokorrak eremu hauetatik bideratzen ari denik: jokabide motorra 
(psikomotorra), komunikazioa (soziomotorra) eta konpetentzi kulturala.  

 
Beraz, gaur egungo edukiak korronte horietatik datozela ziurtatzen da eta, 

zehazki, koadro horretatik bi ondorio behintzat atera daitezke: 

a) Edukiak areagotzen doaz etengabe.  GHren programaren parte izateko 
gai diren praktika kirol-fisikoen kopurua oso bizkor hazi dela antzeman dugu. 
Hori argi izan eta erantzuna ematea ezinbestekoa da. 

b) Edukiaren etengabeko mugimendua dago. Ia hamar urtero ikus 
dezakegu jarduera-motarekiko aldaketa garrantzitsua ematen dela. Batzuk 
desagertu egiten dira eta oso ezberdinak direnei ematen diete bide. 

Ikaskuntzaren edukiaren balioa ezagutzeko era horretatik, aipatzekoa da 
GHren edukia historian zehar aldatzen joan dela esaten denean, ez dela 
ikaskuntzaren objektua aldatu delako, hori ikasten den era aldatu delako baizik. 
Aldatzen dena ez da jokabide motorraren edukia, GH ulertzeko modua baizik. 
Ikasleak ez du edukietatik ikasten, edukiekin egiten duenetik baizik. 
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Egungo Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Lehen Hezkuntzako 
Gorputz Hezkuntzarako ondorengo ezaugarriak dituen eduki-multzoen 
profilaren alde egiten du: 

1.- Gorputza: Irudia eta Pertzepzioa. Eduki horien bidez norberaren 
burua ezagutzera iritsi nahi da, norberaren eta bere inguruaren pertzepziora. 
Espazio-pertzepzioak topologia-ideietan oinarritzen dira (gora-behera, urrun-
gertu...), espazio-ideiak erritmo-elementuetan oinarritzen dira (orain-gero, 
sekuentzia sinpleak...) espazioa okupatzearen jolasak, espazio- eta denbora-
erreferentziak erabiltzen hasteko (segida, iraupena, aurrerapena, kokapena...). 

2.- Gorputza: Trebetasunak eta Abileziak. Etapa hau salto kualitatiboa 
da koordinazio- eta pertzepzio-trebetasunei dagokienez. Gaitasun fisikoak eta 
oinarrizko trebetasunak garatzean datza, ondoren jarduera fisiko zehatzen 
etorkizuneko praktiketan txertatuko direnak (berariazko gaitasunak).  

3.- Gorputza: Adierazpena eta Komunikazioa. Keinuak eta 
mugimenduak kutsu adierazkor eta komunikatiboa bereganatzen dute. 
Norberaren gorputzaren eta mugitze-aukeren miaketa formen irudikapena, 
imitazioa eta sorkuntza proposatzeko aukera eskaintzen da.  Gorputz-
adierazpenak mugitze-gaitasuna hobetzeko eta mugimenduaren estetika 
baloratzeko gaitasuna aberasteko balio du. 

4.- Jolasak. Jolasak gaitasun-mota guztien elkarrekiko lotura ematen 
duen jarduera oso gisa osatzen dira eta bertan, oreka pertsonala eta gizarte-
harremanerako gaitasuna nabarmendu nahi dira. Jolasa arautu beharrak 
gatazka elkarrizketaren bidez gainditzea dakar. Jolasak mugitze-jardueraren 
forma antolatuetako bat dira, araututa egon edo berezkoak badira ere. 
Bilakaera bat du eta etapa honetan, era espontaneoenetatik, era arautu eta 
espezializatuenetara joango gara. Azken fase horretan, kirolak jada berariazko 
pisu handia izango du, bereziki, duen garrantzi kultural eta sozialagatik. Beraz, 
jolasen adierazpen zabalduena "jolastutako kirol" gisa hartzerakoan osatuko da. 

Jolasak hezkuntza-jarduera gisa duen garrantzia eta eskolan izan duen 
presentzia beti onartu izan da hezitzaile gehienek, batez ere XX. mendeko 
azken hamarkadatik aurrera, ezinbestekotzat hartu izan baita. Egun, jolas-
jarduera horrek garrantzi handiagoa hartu du eta hezkuntza-prozesuaren arreta 
bereganatu du.  

Bigarren Hezkuntzari dagokionez, Lehen Hezkuntzako Etaparen kasuan 
bezala, ezaugarrien finkatze praktikoari begira, kontuan izan beharreko 
elementuak ondoren azalduko ditugun bost eduki-multzotan banatzen dira:  

1. Sasoi Fisikoa. Ezaugarri hauen ezagutza, miaketa, ebaluazio, 
trebakuntza eta garapen-edukiak biltzen ditu osasunerako heziketako beste 
batzuekin lotuz, horiek forma fisiko era arduratsuan hobetzen laguntzen dioten 
heinean.  

2.  Ezaugarri Motorrak. Banakako Jolasak eta Kirolak: Alde batetik, 
koordinazio- eta pertzepzio-aldeak landu nahi ditu. Bestalde, banakako jolas eta 
kiroletako parte-hartzetik abiatuz, autoerregulatzeko gaitasunaren 
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garapenerako bide ezin hobea eskaini nahi du. Azken horrek, gorputzaren 
kontrol handiagoa eskatzen duten berariazko gaitasunak gara ditzan ere 
laguntzen dio ikasleari. 

3.  Taldeko Jolasak eta Kirolak: Lehen Hezkuntzako “Jolas” edukiaren 
bilakaera da. Eduki-multzo honek jolasartea eta aisialdiaren erabilera 
ahalbidetuko duten araututako jarduera fisiko horiei guztiei erantzun nahi die, ez 
baita  komunikabide gehienek betidanik zabaldu dituztenetara soilik mugatu 
nahi. 

4. Gorputz Adierazpena: Lehen Hezkuntzako "Adierazpen eta 
Komunikazioaren" jarraipen gisa ulertu behar da. Gorputzaren, baita keinuaren 
eta mugimenduaren, elementu adierazkorrak, horien harremanak, eta mugitze-
agerpenen adierazpen eta komunikazio aukerak biltzen ditu. 

5. Ingurura Egokitzeko Jarduerak. Helburua ikasleak beraientzat 
ohikoak ez diren hainbat ingurune naturaletan (uretan, mendian, etab.) 
jarduerak garatzeko oinarrizko teknikak ezagutu eta horietan trebatzea da. Era 
berean, inguruneak nahiz une jakin batzuek eskaintzen dizkiguten aukerez 
baliatuz erlazio-mota berriak bultzatu nahi dira. Jarrerazko edukiak ere, 
inguruaren errespetuan oinarritzen den ingurumenaren eta aisialdiaren 
zereginen balioeste gisa ulertzen direnak, aintzat hartzekoak dira. 

Eduki-elementuak eta adinen araberako banaketa zehazteko edozein 
saiakera gaia garatzeko ikuspuntu orokorretik at legoke. Hala ere, edukien 
egituraketak beti arazo bera dakarkigula esan behar da: nola orekatu ikaslearen 
interes eta beharrak zientziaren beraren eskakizunekin. Eduki guztietan hori 
lagunduko duen ideologia-oinarri bat komeni da, kasu guztietan irakastea ez 
baita ezagutza transmititzea, hori sortzeko edo eraikitzeko aukerak sortzea 
baizik. Fraile-k (1998) dioen bezala, ezinbestekoa da ikaslea mundua ulertzeko 
ekoizpen-subjektuaren papera bereganatzen joatea, irakasleak igorriko 
dionaren hartzaile papera har ez dezan. 

Askotan, eredu eklektiko eta ireki bat eratzeak, hezkuntzaren ikuspuntutik 
GHn balio handia duten alternatibetarantz jotzeko aukera eskaini du, nahiz eta 
gehienetan nagusi den ereduaren kopia besterik sortu ez duen.Batetik, berezko 
dituen paradoxa eta eklektizismoek hala ahalbidetu dutelako; bestetik, 
egunerokotasunaren eta sinesmenen eta lanbide eskarmentuen indarrarengatik 
(ez direnak egun batetik bestera aldatzen, ezta BOEk hala badio ere).  

Asko dira gaur egun nagusi den ereduarekiko (Sasoi Fisikoan eta Kirolean 
oinarritua) benetako alternatiba izango diren praktika eta ikuspuntu berritzaileak 
GHn aurkitzea oso zaila dela dioten egileak.  Egungo "Material Didaktiko" 
batzuk berrikusten badira, nagusi den ereduaren eskemen kopiak ikaragarrizko 
errealitatea erakusten duela ikus daiteke. Argitalpen askotan, Sasoi Fisikoa 
multzoak lehentasunezko garapena du, besteek baino askoz gehiago; eta ohiko 
Kirolek lehentasunezko lerroan diraute eta ia curriculum-espazioa ixten dute; 
hutsik gelditzen diren beste saio urriak eskainiko zaizkie gelditzen diren 
multzoei. Adibide nabarmen gisa, horietako batean (MEC, 1994) multzo 
osoarekiko multzo bakoitzaren berariazko pisuaren ondorengo banaketan 
agertzen da: Sasoi Fisikoa: % 30; Jolasak eta Kirola: % 60; Gorputz 
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Adierazpena: % 7; Ingurune Naturaleko Jarduerak: % 3. Aukera horiek eta alde 
nabarmenik gabe, Lasarte-Oriako Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen  edukien 
errealitatea islatzen dute gaur egun. 

Bigarren ondorioa, aurrekoa bezain korapilatsua izan daiteke. Gorputza 
eta mugimendua GHren irizpide nagusiak badira, jai dago Parlebas-en iritziz 
(2011): ikusitako helburuetan gorputz heziketaren parte hartzea askoz urriagoa 
izango baita. Higienismo atzerakoi batera eramango gaitu, eta ez dugu 
hezkuntzan parte hartze handirik edukiko; ez dugu XXI. mendeko herritarraren 
eraiketan parte hartuko. Jokabide motorea kontzeptuak apurtu egiten du 
gorputz eta arimaren arteko dualismoa Parlebasen esanetan, eta hori egin 
ezean, hezkuntzaren balioak arimarenak izango dira. Gorputz hezkuntza arloko 
irakasleak, soilik, ikasleen giharrak eta hezurrak sendotzeko baliagarriak izango 
dira. Objektu zientifikoa jokabide motorea izatean, egungo hezkuntzan bete-
betean sartzen gara. 

3.4.- GORPUTZ HEZKUNTZA-REN IRAKASKUNTZAREN INGURUKO 
CURRICULUM-PROPOSAMENAK  

Aztertzen ari garen testuinguru honetan, ikertu den eremuan aurkitu 
denaren berri ematea litzateke egokiena. Hainbat autorek dioenez (Tinning, 
1992; Kirk 1990), gorputz hezkuntzako curriculuma ez da hobetuko adabaki 
(arazo bat konpontzeko edo, hartzen den behin-behineko erabakia) azkarrak 
jarriz edo goitik behera hertsaturiko hezkuntza politikak aplikatuz, irakasleak 
profesionalki garatuz baizik, eta horrekin, loturik, gorputz hezkuntzako 
ezkutupeko curriculuma agerian ezartzeko konpromisoa hartuz. Kirk-en harira, 
kezka gaitezen bizikiago tradizioz sexismo, lehia eta bazterkeriaz karga-karga 
egin ditugun proposamenen azpiko ondorio etiko eta moralez. Ez hartu beste 
hizkera mordoilo tekniko- didaktiko bat ikasteko arriskua, bidera dezagun 
ahalegina ikasleen osoko garapen harmonikoa gauzatzen laguntzera, 
curriculumaren funtsa bistatik galdu gabe. 

Gure herrialdean GHren irakaskuntzaren inguruan gehien erabili izan den 
bibliografian, zaila da curriculum-teoria desberdinak zehaztasun eta 
sakontasunez azaldu eta aztertuko dituzten lanak aurkitzea; eta are arraroagoa 
da aipatu azalpen horiek GHren munduari aplikatuta aurkitzea. Baina, gauza 
horiek esplizitu egin ala ez, GHn egiten diren curriculum-proposamen guztiek 
oinarri gisa curriculum-teoriaren bat dute eta gutxi gorabehera argia den 
moduan adierazten dituzte beren oinarri diren proposamen didaktikoak eta 
curriculum-diseinuak. 

Erabilitako bibliografia, GHren inguruan dauden alde eztabaidagarriak 
argitzeko ekarpena egin dezaketen ideia eta heziketa-proposamenera 
hurbiltzeko oinarrizko euskarria izan da.  

Hezkuntza-sistema sortu zenetik gaur egunera arte, eskolako Gorputz 
Hezkuntzak era ezberdinean erantzun dio “zer” irakasten den galderari, azken 
finean, gizarte eta kulturarekikoek zehaztu baitituzte praktikak. Hori dela eta, 
edukien hautua, Gorputz Hezkuntzaren irakaskuntzaren teoria ezberdinetan 
eragina izan duten ikuskera ontologiko, ideologiko eta metodologiko 
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ezberdinekin batera egin da. Ikuskera ezberdinek, hein handi batean, edukia 
zehaztu dute eta horrek ikasgaiaren irakaskuntzaren inguruan teoriak sortu ditu.  

Gorputz hezkuntzaren  inguruan ikuskatutako bibliografiaren  arabera, 
zenbait egilek (Lopez, Monjas eta Perez,2003) GHn bi eredu eta ikuspuntu 
handi ezberdintzen dituzte ikuspegi praktikoa eta kritikoaren alboan:  bata, 
mekanizista, errendimenduari begirakoa (gorputza-makina ereduan eta zientzia 
biomedikoetan eta kirol-zientzietan oinarritua) eta bestea, heziketa eta parte-
hartzeari begirakoa (bizitako eta sentitutako gorputz-ereduetan oinarrituta, hezi 
daitekeen gorputza, ikus daitekeen mugitze-ekintza...). 

Eredu honekin alderatuta, aztertutako bibliografian, Grundy (1991) eta 
Carr eta Kemmis (1988)  gehiengoaren ohiko diskurtso teorikoak eta GH 
lanbidean ezik formakuntza mailan hedatu direnak, kasu gehienetan 
errendimenduari begirako Arrazionaltasun Tekniko-teoriko diskurtsoak   izan 
direla diote GHri dagokionean (Kirk, 1990; Tinnig, 1996; Pascual, 1997;Fraile, 
1999) non onartzen den GHko formazio arloetan errealitatea neurgarria eta 
programagarria bezala kontsideratzen den, ondorioz ikasleak ez du ikasten 
bere eguneroko jardunean gaia txertatzen. Beharrezko eta ezinbesteko 
helburutzat jotzen du irakasle batek lehenik eta behin, haurra herritartu eta 
harremanezko jarrera baikorretan murgiltzen saiatu behar duela (Fernández 
Balboa, 2000). 

 Arrazionaltasun Praktikoak, berriz, gizarte-zientziek berezko izaera 
berezia izan behar dutenaren ideia du oinarri, eta beraz, gizarteko fenomenoen 
azterketarako (Etxeberria, 1995) berezko metodoaren garapena eta osatzea 
eskatzen du (eta ez natur zientzien aplikazio zuzena). Nabarmena izan da orain 
gutxi arte GHak motrizitatearen arlo prozedimentala soilik ulertu duela eragin 
praktiko gisa (Arnold, 1991), ulertuaz hau ezagutza praktiko bezala eta 
dagokion teoriari lotua. Adituen askoren iritziz, GHren ezagutza maila ez da 
ezer ezagutza praktikorik gabe, eskaera sozialei muzin eginaz (Fraile eta 
Hernández Álvarez, 2006). Hauen iritziz, arrazionaltasun hori zientzia 
hermeneutikoetan dago oinarritua eta bere ekoizpenak bizitza soziala 
interpretatzen duten txostenak dira. Txosten horien bidez, pertsona eta taldeen 
pentsamendu eta ekintzen funtsean dauden prozesu historiko eta sozialak 
argitu nahi dira eta horri esker, egungo gizarte- eta hezkuntza-egoerak 
benetako egoera zehatzetan interpretatzeko aukera eskaini. 

Jarraian, Lopez, Monjas eta Perez-ek (2003) eginiko bi arrazionaltasun-
markoen arteko konparaketa taula azalduko da era labur batean. Gorputz 
Hezkuntzaren egungo errealitatearen inguruko azterketa hobeto ulertzen 
lagunduko baitute eta hala, ulermen-maila hori eskuratuta, Lasarte-Orian 
aurkitu dugun egoera hobeto ulertuko dugu.  
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12. Koadroa. Arrazionaltasun-markoen arteko konparazio-taula. Lopez, Monjas eta Perez-ek (2003) 

 ARRAZIONALTASUN 
TEKNIKOA 

ARRAZIONALTASUN 
PRAKTIKOA 

PARADIGMA 
Izendapenak 

-Positibista, teknologikoa, 
Arauemailea, Kuantitatiboa, 

Nomotetikoa, Prozesua-produktua 

-Naturalista, Interpretaziozkoa, 
Ekologikoa, Kualitatiboa, Ideografikoa... 

Ezagutzaren interesak -Teknikoa -Praktikoa eta burujabetzari begirakoa  
 

 
Honakoa azpimarratzen da 

-Errendimenduan eta ekoizpen 
eraginkorrean, eta azken emaitzetan 
-Objektibotasunaren, teknifikazioaren 
eta neurri zientifikoaren asmoan 

-Irakatsi eta ikasteko prozesuetan (bere 
hezkuntza eta jokoan jarritako balioen 
eta bitartekoen kalitatea)  
-Kualitatiboarekiko, emandako 
esanahiekiko, kulturalarekiko interesa. 

 
Nagusi den   pentsamendua 

-Burokratikoa, ohikoa, eta 
despertsonalizatua. 
 
-Gatazkak eta problematikak arazo 
teknikoetara murriztea.  

-Praktikak arrazoiketa-modu gisa 
ulertzen ditu (egoera sozial konplexu eta 
benetakoen aurrean deliberazio 
praktikoa) 
-Konpondu beharreko gatazkak sortzen 
dira, nagusiki parte-hartze etikoa 
eskatzen dutenak 

 
Irakatsi eta 

ikasteko prozesuak 

-Oinarri konduktista eta eraginkorra. 
-Hezkuntza jokabide-ereduen 
aldaketa gisa 
-Irakaskuntza teknologia gisa  

-Ulermenerako Irakaskuntza 
-Ezagutzaren eta pentsamenduaren 
egituren garapena bilatzen du. 
-Irakaskuntza arte gisa.  
 

Irakaskuntzaren 
ikuskera 

-Ikus daitezkeen gertaera eta 
portaerak. 
-Zenbagarria eta orokorgarria  

-Beharrezkoa eta aldakorra 
 
-Idiosinkratikoa eta holistikoa 

Curriculum-ikuspegia -Curriculum-programazioa helburuka -Curriculuma proiektu eta prozesu gisa 
ulertua 

 
Teoria- Praktika 

Harremana 

-Praktika ezagutza teoriko eta 
zientifikoaren aplikazio tekniko gisa 

-Teoria-praktika harreman dialektikoa 
(ezagutza teoriko-ezagutza praktiko) 
-Ezagutza praktikoaren eta teoria 
praktikoaren sorkuntza 

 
 
 
 

Heziketa-ebaluazioa 

-Azken emaitzen eta lorpenen 
eraginkortasunaren egiaztapen 
tekniko gisa (neurketa objektibo eta 
zientifikoa)  
 
-Neurri eta kalifikazio gisa. 
-Hezkuntza-sistemaren funtzio 
sozialak zilegi bihurtzen dituen 
elementu gisa: sailkapenak, 
errepikapena, boterea eta kontrol 
soziala 

-Prozesuetan oinarritzen da (ulermena 
bilatzen du); metodologia kualitatiboa eta 
interpretazio-aldeak. 
-Ebaluazioa hausnarketa, eztabaida, 
azterketa eta sortze beraren 
prozesuaren hobekuntza gisa. 
-Jardueretan eta irakatsi eta ikasteko 
prozesuetan integratua. 
-Praktikaren inguruko prozesuekin 
(ikerketa-ekintzekin) lotua 

Diskurtsoa eta 
ideologia 

-Hoztasun eta neutraltasun 
teknikoaren itxuraren azpian 
neoliberalismoa eta merkantilismoa 
daude. 

-Hezkuntzaren izaera etiko eta 
politikoaren, eta horien (ez beti) oinarri 
diren ideologia demokratizatzaileen 
azalpena  

 
Diskurtso batean edo bestean arrazionaltasun ezberdinen eta irakaslearen 

jarrera ulertzeko eta azaltzeko moduen artean dauden loturen azterketan 
sakontzen denean, erraz ikus daiteke ikasleen elkarreragin sozialak, beren 
artean edo ikasgaiarekiko, erabat aldatzen direla arrazionaltasun batean edo 
bestean.  

 
Gorputz Hezkuntzaren bi ikuspegietan gatazka bera aurki dezakegula uste 

dute: Errendimendurako Arrazionaltasun Teknikoa versus Arrazionaltasun 
Praktikoa- hezigarria. Horrela, Arrazionaltasun Teknikoan oinarritutako Gorputz 
Hezkuntzaren ikuspuntuak GHren helburuen inguruan duen diskurtsoa 
errendimendurako gorputz- eta kirol-eredutik gertuago egon ohi da, baita 
helburuen arabera egiten den curriculum-proposamenetik ere; Arrazionaltasun 
Praktikoan oinarritutako ikuspuntuek GHren helburuen inguruan egiten duten 
diskurtsoa, aldiz, gizabanakoaren parte-hartze eta garapen pertsonalari 
begirakoa izan ohi da eta gainera, curriculuma proiektu eta prozesu gisa (edo 
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gutxienez joera hori duena) hartzen duen ikuskerarekin batera joan "ohi" da. 
Hona hemen hori guztia laburbiltzen duen eskema: 

EZAUGARRIAK ARRAZIONALTASUN 
TEKNIKOA 

ARRAZIONALTASUN 
PRAKTIKOA 

GORPUTZ HEZKUNTZAren 
IKUSPUNTUA (ikuspegia, 

diskurtsoa) 

 

Errendimenduzkoa 

 

Parte-hartzailea, hezigarria 

CURRICULUM IKUSPEGIA  Helburuen araberako curriculuma Curriculuma Proiektu eta Prozesu gisa 

 
Lasarte-Oriako DBHko ikastetxeetan hautemandakotik, azken curriculum-

ezaugarri horiek nolabaiteko eklektizismo nahasi batean ikus daitezke 
irakasleak elkarrizketatu eta ondorioak atera ondoren. Hala ere, baliteke nagusi 
den ereduaren errepikapenaren araberakoa izatea (errendimendua edo 
helburuen araberako curriculuma), sarritan ezagutzen edo hobeto moldatzen 
den bakarra baita; kasu gehienetan, hezteko erabili den ohikoena eta ikerketa 
honetan aztertutako bibliografia, curriculum-arlo eta "testuliburu" askotan 
aurkitu  dena, nahiz eta arrazionaltasun praktikoaren aldeko joerak  gero eta 
ugariagoak diren.  

Beraz, GHren errendimenduzko ideiak, heziketak eta ikuspegiak, 
bibliografian edota argitaletxeetan ez ezik, unibertsitateetan eta eskoletan ere, 
babesa aurkitu dute urte luzez. Egoera horretan, zaila dirudi norberaren parte-
hartze eta garapenari zuzentzen zaion ikuspegiaren aukera edo curriculum-
diseinuak beste era batera egin daitezkeenaren aukera kontuan hartzea edo 
antzematea; hau da, curriculuma osatzeko beste era batzuk egon daitezkeela 
kontuan hartzea. 

Curriculum-arrazionaltasun hori asko gailentzen da (kultura profesionalean 
oso txertatua egon delako urte luzez) eta, beraz, beste "curriculum-ereduen" 
adibideak jartzerakoan oso zaila egiten da helburuen araberako curriculumetik 
modu argian aldentzea; aurkezten diren "alternatiba" guztiek dituzte helburuen 
araberako curriculumaren ezaugarriren bat edo batzuk.   

Lehen Hezkuntzako GH alorreko curriculum-ikasgai gehienek (2006ko 
Gorputz Hezkuntzari buruzko Euskal Curriculumaren diseinu berriaren 
zirriborroa barne), GHren ikuspegi tradizionalenak errepikatu eta betikotzeko 
diskurtso filosofiko-ideologiko berdina edo antzekoa mantentzen dute 
(arrazionaltasun teknikoa = Errendimendua) eta GH lanbidea ulertzeko eta 
praktikatzeko modu desberdinak azaleratzea oso zail bihurtzen dute, nahiz eta 
bere garaian Gasteizko Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultateak 
bere saiakera egin zuen borradore honen inguruan proposamen bat 
aurkeztuaz. Behin eta berriz ikusi izan den desoreketako bat testuen 
hitzaurreen artean dagoen tirabira garbia da, bertan, erreforma-
terminologiarekin hitz egiten da (ikaskuntza esanguratsuak, berrikuntza 
pedagogikoa, etab.) baina helburu zehatz batzuk lortzeko egiten diren arauen 
jarraipena da ezaugarri nagusiena (eraginkortasun terminoetan ebaluatzen den 
ekintza); arrazionaltasun praktikoak, aldiz, iritzi moralak lantzea eta egon 
daitezkeen gatazkak konpontzea dakar, egoera jakin eta konplexuen aurrean 
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erabakiak hartzea eskatzen baitu.GH arloa, marko honetatik at egon ez dadin 
terminologien  arteko adostasuna edo argitze bat beharrezkoa izango da: 
gorputza, mugimendua, portaera motorra edo jokabide motriza. 

Burututako ikerketak, zenbait egilek definitutako Arrazionaltasun 
Praktikoaren ereduetara moldatzen diren praktika hezigarriak aurkitzea oso zail 
bihurtzen du, hezkuntza-errealitatea berreraiki ahal izateko lehenik hori ulertu 
eta interpretatu behar denaren baldintza dagoelako (Santos Gerra, 1990)3; 
bestalde, zaila izan ohi delako hezkuntza-egoera zehatzetatik aldaketen 
nahitako prozesuak saihestea. Edo, beste modu batera esanda, hezkuntzaren 
munduan ez da logikoegia gure buruak begiratu eta deskribatzera soilik 
mugatzea.  

Ikus daitekeenez, ikuspegi ezberdinak ez dira neutralak, ez ideologikoak 
ezta politikoak ere, eta horrek haien arteko gatazkak sortzen ditu. Zalantzarik 
gabe, gaur egun Lasarte-Orian eta inguruan, lehen ikuspegia da 
(Errendimendurako gorputz- eta kirol-diskurtsoa) gailentzen dena eta 
hegemonikoa; eta egun dugun marko sozio-politikoa dela, alde batetik, eta gure 
egungo kirolaren norabide gero eta ideologizatuagoa dela, bestetik, ikuspegi 
hori gero eta indar gehiagoz inposatzea edo onartzea errazagoa izango dela 
ustearen aldekoak gara.  Zentzu horretan, bigarren ikuspegiaren egoera nahiko 
sinbolikoa izaten jarraitzen du. 

Gorputz Hezkuntzaren bigarren ikuspegi horren (Arrazionaltasun 
Praktikoa) izaera marjinalak  hezkuntza-praktikan arazo handiak sortzen ditu 
ikastetxe barruko GHren jarduna eta eskolaz kanpokoa uztartu nahi denean, 
batez ere ideia hau eskolaz-kanpoko jardueretara murgiltzen denean. Hori bera 
ondoriozta daiteke “jokoetatik edo kiroletatik aske diren jarduerak”, “jolas 
askeen ludoteka” edo “herritarren parte-hartze jarduerak” antolatzen diren 
egunetan ematen diren datuak eskuan hartuta. Horrelako prestakuntza jaso 
duen irakaslea edo  monitorea  bere lan profesionalean parte-hartze bultzatze 
ideia honetara  hurbiltzen denean, sarritan ikasleen gurasoen aldetik ere 
aurkakotasun sendoa aurkitzen du, horiek pentsatzeko modu bakar eta nagusi 
bezala pentsaera positibista aurkezten baitute. Horrek curriculum-proposamen 
eta -praktika benetan inkoherente eta nahasiak eragiten ditu, lehen aukeraren 
helburuak finkatzea nahi izaten baita. Horrek dakarren ondorio ohikoena 
eklektizismo berezia duten eta onartzen zailak diren proposamenak sortzea da 
(bereziki, lehen proposamenak eragiten duen kirolari on eta txarren arteko 
“iragazki” eragina dela eta), edo bestela, bigarren proposamenarekin erabili ohi 
den aldaketaren inguruko mozorrotutako lengoaia hartzea, benetan aldaketarik 
ez dakarrenean; horri guztiari, Gorputz Hezkuntzako irakasleen portzentaje 
handi batek pairatzen dituen barne-gatazkak, balioak eta praktikak zalantzan 
jartzea (bai sozialak, baita kulturalak ere) edota zalantza, estutasun eta 
ezintasun sentimenduak gehitu behar zaizkio gainera. 

                                                 
3
Horri dagokionez, Elliott (1990:210): La Investigación-Acción en Educación. Madril. Morata. Azaltzen duenez, 

testuinguruaren inplikazio sozial eta politikoak, baita hezkuntza-praktika mugatzen duten egiturak esplizitu bihurtzea 
ere, ikerketa-ekintza prozesuetan  ere agertzen dira (arrazionaltasun praktikoan oinarrituak), beraz ez dago 
ezberdintasun handirik azalpen praktiko eta teknikoaren artean.Antzeko ideien defentsan dago baita Fernández Sierra 
(1994:304). 
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Gaur egun ematen diren testuinguru horretako baldintzetan eta baldintza 
sozio-historikoetan, benetan premiazkoa da ulertzea aldaketek ezin dietela 
helburuei, edukiei, irakaslearen ereduari edo irakaskuntza-metodologiei soilik 
eragin. Funtsezkoa edo komenigarria bai behintzat, beraz, inposatu diren 
GHren sinesmen, eredu eta ikuspuntuz osaturiko multzo konplexu osoaz 
eztabaidatzea edo hausnartzea.  

3.5.- HEZKUNTZA CURRICULUMA ETA GORPUTZ HEZKUNTZA 
AURREZ-AURRE XXI. MENDEAN 

Curriculumaren bidez lantzen diren edukiak ez dira izan oraintsu arte 
eztabaidarako elementu. Literatura pedagogikoan, curriculumaren beste osagai 
guztiak –metodologia, ebaluaketa...– guztiz eztabaidatuak izan dira, baina 
edukiek ez dute arazo handirik sortu. 60ko hamarkadatik gora, gorputz 
hezkuntzan egin dira edukiari buruzko eztabaida  handiak, pentsalari kritikoak  
izanik edukiaren izaera politikoa agerian utzi dutenak. Eurei esker baiezta 
genezake diziplinetan antolatutako ezagutza zientifikoa baino zerbait gehiago 
dagoela edukietan. 

Applek (1996:63) dioen moduan, “jendearen ustetan eskola gizakiaren 
garapenerako beharrezko tresna baino ez den arren, irakasten dena ez da ez 
objektiboa ez eta neutroa ere, hezkuntza sistemaren kontrola daukanak 
ezartzen duelako irakasten den hori”. Honela, bada, gure eguneroko 
bizimoduaren eta eskolan irakasten den edukiaren artean erlazio zuzena 
dagoela antzematen da, curriculumaren edukietan egongo den horretan inoren 
ikuspegiak baino ez dira agertuko eta. Horrenbestez, beste guztia aipatu ere ez 
da egingo, edo aipatzekotan, bakoitzak ura bere errotara eramanda. 

Iraganera itzuli bat eginez, Curriculuma XIX.mendean sortu zen eskolan 
zein eduki landu behar ziren zehazteko4. Bilbaoren ustez (2003), hiru dira XIX. 
mendeaz geroztik egon diren curriculum-ereduak: paradigma positibista 
(ikuspegi teknologikoa); paradigma interpretatzailea (ikuspegi praktikoa); eta, 
azkenik, paradigma sozio-kritikoa (ikuspegi kritikoa). 

Hego Euskal Herrian bi curriculum-eredu daude, Euskal Autonomia 
Erkidegoan bata eta Nafarroan bestea. Eredu horiek paradigma praktikoan 
kokatu izan dira nagusiki (Bilbao, 2003). Oinarrian jasotzen da curriculuma 
eskola bakoitzaren beharrizanei egokitu behar zaiela, eta irakaslea dela 
egokitzapen horren arduraduna. 

Edozein kasutan, esan daiteke 1970eko hamarkadetatik hona ikuspegi 
pedagogiko berriak sortu diren arren, horiek ez direla, oraindik, guztiz txertatu 
Hego Euskal Herriko curriculum-ereduetan. EAEko curriculumak Nafarroakoak 
baino ikuspegi berritzaileagoa izan arren, gabezia nabarmenak  azaleratzen 
dituzte aditu askoren esanetan. Nafarroakoaren kasuan, eredu zaharrari 
jarraitzen diola esan daiteke, edukiak zurrun aurkeztuz  eta ezagutza 
kontzeptualak lehenetsiz. 

                                                 
4
Hego Euskal Herriko curriculumaren abiapuntua Moyanoren legea (1857) dugu, irakaskuntza-sistema espainiarra 

ezarri zuena (Bilbao, 2003:59); Iparraldekoa, berriz, Jules Ferryren legeak (1881) ezarri zuen. 
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Ereduetatik at, azken urteotan buelta asko eman zaio curriculum 
kontzeptuari. Amaigabeko zerrendak atera dira curriculumaren definizioekin. 
Gai honi buruz egin den lan berri bakoitzak sortu izan du aldi bakoitzean 
horietako berriren bat, gero guztien sintesi bat egin eta beste definizio berri bat 
eskaintzeko. Definizioen taxanomiak egin izan dira, eta postura hartze-
ideologiko eta kontrajarritako jarrera pertsonalak ikusi nahi izan dira aipatutako 
autore desberdinen artean. Curriculumaren  kontzeptua akademikoen arteko 
eztabaida leku bihurtu izan da, eskolako praktikaren esparruan proiekzio 
eskasa lortuz, aurkezterakoan ematen zitzaion konplexotasun eta indefiniziozko 
aurarengatik seguruena. 

Erreforma garatzen duten dokumentuetan, hala ere, eta oso interesgarria 
da hori ikustea, kurrikuluaren kontzeptuaren bertsio guztiz sinplifikatu bat 
hartzen da. 

Laburtuz, erreformak curriculum-aren aurrean hartu duen definizioa 
honako hau da: 

Definizioa: “eskola hezkuntzaren helburuak erabakitzen dituen proiektua, 
hau da, kulturaren alderdiak eta eskola kulturara inkorporatzearen alderdiak, 
eskolak sustatu nahi dituenak eta ekintza-plan egoki batean proposatzen 
dituenak, helburu horiek lortzeko asmotan (OKD,21.or.). 

Ulertzen da eskola-curriculum-ak zehazten duela eskolak eskola-adinean 
dauden subjektuei eskaintzen dien garapen pertsonala lantzeko eta ikaskuntza 
berriak bereganatzeko aukera guztien multzoa. Estatuak hezkuntzarekiko duen 
konpromisoa zehazten da bertan, konpromiso hori bi mailatan azalduz, bai 
galdakizun/asmoen mailan (eskolatutako subjektuek ikasi behar dutena) eta bai 
hori lortzeko haien esku jartzen dituen baliabideen mailan (irakaslego, 
erakunde, eskolatze-antolamendu, baliabide material, etab.). 

Eskola berri baterako bide horretan, beharrezko eta eraginkortasun osoko 
tresna izango dela curriculum-a, begi bistakoa dugu. Hezkuntzaren zeru-
sabaian termino izar moduan azaldu izana ere ez da txantxetako gauza. Kontua 
ez da  “egunera egote” hori justifikatu beharrez noiznahi curriculum-a aipatzen 
ibili behar izatea. Kontua da haren postulatuetan, hark ukitzen duen tematikan 
eta bere baitan sortzen diren eztabaidetan, etab.etn sartua egon behar dugula, 
alegia guzti hori gure esparru profesional bihurtzeko eta, bakoitzak duen 
espezialitate berezi horretatik landa, irakasleok elkarren artean profesionalki 
lotzen gaituen beste zerbait hori izatera iristeraino sartuta (horregatik pentsatu 
nahi dut irakasleok garela curriculum-aren profesionalak). 

Hezkuntza sistemetan ikasgai arautu gisa finkatu zenez geroztik, gorputz 
hezkuntzak (kontzeptua osatzen duten bi eremuetan, hezkuntzan eta fisikoan, 
alegia) barne eztabaida bizi izan duela aipatu dugu lehen kapituluan.Polemika 
horren parte handi bat, termino batek bestearen gainean izan dezakeen 
hegemoniari dagozkion kontuak jorratzen direnean agertzen da: zein den 
garrantzitsuago, alegia, alderdi akademiko edo intelektuala ala gorputz, 
motrizitate eta fisikoari dagokiona. 
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Mutur bi horiek termino erradikaletan definitzeko unean, batean GHren 
planteamenduak inongo baliagarritasun intrintsekorik ez dutela ikusiko dugu; 
horien justifikazioa, heziketa doktrina batetik edo beste batetik balioen 
transmisioa egiteko ibilgailu izatea baizik ez litzateke. Beste muturrean, 
muskulua eta etekin fisikoa lantzera bakar-bakarrik orientatutako gorputz 
hezkuntzaz ariko ginateke. 

Noski, izaera orokorreko heziketa ekarpena eta gorputz hezkuntzaren 
motrizitate eta gorputz alderdien balio intrintsekoaren arteko oreka gune 
egokienaren bilaketa da GH arloa etengabe berrikusteko motiboa eta indar-
indarreko arazoa. 

XX. mendean zehar GH ikasgaiaren curriculumaren garapenean eragina 
izan dute hainbat hezkuntza joerak eta doktrinak; honakoek aurreko 
planteamenduetako zenbaitekin haustea ekarri ez ezik, kontraesanik sortu ere 
egin dute. Eztabaida gunerik garrantzitsuenetako bat, curriculum horretan kirol 
edukiek bete izan duten rola izan da. Gai honi dagokionez, elkarren kontrako 
jarrerak eta anbibalenteak ere topatzen dira: alde batetik, fenomeno soziala den 
aldetik, kirolak duen izari eta garrantzia direla medio, berarekin zerikusia duten 
edukiak nekez bazter daitezke GHren curriculumetik. Bestetik,kirolak hezkuntza 
sektore zenbaitetan, mesfidantza ez ezik, ageriko arbuioa ere sortarazten du.  
Horren guztiaren ondorioz, GHren eginkizuna ulertzeko garaian, bere izaeraz 
eta baliagarritasunaz eztabaida planteatzen da behin eta berriro: bertan ageriko 
dira batzuek eta besteek era guztietako ekarpen eta onurei ematen dizkieten 
lehentasunen arteko desadostasunak, bai erdietsi nahi ziren heziketa alorreko 
asmoei dagokienez (nekez  egiazta daitezkeenak, horietakoren bat gauzatzen 
bada) baita motrizitate-gaitasunaren garapenean izaniko eragin onuragarriei 
dagokienez ere (honakoak zientifikoki egiazta daitezke). 

Arazo multzo honek XX. mendearen azken laurdenean eragin nabarmena 
izan du eskolako GH gauzatzen den testuinguruko populazioaren iritzian.  

3.5.1. Gorputz Hezkuntzaren hezkuntza-balioa eta garrantzia XXI. 
Mendean 

Irakasgaiaren berrikuspen historikoan zehar, irakasgaiaren balioa ez dela 
egonkorra izan baieztatu ahal izan dugu, balioa bera gizarte-, kultura- edo 
politika-interesen arabera aldatu egin baita. Historikoki, irakasgaia eskola-
curriculumean egoteko adierazi izan diren arrazoiak gutxitan izan dira 
hezkuntza-arlokoak eta baliorik gabekoak, helburu militar, higieniko eta 
politikoek sustatutako asmo baliagarrien araberakoak gehiago izan baitira edo 
kontrola, norberaren diziplina edo sexuaren araberako desberdintasunak 
bezalako balio jakin batzuk irakasteko asmoen araberakoak. GHtik balioen 
gainean hezteaz hitz egiten denean, oraindik ez dira/gara irakasle nahiko 
helburu hori betetzea bere/gure zeregina dela pentsatzen dutenak. Bistan da, 
balioen gaineko hezkuntza barne hartzen ez duen hezkuntza ez dela benetako 
hezkuntza izango.  
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Gorputz Hezkuntzaz hitz egitean, ez da zalantzan jartzen irakasgai 
hezigarria dela. Gainera, irakasgaiaren aplikazioa positiboa dela ere ez da 
zalantzan jartzen, aldiz, irakasten dena eta irakasteko moduak zeresanik 
ematen du. 

Hirurogeiko hamarkadan, hainbat filosofo eta pedagogo GHren hezkuntza-
balioaren inguruan gogoeta egiten hasi ziren, une horretara arte ez baitzen 
benetako ardurarik erakutsi gai horrekiko. Gaur egun, aurreko atalean adierazi 
bezala, GH Lehen eta Bigarren Hezkuntzako curriculumean txertatzeko arrazoi 
ugari aurkeztu dira; hala ere, oraindik ere eztabaida bizia izateaz gain, 
irakasgaiak hezkuntzaren ikuspegitik duen garrantzia bera ere zalantzan jartzen 
da. Azken gaiaren inguruko eztabaida diskurtsoek harturiko norabide 
ezberdinek sortua da eta horrek irakasgaiaren sendotasunik eza adierazten du:  

"(...) argi geratu da GH oso aspalditik egon dela hezkuntza-curriculumean 
nahiz eta gorabehera handiak izan dituen. Aitzitik, paradoxikoa da aipatu lekua 
betetzeko zeuden arrazoiak inoiz ez argi izatea. Aipatu kontraesanaren 
funtsean GHren hezkuntza-izaera eztabaidatua kokatu behar dugu. Izan ere, 
GHk ikasleei benetako esperientzia hezigarriak eskaintzen dizkien zehaztean 
datza arazoa" (Contreras, 1998:49). 

Baliteke baieztapen hori harriduraz eta erresistentziaz hartzea, baina, 
beharrezkoa da GH desmitifikatzea benetan hobetu nahi bada. Zentzu horretan, 
ados gara, ikasleak hezi ahal izateko, norberak oinarri eta proposamen 
pedagogikoak zintzoki aztertzeko gai izan behar duenaren ideiarekin. Hala ere, 
horrelako  azterketarik ez da aurkitzen irakasleen artean, ez eta GHren 
literaturan bertan ere. 

Egile ugarik beren defentsa teorikoa GHk heziketarako duen ahalmenean 
oinarritu dute, irakasgaia, benetako pedagogo gisa baino, nolabaiteko 
funtzionario huts gisa jardunarazten gaituzten egungo uste eta praktika asko 
zuzentzen dituzten ameskeria eta paradoxen sistema ideologikora eramanez. 

Kirk-ek (1990), Peters-ek (1966) "balio handiko jarduerak" deiturikoen 
hezkuntza-balioaren inguruko teoriak aurkeztu zituen. Aipatu kontzeptutik 
abiatuta, egileak GHren hezkuntza-garrantziari mugak jarri zizkion eta irakasgai 
intelektual edo garapen kognitibokoen (Zientziak, Historia, Filosofia...) eta 
okupazio-irakasgai edo "ez intelektualen" (Gorputz Hezkuntza, Eskulanak...) 
arteko lehentasun-maila zehaztu zuen5. Beraz, badirudi balio handiko 
hezkuntza-jarduerak adimenari eragiten diotenak izango direla. 

"Hala, definizioz, jarduera fisikoak biltzen dituen okupazio "ez 
intelektualek" ezin dute hezigarriak izan". (Kirk, 1990:61). 

 

                                                 
5
Kirk (1990:61): "Peters-en iritziz, kirol-jokoek ezin dute, Zientziak eta Historia diren moduan, balio handiko jarduerak 

izan, lehenik, kirol-jokoak "ez direlako serioak" ezin baitituzte bizitzaren beste arlo batzuk argitu, ezta bizi-kalitatea 
hobetzen lagundu ere. Horren arrazoia da kirol-jokoek ez dutela eduki kognitiborik, "nola jakitearen" edo trebetasunen 
ingurukoak baitira eta ez "zer jakitearen" edo gertaera eta kontzeptu abstraktoen ingurukoak. Bigarrenik, beren 
emaitzek esanahi moral eskasa dute, eta, beraz, nekez aldatuko dute pertsonak munduaz duen ikuskera, kirol-jokoak 
espazioan eta denboran mugatuak baitaude, edo Peters-ek dioen bezala, "bizitzaren interes nagusitik bereizita" 
baitaude. 
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Hitz horiek GHk historikoki jarduera intelektualen nagusitasunaren aurrean 
izan duen borrokaren isla dira. Borroka horrek, gaur egun ere, bizirik dirauela 
esan daiteke. Egia esan, GHren balio pedagogikoa onartzen duten zenbait 
baieztapenetan ere, gure iragan kulturalak oinordetzan utzi dizkigun zenbait 
aurreiritziri eusten zaiela antzeman daiteke; hala adierazi zuen Kirk-ek (1990) 
Peters-en tesiaren ondorioak azaltzerakoan. 

"(...) Petersen eskemaren barruan, jarduera fisikoek ez dute baliorik bere 
horretan, hezkuntza-balioko irizpiderik ez baitute; baina curriculumean tresna-
balioa izan dezakete balio handiko beste gaitasun batzuk garatzeko 
helburuarekin". (Kirk, 1990:61). 

Halaber, gero eta sarriago entzuten da, esparru akademiko edo 
profesionaletan zein komunikabideetan, kirola edo ariketa fisikoak etengabe eta 
neurrian egiteak onura fisiko eta psikologikoak eragiten dituela. Teorikoki 
orokortua dagoen uste horren oinarria, fisiologiaren eta kirolaren eta ariketa 
fisikoaren psikologiaren alorretan burutu diren hainbat ikerketa zientifiko dira, 
horiek izan baitira azken hamarkada hauetan, modu egokian gainbegiratutako 
ariketa eta kirola eskolan egitea gaixotasun ugariri aurrea hartzeko eta beste 
hainbat tratatzeko modu eraginkorra dela egiaztatu dutenak. 

Izan ere, lehen ameskerietako bat baliteke aplikazio horretan oinarri eta 
asmo baliagarri batzuk ditugula izatea, azken finean, hezkuntza-balio 
nagusienetako baten gisa honakoa bilatzen baita: osasuna sustatzea eta 
ikasleen sasoi fisikoa hobetzea GHren barruan.  

Hala ere, gauzak dauden moduan, asmo horiek ezin dira bete. Lehena 
lortu ezina da, GHko irakasleen prestakuntza-zentroetako bakar batek ere, 
nahiz eta SHEEak, GHINak, maisu-maistren eskolak edo unibertsitate pribatuak 
izan, ez baitu osasunean espezialista izango den inor prestatzen. Gaur egun,  
GHko irakasle batek, zail du horren inguruko oinarrizko ideiak eskuratzea, eta 
eduki dezaketen apurra inola ere ez da izango nahikoa osasunaren sustapena 
GHren funtsezko helburu gisa justifikatzeko. Bigarren asmoa, sasoi fisikoa 
hobetzearena ere, ezin da bete gaur egun irakasgaiari ikastetxeetan eskaintzen 
zaion denbora gutxia ikusita (astean gehienez ordu eta erdi eta bi ordu artean); 
eta hori, GHko maisu-maistrek horren inguruko ezagutza sendoa dutela 
pentsatuta ere, beti murritz gelditu baitaiteke.  

Sáenz-López-ek (1997), GHren estatusa aztertuz, adimenean oinarritutako 
eskola-profilak irauten duela dio, ikasketa-diziplina jarduera fisikoaren 
adierazpen praktikoen gainetik jarriz. Egilearen arabera, GHren garrantziak izan 
dezakeen onarpen eskasa ikaslearen garapen kognitiboaz arduratzen diren 
irakasgaien nagusitasunak eragiten du: 

"(...) eskola gaitasun intelektualak garatzeko instituzio gisa hartzen duten 
ikuspegi tradizionalak, GH jarduera fisikoak kognitiboki inplikatu gabe 
praktikatzeko tresna gisa ulertzearen ideiarekin batera, estatus baxu horren 
arrazoietako batzuk izan daitezke. (...) zoritxarrez, haurraren adimena 
garatzeaz arduratzen diren zenbait irakasgai, GH bezalako irakasgai praktikoen 
gainetik daudela uste da (gaur egun, astean zehar edo ikasturte oso batean 
eskaintzen zaizkien ordu-kopuruari begiratuz berehala antzeman daitekeena). 
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Irakasgai horrek, askorentzat, azken tokia betetzen du Musika eta Plastikarekin 
batera, ezagutzaren ordena hierarkikoaren barruan". (Sáenz-López, 1997: 41). 

Plana-k (1992), gizakiaren ikuskera dualistari egozten dio osoko 
hezkuntza onartzeko zailtasuna, pentsamendu horrek, norbanakoaren 
prestakuntza kognitibo, adierazpenezko, higieniko, afektibo eta sozialerako 
gorputz eta mugimendua erabiltzen dituen irakasgaiaren hezkuntza-balioa 
ulertzea zailtzen baitu. 

Egiatzat har daiteke gure mendebaldeko kulturan adimenaren balioak 
gorputzaren balioei gailendu izan zaizkiela; baina, gogoratu behar dugu, 
gorputzaren dimentsioa beti izan dela kultura desberdinen oinarrizko eragilea 
eta GH, gutxi ala asko, historian zehar hor izan dugula.  

"Ezin ahantz genezake GH gorputz-kulturaren funtsezko eragilea dela eta 
beraz, nahiz eta garrantzitsuak izan, abilezien ikasketatik haratago joan behar 
duela. Norberak bere gorputzarekin duen harremana, edo gorputzaren gainean 
hartzen dituen erabakiak, funtsean, hezkuntzari dagozkion gaiak dira eta, 
beraz, hezitzaileek ezin dute horri arretarik jarri gabe jardun". (Vázquez, 
2002:212). 

Gorputz Hezkuntzaren ezagutzaren eskenatokia aldatu egin da eta 
jakintza horien gaineko pertzepzioak behar sozial eta profesional berrietara eta 
etengabeko eraldaketan dagoen antolamendu akademikora egokitu beharra 
izango du. 

Gorputz Hezkuntzaren gai epistemologikoari buruzko eztabaidaren 
aurrekarien zerrenda luzea da baina, kontuan izan behar da duela ia 40 urteko 
egoera ezin dela gaurkoarekin alderatu.1970eko hamarkadak GHren xedearen 
inguruko eztabaida irekiari aberastasun izugarria eskaini zion (Gruppe, Cagigal, 
Parlebas, Vigarello, Le Boulch); bertan, GH alorreko zenbait figura garrantzitsu 
aurki daitezke gutxi gorabehera gertuko diren eta ñabarduraz beteta dauden 
xedeak proposatuz. Eztabaida horren inguruko baldintzak bi izan ziren: 
diziplina-xede bat aldarrikatzea GHren kokapen zientifiko eskasaren eta 
nortasun-krisiaren aurrean, eta horren ezagutzan sakontzeko gune metatzailea 
eskatzea. Eztabaida horren azken emaitza, ordea, ez zen oso emankorra izan, 
bere hedapena adituen esparrura soilik zabaldu baitzen; hala ere, berariazko 
doktorego-programen bidez unibertsitate-mailako ikerketa orokortzearekin 
batera, aldaketa izan zen eta proposamen teoriko eta metodologikoen mugen 
egiaztapen erreala lortu zen. Gorputz Hezkuntzaren alorreko ikergaia ulertzeko 
moduaren inguruko ikuskera filosofikoak, gaur egun, erlatibismoaren eta 
pragmatismoaren nahasketa du eta zientziaren justifikazio sozialak leku zabala 
irabazi du. 

Baliteke egin beharreko bidea ez izatea xedearen eztabaidara soilik 
itzultzea. Eskenatoki berriak gaitasun praktikodun epistemologia bat 
proposatzeko beharra zirikatzen du, teoria berriak bereganatzeko, unibertsitate-
titulazio berriek dakarten erabaki azkarrak hartu beharraren aurrean teoria 
horiek baloratzeko eta unibertsitate publikoaren ezagutza-arloen egitura 
akademikoaren baliotasuna epaitzeko gaitasuna izango duena. Hori guztia 
modu bereizezinean eta gaur egun eztabaida hori bizi behar izatearen 
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elementuarekin, akatsa izango balitzateke epistemologiaz hitz egitea bere 
garaiaz bereizita, xedea gertaeren gainetik balego bezala, Gorputz 
Hezkuntzaren joan-etorrietatik edo krisitik at. Eztabaidaren giltzarria zertan huts 
egin den eta zertan ezin den hutsik egin aitortzean egon daiteke. 

Gorputz Hezkuntzaren esparruak nolabaiteko heldutasun falta adierazi du 
teoria eta proposamen berriei aurre egiterakoan (Klein, 2004; Pradillo 2004). 
Arraroa izaten da Gorputz Hezkuntzako profesionalek aise bereganatzea eredu 
praktikoak (gorputz hezkuntza eta osasuna, jolas alternatiboak, jolas 
kooperatiboak, gorputz hezkuntza egokitua, munduko jolasak, irakaskuntza-
estiloak, etab.); teoria berriak, gainera, nekez ulertzen dira eta are kasu 
gutxiagotan barneratu. Askotan, formula berriak txertatu eta egokitzeko prest 
dagoen unibertsitatez kanpoko irakasleen pragmatismo sendoa aipatu izan da. 
Hala ere, fenomeno horrek gogoetara garamatza, berariazko teoria 
zientifikoekiko eta ezagutza praktikoarekin duten elkarrekikotasunarekiko 
ezagutzaren balizko ahultasunaren zantzua baita. 

Dispertsio teoriko honen baitan, bi teoriak soilik eskaini diote GHri ikuskera 
berri bat azken bi hamarkada hauetan: mugimendu-praxiologia (Parlebas, 1981, 
1988, 2001), eta Gorputz Hezkuntza kritikoa (Kirk, 1990; Devís, 1996; Fraile eta 
beste batzuk 2004). Bi teoria soilik izatearena ulergarria da paradigmak beren 
arteko aurkariak diela jakinda, beren ikuskera, metodo eta dagozkien prozedura 
eta tresnen aurkakotasuna adierazten baitute, nahiz eta kasu batzuetan 
nolabaiteko osagarritasuna ere izan dezaketen; hala, ekoizpen teorikoak jada 
ezarria dagoenarekin egiten du bat, errealitatearen ikuskera berriak eta 
errealitateari aurre egiteko modu berriak sortuz. Aitzitik, galdera honakoa da: 
teoria berri horiek egin al diote ekarpenik xedearen inguruko eztabaidari, 
aurretik eginiko proposamenei dagokienez, eta zein modutan eragin dute 
eztabaida orokorra? Ikerketaren eszenatokiak  ez du eman hau argitzeko 
biderik. 

Gorputz Hezkuntza-rentzako xedeen proposamen klasiko 
garrantzitsuenen errepasoa egiten bada, horiek guztiek oinarri gisa erabiltzeko 
teoria pedagogiko bat (hombre en movimiento: Cagigal, 1968; educación 
corporal: Gruppe, 1976; modificación de la conducta motriz: Vigarello, 1978), 
teoria psikomotrizista bat (movimiento: Le Boulch, 1971, 2002) edo teoria 
praxiologiko bat (conducta motriz: Parlebas, 1971, 1981, 2001) behar izan 
zutela egiazta daiteke. Hau da, xedeaz jabetu ziren proposamen guztiak 
espezializazio teorikoaren babesean sortu ziren, ez teoria orokor baten 
babesean; horrek gorputzaren azterketaren ikuskera guztiak nahitaez xede 
beraren menpe egon beharko luketela esan nahi al du? Galdera horri baiezkoa 
erantzunez gero, GHko ikertzaileek gorputzaren inguruko pentsamendu-modu 
bera azalduko lukeela adieraziko luke. Noski, egia da azken hamarkada 
hauetan balizko xedea ez dela irakasle, ikertzaile eta profesionalen elkargune 
izan. 

Beraz, eta egile bakoitzak proposatzen duen xedeari ematen dizkion 
ñabardura semantikoak alde batera utzita, kontua azken teoriak ikertzea da 
xedearen inguruan esaten dutena jasotzeko, gure ezagutzaren lehentasunak 
argitzeko eta zientziaren ikuspuntutik, gorputzarekikoak zein arazo etiko eta 
morali egiten dien aurre jakiteko. 
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Ikuskera sozio-kritikoarentzat, balizko xedea barneratzea bera zalantzan 
dago; pentsamendu horrentzat, gorputza bera pertsonen kontzientziara 
sartzeko eta aldaketa soziala eragiteko tresna izango litzateke (Kirk, 1990; 
Devís, 1996; Fernández Balboa, 1999, 2001, 2004; López Pastor, Monjas eta 
Pérez Brunicardi, 2003; Fraile eta beste batzuk, 2004). Ez dezagun ahaztu 
xedearen defentsa, zientziaren inguruko pentsamendu-eredu bati eta zientziari 
ezagutzaren arazoak konpontzeko eta horiei aurre egiteko erabiltzen dituen 
prozedurei ematen zaien botereari dagozkiela; izan ere, proposamen hori 
zientzia modu arrazionalista batean ulertzeari egiten dio aurre eta aztergaiaren 
inguruko estrategia propioak zabaltzen ditu(Sicilia, 2004). 

Bestalde, GHren esparrua batuko duen balizko teoriarik ez dago; hala ere, 
xedearen inguruko eztabaida berriz hartzerakoan, oraindik GH alorrean teoria 
integratzailea izango denaren zain gaudela dirudi, eta hori kontu burugabea da 
heterogeneotasun teoriko eta paradigmatikoaren, diziplinen 
zeharkakotasunaren eta muga metodologikoen eskenatokian. 

Teorien mugak konsubstantzialak eta ekidinezinak dira; beraz, 
desberdintasunak azpimarratzeak baino teorien arteko hurbilketak interes 
handiagoa du. GHren alorreko gizarte-jasoerak kontutan hartuko dituen teoria 
zabalaren premia sumatzen da, edo bestela, aukera hori ezeztatzea baina 
modu oinarrituan. Praxiologiaren ikuskera jasotzen duen estrukturalismo 
sistemikoak garrantzi handiko teoria ordezkatzen du eta bere garapena 
azterketa antropologikoan oinarritzen da (Levi-Strauss, 1958). Gómez García-
ren (1993) hitzetan, estrukturalismoak gizarte-egituren esanahia eredu gisa 
agertzen du; harremanak eta funtzionamendua interesatzen zaizkio; 
etnografikoki egiaztatzen den ikerketa-estrategia eskaintzen du; sinkroniaren 
(egituraren egoera gisa) eta diakroniaren (aldaketa edo eredu batetik besterako 
igarotze gisa) dimentsio bikoitza erabiltzen du; funtzio sinbolikoari eskaintzen 
dio arreta eta horrek, egituren bidez asetzen diren komunikazio, kultura eta 
gizarte-funtzioentzat ondorioak ditu. Zentzuzkoa da estrukturalismoak eragileei 
ez arreta jartzea nahiz eta esanahidun elementuak izan, esanahia 
pertsonarengan modu kontzientean dagoela eta egituran adierazten dela uste 
baitu. Praxiologiak berak gure alorrean gizarte-balioa duten ondorioak eragiteko 
gai den azterketa teorikoa eskaintzen digun galdetu beharko genuke, GHri meta 
daitezkeen ezagutzen araberako ereduen garapena burutzen utziz. 

Nahiz eta mugitze-ekintzaren zientzia edo praxiologia diziplinaren 
berariazkotasuna jasoko lukeen esparrua izan zitekeela pentsatu izan den eta 
baita bere diziplina babestuko lukeen teoria izango litzatekeela ere, zabaltasun 
handiagoko mugitze-ekintzaren teoria bilatzen ahalegindu beharko ginatekeela 
pentsatzen dutenak ere badira, gure intereseko berariazko motrizitatea 
adierazten duten eragileen eta egitura eta testuinguruen arteko harremanak 
kokatzeko gai izango litzatekeena. 

Eztabaida horri eusteko, GHren zientziaren xedea garaiaren arabera 
berritu beharreko bidea dela azpimarratzen da eta eztabaida horrek, GH 
esparrukoak diren ezagutza-arloen unea eta zentzu soziala duen ezagutza 
praktikoaren balioa areagotzeko bidea irekitzen du.  Ezin izango da balizko 
zientzia baten xedea arrazionaltasunaren jainkoarekin nahastu; arrazionaltasun 
praktikoak, askotan, arrazionaltasun teoria lortzen duten ekoizpenek baino, 
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irakasle gisa burutzen dugun jarduerari esanahi gehiago ematen baitio. 
Diziplinaren ikuspuntutik kokatzeko eta ikertzaileen arteko adostasuna lortzeko 
gai izango litzatekeen teoria bat ehuntzearen arazoari dagokionez, esan behar 
da horrelako teoriarik ez dugula, teorien eta metodoen mugak direla eta; hala 
ere, praxiologia plataforma teoriko bikaina izan daiteke, bere gainean artikulatu 
eta zabaldu baititzakegu gure konstruktuak. Bere aldetik, ezagutzaren tradizioa 
etorkizuneko antolamendu akademikoaren garapena geldiarazten duen muga 
dugu eta inkoherentzien bidea areagotzen du; inkoherentzia horien artean 
kezkagarriena ezagutza teorikoaren eta ezagutza praktikoaren arteko binomio 
zatiezinari eragiten diona litzateke.  

Azkenik, GHren esparrua ezagutza-arlo baten babesean metatzea 
aldarrikatzen da. Aldarrikapen horren justifikazioa bere praxiari nahitaez lotuta 
dagoen mugitze-ekintzaren teoria faktiko baten sintesian dago (Parlebas, 
2011). Aipatu lotura hori jokabide motorraren gaineko esku-hartze 
pedagogikoan adierazten den ezagutza praktikoaren bidez egiten da. Hori 
guztia, ikuspuntu eta zentzu sozialetik egina. 

Aipatu berri dugun ikuspuntu horrek, gaur egungo gizartean aurrez aurre 
egiten du talka, GHn ematen ari diren "alternatiba" edo "berrikuntza" berrien 
unean. 

Azken aldian, XXI. mendearen atarian, zabaltzen eta ezartzen ari den 
neoliberalismoak bultzatuta, GH bere funtsezko printzipioak aisialdiaren 
kontsumoan eta interesen banakako lorpenean egokitzen aritu da.  Premia 
berriak sortzen joan dira "GH alternatiboarekin" (?) betetzen direnak, 
dibertsioan eta ustez erreserbarik gabe plazera bilatzean oinarrituta.  
Bitartekoek garrantzia galdu dute eta GHren "arrakasta" (erlatiboa) bermatuko 
duten garrantzirik gabeko asmo sinpleak lortzea azpimarratzen hasi dira. Eta 
dinamika horretan, eduki eta jarduera berriak sortu dira, besteak beste:  

-  jolas eta "kirol alternatiboak", instituzionalizatuen daudenen proposamen 
asko errepikatzen dituztenak. 

- ingurune naturalean eginiko jarduerak, ingurune horrekiko 
sentikortasunik adierazten ez dutenak (eta "abenturazko" gisa izendatuak). 

- gorputz-prestaketaren lanen erreplika, baina orain osasuna lortzeko 
bitarteko gisa salduak (eta horren itzalean “fitnes”, “jim jaz” edo “aerobicaren” 
hazkunde eta merkaturatzea), etab. 

Ezbairik gabe, gorputza entrenatu, egokitu eta nekatu litekeen eta hala 
egin behar den gauza bat da, baita sufriarazi behar dena ere ("ez dago minik" 
esaten da minik gabe onurarik ez dela lortzen adierazteko). Biologia 
ideologiarekin nahasten duen ikuspegi horren babesean, ulertzen gero eta 
zailago diren irudi eta praktika, hizkuntza eta harreman asko sustatzen ari dira 
(Lavega, 2008). Zentzugabea da ezagutzen ez ditugun "adituek" agindutako 
jarraibide horiek betetzeko prest egotea edo jarraibide horiek gure buruei 
ezartzea arau horiek nork jartzen dituen, horiekin nork irabazten duen eta nork 
galtzen duen galdetu gabe.  Eta are okerragoa da praktika horietako asko 
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GHren bidez sustatzea. Hori guztia beste paradoxa batekin lotuta dago: gure 
buruak "hezitzailetzat" hartzea hezkuntza edo hezigarria zer den garbi izan 
gabe. 

Beraz, une honetan, gero eta zailtasun gehiago daude Hezkuntzaren 
kontzeptua modu sofistikatu eta adierazgarri batean definitzeko gai den 
pertsona aurkitzeko. Gainerako guztia azaleko definizioetan geratu da. 
Funtsezko kontzeptu horren gaineko argitasun gabeziak arrisku handia dakar: 
"hezkuntzaren" izenean "pedagogia pozoitsu" batean sartzea ezkutuko 
curriculumaren bidez (Fernández-Balboa,1999). "Pedagogia pozoitsua" 
patologia pedagogiko bat da eta bere helburua autoritatearekiko eta 
dekretuekiko mendetasun itsua lortzea da. Horretarako, zigorra eta notak 
erabiltzen ditu, pertsonari norberaren kontzeptu eta baieztapenerako 
gaitasunak ukatzen dizkio, bere borondatea baliogabetzen du eta itsututa eta 
gutxietsia uzten du. Horrek guztiak haurrek ikasteko duten modu naturala 
ezeztatzeaz gain, gizakiaren ahalmena sakrifikatzen du.  

Testuinguru horretan, erraza da sen ona galtzea eta modu irrazionalean 
jokatzea ondo eta gaizki dagoenaren, onuraduna eta kaltegarria denaren arteko 
desberdintasuna zein den jakin gabe. Izan ere, pedagogia horren ohiko 
ondorioa bizitakoaren errepikapen robotikoa da, kritika eta erresistentziarik 
gabea. Bestalde, ezkutuko curriculuma "ezagutza, jarrerak, arauak, usteak, 
balioak eta onarpenekin lotu ohi da. Curriculum ofizialaren bidez irakasleek lortu 
nahi dutenaren ikaskuntzatik desberdindu dezakeen faktore garrantzitsua, 
jarrera eta balio horiek modu ekidinezin, inkontziente eta intentziorik gabekoan 
komunikatzen direla da". Gehienetan hierarkian, kontrolean, errutinan, 
zainketan eta adituen mendekotasunean oinarritzen da. Horren bidez irakatsi 
eta ikasten denaren artean, diskriminazioa, elitismoa, sexismoa eta apatia 
politikoa aurkitzen da.  

Horrela legitimatu eta betikotzen dira zenbait arrazionalizazio GHn eta 
baita justifikazioak ere, horiexek laguntzen baitute nagusi diren klaseen 
interesen menpe dagoen "errealitate" sozial jakin bat eraikitzen (Fernández-
Balboa, 1999-2000; Kirk, 1990; Tinning, 1990); geu ere, ez gara ideologia 
horren jakitun izaten bertan murgilduta baikaude. Horregatik, ez da zalantzan 
jartzen edo zail egiten da hori egitea, horren ondoriorik ez da aztertzen, ez eta 
gure bizitza publiko eta pribatuan duen eragina ere. 

Nahiz eta benetako konponbideak GHren balizko hezkuntza-balio adostua 
izan behar duen, egia esan, gure gizartean gailentzen dena gorputz eta 
adimenaren errendimenduaren giro lehiakorra da eta GH bera ere bertan 
murgilduta egon da/dago, pertsonak produktu eta ekoizpen-bitarteko gisa 
erabiliz, ekoizten denaren esentziari garrantzirik eman gabe, ez eta pertsonek 
prozesu horretan ordaindu beharreko prezioari ere. Hala ere, saritzen duen 
elementua hori bada ere, ez da nahikoa arrazoi horixe errepikatzeko.  
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3.6.- XXI. MENDEKO GORPUTZ HEZKUNTZAREN ERRONKAK 

Bistan da garaiak aldatu egin direla. Gizartea eraldatzen ari da, aldaketen 
bizkortze nabarmena duen munduan bizi gara eta hezkuntza ez da atzean 
gelditu. Lehenik eta behin, gaur egungo GHren korronteak deritzogunak 
(kiroletakoa, egoera fisikoa, gorputz-adierazpena, psikomotrizitatea,…) eratze 
sozialak dira, besteak beste, ezagutzak, sinesmenak, pentsatzeko eta 
sentitzeko moduak oinarri dituen prozesuan osatu direnak. Eratze sozial horiek 
gorputzaren inguruko eta berau murgilduta dagoen gizarte-harremanen 
elementuen engranajearen inguruko hainbat “kontzeptu” irudikatzen dituzte. 

Korronte horiek prestakuntzan aplikatzeak ikuspuntu batzuk beste batzuen 
gainetik sustatzea eragin du (gimnasia militarra, kirol-prestakuntza, diziplinaren 
ikuspuntua, etab.)6, eta helburu, metodo eta emaitza ezberdin batzuk mugatu 
dira. Azalpen teorikoak (eta, kasu batzuetan, ofizialak) integratzaileak diren 
arren, horiek zehaztu eta gauzatzean alde bakarreko azalpen zehatzak 
nabarmentzeko joera dute. 

Aipatutako korronte batzuen baitan, duela hamarkada batzuetatik hona, 
etengabe praktika berriak txertatzen ari dira: urpeko jockeya, gurpilezko 
irristailuak, mono-eskia, bela eta kometa bidezko irristailuak. Metodo berriak, 
heteroklitoak, gurutzatu eta elkar jotzen dute: eutonia, sikozinetika, aerobikoa, 
stretching, body-building, sofrologia, etab. Teknika, metodo eta praktiken 
ugaltze horretan, GH mugarik gabe zatika daiteke, moda iheslarien menpeko 
geldituz eta batasuna bera galtzeko arriskua ere izan dezake (Parlebas, 2011).  

Pierre Parlebas-ek (2011) adierazi bezala, prestakuntzaren mailan bertan 
zailtasunak eta krisia atzeman daitezkeela adierazten zuen, GHn profesionalak 
prestatu ahal izateko, anatomia, fisiologia, psikologia eta soziologiatik sortzen 
diren ezagutzen justaposizioa hautatzen baita. Hori dela eta, GHko ezagutzak 
eta prestakuntzarako gainerako baliabideak, gaur egun, beste diziplina batzuen 
mende daude eta beren orijinaltasuna baieztatzeko gaitasunik ere ez dute 
pentsalari frantses honen iritziz. 

Pierre Parlebasek adierazten duenez, ez du ezertarako balio ehunka 
teknika eta prozedura didaktiko metatzeak ez bada horiei guztiei funtsezko 
zentzu bat ematea lortzen GHren esparru orokorrean. Oinarrizko printzipioa 
hainbat urtetan zehar mugimenduaren kontzeptuan bilatu izan da. XIX. 
mendearen bigarren zatiaren ostean, George Demeny bezalako hainbat aditu, 
GH nozio horren laguntzaz definitzen saiatu ziren. Alexis Didacus-ek, 1883an, 
programa gisa agertzen zen izenburuko lana idatzi zuen: Mugimenduaren 
zientzia. Gaur egun, egile askok jarrera horixe defendatzen du. Adibidez, 
1971n, Jean Le Boulch-k alde hori azpimarratu zuen aurreko lanaren erantzun 
gisa har daitekeen izenburua duen lanean: Giza mugimenduaren zientzia 
baterantz. Parlebasen esanetan, gorputza zein mugimendua ez dira 
hezigarriak, izatekotan ere pertsona bera izango da hezigarria.  Azpimarratu 
behar da, datu zientifikoak azkartasunez aldatzen diren garaiotan, Gorputz 

                                                 
6Zagalaz eta beste batzuk (2001) Gorputz Hezkuntzaren barruan hainbat korronte identifikatzen dituzte; hona hemen 
horietako batzuk: Hezkuntza psikomotorra, fisikoa-kiroletakoa, gorputzarena, soziomotrizitatea, Erdialdeko Europako 
korrontea, abilezia motorren korrontea, adierazpen eta komunikaziozkoa, kirol anitzekoa, alternatiboa, etab. 
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Hezkuntzaren oinarrizko arazoak bere horretan jarraitzen duela, XX mende 
osoa pasa bada ere. 

Euskal Herrira hurbilduta, XXI. mendeko gorputz hezkuntzari buruzko 
zenbait joeren inguruko  iritzi kritikoen artean jarri behar dugu Joseba 
Etxebesterena. Bere esanetan, Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen 
curriculumak sarreran heziketa fisikoa eta kulturaren arteko harremana 
azpimarratzen du. Behin hori esanda eta jokabide motorraren esanahiaren 
garrantzia goraipatu ondoren, curriculumak erabat ahaztu egiten ditu 
Etxebesteren  iritziz. Horren truke “gorputza eta mugimendua” gorputz-
hezkuntzako irizpide nagusiak direla dio. Horrela GH arloa makillajea eta fisika 
zientziako gorputzen dinamika bilakatzen dute (Etxebeste, 2004:64). Indarrean 
dagoen gorputz hezkuntzako curriculumak bi akats nagusi dituela dio. Batetik, 
euskal gizartetik kanpo dagoen hezkuntza-proiektua zabaltzen du eta bestetik, 
GH arloaren bereziko sena ere nahasten du. Herri proiektua bada, bertako 
kulturaren irizpideei jarraituz egingo den “jokabide motorren pedagogia” izango 
da etorkizuna, bere ustetan. 

Etxebesteren esanetan, ez dago bada, gorputz heziketa bakarra, egiteko 
modu egoki bakarra. Egungo gorputz –hezkuntzak ahaztu egin du hezkuntzak 
haurra bere kulturan murgilduta erdigunea duela. Gorputz hezkuntza, 
hezkuntza orokorrean gertatzen den bezala, ezin da berbera izan balio 
ezberdinak dituzten gizarteetan.  

Gaia horrela planteatuta, euskal gorputz- hezkuntzako curriculuma 
antolatzeko ikuspegia euskal kulturaren barnean topatzen saiatu beharko da, 
beste irtenbiderik ez baitugu. Baina, zeintzuk dira irizpide horiek? 

Gorputz Hezkuntza, diziplinaren aztergai gisa, mugimendutik bereizi eta 
bere ikerketa mugitzen den izakira zuzendu behar denaren ahotsak gero eta 
gehiago dira. Hori dela eta, GHk bere nortasuna baieztatzeko aukera 
eskaintzen dion objektu originala duela ere baieztatzen da: jokabide motorra. 
Horrela, GH jokabide motorren pedagogia gisa defini daitekeela dio Parlebasek. 
Ildo bereko pentsamenduari jarraiki, praxilogia motorraren  korronteko ikerlari 
berriak bere aportazioak plazaratzen  ari dira azken urte hauetan. Horien artean 
kokatu behar ditugu: Joseba Etxebeste, Bertrand During, Eric Dougas, Luc 
Collard, Vicente Navarro, Jose Hernández, Eva Vargas, etab. Hauen iritziz, 
mugimenduaren nozioak jarduera fisikoa makina biologikoaren lekualdaketaren 
ezaugarrietara mugatzen du eta deskribapen teknikoari balio handiegia ematen 
dio. Aitzitik, jokabide motorraren kontzeptuak gizakia protagonista jardule 
bihurtzen du eta adierazpen motorren modalitateak bere nortasunaren eratze-
ardatz bihurtzen du. Korronte honen aurkako mesfidantzarik bada ere, gero eta 
gehiago dira bere postulatuekin bat egiten dutenak.   

Egungo GHren egoera ezegonkorra, hezkuntza-munduaren aurrean 
errespetua eta aitortza lortzeko denbora luzez eutsi zuten ideologia biologistiko 
eta pedagogistikoaren ondarearen ondorio dela diote. Baina, hezkuntzarekiko 
konpromiso errealik ez zutenez, ikasgeletan ikaskuntzaren hutsune orokorra 
antzeman zen eta horren ondorioz, GHk ez zuen jarduera fisikoaren profila 
lortu. Adituen esanetan, aitortutako eredu tradizionalak albo batera utzi beharko 
dira ezagutza eta praktika desberdinak koherentziarik gabe bata bestearen 
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gainean jartzen dituen diziplina anitzeko edo diziplina arteko prestakuntza 
eskaintzen baitute.  

Orain, irakasle oro, zure/gure txanda da esanez amaituko dugu kapitulu 
hau. 
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KIROL-JARDUERA FISIKOA, ESKOLA ERAKUNDEA ETA HEZKUNTZA 

 

 

Oinarrizko ideien azalpena 
 
 
 
 

 

Zalantzarik gabe, kirol-jarduera fisikoak aurreko zein mende honetako 
gertakaririk garrantzitsuenetako bat da, hala duen eraginagatik, nola izan duen 
garapen izugarriagatik. Gainera, kirol-jarduera fisikoaren garrantzia handitzen 
den neurrian, gogortu egiten da bere inguruan dagoen eztabaida. 

Kirola gaurkotasun biziko objektua dugu eta masa-fenomeno gisa XX. 
mendeko ezaugarri esanguratsuenetako batean bilakatu da; literatura Nobel 
saridun Francois Mauriac bera XX. mendea "kirolaren mende" gisa izendatzera 
ere iritsi zen. Kulturaren1 ekoizle gisa presentzia izugarria lortu du mundu 
osoan, globalizazio-prozesua bidelagun izanez. Egitura askotan gertatu ohi den 
bezala, osagaiak eragin handia du osotasunaren gainean eta, nola edo hala, 
kirola, egungo kultura-modu ugariren elementu baldintzatzaileetako bat dugu.  

Gaia landu duten ia egile guztiek  ados dira esatean,  kirolaren jatorri 
historikoan zein kirolaren kontzeptuaren inguruan ez dagoela adostasun 
bateraturik. Aitzitik, kirol modernoaren sorrera eragin zuten arrazoi, egoera eta 
zioei buruz hitz egiterakoan, antzeko gauza gertatzen da. Carl Diem (1971) kirol 
historiadoreentzat, “ariketa fisiko guztiak kulturalak izan ziren bere jatorrian”. 
Arrazoi horiek zeintzuk diren jakingo bagenu, XIX. mendearen azken laurdenean 
eta XX. mende hasieran kirolak izandako nazioarteko hazkunde eta hedapen 
izugarria azaltzen lagunduko ligukete, baina zentzu horretan, gaia lantzen duten 
hainbat teoria, hipotesi eta ikuspuntu ditugu eta kasu askotan, baita ikusmolde 
desberdinak ere. Beraz, praktika gisa izan duen bilakaeraren inguruko hainbat 
alde ez ezik, aipatu bilakaera horretan zehar betetzen aritu den funtzio sozialen 
inguruko beste hainbat xehetasun aztertuko dira jarraian. 

Kapitulu honetan, teoria soziala ekoizteko kirola antropologikoki aztertzeak 
duen garrantzia azpimarratuko da. Azken finean, kirola ikertzea justifika 
dezaketen alde orokorretara osoko ikuspuntu batetik gerturatzen saiatuko gara.  

 

 
                                                                 
1Kulturaren definizio baten bilaka hasiko bagina, hainbat aukeren artean, laburrena eta adierazkorrena hurrengo hau 
izan liteke. Kultura: hain zuzen, jende multzo baten bizimodu osoa. Eta zalantzarik gabe, egungo kirolak egundoko 
lekua eta eragina du gizarte osoan. 

“Hala ulertzen da, sortu zuen 
eta eusten dion gizartearen 
mikrokosmostzat hartzea 
kirola” (Thomas Arnold) 
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4.1.- KIROL-JARDUERA FENOMENOAREN IKUSPUNTU 
ANTROPOLOGIKOA 

Egun, oraindik ere, jarduera fisikoa, ariketa fisikoa eta kirolaren inguruko 
kontzeptuen artean nahasmena atzeman daiteke.  Maximiliano Traperok, kirol 
hitzari buruzko azterketa semantikoa egiten diharduenak, honela dio: “lehenbiziko 
aldietatik XIX. mendearen bukaera arte, kirol-arloaren eduki semantikoak olgeta 
ezaugarria izan du oinarrian. Aitzitik, XX.mendean, ondoko ideia bilakatzen da 
funtsezkoena edo nagusiena: kirola ariketa fisikoan duen lehia da, eta kirol-legez 
jokatua”. 

Baieztapen horri esker jakin dezakegu zeintzuk diren mundu osoan kirol 
kontzeptuari lotuta agertzen diren ezaugarriak: lehia, ariketa fisikoa, olgeta… 
Alabaina, baieztapen horrek ez du aintzat hartzen ezaugarri garrantzitsuenetako 
bat: jolasa. Izan ere, kirolak hiru osagai biltzen ditu bere baitan: jolasa, ariketa 
fisikoa eta lehia. Hiru osagaion garrantzi-maila eta esanahia desberdinak dira 
egiten den kirol-motaren arabera. 

Ikerketaren muinean “kirol hezitzailea” axola bazaigu ere,  ez goaz neurri 
batean eta bakarrik norbanakoaren behar sozio-biologikoak asetzera, baizik eta, 
nerabeak bere askatasun eta sormen osoz egin dezakeena baizik.   

Beraz, hastapenetik adierazi nahi da gure ikerketaren oinarri teorikoa  kirol-
jarduera fisikoa aztertzea dela ikuspegi antropologiko batetik, nahiz eta, 
errekonozitu ezik errespetatu ere egiten diren beste zientzia sozialek eginiko 
ekarpenak. 

Abiapuntu bezala lehen gogoeta bat egiten bada ere, beharrezkoa ikusten 
da kirol-fenomenoaren azterketa antropologiko batera hurbiltzea, jarraian kirola 
nola ulertzen dugun argitzeko. 

4.1.1. Kirola zer den. Lehenbiziko gogoetak 

Kirola zer den esatea ez da erraza; izan ere, kirola ez da adiera bateko 
hitza. Kirol kontzeptua aldatuz joan da denboraren poderioz eta garatu den 
gizartearen bilakaeraren arabera. Nolanahi ere, bere agerpen guztietan daude 
ezaugarri batzuk: lehia, aurkakoei irabazteko nahiz geure mugak gainditzeko; 
ahalegin fisikoa eta , azkenik, kirolaren arauak daude, mundu osoan indarrean 
daudenak eta helburu gisa jolasa eta olgeta izaten dutenak. 

Guk baino lehenago, hainbat autorek ekin diote kirola zer den eta bere 
egituraren ezaugarriak zeintzuk diren azaltzeari. Ikuspegi askotatik eta jakite-
arlo askotatik ekin diote eginkizun horri eta guztiek aipatzen dute  termino 
konplexu eta balioanitza dela, historian zehar eta kulturen arabera esanahi 
desberdina hartzen duena. Garaiko eta lekuko balio nagusien adierazle. Lau 
dira kirola halakotzat definitzen duten ezaugarriak: era instituzionalizatuan 
araututa egotea, neke fisikoa eragiteko jarduera izatea (ez beti), ludikotasuna 
eta lehiakortasuna. Hala ere, mugimendu oro, jarduera fisiko oro ezin daiteke 
kirola kontsidera. Beste era batera esanda, jarduera fisiko oro ezin da kirol-
jarduera fisikotzat hartu. 
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Gaztelaniazko deporte hitzak antzinako deportarse hitzean du jatorria 
batzuen ustez, zeinek “divertirse” edo “descansar” adierazten baitzuen. Eta 
deportarse hitza, berriz, latineko deportare- trasladarse, transportarse-hitzetik 
dator, eta seguru asko hiriko harresiak gainditzearen eta burua entretenitzearen 
ekintza adierazteko erabiltzen zen. “Kirol” hitza erdi-arotik badatorkigu ere, bere 
gaurko esanahia nahiko berria dela esan dezakegu. “Ondo pasatzearekin” 
lotuta zegoen XIX. mendeko pentsamendu hura, XX. mendeko ”kirol modernoa” 
delakoaren-artean  jarduera fisikoa eta ariketa egitearekin berdintzen dira, nahiz 
berriagoak diren denbora librea, berregitea, edo osasuna ere hauekin gero eta 
maizago lotzen diren.  

Besterik da “kirol jardueraren” inguruan dagoen imajina. Guztiz eliteko 
kiroltzat balitz bezala kontsideratua, maila gorenekoa alegia. Horregatik, maiz 
kirolez hitz-egitean, txapeldunak, markak, sariak… datozkigu burura. Ez da 
inolaz ere ikerketa honen helburua bide horretatik egitea. 

Gaur egungo giza fenomeno handienetakoa dela denok onartu dezakegun 
arren, kontzeptua zehatz-mehatz definitzerako orduan izugarrizko 
desadostasunarekin aurki gaitezke. Zer da kirola? Esanahi ezberdin asko 
ematen zaizkionez, galdera honi erantzuteko, aurrerantzean adierazgarriak 
diren zenbait ezaugarriz baliatu beharko dugu. 

 

 

 

 

Kirolaren izaera bikoitzak agerian uzten du anbibalentea izan daitekeela 
ezartzen zaion helburu eta ikuspuntuaren arabera. Era egokian bideratutako 
lankidetza-lehiakortasun dualtasun hori ontzat ematetik zalantzazko balio 
pedagogikora izatera pasa baitaiteke (Zulaika,1999). 

Kirola adiera bakarreko kontzeptua ez denez (Zulaikak (1999), kirol-
jarduera fisiko guztiak ezin daitezke heziketaren funtsezko edukian kokatu. 
Planteatzeko eraren arabera helburu guztiz desberdinak lor ditzake.  

Hernandez Moreno-k (1994:16) ezaugarri hauek bereizten ditu kirol 
kontzeptua argitu nahian: 

 
 
 

KIROLA 

JOKOA Kirol guztiak bere jatorrian 
jolasarekin dute zerikusia 

EGOERA MOTRIZA Ariketa fisikoa eta motrizitate 
konplexuagoa nahasten ditu  

LEHIAKETA Marka bat edo aurkari 
bat/batzuk gainditzea 

ARAUAK Ezarriak eta estandarizatuak 
INSTITUZIONALIZAZIOA Instituzio ofizialak gidatua 

13. Koadroa. Kirol kontzeptuaren ezaugarriak Hernandez Moreno-ren ustetan (1994). 

KIROLA 

Praxi-kirola 

Ikuskizun -kirola 

Kirol erabilgarria 

Kirol hezitzailea 

Olgetarako kirola 

Lehiaketa-kirola 
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Lehiaketa eta heziketa printzipioz kontrajarriak ez badira ere (Hernandez 
Moreno, 1994), lehiaketa bi ikuspuntu desberdinetik planteatu  daiteke: 
errendimenduzkoa, ala hezitzailea. Bada hiru dualtasunen aipamena egiten 
duen autorerik  ere (Barbero, 1992): kirol lehiakorra, kirol probetxugarria eta 
jolas-serioa. 

Ikerketa honetan, irizpide pedagogikoz zuzendutako eskola-kirola 
ikuspegiaz gain,  izaera lehiakorra zein olgetakoa kontuan hartuta arituko gara 
lasartear nerabeak aztertzen. Gogoetarako gonbite bat izan nahi luke, 
aipaturiko jardueren ikuspuntu antropologiko, antolaketa irizpideak, nerabeen 
kirol-jardueren egitura soziala, generoa eta kirola eta Lasarte-Oriako kirolaren 
gizarte antolamendua ezagutzeko. 

Kirola gure egungo gizartearen erreferentziazko puntu pribilegiatua 
bilakatu da eragin politiko, ekonomiko eta identitate handiarekin (Medina eta 
Sanchez, 2006). Kirolak egungo gizarteari bizitza ulertzeko, bizitzan egoteko 
eta, batez ere, bizitzeko filosofia oso bat eskaintzen diola esan genezake. 
Gizartea kirolzaletu egin da eta bere hiztegiak gizarte honen modu eta forma 
gainditzen ditu. Herriko hizkeran, kirolaren ikuskera egunero kontsumitzen da: 
"marka hau lortu dut"; "sasoiko egon behar da"; "kirol-espiritua izan behar da"; 
"lehiakortasun-espiritua izan behar da"; "lehiakortasuna bizitzarako funtsezko 
giltzarri dugu"... beste esaldi asko bezala, egunero entzuten ditugunak dira eta, 
hala ere, ez da hain nabarmena gizartea kirolaren biktima denaren susmoa. 
Horren ildotik, pentsa liteke kirolak gizarte horren azpian dagoena barneratu eta 
kirol-mailara igo duela, hau da, gizarte horren azpian dagoen arrakasta eta 
garaipenarekiko irrika biziegia, porrot egiteari sekulako izua, ororen gainetik 
lehiatu eta irabazteko desioa, etab. Bi hitzetan, kirola ere gizartearen biktima 
dugu. 

Egoera horren guztiaren ondorioz, antropologoek, soziologoek, filosofoek, 
GHko irakasleek, pedagogoek, hau da, gorputz- eta kirol-praktikari lotutako 
guztiaz arduratzen direnek, etikaren ikuspuntutik beren kezkak adierazi dituzte: 
egungo gizarteak harturiko bidea jarraitzeak zentzurik al du? eta, gaur egun 
dagoen kirolaren gorespenarekin jarraitzea, gizartearentzat onura al da edo ez 
al zaigu komeni bidean etena egin eta aipatutako egoera argituko duen 
hausnarketa garatzea? 

Kirolaren kontzeptu berria eta zaharra, ohiko kirola eta ezohikoa, 
postmodernoa eta modernoa, baita irizpide materialistekin eta 
postmaterialistekin praktikatu eta antolatzen dena ere elkarrekin batera bizi 
direla oso kontuan hartu beharrekoa dela adierazten dute adituek kirol-
hezkuntzaren prozesuan.  

4.1.2. Kirol-fenomenoaren azterketa antropologikoa 

Antropologiak XIX. mendean jarri zuen arreta kirolean, garai hartan kultura-
ezaugarrien hedapenaren problematikaren aurrean zegoen eztabaida 
akademikoaren baitan (Medina eta Sanchez, 2006). Zentzu horretan, Europako 
zein Amerikako jokoak biltzen dituzten hainbat lan azpimarratu behar dira edo 
baita izaera orokorragoko beste testu batzuk ere, bertan, jokoak beste datu 
etnografiko bat gehiago bezala jasotzen baitira. Hasierako lan horietatik gehienak 
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izaera deskribatzaile edo etnologikoa dute eta beren interesa, giza komunitate 
desberdinen kirol jarduera fisikoen eta jokoen arteko antzekotasun eta 
desberdintasunak adieraztean zetzan. 

XX. mende erdialdera, geroz eta antropologo gehiago azaldu ziren kirola 
ikuspuntu soziokultural batetik ikertzeko asmoarekin eta hala, erreferentziazko 
marko teorikoak dibertsifikatuz joan ziren. Hala, kirolaren garapena jarrera 
eboluzionistetatik aztertzen duten lanak aurki ditzakegu, kirolaren praktikan eta 
bere instituzionalizazioan eman diren aldaketen azalpenean funtsezko elementu 
gisa gizarte eta erakundeen konplexutasuna eta garapen teknologikoa areagotu 
izana azpimarratzen baitute. Halaber, eredu funtzionalista edo egitura-
funtzionalistetatik (Fox, 1979) eginiko interpretazioak ere topa ditzakegu. Beste 
korronte teoriko batzuk ere, kirolaren fenomenoa aztertu dute hainbat jarrera 
oinarri hartuta: materialismo kulturala, estrukturalismo frantziarra, sistemen 
teoria... Jokoan eta kirol jardueren azterketa sinbolikoan aplikatzeko 
erreferentziazko azterketa bat, ezbairik gabe, C. Geertz (1988) jaunak Baliko 
(Indonesia) oilarren arteko borroken inguruan eginikoa da. Joko sakonari buruz 
egiten duen kontzeptualizazioari esker, kirol-gertaera, funtzio nagusi gisa beti 
interpretatzea duen testua balitz bezala trata dezakegu. 

Erreferentzia handienen pareko jarri behar dugu Blanchard eta Chesca-ren 
(1986) Antropología del deporte lana. Modelo teoriko anitzen errepasoa egiteaz 
gain, kirol antropologiaren ikuspegi neo-eboluzionista hartzen du bere baitan. 

XX. mende bukaera aldera, kirol-fenomenoaren inguruko azterketa 
antropologikoak areagotu egiten dira oro har munduan zehar. Baita Espainian eta 
Euskal Herrian ere. Kontuan izatekoak dira Padiglione, V.(1994,1995,1996) eta 
Porro, N.ren (1996) lanaren inguruko itzulpenak. Garrantzitsuak baita, P. 
Bourdieu-k eginiko ekarpena (1988a, 1988b) antropologia espainiarraren 
mesedetan, eta soziologia arlotik Garcia, Lagardera eta Puig-ek (2002) eginikoak 
ere. Azken hauen lan erreferentziak lagungarriak izan zaizkigu marko teorikoaren 
osaketarako. 

Egungo gizarteetako bizitza sozialean kirolak duen gero eta presentzia 
handiagoa dela eta, azken hamarkada hauetan, gizarte-zientziak gizarte-
fenomeno hori bere aurpegi anitzetan aztertzera bultzatu ditu, izaera ekonomikoa 
edo politikoa, zein izaera pedagogikoa edo psikologikoa, mediatikoa edo 
historikoa oinarri hartuta (Garcia, Puig eta Lagardera, 2009). Ikerketa 
antropologikoak kirolaren gizarte-dimentsioen azterketan jarri du bere arreta eta, 
pixkanaka, jarduera zientifiko eta akademiko gisa sendotzen ari da; gainera, giza 
eta gizarte-zientzia aplikatuetako unibertsitate-sailetan bere presentzia 
areagotzen ere ari da. 

 
 McPherson eta besteak, (1989) aipatua da gero eta nabarmenagoa den 

premisa onartzen badugu, hau da, kirola gizartearen eta kulturaren osagai bat 
dela, hainbat modutan eragiten duela eta, batzuetan, modu garrantzitsuan 
norbanakoen eta gizarte-taldeen bizitzetan, erabat justifikatua geratzen da 
ezagutza antropologikoa kirolaren alde sozialak hobeto ezagutzeko erabiltzea 
zilegi dela. 
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Egungo kirola, zeina hiri eta industria-gizartearen baitan jaio, lehiak 
markatutako sistema itxia bezala ulertua, edo olgeta dimentsio ireki batean (Puig 
eta Heinemann, 1991) hazi eta garatu den, gizarte-motaren aldaketen gorabehera 
handien mende egon da hasieratik. Horrexegatik da egokia ikuspuntu 
antropologikoa aplikatzea kirol-sistema biltzen duen dinamika soziala hobeto 
ulertzeko. 
 

Kirola edo beste edozein gizarte-fenomeno azaltzeko antropologoek 
erabiltzen dituzten eskola teoriko eta metodo aniztasunak argi uzten du, 
aurrerago ikusiko dugun bezala, pluralismo antropologiko nabarmena. Halaber, 
pluralismo hori aipatu errealitatearen izaera dimentsio aniztuna, konplexua eta, 
askotan, kontraesankor eta anbiguoaren ondorio da. Gainera, beti ez da erraza 
izaten gure aztergaia definitzea, kirolaren antropologia ez baita egungo 
gizarteetan kirol modernoak dituen adierazpenetara soilik mugatu. Hala, gizarte 
tradizionaletan jarduera fisikoek eta jokoek ikerketaren zati garrantzitsu bat bete 
dute, bai eta kirol-erakunde ofizialetatik kanpo garatzen diren jarduerek ere. 
Ezagutzak aukeraketa dakar, eta beraz, alde batera uztea: ez dago inongo 
ezagutzarik erabat objektiboa denik, horren aukeraketa berak subjektibotasun 
maila bat baitu. 

 
Kirola bere adierazpen anitzetan aztertzeko aukera eskaintzen duen 

pluralismo teorikoa dugu, adierazpen horiek gatazka eta ordena, errepikatze eta 
haustura, pasio eta euste diziplinatuarenak izango baitira. Pluralismo horren 
ondorioz, beraz, batzuek kirolaren gizarte-fenomenoa industria-gizarteen 
desoreka eta gatazken isla gisa ikusten dute eta, beste batzuk, ordea, kirolaren 
gizarte-fenomeno hori gizarte mota horiek ahalbidetzen dituen balizko aurrerapen 
eta osotasunaren iturri gisa ikusten dute. Esaterako, kirolak “zentzu praktikoa” 
(Bourdieu 1991), edo “kontzientzia praktikoa” (Giddens 2006) eragitea lagun 
dezakeela diote. Kirol-jarduerak arrazoi sentikor bat gehitzen dute (Maffesoli 
1990) non, arrazionaltasunetik at, arrazoi estetiko bat eragin dezake eta 
gizartearen batze bat baimendu (arrazionala)  gizartekotasunarekin (estetika). 

Egungo kirolaren eta industria-gizartearen artean dagoen lotura estua 
kontutan hartuta, egungo kirolaren hastapen eta hazkundearen testuingurua 
modu egokian adierazi nahi da. Kirolaren fenomenoa, azken finean, planeta 
mailakoa eta modernoa izangatik ere, gizarte-zientzien historian zehar arreta gutxi 
bereganatu duen fenomenoa izan da, nahiz eta Norbert Elías bezalako zenbait 
egile ospetsuk landu izan duten eta guztizko gertaera soziala dela guztiek onartu. 
Gizarte-zientziak historikoki eraikiak izateak, beren oinarriak eta funtsezko gaiak 
jarri zirenean, kirolak oraindik mendebaldeko gizarteetan paper garrantzitsua ez 
izatea azaldu dezake.  

Kirol-jardueraren azterketa antropologikoaren hasierak ezinbestean, a priori 
dagoen baldintza gisa, bere aukeraren justifikazio teorikoa ezartzen du, estatus 
akademikoa lortzeko fenomeno duin gisa onarpena izan dezan derrigorrezkoa. Bi 
diziplinen tradizio klasikoaren testuinguruan idatzi izan diren tratatu 
antropologikoek, kirolak, oro har, gizartearen prozesu historikoen azalpen 
sistematikoa eskaintzeko gaitasunik ez duela azpimarratu izan dute, kirolaren 
eragina lehiakortasunera soilik mugatzen dela adierazi izan baitute. Falco-ren 
(2000) ustetan, alor horretan ikerketa gabezia nabarmena dago baldin eta 
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kirolaren teoriari modu zabalean lotutako beste zientzien zereginean dagoen 
informazio-bolumen gehiegizkoarekin alderatzen badugu. Hala, egungo kirolaren 
jatorri eta hazkundearen testuingurua behar bezala azaltzeaz gain, kirol-
fenomenoen eta -jarreren errealitate soziala hobeto ulertzen laguntzen duten 
kontzeptu eta nozio antropologikoak adierazten saiatuko gara, aurretik aipatu 
ditugun aditu batzuen erreferentziak oinarri harturik. Ahantzi gabe, oinarrian gure 
nahia  Lasarte-Oriako 12-16 urte bitarteko nerabeen kirol jarduerak aztertzea 
dela,  gizarte joera  menperatzaileen ispilu izan daitezkeelakoan.   

4.1.3. Pentsamendu antropologikoaren pluralismoa kirolean 

Lehen aipatu dugun pluralismoa antropologikoa, kirol-fenomenoa barne 
hartzen duten gizarteen etengabeko aldaketa konplexu eta, batzuetan, 
kontraesankor eta gatazkatsuan islatu izan da. Horren ondorioz, antropologo eta 
soziologoek ikuspuntu teoriko anitzak eta kirola aztertzeko ikerketa-metodologia 
gehienak erabili izan dituzte eta, beraz, egungo gizarteetan duen esanahiaren 
inguruko hainbat ikuskera garatzen lagundu du. Jarraian, ikuspuntu teoriko 
erabilienen laburpena aurkeztuko dugu. 

4.1.3.1. Kirola ikuspuntu funtzionalistatik 

Gizarteen azterketa antropologikoan azalpen funtzionalistaren tradizio luzea 
daukagu. Fundatzaileen artean, Émile Durkheim frantziarra funtzionalismotik 
gertuen dagoen egile gisa dugu analogia biologikoak erabiltzeko joerarekin. 
Horietan nabarmenena analogia organikoa dugu: gizartea osotasun organiko 
baten modura ikusten du eta bere zati bakoitzak gainerakoen alde egiten du lan; 
berdin egiten dute gorputzaren zatiek. 

Azalpen funtzionalistak fenomeno bat ematea edo ekintza bat garatzea bere 
ondorioen arabera justifikatzen du eta, zehatzago esatearren, gizarte-ordena 
egonkorrari eusten laguntzen duen.  

Kirolak, besteak beste, nortasun nazional eta pertsonalak eratzen lagun 
dezake eta norbanakoei zein talde sozialei, tentsioak proiektatzeko aukera eskain 
diezaieke, bai eta gizarteratze-prozesuan hainbat konplexutasun-maila lortzen 
ere, ikuspuntu instituzionaletik zein norbanakoarenetik (Garcia eta Lagardera, 
2009).  

Culturas en juego. Ensayos de antropología en España (2003) 
erreferentziako lanean, Ricardo Sánchez-ek idatziriko bigarren artikuluan ("El 
Deporte: nuevo instrumento de cohesión social?"),  gizarte modernoan kirolak 
duen papera eta izan dituen eraldaketen inguruko hausnarketa egiten da. Artikulu 
horretan, kirola, kultura eta gizartearen arteko loturaren inguruko hausnarketa 
orokorrean murgil gaitezke. Halaber, kirola sistemaren legitimatzaile gisa 
estigmatizatu dutenen -teoria kritikoei erreferentzia eginez- eta kirolarengan 
modernitatearen kaosaren kohesio-funtzio ikusiz txalo egin dutenen -teoriko 
funtzionalistei erreferentzia eginez- inguruan ohartarazten gaitu artikuluak. 

 

 



IV.KAPITULUA: MARKO TEORIKOA 

 

208 

 

4.1.3.2. Ikuspuntu marxista 

Kirolaren munduan aplikatzen baditugu, interpretazio marxistek kirola 
industria-iraultzaren eta burgesiak ezarritako ordena sozial berriaren benetako 
emaitza dela azpimarratzen dute. Marx izango litzateke bere historiaren ikuspuntu 
materialistarekin eta klaseen arteko borrokaren teoriarekin egile garrantzitsuena.  
Ikuspuntu marxistarentzat, kirola, sistema kapitalistak domeinu- eta botere-
harremanak aldaezinak izatera bultzatzen duen morala masa sozialean 
barneratzeko balio duen indartze positibo eta ideologikoa litzateke. Ikuspuntu 
horretan egile emankorrena, ezbairik gabe, J.M. Brohm frantziarra dugu. Freud 
eta Marxen korronteak eragin handia izan zuten Brohm-engan eta bereziki 
Marcuse-k, Sociología política del deporte lanean kirolaren balizko izaera 
positiboa azpimarratzen baitu: 

"Kirola gizarte kapitalistaren balioen isla da, super-egitura ideologiko 
positibo, neutro, integratzaile eta erritual moduan funtzionatuz, zeina ohiko kultura 
baten moduan bizitzera eramaten gaituen kontsumo handiko objektua den" 
(Brohm, 1982:97). 

Korronte horretan bertan Hargreaves-en arabera, kirolaren eta bere 
arazoen inguruko bi ikuspuntu marxista leudeke: berak "elkarrekikotasunen 
teoria" eta "erreprodukzioaren teoria" gisa izendatzen dituenak. Hargreaves-ek 
honela deskribatzen ditu "elkarrekikotasunen teoria" eta "erreprodukzioaren 
teoria": 

Elkarrekikotasunen teoriak kirola kapitalismoaren isla gisa hartzen du: 
bere egitura eta bere «ethos» kulturala erabat baldintzatu eta dominatzen 
dituzte indar kapitalistek eta buruzagien klasearen interesek. Beraz, kirola 
jarduera erabat alienantea litzateke. Erreprodukzioaren teoriak, bestalde, 
kultura eta kirola, ekoizpen eta harreman sozialen modu kapitalistarekin, beren 
berezitasunaren arabera lotzen direla adierazten du; hau da, beren 
desberdintasunen eta autonomiaren arabera eta beraz, autonomia hori dela 
eta, aginte-harreman sozialak erreproduzitzeko balio dutela diote. (Hargreaves, 
1982:104-105). 

Kirola ere kontzeptualizatzen du: "borroka, kontrol eta erresistentziarako 
objektu gisa, hau da, botere-harremanak hedatzeko borroka-gune gisa" 
(Hargreaves, 1982:14). Gainera, kirola "kulturaren" zati da eta "kultura-
prozesuak ez dute materialtasun edo errealitate gutxiago, hau da, gizarte-
bizimoduan ez dira prozesu politiko eta ekonomikoak baino garrantzi 
gutxiagokoak" (Hargreaves, 1982:47). 

Kirola "kultura kontsumistan" pixkanaka murgildu izana, Hargreaves-en 
arabera, kirolaren eta nortasun nazionalaren arteko harremanean baldintza 
handienetako bat izan da (Hargreaves, 1986:220). Gainera, Hargreaves-ek 
adierazten duenez, egungo garaian, kirola "gorputz-adierazpenaren bitarteko 
nagusietan nagusiena dugu". Hala, ezinbestekoa da "kultura kontsumista, 
gorputzaren premia eta nahiak bideratu eta mugatzeko" gai izatea (Hargreaves, 
1986:217). 
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4.1.3.3. Kirola ikuspuntu figuratibotik 

Garcia eta Lagardera-ren Sociología del deporte (2009) lanean oinarriturik,  
korronte honen funtsezko ekarpena zibilizazio-prozesuen teorian adierazten da. 
Teoria, epe luzeko ikuspuntu historiko batetik, modernitatea eraikitzen joan diren 
gizarte-erabileretan eman diren aldaketak azaltzen saiatu da. Kirola, giza jarduera 
gisa ulertua, beste ezer baino lehen, fenomeno historiko-sozial bat da. 
Figurazional gisa ezagutzen den ikuspuntu teorikotik (Norbert Elías eta Eric 
Dunnig, 1986), lehen aipatutakoa babesten duten jarrera eskaintzen dute, 
mendebaldeko pentsamendu erredukzionista eta dualista bideratzen duen 
ikuskeraren aurkakoa. Egile horiek, kirola gauza arrunt edo plazer edo balio 
ekonomikora bideratutako jarduera gisa ulertu beharrean, bizitzaren gai 
"serioekin" lotu ohi diren gizarte-arazoen baliokideekin zerikusia duen fenomenoa 
da; hau da, kirola gizarte-espazio baten moduan agertzen zaigu, mundua eman 
nahi zaizkion aukeretara irekitzen den leiho baten gisa azalduz. Kirola ikuspuntu 
horretatik aztertzearen misioa, kirol-jarduera ludikoa gizarte-harremanak 
azaltzeko gai den objektu gisa pentsatzea da, egiturari eta zibilizazioaren 
aurrerapenaren xehetasunetara errenditzeko moduari dagokienez.  

4.1.3.4. Ikuspuntu estrukturalista 

Kirolaren ikuspuntu estrukturalistak Ferdinand de Saussure eta Roman 
Jakobson-en estrukturalismo linguistikoaren eragin zuzena du. Claudde Lévi-
Strauss-ek garatutako pentsamendu antropologikoa errealitate mota bat beste 
batean murrizten saiatu zen, benetako errealitatea ez baita inoiz behatzailearen 
begietara modu onenean adierazten dena (Garcia eta Lagardera, 2009). 
Printzipio horretan oinarritutako ikerketa-metodoaren arabera, fenomeno 
soziokulturalak zeinu modukoak dira eta, beraz, sistemak eratuz, beren egiturak 
ezagutzeko aztertu ditzakegu. Horiek ezagutzen ditugunean, errealitate 
antroposoziala ulergarri bihur dezaketen eredu teoriko gisa formula daitezke. 
Ikuspuntu horretan, bereziki, Pierre Bourdieu nabarmentzen da. Bourdieu-ren 
arabera, "kirolaren soziologia bat eratzeko, beharrezkoa da, lehendabizi, 
konturatzea ezin dela kirol jakin bat kirol-jardueren multzotik at aztertu; 
ezinbestekoa da kirol-jardueren espazioa sistema gisa ulertzea eta sistema 
horretan elementu bakoitzak bere balio desberdindua jasotzen duela" (Bourdieu, 
1988:173). Kirolak ez dira gizarte batetik at ulertzen; aitzitik, kirol-sistema gizarte-
sistemaren osotasunean aztertu behar da. 

Bestalde, praxeologia ere Frantziatik etorri da eta sustrai sendoak ditu. 
Pentsamendu-korronte hori Parlebas (1988, 2001) soziologoaren lanean 
oinarritzen da eta, nolabait, Bourdieu-ren eragina du, nahiz eta ezin esan 
dezakegu zentzu hertsienean estrukturalista denik. Korronte hau, erreferentzia 
etnologikoz betea dago ikuspuntu sistemiko eta estrukturalistatik eta, 
erreferentziako gizarte eta kulturarekiko, kirol-joko desberdinetan dagoen 
sakoneko logika argitzea du helburu. Euskal Herrian ere, Joseba Etxebesteren 
(2003) eskutik azterketa ugari egin dira. Horietako batzuen ardatza euskal jokoa 
eta jolasen azterketa izan da.  

 

 



IV.KAPITULUA: MARKO TEORIKOA 

 

210 

 

4.1.3.5. Interakzionismo sinbolikoa eta kirola 

Interakzionismo sinbolikoaren ikuspuntua ikerketaren teoriaren alorrean 
finkatu egin da, bere arreta gizarte-ekintzaren zentzu subjektibistan jarriz, 
esanahiak gizartearen elkarreraginetik sortzeko duten moduak aztertzerakoan 
(Garcia eta Lagardera, 2009). Ikuspuntu horretatik egin den ikerketa-lanaren 
zati handi bat ohiko bizitzaren esanahiak aztertzera bideratu da, norbanakoek 
beren gertuko inguruneetan burutzen dituzten ekintzak zuzenean behatuz eta 
horietan parte hartuz. Hala, interakzionistek, norbanakoek beren gorputz, 
sentimendu, biografia, egoera eta, oro har, beren gizarte-munduei esanahiak 
emateko dituzten moduak aztertzen dituzte. Schutz, Mead eta Simmel egileak 
ezinbestean aipatu behar dira korronte teoriko honen jatorria aztertzerakoan, 
bai eta garaikideagoak diren Berger, Luckman eta Goffman ere. Espainian, 
Javier Duran (1995), Puig eta Morell (1996) egileek ere korronte berari heldu 
diote. Arlo honetan, Euskal Herrian  Pelota vasca: un ritual, una estética entsaio 
lana kontuan izatekoa da (Gonzalez Abrisketa, O., 2005). Pilotaren bidez 
hedatzen den mezu kulturala islatzen du lan honetan. Praktika ororen atzetik 
dagoen praxiaren berri adierazten du eta, euskalduna denaren ideia eta 
prototipoa nola eraikitzen den eta frontoian duen isla argitzen saiatzen da bere 
tesiaren lana.   

4.1.3.6. Ikuspuntu feminista eta kirola 

Frantziar iraultza inspiratu zuten doktrina ideologiko eta politikoek eta 
industria-iraultzak eragindako aldaketa ekonomiko eta sozialek, XIX eta XX. 
mendeetan zehar, emakumearen eskubideen eta bere burujabetzearen alde 
borroka egin duten mugimendu feministen oinarriak ezartzeko ere balio izan 
zuten. 

 Kirolaren antropologian eman den eztabaida intelektual feministak 
argumentu-ildo antzekoak jarraitu ditu: alde batetik, kirol-gaitasun fisikoetan 
emakumeen eta gizonen artean egon daitezkeen biologia, psikologia, gizarte eta 
kulturari dagozkien desberdintasunez eta emakumeek gizonekin alderatuz sufritu 
dituzten desberdintasun nabarmenez kezkatzen diren jarrerak eta, bestetik, 
emakumeek kirolean jasandako jazarpen eta gehiegikeriak salatzeaz arduratu 
diren jarrerak (Brackenridge, 1997). 

Pasa den XX. mendeko hirurogeiko hamarkadatik, antropologiaren eta 
gizarte-zientzien barruko korronte kritikoek ikuspegi teoriko berriak proposatu 
dituzte gizakiaren errealitate sozial eta kulturaletan dauden elementu egonkorrak 
eta aldaketak azaltzeko. Botere-harremanak eta gatazka, ikuspegi berri horietan, 
gizarte-egiturak zein adierazpen sinboliko-kulturalen sistemetan kontuan hartu 
beharreko funtsezko bi elementu gisa agertu dira. Gainera, ezin ahaztu, bi 
elementu horiek aipatu egitura soziokulturaletan pertsonek betetzen duten 
posizioa azaltzerakoan ere funtsezkoak direla. 

Antropologia feminista, ikuspuntu kritiko horien artean, nabarmendu egiten 
da berariazko jakintzarako espazio gisa (Esteban eta Díez 1999), bai eta 
kolektibo femeninoek maskulinoekiko pairatzen duten desberdintasuna ulertzeko 
egin duten ekarpen teoriko eta metodologikoagatik ere —biak unitate global gisa 
hartuta (eta norbanako batzuen salbuespena kontutan hartu gabe—. 
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Desberdintasun hori baliabide ekonomiko, sinboliko eta boterezkoak lortzerakoan 
antzeman daiteke, kultura arteko erkaketaren zein gizarte beraren historiaren une 
desberdinen bidez. 

Duela ez hainbeste, maskulinotasuna eta kirolari buruzko azterketak egiten 
hasi dira batzuk, kirol-munduaren zenbait dimentsiotan gailentzen den arren 
kultura salatzeko (Klein, 1990). Beste azterketa batzuk, generoaren ikuspuntu 
soziokultural zabalago batetik, gizon eta emakumeen arteko harremanak 
kirolarekin aurrerapen zientifiko eta kulturalen arabera kokatzen saiatzen dira 
(Messner, 1985; Renzetti eta Curran, 1995). 

Emakumea eta kirolari buruzko azterketek bilakaera bat izan dute azken bi 
hamarkadetan: kirol-jarduerara gerturatzerakoan emakumeek dituzten eraginen 
problematiko sozialetik, emakumea eta kirolaren (Buñuel, 1994), genero eta 
kirolaren (Dora Blasco, 2006), gazteria eta kirolaren (Díez  eta Hernández, 2005) 
eta kirola, gizarteratze eta generoaren (Díez Mintegui, 2006) arteko lotura-moten 
azterketa antropologiko hutsetara. Ezin ahaztu, Teresa del Vallek (1988) euskal 
Korrika-ri  buruz eginiko ikerketaren aportazioa, erritualetik eta sinbolikotik 
gehiago bazuen ere kiroletik baino. Bilakaera hori, ikerketa feministen alorrean 
antzeman den joerarekin bat dator, geroz eta interes handiagoa erakusten baitute 
generoan oinarritutako menderatze-egituren eraldaketarekiko. 

4.1.4.  Kirol modernoaren konfigurazioa: egoera eta ekintza 

Kirol-fenomenoaren izaera historikoa ziurtzat joz, antzinako kirola, zein kirol 
modernoa, berau osatzen duten funtsezko kategoriak gauzatzen diren unean 
ematen diren jarduera fisikoaren berariazko adierazpen-moduak dira. Horien 
garapena, giza instituzio oro gisa, bere logika zehazten duen testuinguru 
historiko-sozial bati atxikita dago, hainbat haustura eta garapen-unetan zein 
praktikaren zantzuak dituzten osaketa historiko-sozial bakoitzaren bizimoduaren 
elementuak izatean nabarmentzen den dekantazio-prozesu geldo batean 
murgilduz. 

Testuingurua begiratuta, gaur egun kirolaren gaiari ekitea ikuspegi oso 
batetik ez da batere erraza. Kontzeptuaren ikuspegitik, gaur egun "Kirol" gisa 
hartzen duguna, XX. mendeko fenomeno bat da, XIX. mendean mende 
amaieran garatzen hasi zena askoren ustez. Kirola, une historiko bakoitzeko 
gizartea islatzen duen elementu bilakatu da. Kirol modernoa, Brohm-en hitzetan 
(1993, Velázquez Buendía-k aipatua, 2001a), "hainbat garai eta ekoizpen-
moduren gainean hegan dabilen entitate transzendetea da" (1. or.). Hau da, 
kirolaren izaera aldakor eta ebolutiboak (García Ferrando, 1990) gizarte 
bakoitza definituko luketen ezaugarriak irudikatuko lituzke. Klase sozialak, 
erakundeen egiturak, kultura-ikuskizunak eta eskola-kirola bera bezalako 
aldeak, gaur egun kirolaren gaia aztertzeko lehentasunezko gaiak lirateke. 

Gaur egungo giza fenomeno handienetakoa dela denok onartu dezakegun 
arren, kontzeptua zehatz-mehatz definitzerako orduan izugarrizko 
desadostasunarekin aurki gaitezke. Hona hemen horietako batzuk:  
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1. Cajigal filosofoaren esanetan (1981:24), “onarpen osoko definizio bat 
ez dago kirola zer den zehaztean”. Era berean, Mandel-ek (1984:89) hauxe dio: 
“kontzeptu polisemikoa da, errealitate anitzei erreferentzia egiten diona eta 
sarritan kontrajarriak direnak integratu al izateko”. 

2. Marcel Mauss (1979) soziologo frantsesak kirola "jazoera sozial 
guztizko" gisa hartzen du, gizarte-sistema oso baten gisa funtzionatzeko 
gaitasuna duelako eta gizartearen hainbat esparru jaso ditzakeelako. 
Soziologiaren esparrutik ere, jatorri judu-alemaniarreko Norbert Elías-ek eta 
Leicester-eko Unibertsitateko bere ikasle Eric Dunning-ek, egungo gizarteek 
denbora librea eta aisialdia betetzeko duten moduaren barruan, praktikaren zein 
ikuskizun-modura egiten den jarraipenaren ikuspuntutik, kirola funtsezko 
elementu gisa hartuta duen oihartzunaren inguruko azterketa egin zuten (1992). 

3. Parlebas soziologoaren pentsaera (1988)  oinarritzat hartuz, 
ondorengo definizio hau onar dezakegu: Kirola instituzionalizatutako txapelketa 
arautuan gertatzen diren egoera motore ezberdinen bilduma da. 

4. Bourdieu-rentzat (1993:57-82) kirola "kirol-produktuen nolabaiteko 
ekoizpen-esparru autonomo" bilakatzen da, praktika-mota edo kirol-kontsumoa 
edozein dela ere, jendarteratzen denean eta diru gehien dutenen pribilegio 
izateari uzten dionean. "Lehiaketa-esparru" horretan berariazko interesak 
dituzten erakunde eta eragileak honako hauek dira: 

a) Kirol-erakunde publiko edo pribatuak (beren funtzioa kirol jakin bat egiten dutenen 
interesak ordezkatu eta defendatzea da, jarduera hori arautzen duten ereduak 
diseinatuz eta inposatuz). 

b) Kirola praktikatzeko/kontsumitzeko beharrezko ondasun eta zerbitzuen ekoizle eta 
saltzaileak (ekipamendua, jantziak, entrenatzaileak, kazetariak, etab.). 

c)  Kirol-entretenimenduen eta horiei lotutako ondasunen ekoizle eta 
saltzaileak(apustuak, merchandising, etab.). 

Beraz, gaurko kirola lau ezaugarrien bidez definitu dezakegu: egoera 
motorea (giza mugimenduen –jarrera motoreen –agerpenak), txapelketa (arau 
sistema zehatz baten barnean murgildua), instituzionalizazioa (erakunde ofizialak, 
federazio, elkarte,-artean antolatua), kirol entrenamendua (emaitzak bilatzen 
dituenez, aurre-prestakuntza prozesua). 

Nahiz eta kirol modernoari jatorri aristokratiko eta elitistak egotz 
diezazkiokegun, bere bilakaera, kontzeptu eta praktika gisa, bere 
dibertsifikazioarekin eta gizarte-geruza guztietara hedatu izanarekin paraleloan 
joan da. Aitzitik, herrialde ugaritako herritarren sektore oso zabalen artean 
hedatua dagoen —pertsonen maila soziala eta ekonomikoa edozein dela ere— 
jarduera eta ikuskizun gisako kultura-arteko eta nazioarteko praktika bilakatu 
dela esan badezakegu ere, kirolak hainbat forma eta esanahi, modu batera edo 
bestera kirol-praktikan parte hartzen duten pertsonen balio eta beharrekin 
koherente, dituela ere esan genezake. Hori horrela dela ikusteko, azken 
hamarkadako kirol-praktikarako forma berrien ugaritzea antzematea besterik ez 
dugu (ikus ikerketaren emaitzak), horiek esparru ofizialak gainditzen baitituzte 
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eta badirudi, kirola egiteko modu tradizionalak ezegokiak edo eskasak geratu 
direnez, gizartearen eskakizunei erantzuten saiatzen ari direla.   

Zentzu horretan, kirol-praktikaren hedapen (edo jendarteratze) eta 
dibertsifikazio zabala eragin duten balizko faktoreen inguruko hausnarketak 
hainbat galdera sorrarazten ditu eta horiei dagozkien proposamen eta 
erantzunak ezingo lirateke baztertu, bereziki, hezkuntza-asmoak dituen kirol-
irakaskuntzaren alorrean diharduten pertsonen aldetik, horietako asko, jardun 
autonomo eta arduratsu baterako (etikoki eta sozialki) funtsezko den 
ezagutzaren, hau da, beren irakaskuntzaren xede denaren inguruko gizarte-
esanahi eta -funtzioak aztertzera eramango bailituzke.  

Kirola XX. mendeko azken hamarkadetako eta XXI. mende hasierako giza 
adierazpen garrantzitsuenetakoa bilakatu da eta mundu-mailan duen hedapena 
zabalduz joango dela ematen du ondorengo belaunaldietan, ez ikuskizun edo 
herri-zaletasun gisa soilik, zientzia-gai gisa ere bai. Gainera, adierazpen 
bikoitza bideratzen du: aktiboa (praktikan jartzen duena) eta pasiboa (ikuslea). 
Hala, erabilera praktikorako mugimendu-kateatze gisa hasi zenak, esparru 
zabalago batetara eraman du  bere bilakaera: aukeraketa (lehiaketa), 
bikaintasuna (ikuskizuna), hedapena (merkantilizazioa) eta masifikazioa 
(politika). 

Hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, Gorputz eta Kirol Jardueren 
Zientzietatik at zeuden zientzia-alorretatik zetozen kirolaren fenomenoaren 
inguruko azterketak ugaritu ziren (Antropologia, Psikologia, Soziologia, Historia 
edo Medikuntza). Azterketa horiek programa akademiko eta unibertsitate-
espezializazio ere bilakatu dira. Baina, giza mugimenduaren adierazpen-multzo 
zabal horrek kultura-baliorik eskaintzen al du? 

Aditu askok galdera horri ematen dioten erantzuna baiezkoa da. Noski, 
baieztapen hori ez dator gure intuiziotik, frogatutako ebidentzietatik baizik 
(Coca, 1993). Nabarmena da kirola interesgarri bihurtu dela eta modan 
dagoela. Eta ez zaio zientziari soilik axola, gizartearen hainbat alorretan ere 
kirolarekiko interesa agertzen baita. Azken urteotan, kirola praktikatzen duten 
herritarren kopurua izugarri handitu da. Komunikabideek fenomeno horri 
eskaintzen dioten arreta nabarmen areagotu da, bi norabidetako gizarte-
eskaintza eta -eskaeraren prozesuak bultzatuta. Bertan, txapelketa lehiakor 
handiak ikuskizunaren munduko adierazpen garrantzitsuenetako bat bilakatu 
dira.  

Kirol-legediak gure herrian, nazio-mailan zein erkidegoko eta tokiko 
mailan, orain bolumen handiak hartu ditu eta duela hamabost urte eskas 
Estatuko Aldizkari Ofizialaren eranskin batzuk besterik ez ziren. Tradizionalki, 
Giza eta Gizarte Zientziek kirolaren azterketari, ezbairik gabe gaur egun 
izugarrizko garrantzia hartu duen "zabalkunde handiko" kultura-produktu gisa 
heldu diote. 

Urte askotan gizarte-zientziek orokorrean eta antropologiak zehazki ez 
zuten kirolaren moduko alderdien azterketarik egin, ez baitziren gizarte 
antolamendua ulertzeko espazio interesgarritzat hartzen; ez zen, bestalde.  
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Hala ere, azken hogeita hamar urte hauetan izan dute zeresanik. Ikus 
ditzagun horren inguruko zenbait adibide esanguratsu: 

-Antropologia eta Gizarte Psikologiaren esparrutik, ikertzaile 
iparramerikarrek herrialde hartako gizarteak bizi duen kirol-prozesu irenslea 
aztertu dute eta, ezbairik gabe, mota horretako ikerketetan aitzindari ditugu 
(Butt, D: 1987). 

-Antropologiaren esparrutik, Kendall Blanchard eta Alyce Cheska-k (1986) 
metodo zientifikoa aplikatu zioten kirolaren ikerketari, alor horretan ikerketa-bide 
berri bat garatuz. Hala, aipatu egileek kirolak gizarte bakoitzari adierazten dion 
berariazko esanahia ezagutarazi dute. 

Halaber, metodo horrek, kirolak paper garrantzitsua jokatuz egungo 
arazoak ulertzeko duen gaitasuna azpimarratzen dute. Arazo horien artean 
ditugu zahartzaroa, emakumearen pixkanakako parte-hartzea edo nazioarteko 
harremanak. Nabarmena da diziplina zientifiko horrek Kirolaren Antropologian 
lan espezializatuak —talde edo errituak aztertuz— garatzeko beharra ulertu 
duela (Prat, J. eta Martínez A.: 1991; Padiglione, V.: 1995). 

Azpimarratzekoa,  Fundamentos socioculturales de la motricidad humana 
y el deporte (Acuña, 1994) lana, jarduera fisikoa eta kirol praktikaren ikerketara 
antropologia arloa sistematizatu izanagatik. Ezin ahantzi, kirol antropologiari 
buruz eginiko lehen tesia (Alonso,1995). Azken urte hauetako erreferentzi 
nabarmenak Medina eta Sanchez-en lanetan aurki daitezke (2003,2006). Kirol-
jardueraren  baitan egindako ekarpenak dira. 

-Europan, Historia-ikerketak gailendu dira, oinarri gisa hainbat 
zibilizaziotako kirol-adierazpenen berreraikuntza hartuz: Antzinako Greziako 
Jokoak, Erromako zirkuko ikuskizunak, Erdi Aroko torneo eta justak, etab. 
(Guillet, 1971). Beste ikerketa batzuk Ingalaterran, XIX. mende hasieran, kirol 
modernoaren sorrera-prozesuaz eta gaur egun arteko garapen eta hedapenaz 
arduratu dira. Hala ere, Europan, alde kultural eta etnologikoen inguruko 
argitalpenak ez dira fenomenoak eskatzen duen zabaltasunez aztertu. 

- Ameriketan, antropologiari buruzko lanak areagotu egiten dira XX.mende 
bukaeran. Kontuan hartzeko lanak dira Eduardo Archetti 1999,2001) eta 
ikuspegi soziologikotik eragin antropologiko sakona duten Pablo Alabarces 
(2002) argentinarrarenak. 

-Euskal Herrian, asko idatzi ez bada ere, modu batera edo bestera 
Unibertsitatearekin edo elkarte ezberdinekin lotura duten hainbat giza taldek, 
ikuspegi desberdinak kontutan hartuta, bilduma bibliografiko zabala egin dute 
eta horri esker, kirolaren zientzien garapenerako oinarri garrantzitsua lortu ahal 
izan da. Del Valle, Diez, Hernández, Abrisketa,… antropologoek ekarpen ugari 
eta interesgarriak egin dituzte kirolaren ikuspegia arlo ezberdinetatik jorratuz. 

Hala ere, bitxia da baieztatzea kirol-kazetariak izan direla kirol 
profesionalaren berariazko alde jakin batzuen azterketa eta interpretaziora 
gehien gerturatu direnak izatea, hainbat zutabe-saiakera eta zenbait 
monografiaren bidez. Hala, Vicente Verdú-ren El fútbol, Mitos, ritos y símbolos 
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lana, antropologia sinbolikoaren ildoan azterketa hermeneutikoa dena, lan 
ugariren abiapuntu bihurtu da. Ikerketa-korronte bat markatu zuen beste lan bat 
Manuel García Ferrando-ren Aspectos sociales del deporte (1990) azterketa 
soziologikoa izan zen. Bertan, herritar espainiarren kirol-ohituren inguruko 
nazio-mailako lehen inkesta argitaratu zuen. Euskal Herrira begira, ikuspegi 
soziologiko batetik, aipatzekoa La práctica de la actividad física y deportiva 
(PAFYD) de la población adulta de Gipuzkoa como hábito líquido (J.Aldaz, 
2009) tesiaren lana. 

Kirol-jarduera horren gizarte-goratzearen ondorioz, hainbat arazo 
soziologiko ere aztertu izan dira. Arazo horien artean adierazle garbiena kirol-
ikuskizunetan emandako indarkeria izan da. Alde hori, ezbairik gabe sortutako 
alarmak bultzatua, bertan biltzen diren hainbat faktoreren inguruko zenbait 
ikerketaren aztergaia izan da (Durán,1996). Hezkuntzaren alorretik, 
Pennsylvaniako Estatuko Unibertsitateko Dorothy Harris-ek, kirol-jarduera 
fisikoetan norbanakoak duen parte-hartzeari heldu zion, funtsezko arrazoi 
psikosomatiko batean oinarrituta (1976). Egileak mota horretako jarduerek 
pertsonaren prestakuntzan, norbanakoaren mailan zein bere gizarteratzean, 
duten garrantzia azpimarratu zuen. 

-Halaber, Kirolaren Psikologiatik, herritarren inguruko argitalpen 
modernoak ere baditugu. Nahiz eta beren errendimendua hobetzen laguntzen 
duten faktoreak aztertzeko helburua oinarri duten, zientziaren argitara atera 
dituzte tradizionalki tabu gisa hartu izan diren hainbat alde antropologiko, 
besteak beste, lesbianismoaren papera emakume kirolariaren sexualitatean 
(Butt, D.: 1986). 

Ezin ahaztu kultura kapitalistan sublimazio-elementu gisa gorputzaren 
erabilera salatu izan duten eta espiritu kritikoarekin eta konpromisoarekin 
argitaratu izan diren argitalpen misto eta monografikoak (P. Laguillaumie eta 
J.M. Brohm, Partisans-en lanean; WAA: 1978), ez eta kirolariak goraipatze 
politikoaren edo ospe nazionalaren ordezkaritzaren izenean manipulatu izana 
salatu dutenak ere (Brohm, J.M., 1982). 

Lan horiek guztiak, ikerketa-korronte desberdinen erakusgarri gisa, 
kirolaren ikuspegi tradizionalaren aztergai modura aurkez ditzakegu: masa-
fenomeno soziala, norbanakoaren eta taldearen bulkaden katalizatzaile, gizarte 
jakin baten balioen isla, enkulturazioaren mekanismo, etab. 

Hala ere, ekintzaren eta jazoeraren protagonista, kirol-imintzioak burutzen 
dituena (eta ez ikuslea), kirolaria bera, Antropologia eta Soziologia azterketetan 
askotan alboratua edo oso gutxi landua izan da. Norbanakoaren zein taldearen 
mailan, kirolariaren jarreraren oinarrizko aldeak, bere ohitura eta errituak, 
zaleen idolo-jokalarien edo entrenatzaileen kasuetan, adituen arreta ez ezik, 
kazetari espezializatuen arreta ere bereganatu dute, bereziki best seller baten 
bila. 

Garai hauetan, kirola iceberg handi bat bezalakoa da. Uretatik kanpo 
dagoena, ikus daitekeena, milioika ikusle arrastatzen dituena, kirol "ofiziala" da. 
Hondoratua dagoena edo gutxi gorabehera ur sakonetan, "beste" kirola da: 
kalifikatzailerik gabeko kirola, egunkarietan zenbait lerro, irratietan hitz batzuk, 



IV.KAPITULUA: MARKO TEORIKOA 

 

216 

 

edo telebistako irudi azkar bat ere merezi ez dituena. Kirola guztiontzat, 
olgetako kirola, eskola-kirola, sustapen edo oinarrizko kirola, etab. Puntu 
honetan, ezin ahantz dezakegu minusbaliotasunen bat duten pertsonen kirola.  

Kirola, gauza guztietan bezalaxe, aurpegi askoren isla dugu. Batzuk, 
argiaren eraginez distiratsuagoak badira ere, beste batzuk ilun agertzen 
zaizkigu. Begiratzen dituenaren kokapenaren arabera, aurpegi distiratsuenak 
edo ilunenak agertuko dira. Hala, kirolak, arau berak betetzeaz edo hori asmatu 
duen sistemaren gainerako esparruen arau berekin jokatzeaz gain, 
sistemarentzat oinarrizko edo ezinbestekotzat hartzen den arau-multzo gisa 
azaltzen digu bere burua, beste garai batzuetan eskola edo eliza bezalako 
beste gizarte-erakunde batzuk betetzen zituzten funtzioak betetzen dituen 
heinean. Izan ere, kirola eskola handi baten moduan agertzen zaigu, eliza handi 
baten modura (aitortutako beste edozein elizak baino ebanjelizazio-botere 
askoz ere altuagoarekin). Bertan, azken finean, guztiok nahastuta sentitzen 
gara ideologikoki, eta baita emozionalki identifikatuta ere. Hori argi geratzen da 
kirolaren ideologiak legitimatzen dituen bereizketetan: horiek betetzen zituzten 
funtzio berak betetzen ditu, gizarte-tentsioak leuntzen baititu sustatzen dituen 
baldintzarik gabeko atxikipenen bidez eta esnatzen dituen partaide izatearen 
sentimendu sakon baina sinpleen bidez.  

Horren harira, esan liteke kirol modernoak, erlijio tribalen antzera 
funtzionatzen duela multzo sinboliko eta ideologiko baten zati bilakatuz: 
pentsamendu kritikoa ideologikoki seguruak diren esparruetarantz bideratzen 
duen emozio-liluradun osagai altua du, keinu eta gustuen uniformetasuna 
sustatzen du hedatzen dituen balioen bidez eta, kanpoan ere, alde askotan, 
kirol-erritualak erlijio-ospakizunen antza du. Zentzu horretan, nahiz eta kirolaren 
esparruan sortzen diren gatazkak nabarmenak izan (indarkeria-leherketak, 
tokikoaren eta nazioaren sentimendua areagotzea, etab.), horiek guztiak, 
kontrakoa baino, integrazionista edo integristak diren auto-erreplikarako multzo 
handi batean xurgatzen edo barreiatzen dira. 

Adierazitako guztiaren ondorioz, esan dezakegu, hemendik aurrera eta 
denbora-tarte luze batez, ez dela gailentzen den gizarte-ordena bat izango, 
etengabeko aldaketa hutsa baizik. Oraingoz, prest egon eta "aurreikus ezin 
daitekeen" horretara egokitu beharra izango  da, kontuan edukita, gure aukeren 
multzoa zabaltzen den neurri berean, gure asmo eta plan seguruak murrizten 
direla. Gero eta aukera gehiago izan, zailtasun gehiago izango ditugu 
etorkizunean kirola zein modutan egin nahi dugunaren inguruan adostasuna 
lortzeko. 

Egin dezagun buruko gimnastika pixka bat. Nork aurreikusiko luke 
segurtasunez  80ko hamarkada hasieran hurrengo 30 urteetan kirolean 
emango ziren aldaketen tamaina? Adibidez, merkaturatzean, 
profesionalizazioan, komunikabideen boterean, kirol-mota berrien aniztasun 
zabalaren sorreran, merkataritzaren kirol-eskaintzaren bat-bateko sarreran, 
teknologia berrien eraginean eta, kirolera ere hedatu den arazo ekologikoaren 
esanahi gero eta garrantzitsuagoan. 

Amaitzeko, modernotasunaren, modernizazio erreflexiboaren eta 
postmodernitatearen gizarte-testuinguru berrietan, funtsezko bilaka daitezkeen 
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kirol-errealitate berrien zenbait ate irekita uzten dira: "kirolaren ekologizazioa" 
eta arriskuaren gizartearen barruan horrekin lotutako osasun-arazoak, kirolaren 
tradizio-haustura (kontsumoa), etekinen prozesuaren uniformizazioa, horren 
mundializazio eta globalizazioa (kirolaren mundu mailako ikono handiak), 
kirolaren manipulazio politikoaren forma berriak eta abar luzea dira, nolabait, 
datorren kirola osatzen ari direnak —eta jada bertan dagoena osatzen 
dutenak—. 

4.1.5. Kirol-jardueraren izaera historikoaren inguruan 

Giza jarduera oro sortzen den testuinguru historiko-sozialak baldintzatzen du 
ezinbestean. Hori dela eta, kirola ez da, inolaz ere, aipatu azalpena gainditzen 
duen jarraitutasuna eta bere adierazpen gune den kulturaren bizimoduarekin 
lotura hautsiezina du. Lehen aipatutakotik, pentsa dezakegu kirolaren inguruan 
hitz egiterakoan bere testuinguru historiko-sozialarekin zuzenean lotu behar 
dugula, politika, ekonomia eta ideologiaren alorrekin duen harremana eta 
fenomenoaren aldaketa eta adierazpenetan duten eragina mahai gainean jarriz. 
Ideia-ordena horretan, Elías eta Dunnig (1986) egileek baieztatzen dutenez, 
kirolak, praktika edo fenomeno modura, adierazten duen gizartearen beraren eta 
bere aldaketen egitura bat, izaera bat da. 

Kirol-fenomenoaren inguruan egin diren azterketa historiko zein sozialetan, 
gizarte-instituzio horren egituraketa eta garapena argitzea eragozten duen 
dikotomia bat ezartzen da proposatutako hipotesiarekiko. Korronte historiografiko 
gisa ezagun den lehenak, kirolaren kokapena etengabeko begizta (jarraitutasun) 
gisa lehenesten du, hau da, zibilizazio bakoitzak bere unean eskaini dioten 
ekarpenen ondorioz, erritutik modernora linealki garatzen den eta izaera 
lehiakorra duen gorputz-adierazpenaren modu errepikari gisa.  Bestalde, 
hausturakoa dela irizten diogun beste joerak, berriz, kirola jarraitutasun-
jarraitutasun eza historikoaren begiztaren emaitza dela adierazten du, hau da, 
kirol-jarduera ludikoa garapen-fase desberdinen emaitza dela eta fase horiek, 
ezinbestean eratze ekonomiko-sozial bakoitzari lotuta dagoen jarduera pentsatu 
eta bideratzeko moduan dauden hausturek ezaugarritu dituzte. Azken horientzat, 
egungo kirola, islatzen duen gizartearekin, kasu honetan, gizarte kapitalistarekin, 
kategoria gainjarri gisa gorputz-errendimendua xede duen lehiarako jarduera 
fisikoaren berariazko norabide baten emaitza da.  

 

                                                                                    XVIII-XIX-XX-XXI 
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Ideia-ordena horretan, kirolaren diskurtso sozio-historikoaren tradizioa bi 
jarreratan bana daiteke:   

1. Lerro historiografikoa: kirola giza zibilizazioaren hastapenean kokatzen 
du, lehia erritualarekin lotura estua duen gizaki guztion egintza natural gisa 
ulertuz, gizartearen eta kulturaren fenomeno markatu bihurtzen duena. Hona 
hemen teoria horren aldekoak diren egile batzuk: Carl Diem, Jean le Flochmoan, 
Bernad Gillet, José María Cagigal, Pierna Vieja, besteak beste. 

2. Haustura-lerroa edo lerro kritikoa: egungo kirolaren sorrera eta 
bilakaera, XVIII. mende amaieran Ingalaterran sortutako industria-aurrerapen 
kapitalistaren aroarekin erabat lotuta ulertzen du. Aurrekoak fase gisa hartzen 
dira, lehia eta jokoa erritualak baldintzatuta zituztela eta funtzio desberdinak 
betetzen zituztela. Ikertzaile horien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu: 
Pierre Bourdieu, Juan Huizinga Norbert Elías y Erich Dunnig, Allen Guttman,   
Jean Marie Brohm, Pierre Parlebas, Richard Mandell, Largardera, besteak beste. 
Saúl Faustino García Blanco (1994) irakasleak, bere saiakera-lanean, "kirola" 
kontzeptuaren jatorriari buruzko gaizki-ulertuak argitu nahi zituen. Bere lanean 
kontrako tesi bat aurkezten du. Antropologia, hezkuntza eta baita semantika ere 
ikuspuntu gisa hartuta eginiko azterketetan oinarrituta, kirolaren jatorria gizarte 
primitiboen jarduera ludikoetan sustraitua dagoela frogatzen saiatzen da. Hala, 
egileak egungo kirolen aitatasuna, kirol mekanikoen salbuespenarekin, hiri-maila 
lortu zuten eta beraz, aisialdia zuten kulturek eginiko jokoei esleitzen die. 

Kirolaren azterketa soziohistorikoak, kirol-jardueraren inguruko tratatu 
deskribatzaile edo kronologikoa izan beharrean, jardueraren fase desberdinak 
jaso behar ditu (Coca, 1993). Kirolaren helburuen eta berau praktikatzeko 
moduaren arteko elkarrekikotasuna adierazpena izan duen kultura motari lotuta 
dago.  

Coca-ren esanetan,  kirol-errealitatearen eraikuntza ez da gauza berezi bat. 
Aitzitik, kultura da, bere bizimoduan adierazita, bere fisonomia ematen duena eta 
beraz, jarraitutasun-jarraitutasun eza begizta gisa kirolaren garapen 
historikosoziala erakutsi eta azaltzen saiatzen den joerara jo behar dugu. 
Logikarik ez luke izango, gizarteak eta egiturak garapen-fase maila 
altuagoetarantz ezinbestean aldaketaren menpe badaude, kirola dinamika 
horretatik kanpo ulertzeak. Kirol-jardueraren jarraitutasun eta jarraitutasun eza 
historikoari erreferentzia egiten dion hipotesiaren baliozkotzea, gizartean 
instituzioari esleitu dizkion erabilera sozialetan antzeman daiteke, bere baldintza 
material eta egituraz gaindikoetara egokituz. Ezin uka daiteke aldaketa 
historikoaren kategoria kirolean inplizituki dagoenik, baina kirolaren zehaztapenak 
aldi historiko zehatz bakoitzari dagozkion fase desberdinetan gauzatzen dira. 

Gizarte bakoitzaren bizimodua ezartzen duten baldintzak kirolaren 
instituzioan eta berau definitzen duten balioetan islatzen dira. Heineman-ek 
(1998) adierazten duen bezala, gizarte-jardueren legitimazioaren oinarriak 
belaunaldiz belaunaldi irauten dute norbanakoen gizarteratze-prozesuetan 
gizarte-sistema ororen betikotasuna bermatzen duten mekanismoen bidez, eta 
hala, prozesu hori bermatzen duten egokitzapen sozialerako bideak barne 
hartzen dira. Kultura bakoitzaren nortasuna gizakiari adierazten zaizkion espazio 
guztietan indartzen da: onartutakoa eta debekatutakoa, zer egin eta nola egin... 
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Azalpen horretatik abiatuta, printzipio gisa hartzen da gizarte bakoitzaren balioak 
gizarte-jarduera bakoitzean adierazten diren orokortasunak direla, adibidez, 
gizon-emakumeek kirolaren egintza ulertzen duten moduaz hitz egiten denean.  

Bourdieu-ren (2000) esanetan, klase sozialetan eta klase-zati desberdinetan 
oinarritutako kirol-jardueren banaketan dagoen bariazioa, horiek praktikatzearen 
ondorioz berehala edo gerora zer nolako onurak jasoko direnari buruzko 
pertzepzioaren eta estimazioaren araberakoa da, hala nola ekonomia-, kultura- 
eta gorputz-kostuenari buruzkoaren araberakoa. 

Kirola izaera historikoko fenomeno bat da, forma sinpleenetatik garapen 
zehatzerako garapenean lehentasunezko elementu bihurtzen da eta kultura-enbor 
berera atxikia dagoenez, mendebaldeko kulturaren sorrera, bilakaera eta 
hedapenarekin dago harremanetan2.  

4.1.5.1. Kirol-jarduera fisikoa  irudikatzen duten gizarte-moduen inguruan 

Azterketaren egokitasuna justifikatu ostean, kirolaren azterketa 
antropologikoaren hasieran gainditu beharreko lehen elementu teorikoa, ezbairik 
gabe, gizarte-egiturak espazioaren eta denboraren zehaztasunen menpe 
egotearekin lotuta dago. Giza egintzen izaera biomekanikoaren ulermen biologiko 
hutsak ez digu gizakiaren hankabiko mugimendua organismoak inguruneko 
baldintzetara eta, izaera taldekoiaren ondorioz, testuinguru sozio-kulturalera 
egokitzearen eta organismo hori bera garatzearen emaitza denaren ideia 
gainditzen uzten. Gizakia lurrean agertu zenetik, etengabeko eraldaketan bizi den 
genero gisa ulertzen da. Espezie gisa izan dituen eboluzio-faseak eta bere 
garapen-ziklo saihestezina kiribil batean lotzen direnez, garapen bio-psiko-
sozialaren behe mailako faseak naturaz gainditzeaz gain, bere gizarteratzearen 
etengabeko eta ohiko praxian gizakiak sortutako guztia biltzen duen kulturaren 
etengabeko dinamismoa ere gainditu ditu. 

Jarduera fisikoa, existentziaren gauzatze gisa, giza egintza oro gisa, lehen 
deskribatutako bidetik doa. Jarraitutasun bat da sortzetik, elementu fisikoa 
gorputz-mugimenduaren arabera sortu eta errepikatzen delako; eta, 
jarraitutasunik gabekoa da, mugimenduaren motibazio eta orientazioak, 
berezitasun bakoitzari dagozkion dohainei zein portaeraren borondatezko loturari 
dagozkielako, garapen-aldi jakin batean ematen den kulturatik eratortzen baitira3. 
Giza garapena eboluzioaren bereizgarri garrantzitsuenak (eboluzioa osotasun 
biologiko, psikiko, konduktuak eta kultural gisa ulertuta) atzera begirakoan eta 
prospektiban behatzen dituen metaketa edo espezie gisa ulertzeak, printzipio gisa 
gaur egun giza egintzen (lana, jolasa, ariketa fisikoa eta kirola) berariazko modu 
gisa definitzen denaren nukleo epistemikoa jarduera fisikoan dagoela hartzea 
esan nahi du. 

Jarduera fisikoaren neurtze- ezaugarriak bi bidetatik jorratu ohi dira: 
kuantitatiboki (iraupena, frekuentzia eta intentsitatea) eta kualitatiboki (jarduera 
mota, antolatze maila eta ingurunea) kontutan hartuta.  

                                                                 
2
 Kirolaren historian, zein bere tratatu guztietan; Gillet-etik Diem-era, Mandell eta berriagoak diren López bezalakoak ere 

kontuan hartuz.  
3 Mugimendua gizakiarentzat berezkoa da. Mugimenduaren dimentsio fisiologiko eta biomekanikoa dago eta baita 
kulturala den dimentsioa ere, bere historiaren une jakin batean, gizarte baten eguneroko bizitza motorrean barne 
hartzen diren esanahi eta zentzuak biltzen dituena. (Altuve, 2004).  



IV.KAPITULUA: MARKO TEORIKOA 

 

220 

 

Le Boulch-ek (1989) adierazten zuen errealitate motor bakoitza portaera-
adierazpen batekin bat datorrela. Adierazpen horretan, jarduera fisikoa, bereziki 
ikuspuntu biologikotik aztertzen da, gertaeraren zati fisikoki behar eta uki 
daitekeenaren antzera, esanahi ontikoa ematen amaitzen duten ezkutuko 
prozesuak barne hartzen dituenaren jakitun.  

Jarduera fisikoa bere adierazpen anitzetan, testuinguruak, premiek eta 
baldintzek zehazten dute, horietan gizakiak arrazoitu egiten baitu bere egintza 
biomekanikoari izena eta izana emateko. Hobeto ulertzen da gorputz-kulturaren 
munduan txertatzen denean, soziokulturalki suspertzen garen unean soilik garela 
izaki zinetikoak ulertzen dugunean. Coca-k (1995:37) baieztatzen duen bezala, 
"kirol-lorpen gisa ulertzen dugun guztiaren erroak, hain zuzen ere, jatorri somato-
psikiko-mugikorra du, jarduera fisikoa izendatzaile komun izango duten proiektu 
ugariren anezka gisa". Proiektu horietako bakoitza alor desberdinetako egiari 
lotzen zaio: gorputz-hezkuntza, kirol-lehiaketa, sortzen duen keinu-gorputz 
printzipioan unitatea aurkitzen duen jolasartea.    

Mugimendua, besteak beste, jarduera fisikotzat jo ohi den horretan zehaztu 
eta garatzen da, biologikoki lokomozio-aparatua erabiltzen duten eta gastu 
energetikoa duten mugimendu edo mugimenduen multzo gisa ulertuta 
(Paidotribo, 1999) eta, soziokulturalki, une jakin batzuetan forma eta zentzua 
ematen dioten testuinguru edo baldintza-sistemaren barruan zentzua hartzen 
duen adierazpen gisa ulertuta, ordaindutako zeregin gisa (lana), egintza ludiko 
huts gisa (jolasa), lehia gisa (kirola), egokitzapen neuromuskular gisa (ariketa 
fisikoa).  

Carpersen, Powell eta Christensen-en arabera (1985:126), energia gastu bat 
eragiten duen eta eskeleto-muskuluek sortutako edozein gorputz-mugimendu da. 
Energia-gastu horren barruan, ez da metabolismo basaletik eratortzen dena 
ulertzen. Ariketa fisikoa eta kirolaz gain, lan-jarduerak eta eguneroko jarduerak 
ere hartuko lituzke eta, oro har, gizakiaren esparruari atxikitako edozein jarduera. 
Orokortasun maila altuko kontzeptua denez, adjektibatzea egokia litzateke eta 
horregatik hitz egiten dugu olgetako jarduera fisikoaz, kirol-jarduera fisikoaz edo 
heziketa-jarduera fisikoaz.  

 

 

 

 

 

 

5.Irudia.Jarduera fisikoa definitzen duten elementuak (Devis,2000). 
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Devís-ek (2000) jarduera fisikoa, gorputz-mugimenduak ez ezik, norberaren 
esperientziak eta ingurunearen jarduera soziokulturalak ere definitzen duela dio. 

Ia generikoa den modu batean, nahiz eta ñabardurak izan, ekintza gisa 
asmo bat esleitu diezaiekegun jarduerak edo emaitzak hartzen ditugu. 
Intentzionalitatea portaera hutsaren ekintza bereizteko ezaugarri bereizle gisa 
ulertuta (organismo batek bereziki inguruneko estimulu eta prozesuen aurrean 
ematen duen erantzun gisa behatu daitekeen mugimendua).  Beraz, giza 
mugimendua ekintza gisa uler dezakegu itxaropenek zuzendua eta helburu batera 
bideratua dagoela uste bada.  

Ekintza fisikoarekin hasten den kultura-konplexuaren azterketa-esfera 
desberdinetan (aurrerantzean eztabaidaren xedetzat joko duguna), gizarte-
espazio bakoitzak modu zehatz batean interpretatzen amaitzen du gorputz-
adierazpen bat. Adierazpen horrek, jarraipen praxiologikoari eta espazioa eta 
denboraren arabera duen aktualitate-zentzuari dagokienez, hainbat zentzu 
hartzen ditu eta gizarte-sisteman esleitzen dion funtzioari dagokion gizarte-
garrantzia hartzen du. Lehen mailan, jarduera fisikoa ekintza motor gisa 
eraldatzen da berariazko hiru praktikatan: ariketa fisikoa, jokoa eta kirola. Egungo 
fenomenoaren zentzuan, jarduera horiek aisialdian kokatzen dira eta aisialdi hori 
lan-denboratik antipodatan dagoen elementua da. Bere erabilera sozialei 
dagokienez, jarduera horiek hainbat lekutan burutu ohi dira, eta beren modu, 
araudi eta baita ekintza-guneen (fisikoki hitz eginez) arabera arrazionalizatu eta 
instituzionalizatu ohi dira, honako eskenatokietan: kirolarena, olgetarena eta 
heziketa fisikoarena.  

14.Koadroa: Jarduera fisikoaren erabilera sozialak. (Devis,2000) 
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4.1.5.2. Kirol- jarduera fisikoa kontzeptuaren eboluzioa  

Gizarteak kirola kontzeptuari esleitzen dizkion adieren aniztasuna jasoz, 
lan honi ekiterakoan topatu dugun dilemetako bat, hain zuzen ere, herritar 
gehienek kirol gisa hartzen duten "horren" kontzeptualizazioa izan da. Garbi 
adierazitako muga jakinak zeintzuk diren jakin gabe aurkitzen gara eta bide 
horretatik zientzia sozialen arteko adostasunik ere ezin da topa. Ideia moderno 
gehienen harira, jarduera fisiko guztiak kirolaren kontsiderazioa hartzen dute, 
gutxi batzuk dira ohiko kirol tradizional lehiakorrak bakarrik sartzen dituztenak 
kirol kontzeptu horren baitan.  

Dauden kirol-praktiken tipologia desberdinak aztertzerakoan, alde batetik, 
definizio jakin baten inguruko kontsentsu falta,  eta bestetik, etengabeko 
esanahien aldaketak direla medio,  onartzen dugu eta geure egin ere Europako  
Kirol Kontseiluak sustatutako (2007:2) Europako kirol-sistema COMPAS-en (Co-
Ordinated Monitoring of Participation in Sports)  irizpidea eta zehaztapena. 
Proiektu horren arabera, kirol-jarduera fisikoa “kirol parte-hartze antolatu eta 
askearen bidez ematen den eta helburu gisa gorputzaren eta buruaren sasoia 
hobetzea, aisialdian dibertitzea, harreman berriak sortzea edo emaitza lehiakorrak 
eskuratzea duen jarduera fisiko oro da”. 

COMPAS proiektuaren  arabera egindako kirol zerrendako 51 kiroletik, 
gure nerabeen KIROL-JARDUERA FISIKOAK (KJF) ideiara egokitutako 34 
kirol hartu dira galdeketan. Herrian edo inguruan sustatzen diren kirol-jarduera 
fisikoak hartu dira kontutan, hala ere, aipamena egiteko aukera eman zaie 
besterik balego. 

Kirol-jarduera fisikoarekin lotutako saioei erreferentzia egiten diegunean, 
orokorrean, aipatu praktikarekin lotutako saioen ezaugarriak definitzeko irizpide 
desberdinak erabili ohi dira. 

  
Beraz, kasu batzuetan, kopurua jardueren urteko maiztasunaren arabera 

neurtzen da (20 minutuko gutxieneko iraupenarekin) eta, beste kasu batzuetan, 
saioen iraupena (gure kasuan) eta intentsitatea erabiltzen dute. Azterketa 
honetarako, irizpide metodologiko bat erabiltzea erabaki da, kirol-jardueraren 
maiztasuna eta iraupena, praktika burutzeko erabiltzen den denbora erreal gisa 
ulertuta. 

 
Kontutan hartuz kirol-sisteman etengabeko aldaketak sortu dituztela 

gizarte-eragile berrien eta gorputz-, kirol- eta olgeta-modalitate berrien 
etengabeko agerpenak, bai eta etengabeko bilakaera duten praktika-modu 
erabat berritzaileek, gaur egun, oraindik, ez da kirola terminoak jasotzen dituen 
jardueren sailkapen adostua lortu. Hala, kasu batzuetan, COMPASS 
azterketaren zati diren herrialde guztietan dauden kirol tradizionalenak soilik 
hartzen dira kontutan. 

 
Otero-k (2004), bere azterketetan (herritar andaluziarrei eginak), ondoko 

lau kategoriak bereizten zituen: praktika intentsiboa, erregularra, 
noizbehinkakoa eta irregularra. Kontuan izanik kirol-jarduera oso intentsitate-
maila desberdinetan egin daitekeela, egile horiek kirol-jardueraren hainbat tasa 
kalkulatu dituzte COMPASSen gomendioak jarraituz. Azterketa horretan, azken 
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hamabi hilabeteetan 120 jarduera edo gehiago egiten dituzten adin horretako 
(12-16 urte) herritarren jarduna “jarduera intentsibo” gisa hartzen dute, 60 eta 
119 artean egiten dituztenen jarduna “jarduera erregularra”, 12 eta 60 artean, 
“jarduera irregularra” eta 1 eta 11 artean, “noizbehinkako jarduera”. 

 
“Zein maiztasunekin egiten duzu kirola” galderaren aurrean, Oterok  

Andaluzian eginiko  inkestan (2003), jarduera intentsibo edo erregularraren 
tasa, gutxienez astean behin kirola egin ohi duen herritarraren portzentajera 
hurbildu zen eta jarduera irregular edo noizbehinkakoaren tasa, asteko 
maiztasuna baino gutxiagorekin jardun ohi duen herritarraren portzentajera 
hurbildu zen. Oterorentzat (2004), lau jarduera-tasa horien batuketatik abiatuta, 
emaitza gisa urteko jarduera-tasa lortzen da.  

 
Ikerketa honetan, aldez aurretik García Montes (2001), Hernández 

Rodríguez (2001), Ruiz Juan (2001) eta Manuel Gómez López (2005) egileek  
hartutako bidea jarraituz, honako sailkapen hau hartu da  kontutan: ez du 
jarduerarik egin (EZ AKTIBOA), 3,5 ordu baino gutxiago (IRREGULARRA), 
3,5etik 6 ordu bitartera (ERREGULARRA) eta 6 ordu baino gehiago 
(INTENTSIBOA). Esan beharra dago hainbat kirol-jarduerak asteko 
entrenamendua eta partidua biltzen duela (3,5 ordu baino gutxiago), beste 
batzuk, 2 entrenamendu eta partidua (3,5 eta 6 ordu artean) eta, azkenik, hiru 
entrenamendu eta partidua (6 ordu baino gehiago) beste batzuk. 

 
Beste gomendio-baremo bat dago, adibidez, American College of Sports 

Medicine (ACSM) erakundearena, zeinaren arabera, kirol-jarduera fisikoaren 
eraginaren onurak osasunean antzemateko, asteko ia egun guztietan gutxienez 
30 minutu proposatzen dituen. 

 
15.. Koadroa. Bilakaera. Jarduera fisikoaren ereduetan haurtzaroan eta nerabezaroan. 

 
ACEMS (1978) Jarduera aerobikoak, muskulu-multzo handien lanketarekin. Maiztasuna: 

astean 3-5 egun. Intentsitatea: % 60-90. Iraupena: saio bakoitzeko 15-60 
minutu. 

ACEMS (1978) Egunero, jarduera bizia egin behar da gutxienez 20-30 minutuz. Horrek sasoi 
fisikoa hobetu behar du. 

Haur eta Nerabeen Osasunerako 
Jarduera Fisikoaren Gomendio 
Ofizialak Patric & Sallis (1994) 

Nerabe guztiak fisikoki aktiboak izan beharko lukete egunero edo ia egunero. 
Jarduera hori mota askotakoa izan daiteke: jolasak, kirolak, lana, 
garraiobideen erabilpena, olgetako jarduera fisikoa, GHko eskolak edo 
ariketa planifikatua. Eskolan, familiartean edo hainbat erakunderen barruan 
egin daiteke. 

Jarduera Fisiko, Osasun eta 
Ongizateari buruzko Quebeceko 
Adostasun Adierazpena (1995) 

Jarduerek honakoa bete beharko lukete: muskulu-multzo handiak 
mobilizatzea. Ohiko karga gehiago izatea. Gutxienez astean guztira 700 kcal 
kontsumitzea. Erregulartasunez egitea eta ahal bada egunero. 

Osasun-helburuak 2000rako 
(Zakarian eta beste, 1994) 

Nerabeek ariketa bizia egingo dute gutxienez astean hirutan, saio bakoitzean 
20 edo minutu gehiagoz eta % 80 ariketa moderatua. Jardueraren % 50 
eskolan egitea ere jasotzen da. 

Gazteei eta jarduera fisikoari 
buruzko nazioarteko kongresua 

HEA (1998) 

Gomendio onenak egunero gutxienez jarduera moderatua egitea exijitzen du, 
guztira 60 minutuz, beren adinarekin bat datozen jardueren bidez, ikuspuntu 
fisiologiko eta portaerazkotik ikusita. Gutxieneko gomendioa era berean 
adierazten da, baina jarduera fisikoko 30 minutu egitea soilik exijitzen du. 

Pérez Samaniego & Devís (2003) Ezer ez egitea baino hobea da gutxi egitea. Edozein jarduerak balio du 
(etxekoa bada ere). 

Gurasoentzako gida. Merino & 
Aznar (2005) 

Gomendatutako 30/60 minutuak egunean zehar 10etik 15 minutura bitarteko 
aldietan bana daitezke. Eguneroko iraupen luzeagoarekin, onurak 
handiagoak izango dira. 

Strong eta beste (2005) Haur guztiek gutxienez egunean ordubeteko intentsitate moderatuko jarduera 
fisikoan parte hartu behar dute, edo gutxienez, astean bitan. Jarduera fisiko 
horiek zati batek muskuluen indarra eta malgutasuna hobetzen eta horri 
eusten lagundu behar du. 
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Aktibo izateko azken gomendioetako batek, asteko egun guztietan, 
jarduera moderatuko 60 minutu edo intentsitate horretatik gora metatzera 
gonbidatzen ditu gazteak (Cavill eta beste, 2001). “Helthy People 2010” 
delakoaren zuzendaritza berriak, nerabeen jarduera fisiko eta sasoi fisikorako 
osasun-adierazle gisa, astean hirutan, 20 minutuko jarduera bizia gomendatzen 
du (U. S. DHHS, 2000, Veloso 2006 alean aipatua). Ez da irizpide uniformerik.  

 
Hala ere, haurrek eta gazteek (edo populazioaren beste edozein taldek) 

egiten duen ariketa fisikoa aztertzeko, ariketa mota eta honen luzera zehazteaz 
gain, maiztasuna eta intentsitatea ere zehaztu beharko lirateke. Ariketa fisikoa 
modu objektiboan neurtu beharko litzateke; eta indibiduoak aztertutako 
jarduerez gain egin ditzakeen beste jarduerak ere kontuan hartu beharko 
lirateke. Indibiduo batek egiten duen ariketa fisikoa neurtzeko epe luze batean 
egiten dituen ariketa-multzoak kontuan izan beharko lirateke, ez dago beste 
konturik, baina… gure ikerketaren kasuan, ez dugu bide hori jorratu. 

4.1.6. Egungo kirola.Norantz? 

Aztertu ditugun interpretazio desberdin horiek, nahiz eta kirolaren azterketan 
aplikatutako pentsamendu antropologikoaren zati garrantzitsu bat izan, 
manifestazio sozial zein kultural konplexua osatzen dute. Hala ere, interpretazio 
horiek gizarte-fenomeno eztabaidatsu baten aurrean gaudela adierazten dute eta 
modu bateratuan azaltzetik urrun gaudela, kirolaren izaera eta gizarte-funtzioaren 
inguruan eraikuntza teorikoak lantzen diren bakoitzean, ñabardura desberdinak 
agertzen baitira. 

Gizarte modernoan kirolak izan duen bilakaera azaltzeko orain arte azaldu 
diren teoria antropologiko desberdinak bat datoz, gutxienez, azken mende eta 
erdian gertatu diren gizarte-aldaketek kirolaren esparruan eman diren aldaketen 
izaera baldintzatu dutela adieraztean, nahiz eta teoria antropologiko desberdinen 
bultzatzaileek, noski, aipatu gizarte-aldaketa horiek modu desberdinean 
baloratzen dituzten. 

Halaber, kirol-fenomenoaren konplexutasuna, hein handi batean, planeta 
guztian ehunka milioi pertsonentzat ohiko jarduera edo ikuskizun bihurtu den 
fenomeno horrek duen hedapen-indar bizkorrean datzala onartzerakoan 
adostasuna agertzen dute. Hala ere, planeta mailako izaera eta eragina badu ere, 
kirolak, bere baitan, talde edo gizarte-komunitatearen kultura-, ekonomia-, 
politika- eta gizarte-berezitasunetara hertsiki lotuta dauden berezitasun izugarriak 
ditu adituen esanetan. 

Baina gizarte-zientzietan ezagutzaren teoriak proposatzen duen erronka 
epistemologikoak nolabaiteko orokortasuna duten azalpenak bilatzera bultzatzen 
gaitu, nahiz eta gizartearen alor bakoitzean dugun informazio faktualaren emari 
erraldoia erabiltzeko aukera murrizteko arriskua izan. Erronka horri erantzuteko, 
azken urteotan kirol-fenomenora hurbilpen sistemikoak maizago suertatu dira 
(Garcia eta Lagardera, 2009). 

Historiaren une hauetan, itxuraz kontraesankorra den gizarte-bilakaeraren 
aurrean gaude, kirol-egiturak gizarte-indar eta -botere gehiago eskuratzen duen 
une honetan (kirol-ikuskizunak masa-komunikabideen bidez egin duten 
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inbasioarekin, maila altueneko kirol-lehiaketen garapenkeria ekonomikoarekin edo 
kirol-kultura herritar-masa zabaletan erabat barneratzearekin), haustura- eta 
dibertsifikazio-fenomeno paraleloa sortzen hasi da. Kiroletik gertu dauden 
pertsona-multzo handiek, bai eta kirola egin ohi izan dutenek, erakusten dituzten 
portaerak dira, azken finean, beren ohiturak aldatu baitituzte beste mota bateko 
ariketa fisikoak aukeratuz (Garcia eta Lagardera, 2009). Mota desberdinetakoak 
direla diogunean ez da desberdintasun arin bat, logika, interes eta motibazio 
desberdinak, aukera desberdinak eskaintzen dituzten kirol motak baizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirolaren geroz eta konplexutasun handiagoa ulertzeko beste modu bat, 
ikuspuntu sistemiko beretik azaldua, hainbat azpi-sistemaz osatutako gizarte-
sistema hori ikusten duena da. Azpi-sistema horiek guztiak, kirol-kulturan dauden 
sinbolo, zeinu, erritu eta balioek metatzen dituzte izaera unibertsaleko hizkuntza 
sinboliko bihurtuta. Kirol-fenomenoari lotutako hegemonia kultural horrek, hein 
batean, gaur egun kirol modernotik oso desberdinak diren gorputz-eragin fisiko 
garbiko ariketak eta denbora-pasak burutzeko moduetarako joera azal dezake. 
Aipatu ariketa horiek, kiroletik oso urrun badaude ere, kirol-jarduera gisa hartu ohi 
ditu jendeak Lagardera-ren (1995) esanetan. 

XX. mende amaieran eta XXI. mende hasieran izan den gizarte-aldaketaren 
geroz eta konplexutasun handiagoak, Ingalaterra viktoriarrean bere jatorrizko 
eraketatik kirol-sistema modernoan egon diren azpi-sistemen berezitasunak 

Jolas-joko tradizionalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kirol praktika posmodernoak 

    Frontoia 

Tabak 

Ziba 

Sokasaltoan 

Pi jolasa 

Marroka 

Toka 

Boloak 

Pilota 

 

Saskibaloia           Futbola                    Eskubaloia 

               Kirol           modernoak 

Tenisa 

Boleibola 

Hokeia 

Tenisa 

Jolas giroko 

kirolak 

 Skate                         Boarding 

 

Patinak 

Mountain bike 

Eskalada 

Surfing 

6. Irudia. Kirol praktika berrien sare tipologia 
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azpimarratu besterik ez ditu egin. Izan ere, pertsona, erakunde eta orotariko 
baliabide gehienak bildu dituen sistema federatiboarekin eta, beti modu 
instituzional eta zuzenean federazioekin lotu ez diren klub eta elkarteen inguruan 
dabilen kirol-errealitatearen zati handi bat egituratu duen azpi-sistema 
asoziatiboarekin batera, asoziatiboa ez den taldekako azpi-sistema eta 
norbanakoaren azpi-sistema osatu dira. Hona hemen bi sistema horien 
berezitasunak Lagardera-ren ustetan: 

Asoziatiboa ez den
taldekako azpi-

sistema 
Instituzionalki antolatu gabe dauden kirol-talde ugariek osatuko lukete, kirol klub 
tradizionalenak ez diren kirol-espazio edo -instalazioak erabiltzen dituztenak: eskolak, 
udalerriak eta enpresa pribatuak 

Norbanakoaren 
azpi-sistema Geroz eta kirolari gehiago dira, instituzioetatik at, banaka burutu daitezkeen kirol-

jarduerak burutzen dituztenak, hala nola, igeriketa, txirrindularitza, lasterketa edo 
paseoak (Lagardera, op.cit.). 

Eredu sistemikoak geroz eta konplexuagoa den kirol-fenomenoa ulertzen 
laguntzen du. Kirol-sistemaren izaera irekiak gizarte-aldaketarekiko bereziki 
sentikorra bihurtzen duenez, etengabe kirol-jarduera eta antolatzeko modu berriak 
agertzen ari dira. 

 
Aztertu ahal izan dugunaren arabera, kirol-jarduera fisikoaren alorrean egin 

daitekeen egokiena elkartze-sarea zabaltzea litzateke, jarduera fisikoa egin 
dezakeen inor bere kideekin antolatzeko aukerarik gabe gera ez dadin; gainera, 
aurrez adierazitakoari eutsiz, lau asoziazionismo-mota orokor sor daitezke 
aipatutako irizpideak oinarritzat hartuz (Acuña, 1994:382):  

1. "Klub" ideala edo bizikidetzarakoa, jarduera askerako joera duten 
kirolariak aseko lituzkeena. 

2. Ohiko kluba, erakundeen alorraren baitakoa eta helburu nagusitzat lehia 
eta kirol-performancea dituena. 

3. Formalegiak ez diren elkarteak, kirol-jarduera fisikoa eginez kidetasunak 
bultzatutako laguntasun-dinamikarako joera duten erabiltzaileekin, bereziki, 
aisialdiaren alorrean. 

4. Eskaintza publiko edo pribatuan kirol-jarduera fisikoak garatzen dituzten 
elkarteak, hala eskatzen duten herritarrentzako zerbitzu gisa. 

4.2.- NERABEEN KIROL-JARDUERAREN  EGITURA SOZIALA 

4.2.1. Nerabezaroa eta  kirola 

Atal honi denbora gehiegi eskaini gabe eta orain arte garatzen aritu garen 
kontzeptuen errepasoarekin jarraituz, interesgarritzat jo dugu gure azterketa-xede 
dena garatzen den biziaroaren (12-16 urte) inguruan hainbat aipamen labur 
egitea eta etapa hori besteengandik bereizten duten ezaugarri bereziak zeintzuk 
diren azaltzea. 
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7.Irudia. Nerabezaroa (Oerter eta Dreher-ek egokitua, 2008) 

Nerabezaroa aldaketa fisiko, psikologiko, soziokultural eta kognitibo 
azkarrak dituen garapen-aldia dugu. Bereziki, garapen fisikoak gainditu eta 
nortasuna eta autonomia ezartzeko esfortzuek bereizten dute (Di Clemente, 
Hansen &Ponton, 1996). Nerabezaroak haurtzaroa helduaroarekin lotzen du eta, 
aldaketa biologiko edo kognitibo garrantzitsuez gain, portaera eta gizarte-
harremanekin lotutako aldaketak ere baldintzatzen dute. American Academy of 
Pediatric (1986) delakoak nerabezaroa honela definitzen du: hamar eta hamabost 
urte artean, hau da, bigarren mailako karaktere sexualak agertzen direnean hasi 
eta hogei urteen bueltan amaitzen da, haziera somatikoa eta heltze psikosoziala 
amaitzen denean. Casimiro-ren (2000b) arabera, haurtzaroa eta nerabezaroa 
garai garrantzitsuak dira pertsonaren bizitzan helduaroan jarraitutasuna izan 
dezaketen ohitura osasuntsuak barneratu eta sendotzeko. 

4.2.2. Aldaketa soziala nerabeen  kirol-jardueretan  

Gure asmoa aro jakin batean jardueren egitura-ezaugarriak zeintzuk diren 
jakitea denez, aldaketa sozialaren nozioaz hitz egiten hasi beharko genuke. 
Aldaketa soziala eta kirol-sisteman eta nerabezaroen kirol-ohituretan aldaketa 
sozial horrek duen eragina sakontasunez zer den azaltzeak dituen arazo 
teorikoak ikusita, egokia dirudi Nisbet-en (1979) oharrak jarraitzea honakoa 
dioenean: aldaketa sozialaren azterketari ekiteko modu onena enpirikoki egiaztatu 
daitezkeen adierazpenak eta gizarte bakoitzaren aldaketa-prozesu zehatzak 
aztertzean datza. Espainiako eta Euskal Herriko herritarren kirol-jardueren 
oinarrizko gizarte-egitura aztertuko dugu XXI. mendearen lehen hamarkadan izan 
den aldaketa sozialaren testuinguruan. 

Nerabeen kirol-ohiturek eta kirol-sistemaren inguruan dituzten jarrera eta 
balioek, beste herritar-multzo batzuetan bezalaxe, eraldaketa sakona izan dute 
frankismo amaieratik gaur egun arte bitarteko urte hauetan (Garcia  eta Llopis, 
2009). Aldi historiko jakin horretan, gizarteak, oro har, aldaketa-prozesu azkartu 
ugari izan ditu eta kirolaren gizarte-sistema gizartearen osotasuna eraldatzen 
zihoan erritmo beran eraldatu da.  

Espainiar herritarren kirol-ohiturei buruz eskuartean ditugun galdeketetan 
lortutako emaitzei esker, aipatu eraldaketen dimentsio enpirikoa azaldu dezakegu 
(ICSA, 1975; García Ferrando, 1982, 1986,1991, 1997, 2001a, 2006; CIS, 2010). 
Izan ere, nazio mailan eginiko azken inkestaren emaitza nagusiak konparatuz, 
datu enpirikoaren zehaztasunez, 15 urte eta gehiagoko bi sexuetako nerabeen 
unibertsoan eman diren aipatu eraldaketen eragina iruzkindu daiteke. 

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25…urte 

Nerabezaroa 

N.azkarra N.berantiar Adin heldua 
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Baina kirola, kulturaren esparruaren edo forma sinbolikoen zati ere bada eta, 
zentzu horretan, enpirikoki baieztatu ahal izan dugu milioika norbanakoren nia 
adierazi eta birmoldatzen laguntzen duela. Norbanako horiek, sexu, adin eta 
geruza sozialaren lerroak jarraituz ondo desberdindutako kirol-portaerak 
barneratzen dituzten herritar-segmentu zabaletan biltzen dira. 

Edonola ere, kirol-sistemaren garapen eta eraldaketa, batzuetan beren 
artean talka egiten duten arau eta balioen bultzadarekin gauzatu da. Horrek 
guztiak, kirol-sistemari gizartearen beste sistema espezializatu batzuetan aurki 
ditzakegun tentsio eta kontraesan mota berak eragiten dizkio. Zentzu horretan, 
prozesu horretako bi aldek garrantzi handia dute: 

Lehenak kirol-sisteman sexuaren lerroa jarraituz sendotuz joan den 
desberdintasunari egiten dio erreferentzia. Horren ondorioz, bateratzen ez diren 
bideak jarraitzen dituzten bi modu daude kirola ulertu eta egiteko; alde batetik, 
nahiz eta urrutiko erreferentzia-esparruarekin izan, lehiak eta harreman sozialen 
areagotzeak bideratutako kirol-jarduera eta, bestetik, kirol-jarduera, bereziki 
jardueraren beraren gorputz-osagai estetikoetan oinarritzen den gorputz-
kulturaren baitan. Kirola ulertu eta egiteko lehen modua jarduera honen 
(lehentasunez) ikuspegi maskulinoarekin du lotura, eta bigarrenak kirol-jarduera 
ulertzeko eta egiteko duen moduak, berriz, herritar femeninoaren segmentu zabal 
batek garatutako ohiturekin zerikusi handiagoa ari da hartzen, hala, kirola dena 
edo izan daitekeenaren inguruko beste ikuspuntu bat baino gehiago eduki 
ditzake. 

Baina bada kezkatzen gaituen beste alde bat kirolaren aukera pedagogikoei 
buruzkoa. Ondo dakigun bezala, aukera horiek gorputz-kultura eta kultura 
intelektuala integratzen saiatzen den pentsamendu-korrontearen hausnarketa-
gunea dira (Cajigal, 1966 eta 1979). Eskuartean ditugun konparazio-datuek 
adierazten dutenez, kirola ulertzeko modua ez da bere gaitasun pedagogiko 
guztien arabera indartzen ari; hau da, gorputz- eta kirol-jardueraren bidez, ez dira 
esfortzurako ohitura, izaeraren osaketa eta norberarekiko eta besteekiko 
errespetuaren printzipioa bezalako elementuak sendotzen ari. Aitzitik, metatutako 
ebidentzia enpirikoak osasun, higiene eta harreman sozialekin bakarrik eta 
nagusiki lotutako kirola egiteko eta ulertzeko modua adierazten du, baina Cajigal 
hainbeste kezkatzen zuen dimentsio moral eta pedagogikoaren urritasun 
nabarmenarekin. 

Edonola ere, eta eskuartean izango ditugun emaitza enpirikoen azterketa 
zehatz batera pasa aurretik, adierazi behar da kirol-sistemaren izaera irekiak 
(Puig eta Heinemann, 1991) ez duela eraldaketa-aukerarik ixten eta jarraian 
erakusten duguna, kirolaren gizarte-sisteman, gizartearen gainerako sistemetan 
bezala, gizarte-aldaketaren bidean puntu bat besterik ez dela. 

4.2.3. Nerabeen kirol-jarduera mailak 

Nerabeen mailan, kirola egitea, azken hamarkada hauetan, aisialdiko 
aukera oso garrantzitsua bihurtu da (Pavón, 2004). Eskaintza areagotu egin da 
eta geroz eta konplexuagoa den eskaera asebetetzeko aukera asko ditugu gure 
eskura (Reigal, 2010). Gure bizitzetan toki garrantzitsua izan behar du (Díaz, 
Martínez eta Morales, 2008), besteak beste, gure osasunarentzat dituen 
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onurengatik (Olmedilla eta Blas, 2008; Casis eta Zumalabe, 2008). Hala ere, 
Veiga (2004) edo Capdevila (2005) bezalako egileek, duela urte batzuk, gizarte 
garatuetan, sedentarismoa areagotzen ari zela eta nerabeengan ere joera hori 
antzematen ari zirela ohartarazi ziguten. Teknologia berrien aurrerapenak 
eguneroko zereginetan esfortzurik ez egitera bultzatu gaituzte eta jarduera 
ludikoetan, bizimodu aktibotik urruntzen diren elementuak txertatu dira 
(Casimiro, 2002). 

 Hori arazo bat da, bereziki nerabezaroa bezalako garai batean, biharko 
bizimoduak garai horretan egituratzen baitira (Pastor, 1999). Eta ez hori 
bakarrik, Buhring, Oliva edo Bravo (2009) bezalako egileek, obesitatea 
bezalako patologiak eraginez, epe motzeko eraginen inguruan ohartarazten 
gaituzte. Jarduera fisikoa izango duten bizimodu osasuntsuak sortu eta horiei 
eusteko, beharrezkoa da pertsona batek kirola egiteko edo egiteari uzteko 
arrazoiak zeintzuk diren aztertzea (Ruiz, García eta Díaz, 2007; Reigal, 2010), 
gizarte batean sortzen diren interes-aldaketak ulertzen lagunduko bailiguke 
(Ruiz et al., 2007). Askotan ez dago kirolean hasi edo kirola egiteari eusteko 
lotura eta motibaziorik (Pavón, 2004). 

Hala  ere, zaila da kirol-jarduera  gehiago edo gutxiago parte hartzeari 
buruzko galderei erantzutea, gizarteratze- eta motibazio-prozesu konplexu 
baten emaitza baita eta prozesu horretan hainbat alde pertsonal eta inguruneko 
aurki baititzakegu.  Edonola ere, zeregin bat egitera edo baztertzera bultzatzen 
dituzten motibazio edo oztopoak ezagutzea beharrezkoa dela uste izan da gure 
ikerketan, arazoa diagnostikatzeko abiapuntua izan baitaiteke. Alvariñas-ek 
(2004), hainbat azterketa berrikusi ostean, kirol-jarduerak egiteko gazteek 
dituzten arrazoi nagusiak hauek direla baieztatzen du: osasuna, jarduerarekiko 
gustua eta sasoi fisikoa; eta, neurri txikiagoan, harremanak izan edo lagunak 
egitea, onarpen soziala, gorputz lirainari eustea, lehiakortasuna adieraztea, 
lehiarekiko gustua edo tentsioak askatzea. Ruiz eta bere lankideek (2007) 
eginiko azterketa baten arabera, arrazoi nagusiak osasun, dibertsio, estetika 
eta erlaxazioarekin lotuta daude. Ikerketaren emaitzak adierazten diren 
kapituluan (6. kapitulua) ikusi al izango dira nerabe lasartearren iritzia. 

4.2.4. Kirol-jarduera fisikoaren mailak  

Modu erregularrean egin ohi den jarduera fisikoa edo kirolak zalantzarik 
gabe osasunari onurak dakarzkiola badakigu ere (Varo Cenarruzabeitia eta 
Martínez González, 2003), eta herrialde askok bizimodu osasungarriak 
sustatzeko politikak ezarri badituzte ere, nerabeen kopuru altu bat ez da 
nahikoa aktiboa (Mendoza, 2000). 

Aipatu dugun arazoarekin kezkatuta, nerabeen jarduera fisikoaren edo 
kirol-praktikaren mailen inguruko ikerketak, tesiak eta berrikuspen bibliografikoa 
arakatzea aurreikusi da. Aukeraketa-lana egin ahal izateko, honako bilaketa-
protokoloa jarraitu delarik: 

Deskribatzaileak: osasuna, bizimoduak, jarduera fisikoa, jarduera 
fisikoaren mailak, nerabeak, osasunaren sustapena, sasoi fisikoa, GHko 
eskolak, aisialdia, motibazioa,  ohiturak, sedentarioa... 
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Datu-baseak: PsycINFO, Medline, Dialnet, Sport Discus, Google 
akademikoa… izan dira begiratuenak beste batzuekin batera. 

Datak: hasierako aukeraketa baten ostean, XX. mendeko azken 
hamarkadan eta XXI. mendeko lehenean oinarritu gara eta amaiera gisa, azken 
laburpena egitea erabaki. Ikusiko dugunez, bereziki nerabezaroa aztertzen 
duten ikerketak jaso ditugu. 

Nazioarteko esparruan, espezialista ugariren iritzia kontutan hartuz, 
haurtzaroan edo gaztaroan jarduera fisiko gehien egin dutenek, helduaroan 
gorputz- eta kirol-jarduera gehiago egiteko joera dutela baiezta dezakegu (Cale, 
1996; Cale eta Almond, 1997; Taylor eta lank., 1999; Trudeau eta lank., 1999). 
Ildo beretik, Estatu Batuetan (Carpersen eta lank, 2000) eta  Finlandian 
(Telama eta Yang, 2000) urte hauetan egindako azterketek, agerian uzten dute 
nerabeen kirol-jarduera fisikoarekiko tendentzia behera doala. Delgado-k  dio 
(2000) Ingram-en aipamena eginaz (2000), oinarri biologiko bat egon daitekeela 
jaitsiera honen atzean. 

Ildo horretan, Piéron eta bere lankideek (1999) gazte europarren 
bizimoduen arteko azterketa konparatiboa egin zuten. Bertan, 12 eta 15 urte 
artean, jarduera fisikoaren adierazleak gutxitu egiten zirela egiaztatu ahal izan 
zuten, baita gizonezkoengan emakumezkoengan baino altuagoak zirela ere, 
Portugalgo mutikoen kasuan izan ezik. Gainera, aipatutako adin-tartean, kirolik 
egiten ez duten emakumeen proportzioak gizonezkoenak baino dezente 
altuagoak ziren. Maiztasunez eginiko esfortzu fisikoen kasuan, gizonezkoen 
parte-hartzea emakumezkoena baino altuagoa zen eta, adin-talde guztietan, 
intentsitate baxuko jardueretan parte-hartzeko portzentaje altuagoak 
antzematen ziren. Amaitzeko, gazte europarren helburuak barne-motibazio 
indartsu batean oinarritzen direla ikus dezakegu. Nerabeentzat, dibertsioa eta 
plazera, antzemandako lehia eta zereginarekiko orientazioa gorputz- eta kirol-
praktikarako motibazioaren funtsezko aldeak dira. 

Cale-ren (1996) azterketa baten arabera, emakumezko nerabe ingelesen 
jarduera fisikoaren mailak oso baxuak dira. Gehienak ez-aktiboen multzoan (% 
63,1) edo oso ez-aktiboenean (% 15,5) sartu ziren eta % 4,9 aktibotzat hartu 
zen eta % 16,5 neurrizko aktibotzat. Autore beraren arabera (2000) hezkuntza 
politikak ez ditu areagotzen jarduera fisikoak, nahiz eta oso garatutako ideiak 
dauden hauen bultzada instituzionalean. 

Ondoren, Cale eta Almond-ek (1997), nerabeen kirol-jarduera-mailak 
aztertu ostean, gizonezko gehienek jarduera fisikoa beren osasunean onura 
handiko eragin gisa hartzen zutelako egiten zutela ondorioztatu zuten. Aktibo 
gisa (% 24), neurrizko aktibo gisa (% 26), ez-aktibo gisa (% 45,8) eta oso ez-
aktibo gisa (% 4,2) hartu ziren. 

Nazioarteko testuinguruarekin jarraituz, Sleap eta Wormald-ek (2001) 
eginiko azterketa dugu. Bertan, 16 eta 17 urte bitarteko emakumezkoek 
jarduera fisikoari buruz duten iritzia aztertzen da. Azterketako emakume 
gehienek diotenez, fisikoki aktiboa den bizimodua daramate, baina askok iritzi 
ezkorrak dituzte Gorputz Hezkuntzan izandako eskola-esperientzien inguruan. 
Beren ustez, osasunean onurak lortu ahal izateko esfortzu akigarriak egin behar 
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ziren, zeregin fisiko nekagarriak eta izerdi asko bota. Jarduera fisikoak egiteko 
oztopo nagusienak denbora eza eta norberarenganako konfiantza eza zirela 
aitortu zuten, bai eta mota praktikoko beste arrazoi batzuk ere. Azterketak 
ondorioztatzen duenez, badirudi emakume gazte askoren portaera jarduera 
fisikoarekiko genero-gaiek eta ingurunearen mugapenen arteko elkar lotura 
konplexu batek baldintzatzen duela. 

Beste azterketa batzuetan, hala nola Taylor eta bere lankideek eginikoan 
(1999), haurtzaroan eta nerabezaroan eginiko jarduera fisikoko ereduek eta 
helduaroan ariketa egiteko ohiturek duten eragina aztertzen da. Aipatu 
azterketa horren arabera, nerabezaroa baino lehenagoko urteetan gazteak 
ariketa fisikoa egitera derrigortzen dituzten kasuetan, banakako kiroletan parte 
hartzearekin taldekoekin baino gehiago lotzen zen. Haurtzaroan ariketa fisikoa 
egitera derrigortzeak ondorengo jarduera fisikoan eragin ezkorrak izan ditzake. 
Ikerketaren bidez jakin ahal izan zenez, haurtzaroan eta nerabezaroan jarduera 
fisikoan parte hartzearekin lotutako esperientziek helduaroan jarduera 
fisikoarekiko izan daitezkeen jarrera eta jokabideetan eragin dezakete. 

Txinatar ikasle gazteen inguruan Fan eta bere lankideek (2000) eginiko 
azterketan, jarduera fisikoak egiteko ohitura eskola amaitzean uzten zutela 
adierazten zen, kirol-zelaien eta ekipamenduaren eskasia zela eta, bai eta egin 
beharreko zeregin ugariengatik ere. Ikasleen % 86k eskolaz kanpoko jarduera 
fisikoetan parte hartzen zuen, nahikoa denbora eta intentsitatez; gainerako % 
14k, aldiz, inoiz ez zuen horrelakoetan parte hartu. 

Trudeau eta bere lankideek (1999) Lehen Hezkuntzako ikasleen inguruan 
eginiko azterketaren emaitzek, eguneroko Gorputz Hezkuntzako programaren 
onurak azpimarratzen dituzte, jarduera fisikoaren alde egiten duten jarreren 
prestakuntzan. Hori, helduaroan, bi sexuetako subjektuentzat, ariketa 
osasuntsuak egiteko ohitura bilakatzen zen. 

Nazio-mailako esparruan, Blasco eta bere lankideek ere (1996) helduarora 
iristean norbanakoak dituen ohiturak aurreikusteko, eskolako jarduera fisikoan 
izandako esperientziaren garrantzia azpimarratu zuten. Egileen esanetan, 
"pertsona aktiboak bizitzan zehar izaten dira, eta egoneko pertsonak, berriz, 
hala jarraitzen dute testuingurua aldatuta ere; beraz, norbanakoaren jarduera 
fisikoaren prozesuak berak eragin handia du egun duen jarduera fisikoa 
baldintzatzerakoan". 

Ildo berean, Pastor eta bere lankideek (1999) eginiko azterketan, 
ikasturtez ikasturte gizonezkoek kirol-jardueretan duten parte-hartzea gutxitzen 
dutela eta emakumezkoen kasuan ez dela horrela gertatzen ondorioztatzen da. 
Fenomeno horren arrazoietako bat, gure herriko emakume gehienek kirola goiz 
baztertzen dutela, edo inoiz ez dutela eskolatik kanpo kirolik egiten izan 
daiteke. 

Gorputz- eta kirol-jarduera baztertzeko joera horiek nerabeen kasuan 
Pastor eta lank. (1999) eta López eta González-ek (2001) eginiko azterketetan 
ere baieztatzen da. Horien arabera, bai gizonezkoek bai emakumezkoek, kirol-
praktika gutxitu egiten dute urteak pasa ahala eta emakumezkoen kasuan 
gutxitze hori nabarmenagoa da. 
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Espainiarren gorputz- eta kirol-jardueraren mailaren inguruan, nazio-
mailan oso garrantzitsua den azterketa aurkitu da (García Ferrando, 2000). 
Ikerketa horretan, gorputz- eta kirol-jardueraren mailari dagokionez, Autonomia 
Erkidegoen artean dauden desberdintasunak jasotzen dira. Nafarroa da maila 
altuena adierazten duena eta Extremadura, berriz, baxuena. Zortzi Autonomia 
Erkidegok soilik agertzen dute batez besteko espainiarretik gorako gorputz- eta 
kirol-praktikaren maila, hau da, % 37k. Honako hauek dira: Nafarroa (% 46), 
Madril (% 45), Katalunia (% 44), Asturias (% 43), Euskadi (% 43), Errioxa (% 
49), Gaztela eta Leon (49%), eta Valentziar Erkidegoa (% 39). Aipatu batez 
bestekotik puntu bat beherago lau erkidego daude: Kantabria, Murtzia, 
Balearrak eta Kanariar Uharteak, herritarren % 36k kirol bat edo batzuk egiten 
baitu. Gainerako bost erkidegoak nazio-mailako batez bestekotik dezente 
beherago daude: Aragoi (% 33), Galizia (% 33), Andaluzia (% 29), Gaztela-
Mantxa (% 27) eta Extremadura (% 26). 

Garai berean,  C.I.S. erakundeak (2000) espainiar gazteriari buruz eginiko 
ikerketa batean dio, 15 urtetik 29ra artekoen artean soilik %20,5ak egiten duela 
jarduera fisikorik eskolaz kanpo, partaidetza datu eskasa adierazten duelarik. 

Nazio-mailan aurki dezakegun errealitatearen arabera, oro har, herritarrek 
jarduera fisikoa edo kirola egiteko duten ohitura-maila oso baxua da, bereziki, 
gure herrialdean jasotako kirol-hastapena urria delako, gutxi baitira jarduera 
fisikoak erregularki burutu dituzten edo burutzen dituzten gazteak, nahiz eta 
hori egiteak onura fisiologiko eta psikologiak eragin. 

Alor horretan eginiko ikerketek argi utzi dute gutxien mugitzen diren 
ikasleek kirolariak ez diren gurasoak izaten dituztela eta, kirol-jarduera fisikoa 
maiztasunez egiten dituzten gurasoak dituztenek, aldiz, kirolera ohituta dauden 
seme-alabak izan ohi dituztela, maiztasunez edo asteburuetan egin ohi 
dutelako. Beraz, baiezta genezake gurasoek imitatzeko eredu gisa balio dutela 
eta faktore garrantzitsua direla jarduera fisikorako ohituraren prestakuntzan 
(Casimiro eta lank., 2001). Izan ere, Soto eta bere lankideen aburuz (1998), 
familiak aisialdian kirol-jardueretan agertzen duen parte-hartzeak neskek 
horrelako jardueretan duten parte-hartzearen maila baldintzatzen du. Moreno 
eta bere kolaboratzaileen hitzetan (1997), "kirola egiten duten gurasoak 
dituzten haurrek Gorputz Hezkuntzaren irakasgaia eta irakasleak gehiago 
baloratzen dituzte...". 

Generoa faktore baldintzatzailea da jarduera fisikoa egiterakoan (García 
Ferrando, 1993, 1997, 2001; Castillo eta Balaguer, 2001; Ruiz Juan 2001; Diez, 
2000, 2004; Diez eta Gisasola 2004; Diez eta Hernandez, 2006 ). Kirol-jarduera 
sexuaren arabera aztertzen badugu eta balio kuantitatiboak azpimarratzen 
baditugu, esan dezakegu sexuen arteko alde nabarmena dagoela, García 
Ferrando-rentzat (2001) kirola egiten ez duten emakumeak % 79 baitira eta 
gizonezkoak, berriz, % 59. 

Edonola ere, aurreko datuak ikusita, mutilek neskek baino kirol gehiago 
egiten dutela baiezta daiteke eta adinean aurrera egin ahala, kirol gutxiago 
egiten dela (Mendoza, 2000; Ruiz Juan, 2001; Zabala, Lozano eta Viciana, 
2002; Diez eta Hernandez, 2006). Praktika fisikoaren maila emakumezkoengan 
gizonezkoengan baino nabarmen baxuagoa da eta, nahiz eta gizartearen 
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testuingurua lehen aipatutakoa izan, baliteke horren arrazoia aisialdiari, 
osasunari eta olgetari loturiko kirolaren hedapen murritza izatea (García 
Ferrando, 1991). 

Arrazoia ematen dio ikerlari honek: gaur egun, gazteen jarduera fisikoaren 
maila kezka-iturri da (Cantera, 2000:385). “Esperientziak eta sen onak dio, 
ikasleen portzentaje altu batek ez duela nahikoa jarduera fisiko egiten, ez 
osasuna hobetu edo osasunari eusteko, ez eta kirol-praktikaren ohiturak 
sendotu edo sortzeko ere”.  

Jarraian, gure Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Kirol 
Sailak eginiko azterketa garrantzitsu bat aipatuko dugu (2009ko urtarrila). 
Azterketa horren arabera, euskaldunen ia erdiak kirolen bat egiten du eta egiten 
dutenen artean (herritarren % 54), gehienek bakarrik praktikatzen dute, beren 
kaxa, aholkularitzarik gabe eta helburu nagusi gisa "deskonektatzea" bilatuz. 

Azterketa horrek, bestalde, sexu eta adinen arabera bereizita, 
gizonezkoek emakumezkoek baino kirol gehiago egiten dutela ere adierazi du. 
Aitzitik, adinaren araberako irizpidea hartuko bagenu, joera alderantzikatu 
egiten da: gizonezkoen artean kirol gehiago egiten bada gero eta gazteagoen 
artean (15 eta 35 urte artean, mutilen % 65 eta 75 artean egiten dute kirola), 
emakumezkoen kirol-ohiturak areagotu egiten dira adinarekin batera eta 50 urte 
artekoek eta 65 urtetik gorakoek kirolari gazteek baino askoz ere kirol gehiago 
egiten dute, 26 eta 35 urte arteko emakumeen % 48k baitio kirolen bat egiten 
duela. 

Aukeratutako modalitateak gimnastika, aerobic edo fitness-a dira (% 19); 
ibiltzea (% 15), futbola (% 11) eta igeriketa (% 10) eta motibazio nagusienak 
dibertsioa eta lirain egotea dira.  Hona hemen datu bitxi bat: % 63k nahiago du 
kirola bere kaxa egin gimnasio batera (% 21) edo udal-instalazioetara (% 9) 
joatea baino. 

Bestalde, azterketaren arabera, euskaldunen % 61 doako kirol-
ekimenetara joaten da eta % 56 ordaindu behar direnetara gutxienez urtean 
behin. Gehien jarraitzen den kirola futbola da, beste kirolekiko abantaila handia 
markatuz (herritarren % 36); ondoren saskibaloia (% 8) eta euskal pilota (% 5) 
datoz. Kultura Sailak eskatu eta Deloitte enpresak eginiko azterketak adierazi 
zuenez, euskaldunen ia erdiak kirol-instalazio berriak eraikitzea ez zela 
beharrezkoa zioen, nahiz eta kontrakoa erantzun zutenek, igerileku, kiroldegi, 
gimnasio eta bidegorri gehiago eskatu zituzten. Dauden azpiegituren inguruan, 
balorazio positibo orokortua islatu zen, baina ordaindu beharreko prezioen 
inguruko jarrera ezkorra dago, bereziki instalazio pribatuen kasuan. 

Gainera, inkestan parte hartu zutenen % 69k uste du berariaz tokiko 
kirolak sustatu behar direla; % 17ri ez zaio batere axola. Gainera, inkestak 
jakinarazi zuen herritarren % 16k soilik burutzen dituela kirolarekin lotutako 
boluntariotza-ekintzak. 

Uste zitekeenaren aurka eta, ezbairik gabe, datu adierazgarri gisa, 
nerabeek ez dute ikasturtean zehar kirol gehiago egiten. Gure nerabeek 
ikasturtean zehar gorputz- eta kirol-praktika gehiago ez egiteko arrazoiaren 
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inguruan hausnartzea komeniko da. Ikasleek kirol gehiago ez egitearen 
arrazoiak bilatzerakoan, nazio-mailan zein nazioartean egin diren ikerketei 
egingo diegu erreferentzia. Azterketa horietan, kirola ez egiteko ematen 
dituzten arrazoi nagusienez galdetzerakoan, ikasleek denborarik ez dutela, 
aspergarria dela eta ez duela ezertarako balio erantzun izan dute. 

Ikasleek emaniko arrazoiak abiapuntu hartuta, jarduera fisikoaren eta 
kirolaren kudeatzaile eta arduradunek, konponbide ahalegin bat egitearen 
saiakera egin beharra izango dute joerari aurre egin ahal izateko. Hernández 
eta bere taldeak (2006) Espainiako sei probintziatako (Asturias, Granada, 
Errioxa, Madril, Valentzia eta Valladolid) ikasleen artean eginiko azterketan (10-
17 urte) aurkitu zituzten portzentaje baxuek —ez-aktiboak % 52,3 ziren—, 
gorputz- eta kirol-jarduerak gure herrialdean duen gizarte-onespen baxua 
adierazten dute. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Eskola Kirolaren inguruan, probintziako 
gazteek (8-16 urte) 2007/2008 ikasturtean kirol-jardueretan izan zuten parte-
hartzeari buruz eginiko txostenean, Gipuzkoako gazteek eskolako kirol-
praktikan izan duten parte-hartzean zenbait aldaketa egon direla nabarmendu 
zuen. Kirola egiten duten gizonezko ikasleek, kirol kutunenen artean, 
saskibaloia, 8ko futbola eta eskubaloia zituzten; aitzitik, neskek, lehen tokian 
saskibaloia jartzen bazuten ere, bigarrenean eskubaloia eta hirugarrenean 
mendizaletasuna jarri zituzten. Datu hauen ikuspegian eskola orduz kanpoko  
jardunak hartzen dira kontutan. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Irudia. Adin eskolarrean kirolak hartzen dituen terminoak 

Aipatu erakundeak, Eskola Kiroleko Lurralde Kontseiluaren bilera batean 
(2009-05-05), orduan eskuartean zituzten datuekin, talde-kirol komunei 
zegozkien eskola-kirolen jardueretan izandako parte-hartzea nabarmen jaitsi 
zela gogorarazi zen.  

Ez da aztia izan behar neska-mutilek kirola ez dutela neurri berean, ez 
modu berean egiten konturatzeko. Diferentzia horiek nabariak dira Euskal 
Herrian zein Europako estatu askotan. Baina zergatik ez dute neskek kirolik 
egiten eta mutilek bai? Zergatik uzten diote neskek kirola egiteari mutilek baino 
lehen? Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol Departamenduak eta 
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Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak 
(Diez eta Hernandez, 2006)  galdera horiek, zuzenean, protagonistei egitea 
erabaki zuten duela sei urte. 12 eta 18 urte bitarteko neska gipuzkoarrek beren 
iritzia eman zuten eta baita gurasoek, eskoletako kirol koordinatzaileek eta 
klubetako arduradunek ere. Erantzunak asko dira egileen esanetan, gehiegi 
hemen denak azaltzeko, baina entresakak balio duelakoan gaude. Zera 
erakusteko balio duelakoan: neska gazteei, kirolaren alorrean, hautatzeko eta 
erabakitzeko askatasuna mugatzen dieten baldintza sozial eta kulturalak 
agerian direla eta gure gizartean oso sustraituak. Ikerlarien esanetan, neska-
mutil kirolarien arteko berdintasuna lortzea ez da batere erraza izango, 
naturaltzat jo ditugun ohitura asko aldatu beharko dira eta horrek denbora asko 
eskatzen du. Neskak motibatu egin beharko dira eta dituzten jarrerak aldatzen 
lagundu. Gainerako gizarteak egoeraz jabetu beharko du lehenengo eta gero 
parte har dezala neska-mutil hauen kirol heziketa egokian. 

4.2.5.Kirol-jarduera fisikoko ereduak nerabeengan 

Azken 20 urteotan, kirol-jarduera fisikoa, oro har, eta nerabezaroan, 
bereziki, murriztu egin dela antzeman da (Sallis, 2000). 

Esparru orokorrean, nerabeek kirol-jarduera fisikoaren aurrean dituzten 
patroiak eta Van der Horst eta bere lankideek (2007) eginiko berrikuspenarekin 
bat datozen azterketetan errepikatzen diren elementuek emaitzen ondoko 
eredua adierazten dute: 

A. Gizonezkoak emakumezkoak baino aktiboagoak dira (Pastor & 
Sallis, 2000; Díez & Hernández, 2005; Serra, 2006). 

B.  Jarduera fisikoa gutxitu egiten da adinarekin batera. 12 eta 18 urte 
bitartean ematen da fenomeno horren murrizketa nabarmena (Sallis, 2000; 
Camacho et al., 2002; Herrán et al., 2004; Serra, 2006), nahiz eta jarduera, 
intentsitatea edo iraupena bezalako faktoreen arabera aldatu egiten den. Kasu 
honetan, Sallis-en (2000) ustetan, adinarekin kirol-jarduera fisikoa gutxitzen 
dela egiaztatzea, kirol-jarduera fisikoari buruzko azterketa epistemologikoen 
aurkikuntza sendoena izan daiteke eta hormona-jardueraren nolabaiteko 
jaitsierarekin lotu daiteke. Generelo-k (2004) adierazi duenez, hainbat 
ikerketatan antzematen ari da gazteek geroz eta lehenago galtzen dutela kirol-
jarduerarekiko interesa. Hori bera zioen Casimiro-k (1999) urte batzuk 
lehenago. Gazteago direnean gertatzearen arrazoia badirudi eskola-giroa uzten 
den aldiekin lotuta egon litekeela eta joera hori antzekoa izatea bi generoetan  
(Rodrígez Allen, 2000). 

Hainbat azterketaren arabera, praktikaren portzentajea adinean aurrera 
egin ahala gutxitzen da eta gutxitze hori, bereziki, nerabezaroaren hasieran eta 
amaieran nabarmentzen da ( García Ferrando, 2005). 

C. Nerabeen portzentaje batek soilik egiten du erakunde ofizialek 
gomendatzen duten jarduera fisiko kopurua. Hainbat ikerketa izan dira 
gertaera hori jaso dutenak, hala nola: García Ferrando (2001, 2005), Serra eta 
lank. (2006). 
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 Bada egungo kirolaren zurrunbiloa gizarte-sistema ireki gisa ulertzera 
bultzatzen duenik (Puig eta Heinemann, 1991). Kirol-jarduera fisiko fenomenoa, 
bere dibertsifikazio izugarri eta gero praktika eta ikuskera berrien aurrean 
aurkitzen da,  hasi adin txikietatik eta helduaroraino.  Egile horien aburuz eta 
sailkapen ideal gisa, lau eredu eratzaile proposatzen dituzte: (...): (1) lehiakorra 
(kirol tradizionalaren oinordeko zuzena). (2) adierazkorra (antolakuntza txikiko 
praktikak eta etengabeko aldaketetan dihardutenak, esaterako kirol kaliforniarrak 
edo natur jarduerak), (3) instrumentala (irabazi asmoa duten enpresen eskuetan 
eta gorputzaren irudia erreferentzi dutenak) eta (4) ikuskizunezkoa (kirol 
ikuskizunari eta errendimendu ekonomiko, sozial zein politikoari lotua)".  

4.2.6. Kirol-jardueraren izaera: lehia vs. jolasartea 

Garcia eta Llopis-en esanetan (2009), kirolaren bilakaerak gure gizarte 
garaikideetan kirol gisako izaera duten portaera eta ohiturak zabaltzera eraman 
gaitu, baina horrek ez du esan nahi kirolak, kirol federatuan zein kirol-
sistemaren egituratze eta antolamenduan dagoen lehia eta erregulazioaren 
izaerak galdu dituenik.  

Nerabe askok kirola egiten du lehiatzeaz arduratu gabe, baina horrek ez 
du esan nahi norberaren burua gainditu eta hobetzeko gogoa ez dagoenik. Izan 
ere, eskolan olgeta-kirola egin ohi da sarritan, beste kirolari batzuekin lehia-
konparazioak apartekorik ezarri gabe. Kirol-jarduerak egiten dituen beste 
portzentaje bat, kirola lehiakortasun handiagoa edo txikiagoarekin egiten du 
bere jarduna, batzuk lagunekin lehiatzen baitira ondo pasatzeko. Beste 
portzentaje batek tokiko liga edo lehiaketetan hartzen du parte eta multzo txiki 
batek maila altuagoan egiten du kirola, autonomia edo nazio mailako liga edo 
txapelketatan parte hartzen baitu. 

Lasarte-Orian, kirola egiteko modu desberdin horien banaketa 
(lehiaketa/olgeta), ondo zehaztutako lerroa jarraitzen du sexua eta adina 
kontutan hartzerakoan. Bi elementu horiek kirolaren izaera lehiakor edo 
olgetakoan gehien eragiten duten aldagai soziodemografikoak ditugu eta hala 
antzeman ahal izango da seigarren kapituluan aurkeztutako datuekin. Lehen 
izaerakoak errendimendua bilatuz eta, bigarrenak, atsegintasun eta 
erosotasunean oinarritutakoak. 

Egile desberdinak ados daude kirol-praktikari lotutako balio-multzo bat 
dagoela esatean. Horietako gehienak, halabeharrez, positiboak, desiragarriak... 
diren horietan oinarritzen dira GHren hezkuntza-balioa argumentatzeko nahi 
horretan. Baina, balio horien kopuruan ez dira ados jartzen. D. Blázquez-en 
lanean, (1995) hiru aitortzen ditu, agonistikoa, ludikoa eta hedonistikoa. 
Bestalde, A. Acuña-k (1994) bi alde bereizi zituen: alde batetik, marka, 
garaipena eta hobetzea lortzea, eta bestetik, interes hezigarrietatik, dibertsiotik, 
entretenimendutik eta sasoi fisikotik gertuagokoak. Mc Hugh-ek (1995; 
Gutiérrez Sanmartín-ek aipatua, 2003), batzuek besteen beharra edukitzen 
ikastea, autoestimua eta autokonfiantza areagotzea, pertsona osorik garatzea 
eta kirolzaletasun egokia eskuratzea eta ardura-sentimendua eta taldean lan 
egitearen sentimendua eraikitzea hartzen zituen kontutan; horiek guztiak, 
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Gutiérrez Sanmartín-en (2003) hitzetan, jende gehienak balio sozialtzat dituen 
ezaugarriak. 

Balio agonistikoari dagokionez, profesional gehienek "helduen" kirolaren 
lehiarekin berarekin identifikatu dute. Hori dela eta, kirola eskola-esparruan 
eman beharreko eduki gisa mespretxatzera eraman ditu egile asko, bere 
baliagarritasuna zalantzan jarriz, kirolaren aurkariek erabili duten argumentua 
izan baita. Zalantzarik gabe, balio agonistikoa, lehia, kirolari lotutako elementua 
da, baina ongi egituratu eta planifikatuz gero, eskola-curriculumak 
proposatutako helburuetarantz bideratuta, ez ditu kidetasuna, elkartasuna, 
lankidetza, kirol-espiritua edo fair play direlako aldeak indargabetzen. 

Askorentzat, bizitza osoa etengabeko borroka da, bere berdinen artean 
gailentzearen bilaketan. Gizakiari bere kidekoekin konparatzea gustatzen zaio, 
bere gaitasun motorra erakusteko. Kirola egiten dutenen artean, ez dira gutxi 
kirolaren balio lehiakorragatik egiten dutenak, horrek berak erakartzen baititu, 
eta horren portaera agonistikoa bera da erakargarri egiten duena. Hala ere, 
hainbat egileren aburuz, "lehiatzea, bere horretan, ez da ez ona ez txarra, 
erabilera eta orientabidea da izaera bat edo beste eman diezaiokeena" 
(Blázquez,1995). Beraz, lehiatzen irakatsi behar da, lankidetza sustatuz, 
Csikszentmihalyi-ren (1997) hitzetan, jarduerak berak duen motibazioa bilatuz. 

Beraz, lehiaketan, ez dugu norberaren hobetzearen bidez lortutako 
gozamen pertsonalari dagokion bere berezko balioa, adibidez, bertatik 
eratortzen diren beste kanpo-alde batzuekin identifikatu behar, hala nola, 
aurkaria umiliatzea, bere eskubideak ezabatuz irabazten saiatzea... Cagigal-ek 
(1981) gizonak besteekin erlazionatzeko zuen naturaltasuna berreskuratzearen 
beharra aipatzen zuen, aurrez eraikitako estereotipoak ekidinez, lehia, 
azkenean, gainerakoak garaitzea lortzeari begira ez jartzeko, "garrantzitsua 
dena irabaztea da" ideia barne hartuko ez duen eta aurretik ezarritako helburu 
bat betetzeko baizik. 

Kirolaren berezko elementu ere bada alde ludikoa eta hori GHren eduki 
gehienetan agertzen da. Cagigal-ek (1981) zioen dibertsiorik gabe ez 
litzatekeela benetako kirolik egongo, kirola jolasari lotua baitago. Hori, gainera, 
Lehen Hezkuntzan ezinbesteko edukietako bat da eta Bigarren Hezkuntzarako 
baliabide. 

Kirolaren osagai ludikoari balioa gutxitu zaio eta osagai agonistikoa 
gailendu da. Gertaera hori ulertzea zail da zenbait uneetan, argia baitirudi bi 
kirol-mota daudela egile desberdinen arabera (Cagigal, 1981; Domingo 
Blázquez, 1985, 1995; Contreras Jordán eta kolaboratzaileak, 2002; Huizinga, 
1987). Alde batetik, ikuskizuneko kirola, bikaintasuna eta kirol-arrakasta 
bilatzen dituena; eta bestetik, eskola-kirola edo olgetarakoa, pertsonaren osoko 
prestakuntzaren bilaketatik gertuago dauden helburuekin; homo ludens vs 
homo faber. Hala ere, Gutiérrez Sanmartín (2003) bezalako egileekin bat 
eginez, ikuskizun-kirola, bere balioekin, kirol hezigarrian nahastu da: 
publizitatea, ikuskizuna... Nola gainditu dezakegu egoera hori? Badira zenbait 
egile honakoa baieztatzen dutenak: kontua ez da irabaztea, gutxi gorabehera 
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antolatua egon daitekeen moduan ondo pasatzea baizik ( D. Blázquez-en 
lanean, 1995). 

Bi balio horiek (agonistikoa eta ludikoa) ez dira baztertzaileak, bai, ordea, 
osagarriak. Norbera hobetzearen eta garrantzia kentzearen arteko batasuna 
positiboa izango da. Psikologiaren ikuspuntutik, garapena, beste edozein 
moduren bidez baino, jolasaren bidez gehiago sustatzen dela adierazten da. 
Jolastuz hobeto ikasten da. 

Eskola-adineko kirolaren inguruko errepaso hori erantzunik gabeko 
galderaz betea dago. Sarreran testu honen helburua argiturik, gai horiek 
proposatu dira eztabaidagai izan daitezen. Beraz, une honetan, adierazi nahi 
den funtsezko ideietako bat azpimarratu nahi da: nahitako lana eskola-kirolaren 
sustapenean. 

Ikastetxeko ingurunetik kanpo, kirolak gizarteko beste geruza batzuetan 
hartzen du bere lekua eta hezkuntza-balioak eta -asmoak transmititzea ahaztu 
edo bigarren maila batean jartzeko arriskua ikusten da. Hemendik, nahitako 
eskola-kirola proposatzearen beharra aldarrikatzen da, Blázquez-en (1995:43) 
hitzetan, "ez baitugu froga zientifikorik aurkitu kirola bere horretan onuragarria 
dela dioenik, eta hausnarketa sakonago batek, kirola, moralarekiko bezalaxe, 
osasunarekiko axolagabea izan daitekeela baieztatzera garamatza. Kirola 
hezigarria izango da irakasleak, entrenatzaileak edo kirolariak berak hezkuntza-
helburu eta -bitarteko gisa soilik erabiltzen badu, metodo eta ordenaren bidez 
programa koherente batean txertatzen duenean, jarduera praktikoak eta egiten 
ari denaren hausnarketak ekintza optimizatzaile bihurtzen dutenean".  

Hala, eskola-kirolak desiragarrien liratekeen balio pertsonal eta sozialak 
eskainiko lizkieke ikasleei (lankidetza, elkartasuna, parte-hartzea, etab.) edo, 
kontrara, beren ideien artean hezkuntzako profesionalek inoiz jasoko ez 
lituzketen balio negatiboak eskainiko lizkieke (diskriminazioa, indarkeria, 
injustizia, etab.). Bi aukera horien arteko ebazpena ausazko faktoreen menpe 
dago, azken finean, ikastetxeari zoriz suertatuko zaizkion eragileen 
ezaugarriekin bat datorrena gailenduko baita.  

Ziurgabetasun hori Kirolaren Euskal Planean jasoa dago. Bertan, eskola-
kirola IHPetan eta ikastetxeetako Urteko Planean txertatzea lehentasunezko 
ekintza moduan hartzen da. Eta, egia esan, ekintza gutxik sortu dute orain arte 
aho beteko akordioa, argitalpen, kongresu eta foro ugaritan ere baieztatua, 
honakoa izan baita proposamena: ikastetxean sortzen den kirol- eta hezkuntza-
jarduera guztia esparru komunean bateratzea, hezitzaile guztiak koordinazio 
beraren mende, ikastetxeko zuzendaritza lidergoan duela eta helburu komunak 
dituztela. 

Baina, hori aho betez onartutako irizpide bat dela badiogu, ondorengo 
pausua horixe burutzea litzateke, hori ezartzea, baina, noren betebeharra da 
hori? Maiz erakundeetara jotzen da eta egia da, lehen unean, Autonomia 
Erkidegoko Gobernura jo beharko dela Hezkuntza Sailaren bidez. Foru 
Aldundien ardura ere ez da garrantzi gutxiagokoa (Kirol Zuzendaritza), gaian 
eskumen nabarmenak baititu. Besterik ezean, gaur egun tamalez gertatzen den 
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bezala, legea, funtsezko figura batengana jo beharra du: ikastetxeko 
zuzendaritza-taldea. 

Horretara bideratutako esfortzu guztiek sari lasaia izango dute, baina hori 
lortzea ez da lehen unean dirudien bezain erraza. Esku-hartze ekonomiko eta 
politiko interesdunak gailentzeko zailak diren oztopoak sorraraz ditzakete eta, 
bestalde, kirolak bertutetsu eta zintzo gisa izan dezakeen balorazio positiboa 
desbideratzen laguntzen dute. 

Kontutan izatekoa  da interesak daudela, batzuetan ez legitimoak, 
kirolaren inguruan eta kiroletik eta kirolarekin sortutako doilortzea ekiditeko, 
beharrezkoa  eskolako eta eskolaz kanpoko ekintza hezigarria bermatzea, 
kirola bera hezkuntzaren esku-hartzearen zati izatera pasa dadin, haurtzarotik 
zahartzarora arte, errendimendu altuan dabiltzan kirolarietatik edo oreka 
pertsonalerako tresna gisa soilik erabiltzen dutenetatik pasaz. Errealitate 
frogagarria da egungo gizartea, herritarren oinarrizko kulturan, bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzen duten gorputzarekin eta kirolarekin lotutako aldeak 
txertatzearen beharraz jabetzen dela. 

Laburbilduz, kirola, gure kulturan gehien hedatu eta ardaztu den gizarte-
fenomenoetako bat da. Halaber, ingurune soziokultural horren barruan, 
bizimoduen ugaritze-dinamikak, kirol-munduaren barruan, kirol-formen eztanda 
ez ezik, kirol-moduena ere sustatu da. Heterogeneotasun hori ulertzeak 
garrantzi estrategikoa du kirolaren erakunde-politika egokia egin ahal izateko. 

Bizimodu horiek azpimarratu beharreko errealitatea agerian uzten dute. 
Informazio erabilgarria, errentagarritasun ekonomikoa, botere politikoa edo 
gizarte-ospea bilatzea, kasu gehienetan, ez dagokio kirolaren dimentsioari. 

Kirolak berezko ditu denbora librean kirol-emozioen bilaketa eta gozamena 
lortzea, behar pertsonaletatik eta ezarpen sozialetatik at. Horren ondorioz, kirol 
modernoak ulermen eta interpretaziozko erronka-sorta proposatzen du, nola 
mundu akademikoan hala Administrazio  munduan dihardutenei.  

Egiazta daiteke, kirolak, azken finean, orain arte behin ere irudikatu ez den 
zentraltasuna betetzen duela gure gizartean. Zentraltasun horrek, aldi berean, 
eragin positiboak eta eragin zitalak adierazten ditu eta, beraz, guztiontzat 
benetako erronka dela esan genezake.  

4.2.7. Kirol-gizarteratzea hezkuntza-testuingurutik 

"Gizarteratze terminoa soziologiaren oinarrizko kontzeptuei dagokie (nahiz 
eta antropologian eta psikologia sozialean ere erabili ohi den) eta 
"gizartearekikoak" izan ditzakeen ikuspuntu desberdinak bezainbeste esanahi 
ditu. Izan ere, gizarteratzearen teoriak ez dira teoria sozialetatik bereizten." 
(Dunbar, 2000). Baldintza horietan konplexua da gizarteratzearen 
problematikari heldu dioten ikuspuntu teoriko desberdinen deskribapen bat 
azaltzea, nahiz eta azalekoa izan. K. Marx-en materialismo historikoa, B. F. 
Skinner-en konduktismoa, J. Piaget-en konstruktibismoa, S. Freud-en 
psikoanalisia edo E. Durkheim-en soziologia positiboa bezalako korronteek 
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gizarteratze-prozesuaren ikuspuntu desberdinak dituzte eta bakoitzak berau 
ikertzeko modu berezia du. 

Oraingoz, gizarteratze gisa honakoa ulertuko dugu: pertsona batek izaki 
sozial bihurtzeko pasatzen duen prozesua, hau da, bere herritar-kideekin 
nolabaiteko harmonian bizi den gizartearen jarrera, balio eta portaerak 
onartzeko ikaskuntza. Bestalde, kirol-rol desberdinak ikasteko 
norbanakoarengan izan daitezkeen eragin desberdinak (guraso, irakasle, 
ikaskide, eskola, kirol-klub, lege eta arauak) jasotzen dituen eredu ekologikoa 
hartuko da ikerketaren abiapuntutzat. Hori guztia kontutan hartuta, 
hezkuntzaren testuinguruan arreta berezia jarriko da, kirolaren bidez 
gizartearen eta norbanakoaren balioak sustatu eta garatzeko bitarteko izan 
baitaiteke. 

Gure kokapena azaltzeko, hezkuntza-sistemak, kirol-kultura gizartearen 
ehunean barnerarazten duen bigarren mailaren protagonista dela adierazten 
digun esperientzia dugu. Eskolak ez du soilik jokabide-eredu jakin batzuk ezarri 
eta indartzen, harreman sinbolikoz osatutako sare konplexu baten bidez, kirol-
jarduerarekiko jarrera positiboak sendotu eta sorrarazten baititu. Prozesu 
horren garrantzia xumea izatetik urrun dago: lehenik, ikastetxeak kirolaren 
inguruan duen jarrera, askotan, guraso askoren aldetik, hezkuntza-kalitatearen 
adierazle garbia baita, beraiek kirola egiteko ohiturarik ez badute ere, 
prestakuntza- eta osasun-esanahi altua ematen baitiote; eta bigarrenik, 
derrigorrezko eskolatzeak, gaur egun, haur eta gazte guztiei kirolaren mundura 
hurbiltzeko aukera eskaintzen baitu, nahiz eta kasu batzuetan, familia-egoerak 
ez duen joera hori ahalbidetu, Gorputz Hezkuntza lehen eta bigarren 
hezkuntzan derrigorrezko curriculumaren zati baita eta ez baitira ahaztu behar 
hezkuntza-diziplina horren programek oraindik duten kirol-eragin handia. 

Eskolaren ondoren, gurasoak eta lagunak dira gehienetan eragin hori 
izaten dutenak. Entrenatzailearen edo GHko irakaslearen figura ere ez dago 
dinamika horretatik at. 

Baina kirolaren gizarteratze-ahalmen horrek ondorio positiboak edo 
negatiboak izan ditzake, gizarteratzen diren pertsonen arteko elkarrekintza zein 
modutan ematen denaren arabera, "eragile gizarteratzaile bakoitzak 
nerabearen garapena eragozteko gaitasuna baitu une egokian eskaintzen 
dituen balio, arau eta aukeren arabera" (McPerson, 1986:243).  

Ezbairik gabe, gizarteratzea prozesu konplexu eta etengabea da eta hortik 
ezin da ondorioztatu bizitzaren garai jakin batean balio positiboak metatzen 
joan gintezkeenik, pixkanaka, epeka, ondoren aletzen joateko. Heinemann 
(1992) zein McPherson (1986) bat datoz ondorengoarekin: ez dago ebidentzia 
enpirikorik kirol-jarduera fisikoari esker garatutako trebetasunak bizitzaren beste 
alor batzuetan aplika daitezkeela baieztatuko duenik. 
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9.Irudia. Jarduera fisikoa eta kirolaren bidez sozializazio baikor baterantz bideratzeko 
eredu ekologikoa (Gutiérrez-ek egokitua, 1995, 2003). 

Bestalde, ikastetxeetan eta kirol-erakundeetan kirola ulertzeko duten 
modua oso garrantzitsua izango da kirol-jarduera burutzerakoan. Horregatik, 
erakunde baten lehentasunezko helburua errendimendua eta lehia bada, 
garatuko den jarduera desberdina izango da helburu gisa guztien parte-hartzea, 
osasunaren sustapen, dibertsio-printzipioa eta kirol-adierazpen bakoitzaren 
arauekiko errespetua dituen ikastetxearekin alderatuz.   

Jarduera fisikoaren bidezko gizarteratze-prozesuan azpimarratzekoa den 
beste elementu bat ikastetxeen eta kirol-erakundeen artean sortzen diren 
harremanen multzoa litzateke. Zentzu horretan, ez da zentzuzkoa ikastetxeek 
eta kirol-erakundeek eskumenen inguruko borrokarik izatea, hori baita kasu 
askotan antzeman ahal daitekeena. Logikoagoa dirudi hiru alderdiko jarduketa-
eredu bat erabiltzea: ikastetxearen, Udalaren eta kirol-erakunde eta kluben 
artean filosofia bera partekatzea. 

4.3. - GENEROA ETA KIROLA 

Generoa, ezaugarri bat edo batzuk amankomunean dituzten izakien multzoa 
da (Elhuyar hiztegia), eta nerabezaroan indar gehien daukan sozializazio 
inguruetako bat berdinen taldea da, beharrezkoa da nola osatzen diren lagun 
taldeak, genero ezberdintasunak ulertu ahal izateko (Arenas, 1996). 

Sarritan, gizarte-arrazoien artean, sozializazio-prozesu bereizleak neskato 
eta mutikoek kirolean duten parte-hartzea baldintzatu ohi  du. Biek, oso goiz 
hasten diren eta sexu biologiko bakoitzari esleitzen zaizkion ezaugarriekin 
zerikusia duten esperientzia erabat desberdinak dituzte eta horiek guztiak, sexu 
bakoitzarentzat egokiak diren portaeren zehaztapenean oinarritutako gizarte-
asmoetan bilakatzen dira. ”Argi dago oraindik ere emakumeen eta gizonezkoen 
sozializazio prozesua oso ezberdina dela. Egun oraindik balio ekologistak 
feministak baino gehiago lantzen dira ikastetxeetan, eta familian ere zaintza lana 
eta gisa horretako ardurak emakumeei ematen zaizkie”(Ainhoa Larrañaga eta 
Ainhoa Novo; Berria, 2010-12-9; 21 or.). 

Sistema sozial orokorra 
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Neskato eta mutikoentzako jolasen bidez haurrak bizi duen sozializazioak, 
kiroletan emango den banaketarako bidea prestatzen du. Kasu gehienetan eta, 
gaur egun, aurkakotasun-estrategietan oinarritutako jolasak mutikoen joko 
bihurtzen dira eta lankidetzan oinarritutakoak neskatoen joko. Kirol-
sozializazioa rol sexualaren sozializazioaren jarraipena da, mutikoentzat 
ezaugarri batzuk indartuz eta neskatoentzat ezaugarri horiek ez onartuz. 
Dirudienez, femeninotasunaren eta kirolean parte hartzearen arteko 
bateraezintasunaren hautemate hori, nerabezaroan bereziki areagotzen da, 
nesken estatusa beren feminitateari estuki lotuta egotera iristen denean. (Engel, 
1994).  

Kirol-jarduera ez da denboran zehar egituratzen doan balio-sistemarekin 
lotura estua duen zerbait. Kirol-jarduera gizarte-ohitura batzuen zati da (habitus 
Bourdieu-ren terminologian). Ohitura horien artean beste gustu eta portaera-
modu batzuk aurki ditzakegu, hala nola, irakurtzea, janzkera, musika, etab. Oro 
har, habitus delakoak izateko modu bat eratzen du eta pertsona, horrekin 
sentitzen da identifikatuta eta munduaren aurrean horren bidez aurkezten da. 
Habitus delakoa, gainera, kapital ekonomiko eta kultural jakin batzuei lotzen 
zaienez, desberdintze eta bereizte sozialen prozesuak indartzen ditu.  

Edonola ere, gizarteratze-prozesuaren ikuspegi orokortu hori zehaztasunik 
gabea litzateke genero eta adinaren ikuspuntu desberdintzailetik ere aztertuko 
ez balitz. Klase sozialarekin batera, bi aldagai horiek funtsezkoak dira harreman 
sozialak eta horietatik eratorritako antolamendu-egiturak eta -moduak ulertzeko. 
Hala, gure jatorri sozialaren arabera, gizona edo emakumea izan eta bizitzaren 
zein fasetan gaudenaren arabera, munduan dugun kokapena aldatu egingo da. 
(Mosquera eta Puig, 2009).  

Gizarte bakoitzaren barnean, generoari eta adinari lotutako estereotipoak 
osatzen doaz eta estereotipo horiek estatus jakin bat esleitzeko erreferentzia 
gisa balio dute eta baita horrekin bat datorren rol bat beteko dela pentsatzeko 
ere. Genero-identitatearen eraikuntzan (García eta Trigueros-ek diotenez, 
1996) familiak, eskolak, berdinek eta hedabideek esku hartzen dute. Pertsonek 
beren identitatea barneratzen dute imitazio eta moldatzearen bidez. Generoa, 
Teresa del Vallen hitzetan (Gara egunkaria, 2011), konstrukto sozial bat da, 
zientzia sozialetatik zein ikuspegi feministatik egin den ekarpen garrantzitsu bat. 
Baina, zer dira estereotipoak? 

Hiztegiaren arabera, genero estereotipoak aurre-irudipen, jarrera konkretu 
bat edo idei zehatz bat izateaz gain, “zientzian oinarririk ez daukan irudi 
globala, arrazoizkoa baino gehiago grinazkoa, erabili nahi dena pertsona talde 
bat, arraza bat, gizarte klase bat, talde profesional bat… definitu, tipifikatu eta 
izaera jakin bat emateko balio duen kontzeptu bat ere badela adierazten digu. 
(Salvat entziklopedia, 2003). Estereotipoak giza talde batzuei buruz egiten 
ditugun irudi sinplifikatuak eta orokortuak direla esan daiteke.  

Estereotipo bat existitzen dela esateko, beharrezkoa da talde bateko 
kideak identifikatzeko ezaugarri, atributu edo portaerak egotea, hauek talde 
osoan zabalduta egotea, beste taldeengandik bereizteko balio izatea eta 
taldekideen arteko desberdintasunak beste taldeetako pertsonekikoak baino 
txikiagoak izatea. 
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Normalean estereotipoen eraketa  hiru prozesuren ondorioz sortzen dira 
Puig-en esanetan: mailaketa, konparaketa eta atribuzioa. Hauek harreman 
interpertsonaletan gertatzen dira, arreta eta interpretazio prozesuen bidez 
pertsonen arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak antzematen ditugunean. 
Izan ere, gizakiaren aniztasunak hainbeste ñabardura dauzka, non errazagoa 
suertatzen zaigun errealitate soziala kategoriak eginez, beraien arteko 
ezberdintasunak markatuz eta bakoitzari ezaugarri bereziak emanez ulertzea 
(Puig, 2004). 

Estereotipo motari  dagokionean, testuinguru soziokultural bakoitzean 
identifika ditzakegun talde bereizgarri adina estereotipo daude. Batzuk, 
generoa, arraza, gutxiengo etnikoak, talde erlijiosoak eta abar, ezagunagoak 
eta unibertsalak dira. Baina gehiago ere badaude kirol-jarduera fisikoan zer 
gertatzen aztertzerakoan, sozialki eraikiz joan diren beste estereotipo asko aipa 
genitzake, esaterako: familia (lehen tokia emetasun eta artasun rolak 
zehazten), eskola (generoen sozializazioaren mailakatzean zeresan handia 
duena), lagunak (eragin handikoak), komunikabideak (gero eta indartsuagoak), 
kiroleko egiturak (klubak eta federazioak). Beraz, beste testuingurutan dauden 
edozein estereotipo transmiti edo birproduzi dezake (Puig, 2004).  

Zein da eskolaren funtzioa estereotipo hauen aurrean? 

Eskola berebiziko urratsa da genero ikasketan, eta familiako eta gizarteko 
eragin eta ikaskuntzen mende dago.Gloria Arenas-ek (1996) dio neska eta 
mutikoek garbi dutela zeintzuk diren genero estereotipoak eta zeintzuk diren 
bakoitzaren jokabideak eskolara hasi aurretik, eta egilearen aburuz, eskolak ez 
ditu zuzentzen, baizik eta indartzen eta finkatzen. 

Eskolak genero estereotipoak erreproduzitzen baldin baditu, bere ikasleria 
osoak jasaten duen aukera desberdintasuna bultzatzen ari da, sexu jakin 
batekin jaiotzeagatik soilik. Nahiz eta talde femeninoa izan aukera akademiko-
profesional gutxiago dituena sozialki, talde maskulinoa ere estereotipoak 
ezarritako aukerak hartzera behartuta dago, bere askatasuna mugatzen 
zaiolarik (Scraton,1995). 

Beraz, eskolak, esplizitoki aldarrikatzen duen bezala, ikasleriak bere 
ingurune ezberdinekin dituen erlazioen ezaguera esperientziazkoa 
berkontzeptualizatu nahi badu, gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna 
mantentzen duen ezaguera subjektibo eta interesatuaren ondorena diren 
estereotipoak baztertzeko konpromezua hartu beharra du. Hala ere, sinplea 
dirudien arren, konplexua da praktikara eramatea, ikastetxe bakoitzeko 
errealitatea eta estereotipo hauek ezabatzeko konpromisoa oso ezberdinak 
direlako.  

Ikerketaren harira etorrita,  kirol-jarduera fisikoan konkretuki zer gertatzen 
den aztertzerakoan, sozialki eraikitzen joan diren beste estereotipo asko aipa 
daitezke, gaur hezkuntza sisteman eta kirolean tokirik ez daukatenak, eta hala 
ere, eskolatik kanpo gizarteak daukan, “gizonaren ideia-k” eta “emakumearen 
ideia-k” eraginda estereotipo hauek maizegi eta gertuegi atzeman daitezke; 
horregatik hausnarketa bat egiten ez bada eta urrats metodologiko batzuei 
segitzen ez bazaie desberdintasunaren arazoa konpontzeko, ezin izango dira 
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sekula oztopo hauek gainditu. Ikerle askoren arabera, berraztertu beharra 
ikusten da nerabea kirolean nola sozializatua izan den jakiteko (Diez, 2003), 
zeren bestela, “aurre-iritzi naturalak” bere horretan jarraitzeko arriskua du, non 
esaten den emakumeek mugimenduen kontrol txikiagoa daukatela, 
menperatzaileagoak direla, dorpeagoak, ahalegin falta,… mutilekin alderatuz.   

Bestetik, genero estereotipoak aurkakotasunarekin definitzen dira, 
osagarriak kontsideratzen dira eta hierarkizatuta daude. Hierarkizazio hau 
aldatzea da zailena. Kultura guztietan talde maskulinoarekin lotutako 
ezaugarriek, gaitasunek, interesek, baloreek, espektatibek, rolek eta abarrek 
prestigio eta onespen soziokultural handiagoa dute. Horregatik saiatzen da 
talde femeninoa talde maskulinoaren portaeretara hurbiltzen, onarpen sozial 
handiagoa izateko. Hau da egun emakumearen kasua kirol arloan (Diez eta 
Hernandez, 2006).  

Bestalde, eta paradoxikoa dirudien arren, ikastetxe mistoetan neska-
mutilei aukera berdinak emateak eta dokumentu ofizialetan zehar-lerro bezala 
hezkidetza diskurtsoa ezartzeak eragozpen bat du: dena lortua dagoela 
pentsatzera eraman gaitzake eta berdintasunaren aldeko diskurtso 
errebindikatiboak deslegitimatzen ditu ezberdintasunak onartuz. Baina non 
daukate sorrera sinesmen, aurre-juzku eta estereotipoek? 

Genero estereotipoen ezabaketa eskolari soilik dagokion lana da ala 
gizarte osoari? 

Badakigu eskolak ez dituela sexu desberdinetako pertsonen arteko 
desberdintasunak sortzen baina hezkuntzak legitimatzen ditu (Aristizabal, 
2010). Hezkuntza sisteman zehar egin dugun ibilbide historikoan ikusi dugunez, 
eskolak, gizartean gertatzen dena islatzen du bere eraketan, gorputz 
hezkuntzaren curriculumean eta gainontzeko arlo guztietan, kirol-jarduera 
fisikoak tarteko. Baina, nola gertatzen den genero ikaskuntza? nolakoa da 
prozesu sozializatzailea eskolan? ikastetxeek zein zeregin dute prozesu 
honetan?. Hauek dira nagusiki eragin handia duten aspektuak: curriculuma, 
testuliburuak, eskola-kirol programak, eskolako elkarreraginak eta irakasleen 
iguripenak. 

 Genero estereotipoek funtzio sozialak betetzen dituzte. Gizarteak 
maskulinoaren osagarri den estereotipo femeninoa sortu du oreka soziala 
mantentzeko. Beraz, aldaketa gertatzen bada, hau da, bietako bat hausten 
bada, nahitaez antolaketa sozial berri bat sortuko da. Orduan, instituzio sozial 
bakoitzaren zeregina arlo honetan osagarria dela kontuan hartuz, gizartearen 
eginbeharra dela uste da bere egiturak eta antolaketa soziala aldatzen hastea 
eratzen hari garen emakume eta gizon berriari leku egiteko. Bestela, eskolak 
bakarrik ez du estereotipoak ezabatzeko behar diren benetako egitura 
aldaketak egiteko botere nahikorik. 

Gizarte bakoitzaren barnean, generoari, adinari, bai eta beste edozein 
parametrori, hala nola, arraza, naziotasun eta abarri lotutako estereotipoak 
osatzen dira; azken finean, sentitu, pentsatu eta ekiteko modu-sorta bat 
barneratzen da eta horiek sexuaren araberako gizarte-paper desberdinak 
baldintzatzeaz gain (Sicilia, 2002), estatus jakin bat esleitzeko erreferentzia gisa 
erabiltzen dira, aurrekoarekin bat datorren rol bat bete beharra ezarriz eta baita 
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kirol-jarduera fisiko  jakin bat praktikatzeko interesa bera baldintzatuz. Beraz, 
estereotipo fisiko-sozial horien indarraren eraginez, ikasleak eskolara jarrera 
sexista batzuekin iritsiko dira, hezkuntza-arloaren esku-hartzeak indartuta. 
Prozesu horrek, pixkanaka, nerabeak GHrekiko motibazio gabeziara eramango 
ditu eta, beraz, ondorio batzuk izango ditu, hala nola, eskolaz kanpoko kirol-
jarduera fisikoetan gutxi parte hartzea, hezkuntzaren ondorengo garaian 
ezaugarri horiek dituzten programekiko interes eza eta helduaroan horiek 
baztertzeko joeraren hazkundea.  

Zenbait kirol-jarduera fisikoren irudikapena berariaz generoarenak 
direnaren hipotesiari eusten zaio; mutilek jarduera fisiko gehiago egiten 
dutenaren ustea mugitze-gaitasun handiagoa dutela eta; GHko eskoletan 
genero-desberdintasunen hautematea, bereziki, ematen den programaren 
edukiekin lotuta.   

 Aipatutakoaren harira, García Ferrando-k (2005) jasotako azken datuen 
arabera, emakumearen kirol-jarduera lehiaketako kirolean, gizonezkoarenarekin 
alderatuz baxuagoa da eta kirol-exijentzia gero eta handiagoa izan, 
emakumearen presentzia ere gero eta baxuagoa da. Desberdintasun hori, 
kuantitatiboa ez ezik, bereziki kualitatiboa ere badela dio, desberdintasunak 
baitaude alde jakin batzuk hartzen badira kontutan, hala nola, kirol-mota, kirol-
praktikarako asmoa eta motibazio desberdinak, kirola praktikatzeko erraztasun 
edo zailtasuna, denbora librea edukitzea eta banatzea (Sicilia,  2002; Vázquez, 
2001; Vázquez, Fernández eta Ferro, 2000) eta, bereziki, kirolariaren sexuaren 
arabera, kirol-praktika hasteko eta uzteko arrazoi desberdinak ematen dira. 

  Ikasleek eskuratutako jarrera sexista horietako batzuk erreferentzia 
historiko bat dute eta urteak aurrera egin ahala, emakumeari eta kirolari 
lotutako estereotipo-multzo amaigabea sortu da; hau da, gizarte-ideia eta -
osaera batzuk sortu dira eta horiek kirol eta jarduera fisikoa emakumeari 
dagokionez gizarteak  duen jarrera nabarmen baldintzatu dute. 

Nahiz eta gai horren inguruan, eskolatze-garai goiztiarrei erreferentzia 
(nerabe aroa) eginez lan askorik topa ez bada ere, kirol-jarduera fisikoarekin 
lotutako estereotipoetan ikasleengan nolabaiteko bilakaera eman da (Riemer 
eta Visio, 2003), nahiz eta badirudien tradizionalenak diren genero-
esleipenarekin lotutako kirol-ereduen eragina ere handia izan eta are gehiago 
mutilengan neskengan baino (Biskup eta Pfister, 1999). Edonola ere, era 
berean jardueraren genero-tipifikazioaren antzematea lehiaren inguruko 
usteekin lotzen duten aztarnak ere topatu dira (Solmon eta lank. 2003).  

Bilakaera horren barruan, aipatu zenbait estereotipok "maskulinoaren" eta 
"femeninoaren" espazioetan banatzeari utzi diotela eta gaur egun, bi sexuek, 
gehiago partekatzen dituzten espazioak sortu direla. Neskek kirol-jarduera 
fisikoarekin duten harremanean nahiago duten norabide desberdinak indarra 
hartu du, lehen nagusiki norabide estetikoa baitzuen, mutilena sasoi fisikora eta 
jardueretan abilezia izatera bideratua zegoen bitartean.  

Paraleloki, estereotipoen eragina eskolako GHra eta Gorputz Hezkuntzako 
eskoletara nora irits daitekeen ere aztertu da, ikuspuntu desberdinetatik, 
besteak beste, eskolaren eta irakasleen interes eta balorazioarekin lotutakoak 
(Vázquez eta kolaboratzaileak, 2000). Horien artean, generoaren azterketa ere 
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egin da irakasleak bere irakaskuntza nola garatzen duen kontutan hartuz 
(Vázquez eta lank., 2000) eta baita irakasleen irudikapenak eta beren genero-
egozteak ere (Girela, 2004).  

Gorputz-hezkuntzaren ereduak, nahikoa kasutan, eredu androzentrikoari 
erantzuten dio askoren ustetan. Alde bakarreko fokapen hau sistematikoki 
erabili dute zientzialariek eta zientziaren adar guztiak desitxuratu ditu. Gaur 
egungo egoera guztiak, hausnarketa jakin batzuetara bideratzen gaitu, kirolaren 
proposamenean eragozpenak edo, gutxienez, inkongruentziak ikusiz.  

Oinarri teorikoaren sintesi modura, Gorputz Hezkuntza eta nola ez Kirola, 
osotasun dialektibo moduan aztertzen badira, osotasun sistemikotzat eta 
egiturazko tentsioek eta aktoreen arteko gatazkek dinamizatutako eremutzat  
har daiteke. Bereizi egin behar dira, beraz, gorde beharreko balio unibertsaltzat 
har daitekeena eta eraketa historiko gisa hobetzeko duena.  

Lagun taldeen eragina eta papera genero estereotipoen eraikuntzan 

 
Behin eta berriro adierazten digute eskolak, familiak eta hedabideek 

eragin handia dutela sozializazio prozesuan eta genero estereotipoen 
eraikuntzan, baina, berdinkideek, ikasleek beraiek eta euren arteko 
elkarreraginek jokatzen duten papera are garrantzitsuagoa da.  

 
Prozesu hau aztertzeko, eskolako aspektu formalak eta informalak 

berezitu beharko genituzke. Aspektu “formalak”, irakasleek zehaztutako eduki 
akademikoak, helburuak, baloreak eta antolakuntza lirateke. Aspektu 
“informalak”, formaletatik at ematen diren helburu eta baloreak, edo “kideen 
kultura” izango lirateke (Arenas, 2006). Ikerketa honetan  Lasarte-Oriako 
nerabeen “koadrilak” edo lagun taldeek, bereziki nerabezaroan, neska-mutikoen 
bizitzan egun daukaten eragina eta garrantzia aztertu da. 
 

Gizarte ezagutza eskuratzeko urrats erabakigarria da lagunak edukitzeko 
gaitasuna eskuratzea. Lagunak egin aurretik, neska-mutilak euren familien 
menpe bizi dira, eta horrek harreman guztia baldintzatzen du. Berdinkideen 
harremanen bidez, neska-mutilek ikasten dute lagunekiko loturak sortzeko, 
euren beharren eta testuinguru sozialak agintzen duenaren arabera, negoziatu 
dezaketela (Aristizabal, 2010). Laguntasuna garrantzitsua dela ikastearekin 
batera, jolas eta kirol-jarduera fisikoetan onartua izatea ez dela beti erraza 
izaten ikasten dute.  

Laguntasuna adin guztietan garrantzitsua bada ere, nerabeentzat are 
gehiago. Ikerketa feministek iradokitzen duten bezala, berdinen arteko taldeek 
sozializazio eragile lana betetzen dute, eta bereziki, generoko sozializazio lana. 
Nerabeen kulturako mezuen bidez, nolakoa izan eta nola jokatu ezartzen da. 
Talde mistoetan, mutilek zabaldu eta ezartzen dituzte arau eta erregela sozial 
horiek. Nesken taldeek dirudienez “zentzu moral” baten arabera jokatzen dute, 
taldeetan onartuak izateko zaindu behar diren arau, jokabide eta jarrera 
multzoa ezarriz (Arenas, 2006). 
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4.4.- KIROLAREN GIZARTE ANTOLAKETA LASARTE-ORIAN 

Gizarteratze-eragileek bultzatutako egungo kirolari buruzko irudi eta 
diskurtsoak aztertu, generoa eta kirolaren eraikuntzan sozializazio-ingurunek 
duen eragina ikusita, Lasarte-Oriako kirolaren gizarte antolaketa aurkeztuz 
amaituko dugu kapitulua. 

Gainerako talde, elkarte eta erakundeekin elkarreragina gizakion 
bizitzaren osagaia da. Eta gauza bera gertatzen da kirol-portaerarekin. Portaera 
hori osaera eta garrantzi oso desberdina duten kirol-elkarte eta -erakundeen 
sare konplexu baten bidez garatzen da Lasarte-Orian, baina baita, kirol-premiak 
asetzeko, gutxi gorabehera berez eta erregularki beren artean harremanetan 
jartzen diren norbanakoek osatutako talde informaletan ematen direnen bidez 
ere.  

Kirolari dagokionez, norbanakoek beren lehen gorputz- eta kirol-hezkuntza 
eskolak ikastetxean jasotzen dituzte eta, hala nahi badute edo aukera badute, 
oso anitzak diren kirol-eskaintzetan espezializatutako kirol-jarduerarekin 
jarraituko dute kirol-elkarte edo -klubetan, olgetako kiroletik hasi eta goi mailako 
lehiaraino betetzen dituztenak.  

Baina, gainera, eta Lasarte-Oriaren kasu zehatzean, sektore publikoa 
(herri mugimenduak barne) oso anitzak diren kirol-jardueren bultzatzaile eta 
kudeatzaile bihurtu da. Kirol-jarduera horietan, protagonismo handia du, nahiz 
eta bakarra ez izan, aisialdiari eta osasunari begirako olgeta-kirolak. Aipatu 
eskaintza publiko horiek Udaleko Kirol Patronatuaren bidez egiten dira. 

Hala, kirol bakarreko klub eta auzoko kirol-elkarteetatik hasi eta kirol 
anitzeko klub eta kirol-elkarte anonimo handietaraino, kirol-federazio eta udal 
kirol-fundazioetatik pasaz, Lasarte-Oriako kirol-sistema, gainerako egungo 
gizarte aurreratuetako sistema bezala, izaera erabat adierazi eta islatzen duten 
elkarteen sare trinkoan oinarritzen da. 

Elkarteen aniztasun handiak, nolabaiteko irizpide esplizitu baten bidez, 
horien sailkapena ordenatuko duten taxonomiak ezartzea gomendatzen du, 
azken finean, elkarteei buruz hitz egin eta idazterakoan posible baita egileak 
beti ez fenomeno-mota berari egitea erreferentzia. 

Aldagai askoko sailkapenen aniztasuna berrikustean, Puig, Moreno eta 
López-ek (1996) kirol-klubentzat proposatutako tipologia aukeratu da. Tipologia 
horrek honako aldagaiak ditu kontutan: tamaina, antolamendu-kultura, balioak 
eta klubaren ibilbide historikoa. Ibilbide hori hainbat modutakoa izan daiteke: 
klub bereizgarria, klub integratzailea, kirol-kluba, kirol tradizionalen elkartea, 
guztiontzako kirol-elkartea eta klub profesionala. 
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16. Koadroa.Kirol-kluben tipologia Puig, Moreno eta López-en (1996) arabera Lasarte-Oriara egokitua. 

Klub bereizgarria Klase altu eta ertain-altuko kideak hartzen ditu; beren instalazioak dituzte eta, lehia-
jarduerez gain, bazkide guztiei zuzenduriko kirol-jarduera sorta zabala garatzen du. Klub 
horietakoak izatea estatus altu baten ikur da eta gizarte-bizitza oso aktiboa duen gunea da. 
Lasarte-Oriaren kasuan, ez dago horrelako elkarterik 

Klub integratzailea Oro har, immigranteek osatzen dituzte hiri-gune handietan. Ez dituzte beren instalazioak 
izaten eta kirol-jarduerak laguntasun-loturak eta talde-nortasuna indartzeko balio 
du.Lasarte-Oriaren kasuan, egituratze honek ez du aparteko indarrik. 

Kirol-kluba Normalean oso bizia den jarduera lehiakorra garatzen du, dagokion kirol-federazioari oso 
lotuta.Tipologia honetan antolatutako elkarteak bereizten dira Lasarte-Oriaren kasuan. 

Taldeak Txangoei eta txirrindularitza edo jogging-ari lotu ohi dira eta beren orientabidea, kirolarena 
baino, gehiago da gizarte eta higienearekin lotutakoa.Gero eta ugariagoak, gazteak barne. 

Kirol tradizionalen 
elkartea 

Bere izenak dioen bezala, landa-jatorriko kirolen ingurukoa da, bereziki, pilota, boloak, 
herri kirolak...Badira erreferentzi honetako elkarteak Lasarte-Orian. 

 
4.4.1. Udalerriko kirol-eskaintza 

Tokiko eta udalerriko izaera duten kirol-zerbitzuak 1988tik  aurrera garatu 
dira. Zerbitzu-mota horiek hartu dituzten antolamendu-moduak nahiko anitzak 
dira, nahiz eta, oro har, horien inguruan eztabaida zabala dagon, ez baitago 
hain argi zein den tokiko herritarren kirol-jarduera fisikoa sustatzeko eta horri 
eusteko kirol-zerbitzu horien kudeaketa bideratzeko eredu eraginkor eta 
arrazionalena. 

Ez litzateke gehiegizkoa izango esatea Udalak izan direla azken 
hamarkada hauetan "guztiontzako" kirola gehien sustatu dutenak. Aipatu 
zerbitzu horretan hainbat alde hartzen dira: erabilera publikoko kirol-instalazioak 
eraiki, kudeatu eta mantentze-lanak egitea, herritarrei kirol-jarduera fisikoak 
eskaintzea eta, kasu batzuetan, ekimen pribatua dinamizatzea.  

Kudeaketa publikoaren filosofia berri hori, udalbatza askotan, ez da kirol-
sistemako eragileekin elkarlanean burutzea bilatzen, bereziki, klubekin eta 
beste kirol-elkarte batzuekin. Horrek, azken finean, kirol-asoziazionismoaren 
funtzionamendu eta protagonismoan atzerapausoak eragiten ditu.  

4.4.2.Lasarte-Oriako kirol eragileak   

Erakundeak 

Lasarte-Oriako kirolen udal zerbitzua 1988. urteaz geroztik udalerriko 
biztanleei eskaintzen zaizkien kirol-instalazio eta -zerbitzuak kudeatzen dituen 
Udalaren saila da. 

1999. urteaz geroztik, Buruntzaldeko udalekin (Andoain, Lasarte-Oria, 
Urnieta eta Usurbil) sinatutako hitzarmenaren bidez, eskaintza hori oso modu 
nabarmenean zabaldu da eta horren ondorioz, Lasarte-Oriako instalazioetako 
bazkideek Bailarako edozein kirol-instalazio edo -zerbitzu erabili dezakete.  

Lasarte-Oriako Udalak kirol-gaietarako kudeaketa-batzordea du; kirola 
Udaletik kudeatzen dute kiroletako teknikoen bidez. 

Udalerria Kirolen erakunde arduraduna Kirolen pertsona arduraduna 

Lasarte-Oria Udala Kirol-teknikaria 
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Udal-instalazioen kudeaketari dagokionez, zuzenean egiten da. Jarraian, 
2009-10 ikasturterako ezarritako aurrekontuaren taula dugu. 

 

Udalak emandako kirol praktikari buruzko datuak 
dituzten kirol instalakuntzak 

Aurrekontua Biztanleko 

ratioa 

14 1.027.017 57,84€ 

 

Aurrekontuen sail bat klubak eta kirol-erakundeak diruz laguntzeko 
erabiltzen du Udalak. Diruz laguntzeko irizpideak desberdinak izan arren, 
gehienek funtsezko oinarri batzuk dituzte: lizentzia-kopurua, teknikoen titulazio-
maila, jarduera edo ekimenen eragina... 

Klubak eta kirol-taldeak  

Gaur egun, guztira, 13 klub eta kirol-talde daude Lasarte-Orian eta 18 
modalitate burutzen dituzte. Halaber, 13 klubetatik 2 kirol anitzekoak dira, hau 
da, hainbat kirol-modalitate eskaintzen dituzte. 

Jarraian, kluben zerrenda dugu modalitatearen eta lizentzia-kopuruaren 
arabera sailkatuta. Datuak Lasarte-Oriako udalak 2010an helarazitakoak dira. 

3. Taula. Kluben zerrenda modalitatearen eta lizentzia-kopuruaren arabera sailkatuta. 

Taldea Kirola Kirolari  
kopurua 

Federatuen  
kopurua 

 
 

OSTADAR K.F. 

Futbola 
Tenisa 
Pala 

Atletismoa 
Areto Futbola 
Saskibaloia 

Boloak 
Mendia 

Txirrindularitza 

277 
35 
-- 
80 
300 
12 
55 
80 
10 

170 

 

 

12 

 
 

L.O.K.E. 

Futbola 
Erritmo Gimnastika 

Judoa 
Atletismoa 

Mahai Tenisa (Atl.SS) 
Tenisa 

 
42 
70 
32 
8 

21 

 
 

13 
14 
8 
12 

SHENSU Karate 90 90 
KENPO Kenpo 19  
ALDAZ Areto Futbola 16 16 

ISU Areto Futbola 20 15 
AINHOA,JALAI Saskibaloia   

BURUNTZALDEA 
Igeriketa Taldea 

Igeriketa  61 20 

SPORT CALVA Calva 18 18 
BURUNTZ AZPI Ehiza, arrantza   

INTZA Eskupilota  21 
TEXAS Futbola 47 47 
BAZPI Txirrindularitza 51  

GUZTIRA  1344 456 

 

Bertan ordezkatutako modalitateak kontutan hartuta, datuek argi uzten 
dute areto futbola, futbola, karatea, atletismoa, mendizaletasuna, judoa eta 
igeriketa direla gehien egiten diren kirolak.  
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Kirolarien guztizko kopurua kontutan hartuta, herenak federatuen bidea 
hautatu duela ikus dezakegu. 

Eskola- kirola Lasarte-Orian 

Eskola kirola ikastegietan klase-orduetatik kanpo egiten eta antolatzen 
diren kirol-zein gorputz-jarduerak dira. Jarduera horiek osagarriak izan arren, 
garrantzi bizia dute haurraren garapenean eta hazkundean. Hasierako adinetan 
eta nerabezaroa barne, kirolak duen garrantziaren berri ematea bidezkoa zaio 
haurrari. Izan ere, bistakoa da haurrak duen bizikidetza-gune nagusienetako bat 
eskola dela, beraz, eskolak badu haurra eta kirolaren arteko hurbilketa 
egitearen ardurarik.  

Adin txikietan egiten den jarduera fisikoa eta kirola aztertu nahi honetan,  
eskola-kirolaren egitura konplexu hori argitzen lagun dezaketen zenbait atal 
aztertu nahi izan dira. Bidezko osagarri eta laguntzaile izan dugu Eusko 
Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiak 2008an ateratako “liburu zuria”. 
Errealitate horretara hurbildu nahian, Euskal Herriko lurraldeetan eskola-kirolari 
dagokionez egun egiten dena kontrastatu nahi izan da Lasarte-Orian egiten 
denarekin batera. Pertsona, instituzio, erakunde, elkarte…, bakoitzaren 
subjektibotasunean oinarritutako iritziak aurkezteak hauxe erakutsi du: kirolaren 
eta, bereziki, eskola-kirolaren gizarte fenomenoan aurki daitezkeen 
errealitateak eta interpretazioak anitzak direla. Eskola-kirolari buruzko 
ikuspegiaren barruan, oposizio garbia suma daiteke bi ikuspegiren artean; hain 
zuzen ere, kirol-ikuspegiaren eta ikuspegi hezitzailearen artean. 

Lehenean, kirol-ikuspegia deiturikoan, funtsezkoa denari egiten arreta eta 
epe laburrekoa da; goi-mailako praktikan oinarritutako eredu teorikoak erabiliz 
sortu da. Funtsezkoena errendimendua da eta, ondorioz bazterrean utzi ditu 
hainbat ezaugarri, hala nola, berezkotasuna eta gorputz-zein olgeta-
askatasuna. Teknika akatsak etengabe zuzentzen dira, izan ere, teknikaren 
mendean dago erabat. Gehien erabiltzen diren prozedurak frogatzea eta 
errepikatzea dira: pedagogia gidatzailea. Espezializaziorantz doa. Azken 
helburua, sarritan “garaipena” du. 

Bigarrenean, ikuspegi hezitzailean, kirola berez ez da ona ez txarra, 
inguruneak ekartzen baitu kirola ona zein txarra izatea. Umeari mugimendu-
erabilgarritasun handia emateko intentzio jartzen da (ez beti). Jolas giro bat 
sustatzen du eta egokitasun teknikoa ez da kezkarik handiena. Azken batean 
kirola “maitatzen” ikastea du helburu nagusitzat.  

Sarritan eskola-kiroleko bi ikuspegi hauetan, sustapenerako eta 
hedapenerako gizarte fenomenotzat hartzen da, eta, bere baitan, zeinu-, balio-, 
arau- eta portaera aukera zabala biltzen da. Aldaketa handiak sumatu dira 
azken urte hauetan, besteak beste, GHko irakasleen funtzioetan izan diren 
funtsezko aldaketak aipatu behar dira; izan ere, jada Lasarte-Oriaren kasuan, 
ez dute eskola-orduetatik kanpo egiten den kirolaz arduratzeko funtzioa 
(salbuespenak badiren arren). 

Beste aldaketa handia kirol-modalitateen eskaintzan izandako gorakada 
da. Horiek, normalean, natura-ingurunean egiten dira eta parte-hartzea eta 
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dibertimendua izaten dute helburu; beraz, tradizioz kirol-jarduerekin lotu diren 
erakundeek (ikastetxeak, klubak eta federazioak) eskaintzen dituztenez gain, 
era honetako jarduerak ere egin daitezke. 

Gizarte-bizitza estiloak aldatzen ari diren neurrian eta -eskaintzen aukera 
zabaltzen, eskariak eta exijentziak ere neurri berean hazi dira. Exijentzi horiei 
erantzun ezinik gelditu da eskola eta antolaketa eredua banatzen ari da; izan 
ere, eragile publikoak eta pribatuak aurrez azaldutako aldaketei erantzuteko 
ahaleginak egiten ari dira, baina bakoitza bere interesen alde eta besteekin 
koordinatu gabe (hau da, modu autonomoan). 

Hori dela-eta, erakunde publikoek beren gain hartu zuten plan bat egiteko 
ardura; zehazki, Kirolaren Euskadiko Euskal Plana 2003-2007. Plan hori Eusko 
Jaurlaritzako Kontseiluak eta Kirolaren Euskal Kontseiluak onartu zuten, 
2003ko ekainaren 2an, hurrenez hurren, eta, horren bidez, bertan esku hartzen 
duten eragileen artean beharrezko den gutxieneko koordinazioa bermatu nahi 
da. Plan horretan, lurralde historiko bakoitzeko eskola-kirolaren eredua 
bereizteko mugak zehaztu dira, eta, aldi berean, erakundeen arteko beharrezko 
lankidetza bultzatzen da. Dokumentu horrek eztabaidarako bidea ematen du, 
eskola-kirolean esku hartzen duten eragile guztien artean Euskadiko eskola-
kirolaren eredu bat eraiki dezaten; hau da, eredu horri esker, haurrak aukera 
izango luke bere kirol-ibilbide propioa garatzeko, txiki-txikitatik kirola egiteak 
heziketa integrala lortzeko baliabidetzat duen bermean oinarrituta. 

Lasarte-Oriaren kasuan administrazio desberdinekin elkarlanean, 
ikastetxeen bidez eskola-orduz kanpo helburu hezitzaileekin (ez beti) antolatzen 
den kirol jarduera da Eskola-kirola. Kirol bat baino gehiago ikasten eta 
praktikatzen dute, formakuntza osatuagoa izan dezaten eta biharko egunean 
hautatzeko aukera zabalagoa izan dezaten, beti ere arduradunen esanetan. 

Norentzat da? 

8 urterekin hasten dira haurrak eskola-kirolean (LH 3. Maila) eta 16 urte 
bitartean ibil daitezke.  

Nola dago antolatua Lasarte-Orian? 

Gipuzkoako Foru Aldundiak (Diputazioak), E-1 programaren bidez, diruz 
laguntzen du, eta herriko kirol zerbitzua arduratzen da diru hori erabiltzeaz eta 
programa koordinatzeaz, ikastetxearekin batera. Ikastetxeak eta kirol-elkarteak 
dira entrenatzaileak aukeratzen eta haien jarraipena egiten dutenak. 

Zer egiten da Eskualde mailan (Buruntzaldea)? 

Buruntzaldeko udalen kiroletako eta euskarako zerbitzuen artean lan-
mahai bat dago osatua, eskola-kirolaren jarraipena egiteko. Mahai horrek 
urteko egitasmoa prestatzen du, jardueraren jarraipena egiteko eta hobetzeko 
(haurren parte hartzea, entrenatzaileen prestakuntza, baliabideak euskaraz…). 

Eusko Jaurlaritzak zehazten ditu eskolako kirolaren hatsarre nagusiak eta 
Foru Aldundiak dira programa hauek onartu, garatu eta gauzatu behar 
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dituztenak, dagokion lurralde historikoan, Udalek Diputazio Foralekin kolaboratu 
behar dute programa hauek gauzatzen.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Irudia. Lasarte-Oriako Eskola-Kirola Programaren antolaketa 2009-10 

Eskola Kirola programa lau jarduera motatan egituratua egoten da helburu 
ezberdinen arabera: 

Guzti- guztientzat 

• Sustapen jarduerak: 6 eta 16 urte bitarteko ikasle guztiei zuzendutako 
jarduerak dira, eta kirol modalitate desberdinetan hasteko nahiz hobetzeko 
ikastaroak izaten dira. 

• Lehiaketa hezitzaile eta jolasgarriak: Ikasleek 8 urte dituztenean hasten 
dira, benjaminetan alegia, eta amaitu 16 urte egiten dituztenean, kadete izateari 
uzten diotenean. 

Ikerketaren eremua kontuan hartuta, aipatu INFANTILAK (DBH1, eta 
DBH2) eta KADETEAK (DBH3 eta DBH4.) mailari honako kirol hauek eskaini 
zaizkie 2009-10 ikasturtean: futbola, areto futbola, saskibaloia, errugbia, tenisa, 
atletismoa eta gimnasia erritmikoa. Taldea sortzeko gutxienez 10 partaide 
beharko dira. Taldea ez bada sortzen beste kirol bat aukeratu beharko da zioen 
2009-10 ikasturteko kirolen eskaintza txostenak. 

Ezarpen prozesu honen emaitzak baloratzerakoan ez dago zalantzarik, 
emaitzak interpretazio ugari eduki ditzakeela  alderdi kuantitatibotik begiratuta. 
Horrekin esan nahi dugu ikasle kopuru berdintsua mantentzen dela, nahiz eta 
adina gora doan heinean partaidetza asko murrizten  den. Zenbakitan 
adierazita, hauek dira azken urteetako eskola kiroleko partaidetza datuak: 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Aurrebenjaminak 85 98 88 
Benjaminak 109 99 105 
Alebinak 84 97 83 
Infantilak 32 37 38 
Kadeteak 5 17 12 

GUZTIRA 315 348 326 

 

FEDERAZIOAK ETA KLUBAK 

Jardueretako Laguntza Teknikoa 
eskaini. Detekzioa, teknifikazioa eta 

errendimendurako hasiera 

IKASTETXEAK 

(Kluben lankidetzarekin) 
Ekintzak burutzeko eremua 

FORU ALDUNDIA 
 

Eskola Kirola Programak egin, onartu 
eta abiarazi 

UDALAK 

Programaren Garapenean lagundu. 
Instalazioak utzi eta hauen erabilera 

koordinatu 

 

SISTEMA INTEGRATZAILEA 
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Azken urte hauetako eboluzioa bere horretan doala adierazteko, DBHko 
2010-11 ikasturteko partaidetza kopurua zehazten da. Datu kuantitatiboak 
aztertzerakoan, azken urte hauetako tendentzia gisa ez dago aparteko 
aldaketarik Lasarte-Oriako 12-16 urte arteko nerabeen kirol-jarduera fisikoetan.  

Errendimendurako gaitasuna dutenentzat 

•Teknifikazio jarduerak: 11 urtetik aurrera hasten dira, umeak alebinetako 
bigarren urtean daudenean, kirol mota desberdinak ezagutu eta probatu 
dituztenean eta kirol teknikariek errendimendurako ezaugarriak ikusten 
dizkietenean. 

• Errendimenduan hasteko lehiaketak: Banakako kirol batzuetan 11-12 
urterekin hasten dira (alebin kategoriako 2. urtean), eta taldekako kirol 
batzuetan 12-13 urterekin (infantiletan). 

Gaur egun, Diputazio Foralen jarrera ez dator bat hiru lurralde 
historikoetan. Beraz, hiru eredu ditugu, bat lurralde historiko bakoitzean. 
Gauzak honela, polikirolaren programan (zenbait kirol modalitate konbinatzea), 
Araban, oinarrizko mailak bakarrik sartzen dira; Bizkaia eta Gipuzkoan, ordea, 
lehiaketa maila ere sartzen da. Horretaz gain, polikirol programa honetan parte 
hartzea derrigorrezkoa da Gipuzkoan gaztetxoentzat (9-10 urte), baina 
hautazkoa da Bizkaian eta Araban. Lasarte-Oriako kasuan, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren ezarritako legea betetzen da. 

Erakundeen kolaborazioaz esan daiteke Gipuzkoako udalerrien %69-70 
eskolako kirolen inguruko kolaborazioa akordioa dutela ( J.M. Gonzalez , 
Lourdes Sarría eta Santiago Coca 2004); Araban, ordea, % 3-5  baino ez dute; 
eta Bizkaian, oro har, ez dago kolaborazio akordiorik. Bestalde, Araban eta 
Bizkaian herriko klubak marko antolatzailearen parte dira eta Gipuzkoan, ordea, 
hauen eginkizun nagusia laguntza teknikoa ematea da. Hiru lurralde 
historikoetan, eskolen portzentaia altu batek hartzen du parte eskolako kirolen 
programan, beti ere, instituzioen arabera. 

Hurrengo orrialdean, 2009-10 ikasturteko partaidetza zehatza eta kirol 
modalitateen hautua ikus daiteke: 
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4.Taula. Lasarte-Oriako eskola-kirola Lehen eta Bigarren Hezkuntzan. 2009-10ko partaidetza 

 
IKASTETXEA MAILA KIROLA HAUR KOPURUA 

Sasoeta 
32 

Benjaminak (11) 

Tenisa 5 
Erritmo Gimnastika 3 

Saskibaloia / Futbola / Errugbia 9 
Judoa 2 
Igeriketa 1 

Alebinak (21) 

Futbola 5 
Tenisa 16 

Saskibaloia 16 
Judoa 2 
Igeriketa 3 

 
Landaberri LH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landaberri LH 
163 

 
 

Benjaminak (88) 

Saskibaloia / Futbola / Errugbia 64 
Judoa 10 
Erritmo Gimnastika 13 
Eskupilota 2 
Igeriketa 6 
Atletismoa 10 
Tenisa 41 

Alebinak (75) 

Eskupilota 6 
Judo 6 
Atletismoa 11 
Saskibaloia 38 
Tenisa 29 
Futbola 23 
Erritmo Gimnastika 5 
Igeriketa 3 
Errugbia 6 

 

IKERKETA ADINAREN EREMUA (12-16) 

BHI Lasarte 
23 

Infantilak (11) Saskibaloia (n) 11 

Kadeteak (12) Areto Futbola (m) 12 

 
Landaberri  

DBH. 
31 

Infantilak (26) 

Saskibaloia (n) 11 

Saskibaloia (m) 2 

Tenisa (n) 2 

Tenisa (m) 2 

Atletismoa (n) 5 

Atletismoa (m) 4 

Kadeteak (5) 
 Tenisa (n) 2 

Saskibaloia (m) 3 

 

DBHko partaidetza kopurua 2009-10eko ikasturtean: neskak = 31; mutila 
= 23. Kontuan izan behar dugu ikertu den nerabeen zentsua  355 haurrek osatu 
dutela. Beraz, %15,2ak hartu du parte.  

Eskola-kirolari dagokionean, parte-hartzea handiagoa da adin txikietan eta   
nahiko orekatua dago DBHko neska-mutilen artean nahiz eta %ren arabera 
2009-10 ikasturtean neskek gehiago parte hartu duten mutilek baino. DBHko 
lasartear ikasleen artean, sexuaren aldagaiari begiratuz, mutilak neskak baino 
gehiago direla ikus dezakegu, 176 mutilak baitira eta 136 neskak. 
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4.4.3.Lasarte-Oriako kirol ekipamendua 

 Instalazio publiko eta pribatuak. 

Eskolaz kanpoko ordutegian eta nerabeei zuzenduriko kirol-jarduera 
ludikoen eskaintza egiteko erabiltzen diren instalazioak, bereziki, Lasarte-
Oriako udal-instalazioak dira, nola ikastetxeei zuzenduriko eskaintzan, hala 
udal-patronatuaren eskaintzan.  

5. Taula. Lasarte-Oriako udal-instalazioak 

Herria Instalazioak Instalazio-mota Kopurua Kudeaketa 

 
 
 

Lasarte-Oria 

 
 
 

Udal Polikiroldegia 

Pista estalia 
Gimnasialekua 

Tatamia 
Gela Kardiobaskularra 

Sauna 
Squashak 
Igerilekua 

Muskulazio-gela 
Frontoi estalia 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

Zuzena 

  
 

Mitxelin 

Futbol zelaia 
Frontoi estalia 

Atletismoko modulua 
Kirol guneko pista estalia 

Estalitako tenis pistak 
Bola Tokia 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

 

 Herrian Villa Mirentxu Trinketea 1  

 

4.4.4.Lasarte-Oriako kirol zerbitzuak 

Ikastaroak eta jarduerak 

Udal instalazioetan bideratzen diren jarduera-motak.   2009-10 ikasturtea 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimendurako Gimnasia 

Jarduera fisiko hau 16 urte baino gehiago dutenentzat da. Helburuak: 
erresistentzia, malgutasuna, indarra, arintasuna eta koordinazioa era 
askotako ariketen bidez mantendu edo garatzea. Taldeko gehienez 25 
pertsona. 

Aerobika 

Musikaren erritmoaren arabera egindako jarduera fisikoa da. 
Koreografia moduan aurkeztu eta ordenatutako ariketa ezberdinak egitean 
datza. Taldeko gehienez 25 pertsona. 
 

Egokitze Fisikoa, Fitnesa 

Jarduera fisiko hau 16 urte baino gehiago dutenentzat da. 
Intentsitateari dagokionez, Mantenimendurako Gimnasia baino zorrotzagoa 

den kirol entrenamendua da. Taldeko gehienez 25 pertsona. 
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Aholkularitza Muskulazio Aretoan 

Monitoreak informatu eta aholkuak emango ditu tresnak eta aretoko material ezberdinen 
erabilpenaz zalantzak eta kontsultak argituko ditu. Zerbitzu hau hilero lehenengo eta hirugarren 
larunbatean eskaintzen da. 

Igeriketa Gidatua 

Igerilekura igeri egitera sarri etortzen diren erabiltzaileentzat, horrela eskatuz gero, astean 
igeriketako hiru saio antolatuak eta aldakorrak edukiko dituzte eskuragarri. (aldez aurretik 
mediku miaketa egin behar da). 

Gutxituak 

Minusbaliatuak diren pertxonentzako jarduera fisikoa. Helburuak: kirol-instalazio batetan  
jarduera fisiko etengabea egitea. Taldeko gehienez 12 pertsona. 

Igerian Ikastea 

Helburuak: urarenganako beldurra gainditzea, uretan ziurtasunez mantendu eta 
mugitzea, estiloen teknika hobetzea (hori dena ikaslearen adinaren eta ezaguera  mailaren 
arabera). 

Haurrentzako Jolasak (5-8 Urte) 

Izaera ludikoa eta hezitzailea duen jarduera fisikoa.  Helburua ondo pasatzea da.  
Taldeko gehienez 20 pertsona. 

Uretako Ludoteka 

Igerian jakinaz urari beldurrik ez dioten umeentzako dibertimenduzko jarduera ludikoa. 
taldeko gehienez 15 pertsona. 

 

 

 

 

 

 

Mantenimendurako Igeriketa, Aqua-Gym 

Jarduera fisiko hau 16 urte baino gehiago dutenentzat da eta uretan 
garatzen da. Helburuak: malgutasuna eta artikulazioen mugikortasuna, 
erresistentzia eta igerian egiteko teknika lantzea. Taldeko gehienez 15 
pertsona. 

Igeriketa Zuzendua 
Jarduera fisiko hau 16 urte baino gehiago dutenentzat da. 

Mantenimendu igeriketak baino intentsitate-maila handiagoa duen jarduera 
fisikoa da. Taldeko gehienez 15 pertsona. 
 



 

 

 

 

BIGARREN ATALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKERKETAREN  
OINARRI METODOLOGIKOAK 
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BIGARREN ATALA 

 

Atal  honetan ikerketaren diseinua aurkezten da eta, hala, ikerketaren osagai 
nagusiak.  

Lehenik, ikerketa egiten den ingurunearen deskribapena egiten  saiatu gara. 

Bigarrenik, aztergaiaren eraikuntza teorikoaren inguruan hitz egingo da: 
helburuak, aztergaiaren testuingurua... eta bertan, ikerketan proposatutako 
gaiaren inguruan sakontzeko erabakia hartarazi zuten testuinguruak eta faktoreak 
ere zehazten dira; eta bestetik, ikerketa bera gidatu zuten galderak ere azalduko 
dira. 

Hirugarrenik, ikerketaren galderek bultzatuta, erabilitako metodologia 
justifikatzen da, hau da, metodologiaren oinarrian dauden eta errealitatea, 
ezagutza eta ikertzailearen rola ulertzeko modua azaltzen duten hipotesi 
epistemologikoen berri ematen da.  

Azkenik, ikerketa nola burutu den, hau da, ikerketa-prozesua bera zehazten  
da. Puntu zabalena izango da prozesu osoaren pausuak azalduko baitira, 
esparrura hurbiltzeko ahaleginetik hasi eta informazioa jaso eta aztertzeko 
moduetara arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATU-BILKETA 

Ikerketaren 
plana egin 

Laginketa Behaketa Datu-
prozesaketa 
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Metodologiaz hitz egiten hasten garenean ikerketaren 
diseinua definitzen dugu eta, hala, ikerketaren osagai 
nagusiak: helburuak, teoria, ikerketaren galderak, metodoa 
eta informazioa lortzeko tresnak eta ikerketaren kalitatea 
bermatzeko erabiltzen diren irizpideak modu logiko eta 
koherente batez lotzen saiatu gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testuingurua Helburuak 

Ikerketaren 
galderak 

edo 
hipotesiak 

Metodoa 
Irizpideak 
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5.1.- IKERKETAREN DISEINUA 

5.1.1. Testuinguru fisikoa 

Ingurunea, behatze prozesuak dauzkan baldintza natural, sozial, historiko eta 
kulturalen multzoa da. Inguru hau ezagutzeak lagunduko digu gure azterketaren 
markoa zein den ulertzen.  

 

Ikerketaren testuingurua Gipuzkoako Lasarte-Oria herria izan da. Lasarte-
Oriako egungo udalerria  1986an eratu zen, Oria eta Lasarte auzoak Urnieta, 
Hernani eta Andoaindik, hurrenez hurren, bereizi ondoren. Bere iragan urruna 
baserri-giro beteko inguruneaz mintzo zaigu; XIX. mendearen erditik geroztikoa, 
aldiz, bizkor industrializatu zen espazioaz, non biztanleak, usadioak eta 
bizimoduak bereizi edo ezaugarritu egin baitziren, berezkoak balira bezala. Beraz, 
Gipuzkoako Batzar Nagusiek, 1986ko urtarrilaren 31n hartu zuten erabakiaren 
bidez, ordurako izatez errealitatea zen zerbait, hots, Lasarte-Oriako komunitatea, 
zuzenbidez ezagutu baizik ez zuten egin. Herri bat, azken batean, ofizialki hogeita 
lau urte  besterik ez zituena, baina benetan hainbat mende igaroa, lan honetan 
luze eta zabal erakutsi dugun moduan. 

Gipuzkoako hiri gazteenetakoa denez, historialariek ez ezik, lan honen 
egileak ere eragozpen franko aurkitu du Lasarte-Oriaren iragana ikertzean. 
Eragozpen handiena, dokumentu eza izan da, ezbairik gabe. Inoiz ez du artxibo 
propiorik izan, dosier bereizirik ere ez, zeren Hernani, Urnieta, Andoain, Usurbil 
eta Donostia hirien periferiako parte begiztatzen baitzitzaizkien eta, ondorioz, iturri 
ofizialak, liburuak, biltzarretako aktak eta bibliografia ugari baliatu ditut jatorriaren 
historiari buruzko iritzia ematerakoan. 

Lasarte-Oria udalerria Donostiako eskualdean dago, Oria ibaiaren ertzean. 
Mugaz Donostia eta Usurbil dauzka Iparraldean, Andoain Hegoaldean, Urnieta eta 
Hernani Sortaldean eta Oria ibaia bera Sartaldean. Lurrez 5,9 km2 ditu, 
Gipuzkoako probintziaren gainalde osoaren % 30. 

Bi udalerriren parte zen Lasarte izeneko auzo historikoa: Hernanik Elizalde 
edo San Pedro auzoa hartzen zuen eta Urnietak Goikale zuen bere. Mendaro 
errekaren ibilbideak mugarritzen zituen bata eta bestea. Oria auzoa ere Urnietaren 
jurisdikziokoa zen. Instituzionalizatzeko garaian, 1986. urtean, Hernani, Urnieta 
eta Andoaingo lurrek osatu zuten Lasarte-Oria udalerria. 
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BURUNTZALDEA. Lasarte-Oria 

 

Buruntza 441 metro-ko altuera duen Gipuzkoako mendi bat da Donostiatik 
12 km hegoaldera. Bere oinean hainbat herrik inguratzen dute, hala nola, 
Andoainek (hegoaldean LASARTE-ORIAK (iparraldean) eta Urnietak 
(ekialdean). Mendia ipar-ekialdetik hego-mendebaldera luzatzen da Azkorteko 
lepotik hasita (baseliza bat dago bertan) eta hego-muturreko harrobiraino, 
Andoaingo Buruntza auzoaren aldamenean. Adarrarekin dago aurrez aurre 
(ekialdean) eta, aldi berean, Andatza mendia du mendebaldetik (562 m). 

 

Lasarte-Oria. 2010 
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Lasarte izenaren jatorriari dagokionez, aditu guztiak ez datoz bat, baliteke 
Lasarte familiarekin zerikusia izatea, litekeena da Mendaro erreka izatea 
Lasarte hitzaren jatorria, hala dio behintzat Koldo Mitxelenak. Mende luzez 
Lasarte-Oria banaturik eta hainbat udalen lurretan izan da kokaturik, Hernani eta 
Urnietakoetan bereziki. Baita, neurri apalagoan, Andoain, Usurbil eta 
Donostiakoetan ere. Hori horrela, 1736an aitortu zuten lehen aldiz, hiribildua 
gune berezitua zela, Hernaniko udalak Lasarterako auzo-alkatea izendatzea 
erabaki zuenean. Betiere, Hernaniko alkatearen menpean. Beraz, XIX. 
mendearen erdialdean bi auzok osatzen zuten Lasarte: bata, Hernaniko 
udalaren menpekoa eta bestea, Urnietakoarena. Bi herri horietako alkateei 
zegokien auzo-alkatea izendatzea. Aipaturiko auzoak Mendaro errekak 
banatzen zituen. 

Pascual Madozen 1847ko hiztegi ospetsuan ageri zaigu Lasarte zer zen 
adierazten digun lehen deskripzio osoa. Lasarte jaso izanak nortasun propioko 
lekua zela erakusten du, nahiz eta adierazten den 48ren bat familia eta 250en 
bat pertsona bizi zirela 1564. urtean. 

Handik bi mendetara, 1771n hain zuzen, 104 familia eta 325 pertsona bizi 
ziren barruti berean. Argi dago familiak ugaldu egin zirela eta etxe berriak 
altxatu, baina, aldi berean, familia unitateak murriztu egin ziren. Esan gabe doa, 
bada, oraingo joera demografikoa ez dela bart gaueko kontua. 

XIX. mende erdialdean gertatu zen hazkunde demografiko nabarmena, 
ehunaren sektoreko lehen kapitalistek faktoriak jartzeko eta garatzeko leku 
aproposa Lasarten aurkitu zutenean. Luis Murugarren Zamorak arras ongi 
azaltzen du eklosio demografiko hori, Lasarte izeneko liburuan1. Hala ere, 
fidatzeko moduko lehen erroldak XIX. mendearen bukaerakoak dira, eta 1987 
geroztik bakarrik sailkatzen dira udalerri berriaren barruan.  

Bertako biztanleriaren hazkundea Lasarte Orian 1857tik aurrera oso 
nabarmena izan da. Esan liteke garai horretan herriak industrializatzeari ekin 
ziola Brunetarren eskutik eta hurrengo urteetan zenbait lantegi eta galdategi 
bertan kokatu zirela. Era horretan, Lasarte-Oria eraldatzen hasi zen, baserri-giro 
hartatik lantegiz inguratutakora pasaz. Horrek beste ondorio batzuez gain, 
populazio kopurua haztea ekarri zuen berekin. 1860ko erroldaren arabera, 
industrializazioa hasiberria zela, Lasarte-Oriak 583 biztanle zituen. Mende 
hasieran, aldiz, erdiak ziren ozta-ozta. 17.500-18.000 tarte horretako biztanle-
kopurua izatera iritsi da herria 2010. urtean. Datuek, behin betikoak ez 
izanagatik ere, nolabait, antzinako auzoaren eta gaurko udalerriaren bilakaera 
demografikoa ispilatzen dute. 

Euskal Herriko beste herri askok bezala, Lasarte-Oriako populazioak 
hainbat sute eta hondamendi pairatu zituen Lehen Guda karlistan, 1837 eta 
1938 urteen artean, izan ere, guda horien erdigunean izan baitzen zenbaitetan. 
Kontu bera gertatu zen Bigarren Guda Karlistan (1873 eta 1974 urteen artean), 
nahiz eta neurri apalago batean izan.  

 

                                                 
1 Murugarren Zamora, L.; Lasarte. Udal Aurrezki Kutxa. Donostia, 1974. 
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5.1.2. Herri izaerara iristeko bide luzea 

Demografiak eta ekonomiak gora egin ahala, hazi egin ziren Lasarte 
auzoaren eta Hernani eta Urnietaren arteko aspaldiko diferentziak. Ez dugu 
jardungo bat ez etortze historiko guztiak zehazten, baizik eta gertaera jakin 
baten harira aztertuko ditugu, zeinaren ardatza 1867an sustatutako desanexioa 
baita. Garai horretan, Lasarteko herritarrek bildutako zergak kudeatzea 
proposatu zuten, auzo-elkarteen babesa zutela. Hernaniko zein Urnietako 
udalek uko egin zieten jasotako proposamen eta kexuei, bai eta ondoren 
etorriko zirenei ere, Foru Aldundiak jokabide pasiboa lagun zutela.  

Egoera horren aurrean gutun-adierazpen bat idatzi zioten Isabel II.a 
erreginari, berezko esparrua sortu nahi zutela azaltzeko. 1968ko gatazkek ez 
zuten batere lagundu gaia Gortean eztabaida zedin. Hala ere, izan ziren 
Lasartearren aldetik saiakera gehiago. “Gloriosa” izenez ezagututako iraultzaren 
itzalpean, Lehen Errepublikaren jatorria izan zen, Batzorde Iraultzailea eratu zen 
Lasarten. Batzordeak, 1968ko urrian erabakitakoarekin bat eginez, herria udal 
esparru independentea izendatzea erabaki zuen. Haatik, Urnietako udalaren 
kexuei jaramon eginez, Gobernadore Zibilak Urnietako zein Lasarteko udalak 
desegin zituen, handik hilabete batera. Alkate bakarra izendatu zuen Urnieta eta 
berea zuen Lasarte auzorako. Urte bereko abenduan, Urnietako udalak 
erreferenduma egiteko deitu zuen Lasarte eta Oria guneetan. Nahiz eta 
banantzearen aldeko botoek gehiengo zabalez irabazi, ez zen aintzat hartu eta 
bere horretan jarraitu zuen egoerak. 

Hurrengo hamarkadetan autonomia eskuratzeko edo banantzeko 
burututako beste zenbait saiakerak ere Urnieta eta Hernaniko udalen ezetza 
jaso zuten. 

Lasarte-Oriak 1950 eta 1975 artean jasotako etorkin andanak, biztanle 
kopurua halako bost hazi zuen eta, hartara, 1975ean udal izatearen aldeko 
Gestora eratu zen: herritarren babesa zuela, udal izateko bideragarritasun 
proiektua burutu zuen eta 5.000 lagun baino gehiagoren sinadurak bildu zituen 
udal propioa ekuratze aldera. Urte batzuk beranduago, 1982an Aldundia 
Lasarteko Udala sortzearen alde agertu zen eta taxutzen ari zen espedientea 
lehenbailehen bukatzea eskatu zuen. 

1985eko urtarrilean, Lasarte-Oriako behin-behineko Udalak referendumera 
deitu zituen herritarrak. Abstentzioa handia izan zen, izan ere, Andoain, Hernani 
eta Urnietatik banantzea besterik ez baitzen jasotzen. Etorkizunerako utzi zen 
Usurbil eta Donostiatik bereiztea. 1985aren bukaeran, Urnieta, Hernani eta 
Andoaingo udalbatzek Lasarte-Oria udal izatea erabaki zuten. 

 Gipuzkoako Batzar nagusiek 1986ko urtarrilaren 31n berretsi zuten 
LASARTE-ORIA administrazioaren ikuspuntutik udal bihurtzen zuen Arau Forala 
eta, 1986ko otsailaren 15ean Lasarte-Oriako Udalaren Batzorde eragilea 
sortzeko ekitaldia burutu zen. Lasarte-Oriak erdietsi zuen, azkenean, udal 
independentea izatea. 
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5.1.3. Lasarte-Oriako Hezkuntzaren testuingurua  

Lasarte-Orian (Gipuzkoa), biztanleria handiko herria ez izan arren, oso 
aukera joria eta anitza izan dute lehen hezkuntzako ikastetxeetan: ekimen 
pribatuz ekarritako maisuak XVII. mendetik aurrera, udal ikastetxeak, eskola 
nazionalak, langile eta nekazarientzako eskola partikularrak, herri eskolak, 
ikastolak (hirurogeiko hamarkadatik aurrera, hasieran pribatuak eta gero 
publikoak) eta  ikastetxe erlijiosoak. Ikertutako azterlan honetan, aipatutako 
ikastetxe guztiek jorratutako bidea zehatz-mehatz aipatzen ez bada ere, 
bigarren kapituluan, gogora ekarri ditugu gure ustez garrantzitsuenak direnak 
eta, egungo egoeraren erradiografia soila egingo dugu atal honetan. 

Udalerriaren egungo (2010) hezkuntza-egoerari dagokionez, Lasarte-Oriak 
ikastetxe-sare osatu, zabal eta modernoa duela esan dezakegu eta 1.563 
ikasleko multzoari Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa 
eskaintzen diela. Azken urteotako baldintza demografikoek eragina izan dute gai 
horretan baina, zorionez, gaur egungo adierazleen arabera, badirudi ikastetxe 
lasartearren matrikulazioak berriz ere gora egin duela. 

Hezkuntza-agintariek udalerriaren zonakatzea egin dute eta bost 
eskolatze-gune banatu dituzte. Gune horiek irizpide geografikoen eta ikasleen 
adinaren arabera zehaztu dira. 

► 1. gunean, hirigunetik gertu, bertan hiru ikastetxe kokatzen dira, 
Eskolaurre bat eta Lehen Hezkuntzako bi ikastetxe:  

-Garaikotxea-Landaberri LHI  Atsobakar, 3 
-Sasoeta Zumaburu HLHI Zumaburu, 13 
-Sasoeta Zumaburu HLHI Kalvario bidea, 4 

 

Eta Landaberri BHI ikastetxe bat (Pintores, 2) Bigarren Hezkuntzakoa. 
 

► 2. gunean, hirigunetik kanpo, bi ikastetxe daude: bata Lehen 
Hezkuntzakoa: Landaberri ikastola Arrapide, 48. zenbakian; eta Bigarren 
Hezkuntzako eta Batxilergoko beste BHI bat: Lasarte-Usurbil, Buenos Aires 
errepideko 1. zenbakian. 

 
 
 
Hurrengo 17.koadroan, eskolatze-guneak eta gune bakoitzeko ikastetxeen 

zerrenda agertzen da. 
 

1.Gunea 

2.Gunea 

3 Gunea 
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17-Koadroa. Eskolatze-guneak eta Lasarte-Oriako Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta 
 Batxilergoko ikastetxeak. 

 
1. GUNEA 2. eta 3. GUNEAK 

-Garaikotxea-Landaberri HLHI (Haur H.+Lehen H.) 
-Sasoeta Zumaburu LHI (Lehen H.) 
-Sasoeta Zumaburu LHI (Lehen H.) 
-Landaberri BHI (Bigarren H.) 
 
Beste zerbitzu batzuk: 
 
-Andre Joakina Enea udal-haurtzaindegia 
-Pinpilinpauxa haurtzaindegia 
 

-Landaberri ikastola (Lehen H.). 2. gunea 
 
-Batxiler Lasarte-Usurbil BHI (Bigarren 
Hezkuntza eta Batxilergoa). 3. gunea 

 

Lasarte-Oriako hezkuntza-sistemak hezkuntza-eskaintza zabala du. LOEk 
ezarri bezala, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide-Heziketarako Araubide Orokorreko 
Irakaskuntza integratzen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Irudia. Lasarte-Oriako egungo mapa eskolarra.

Lasarte-Oriako egungo Mapa Eskolarra. 

HAUR ETA LEHEN  HEZKUNTZA (2-12 urte) 

   Landaberri-Garaikoetxea 
   1996 geroztik batuak 
 
   Ageri-Alde (Usurbil) 
   Zubietako Eskola (Usurbil) 
   Aginagako Eskola (Usurbil) 
   San Estebango Eskola (Usurbil) 

   Oztaran (2000 urtetik itxia) 
    
   Zumaburu-Sasoeta (1996tik    
aurrera batuak). 
 
   Andre Joakina Enea. 
Haurtzaindegia 
 
   Pinpi   Colorin. Haurtzaindegia. 
    

DERRIGORREZKO  BIGARREN HEZKUNTZA (12-16 urte)  

                    Landaberri BHI 
Bigarren Hezkuntzako 

 Institutua 

Lasarte-Usurbil Institutua 

Usurbilgo Lanbide Eskola 

DERRIGORREZKO  BIGARREN HEZKUNTZA: jarraipena (16-19 urte) 

Lasarte-Usurbil Institutua 
Usurbilgo Lanbide Eskola 
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Bestalde, Lasarte-Oriako Hezkuntza Sistema osatzen duten beste 
erakunde batzuk ere azpimarratu behar dira: Helduen Hezkuntzako Ikastetxea 
(HHI), eta Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroa 
(Berritzegune). 

5.1.4.  Munduko lurralde ezberdinetako biztanleak  

Immigrazioaren gaia ez da gertakari berria, baina azken urteotan etorkinen 
jarioa modu nabarian handitu da. Horrela, Euskal Herriko toki asko, emigrazio-
lurralde izatetik etorkinen helmuga izatera pasa dira. Lasarte-Oriako udalerria ez 
da salbuespena izan eta etorkinen jasotzaile bihurtu da, lehen aipatu bezala, 
immigrazioaren fenomenoa asko handitu baita azken urteotan. 

Fenomenoaren nondik norakoak hobeto ulertu nahian, Ikuspegi, Eusko 
Jaurlaritzako immigrazioaren behatokiko datuei erreparatuko diegu, herrian, 
immigrazioaren inguruan emandako bilakaera aztertzeko. Halaber, adinari, 
eremuei, auzoei eta nazionalitateei errepaso bat emango diegu. 

Bilakaera malgua 

Badirudi Lasarte-Oriako populazioa oso gutxi hazi dela azken urteotan, eta 
hazkunderik egon baldin bada atzerritarren hazkundea eman delako izan da. 
1998an 17.750 biztanle ziren, eta 2009an 17.789, alde gutxi beraz 11 urte igaro 
direnean. Dena den, Lasarte-Oriako bertako populazioa jaitsi egin da. Populazio 
atzerritarrari dagokionez, hazkunde nahiko handia eman da, eta 1998an ia 
atzerritarrik ez bazegoen ere, 2009an jada atzerritar talde bat baitago. 

Euskal Herriko atzerritarren % 6,1 bizi da Lasarte-Orian, baina herrian ez 
dira asko, kopurua ez da oso handia, populazio osoaren % 5,6 da eta. 

Biztanleria gaztetzen 

Lasarteoriatarrak baino gazteagoak dira gure artean ditugun atzerritarrak. 
18 urte azpikoen artean oreka ematen da herrikoen eta atzerritarren artean. 
Baina 18-44 urte dituztenen artean aldiz, % 71,6 atzerritarra da. 

65 urte baino gehiago dutenen artean, % 7 baino ez da atzerritarra, eta 
Lasarte-Oriako populazio osoaren % 19,5 adin tarte horretan dago. Ondorio hori 
ez da Lasarte-Oriako gertakari isolatua, Espainiar estatuko gainerako 
erkidegoetan antzera gertatzen da. Horrekin ondorioztatu daiteke, orokorrean, 
populazio atzerritarra gaztea dela eta lan egitera datorrela, lan-adinean baitaude 
gehienak.  

Latinamerikarrak nagusi 

Lasarte-Orian bizi diren atzerritarren % 62 Latinoamerikatik etorriak dira. 
Bigarren postuan, Europatik etorritakoak daude, batez ere, Portugaldik etorriak; 
ez ditugu frantziar, italiar edota alemaniarrak hain erraz aurkituko. 
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Euren jaioterriari erreparatuz, emakume eta gizonezkoen arteko 
proportzioak ezberdinak dira. Ez pentsa bitxikeri bat denik, etorkin 
latinamerikarren artean emakumeak dira nagusi, europarren artean berriz, oreka 
ematen da eta afrikarren artean, gizonezkoen nagusitasuna argia da. Horren 
arrazoia nahiko logikoa da, eremu bakoitzak eskulan jakin bat eskaintzen baitu. 

Lasarte-Oriako populazio osoa eta atzerritarra adin tarteen arabera 2009 
 

 Bertakoa Atzerritarra Guztira 
 Kop. % Kop. % Kop. 

0-5 urte 1.035 6,2 42 4,3 1.077 
6-15 urte 1.263 7,5 78 7,9 1.341 
16-17 urte 254 1,5 19 1,9 273 
18-24 urte 981 5,8 166 16,8 1.147 
25-44 urte 5.357 31,9 541 54,8 5.898 
45-64 urte 4.635 27,6 134 13,6 4.769 
65-74 urte 2.065 12,3 7 0,7 2.072 
75 urte edo gehiago 1.205 7,2 0 0,0 1.205 
 
GUZTIRA 

 
16.795 

 
100,0 

 
987 

 
100,0 

 
17.782 

 
18. Koadroa. Eusko Jaurlaritzako immigrazioaren behatokiko datuak. Txintxarri aldizkaria. 2010-04-12; 853.zb; 05 orria 

Nazionalitate ugari 

Europa, Amerika eta Afrikako biztanleak ditugu Lasarte-Orian. Hainbat 
lurraldetako biztanleak gutxi badira ere, kasu batzuetan bakarra, aniztasunaren 
parte dira. Datu horien artean deigarri egiten zaigu Nikaraguarren kopurua 
Lasarte-Orian. Euskal Herrian Nikaraguak pisu handirik ez badu ere, Lasarte-
Oria herrian pisua baduela esan dezakegu. Horren arrazoia, herria eta 
Nikaraguako Somoto herriaren arteko senidetzean egon daiteke.  

5.1.5. Hezkuntzaren inguruko 2009-10eko matrikulazio-datuak  

Ikerketa eremua Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan kokatua dago (12-16 
urte) eta, bide batez, azken urte hauetako matrikulazioaren nondik norakoa 
aztertuko da jarraian. Lasarte-Oria Udaleko Euskara Zerbitzuak igorritako  
datuak dira hurrengo koadroan aurkezten direnak:  

 

19. Koadroa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako matrikulazioa  urtez urte. 
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Aipatzekoa jarraian irakur daitekeen datua: 

1996-1997 ikasturtean DBH 1. eta 2. mailak bakarrik zeuden; 1997-1998 
ikasturtean, DBHko 3. maila arte eta, 1998-1999 ikasturtetik aurrera, DBHko 4. 
maila  datuen barruan kokatzen da.  

 
20. Koadroa. LASARTE-ORIA: Derrigorrezko Hezkuntzako (LH+ DBH) datu orokorrak  

2009-10ko matrikulazioaren arabera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



V. KAPITULUA: Metodologia oharrak 

 

272 

 

21.Koadroa. LASARTE-ORIA: Derrigorrezko  Hezkuntzako ikasle kopuruen datu orokorrak urtez urte 

 

22. Koadroa. LASARTE-ORIA: Haur Eskolako, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta  
Bigarren Hezkuntzako  ikasleen matrikulazio-datuak 

 

 

OHARRA: Azken datu hauek Lasarte-Oriako Euskara Zerbitzuak helarazitakoak izan dira. 
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5.1.6. Testuinguru kontzeptuala 

Testuinguru kontzeptuala da ikerketa oinarritu eta indartzen duten 
kontzeptu, suposamendu, iguripen, sinesmen eta teorien sistema. Diseinuaren 
gainontzeko osagaiak eta, bereziki, galderak indartzen ditu testuinguru 
kontzeptualak.  
 

Bi mailetan ulertzen da testuinguru teoriko hau. Alde batetik, gaiari buruz 
aurretik egin diren ikerketa edo ikasketen ezagupena dago, ikerketa gaiaren 
berariazko teoriekin lotzen duena eta gure kasuan laugarren  kapituluan jorratu 
den “marko teorikoan” kirol-jarduera fisikoa, eskola erakundea eta hezkuntzari 
buruzko teoriak aztertu dira (199.or). Eta bestetik, ikerketa tradizio teoriko 
orokorrekin harremanetan jartzen duen testuingurua etnografikoa. Landutako 
testuinguru kontzeptual batetik abiatzen gara eta, hau, azterketaren ekarpenekin 
aberastu edo birplanteatzen da.  

5.2.- NOLA EGIN DA IKERKETA HAU? 

5.2.1. Aztergaiaren espazioa, denbora eta lotura  

Nerabeen kirol-fenomenoari espazio-, denbora- eta lotura-errealitate jakin 
baten barruan ekin  zaio. Lehen aldeari dagokionez, espazioari, hain zuzen ere, 
ikerketa hau Lasarte-Oriako esparruan kokatzen dela adierazi behar da. Hori, 
ordea, ez da eragozpena ikerketaren une jakin batzuetan, nazio, nazioarteko 
edo tokiko izaera duten beste eremu espazial batzuk erreferentzia gisa 
hartzeko; halakoetan, aztergaiaren ikuspegi zabalagoa eta zehatzagoa lortu 
nahi baita konparaziozko eta erdi bideko maila batean, hau da, kirolaren zenbait 
ezaugarri partziala bi osotasun sozial edo gehiagoren konparazio 
sistematikoarekin alderatuz. 

Denborari dagokionez, GHren eta Kirol modernoaren eratzeari buruzko 
ikerketaren alde historikoa -noski, tokiko esparrutik haratago doana-, 
zibilizazioaren hastapenetik gaur artekoaren errepaso bat egin da I. ataleko 
oinarri teorikoaren barruan. Hala ere, gazte lasartearren kirol-jarduera fisiko 
errealaren dimentsioak aztertzerakoan, ahal den neurrian behintzat, tokiko 
esparrura itzuli gara eta ikerketa denbora une jakin batean kokatu da, hau da, 
2009-10 ikasturtea.   

5.2.2. Ikerketa egiten den ingurunearen deskribapena 

Ingurunea, behatze prozesuak dauzkan baldintza natural, sozial, historiko 
eta kulturalen multzoa da. Inguru hau ezagutzeak lagunduko du gure 
azterketaren markoa zein den ulertzen. 

Etnografiatik ikertzen duenak xehetasun ñimiñoak gogoratu behar dituela 
adierazi ziguten Gizarte eta Kultur Antropologiako ikasketek,  eta modu 
naturalean loturak egin. Gure ikerketa eremu ezberdinetan egin dugu, horregatik 
horietako bakoitzaren berri eman gura dugu. 
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5.2.2.1.Lasarte-Oriako DBH-ko ikasleak 

Ikerketak oinarri duen galdetegia Lasarte-Oriako Bigarren Hezkuntzako bi 
ikastetxeetan egin da: Batx. Lasarte-Usurbil BHI eta Landaberri BHI.  Ikerketa 
honen biztanleria DBHko ikasle lasartearrez osatua dago. DBH aipatzen 
dugunean, 2009-10 ikasturtean zehar, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 
3 eta 4. mailan matrikulatuta dauden ikasleez ari gara. 

Aztergai izan diren biztanleen inguruko informazioa lortzeko, erakunde 
eskudunei horietako bakoitzaren inguruko datuak eskatzen zaizkie. Hala, 
2009ko ikasturtearen hasieran, bi eskutitz bidaltzen dira: bata, Lasarte-Oriako 
Udaletxera, herriko DBHko ikasleei zegozkien datuak eskatuz, eta bestea, 
aztergai diren ikastetxeetara, adinaren eta zikloen arabera ikasleen datuak 
eskatuz. 2009-10 ikasturtean DBHn aritu den ikasle-kopurua, aztergai diren 
ikastetxe lasartearrek eskainitako datuen arabera, 355ekoa da. 

IES LASARTE-USURBIL BHI.  
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko Institutua 

 
 

 

 
1985ean eraikitako ikastetxea. 25 urte baino gehiago daramatza Lasarte-

Orian eta herri  honetan sortu zen lehenengo Batxilergoko eta Bigarren  
Hezkuntzako institutua da.  

EREDUA A B C D       OROKORRA 
KURTSOA Gelak Haurrak Gelak Haurrak L-O Gelak Haurrak L-O  Haurrak L-O 

DBH 1 1 28 1 8      36  
DBH 2 1 25        25  
DBH 3 1 19 1 7      26  
DBH 4 1 17 1 7      24  

GUZTIRA          111  

 
 

LANDABERRI BHI. Bigarren Hezkuntzako Institutua 
 

 
 

Landaberri Bigarren Hezkuntzako Institutua, institutu berria dela esan 
dezakegu, bere sorrera LOGSEri lotua baitago (1996). Bere garaian OHOko 
ikastetxe bezala sortu zen, Ikastola pribatuen eremuan. Publikotasunaren 
aukera eskueran jarri zenean, bere betiko bokazio publikoaren erronkari heldu 
zion. Ondoren, aurretik aipatutako lege organikoa abian jarri zenean, institutu 
independente izendapena eman zion, eta horrekin batera, inguruetako bi 
ikastetxeri (Usurbilgo Agerialde eta Lasarte-Oriako Pablo Garaikoetxea) 
Landaberrirekin lotzeko agindua eman zitzaien. Horren guztiaren ondorioz sortu 
zen Landaberri BHI ikastetxea. 
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EREDUA A B C D       OROKORRA 
KURTSOA Gelak Haurrak Gelak Haurrak L-O Gelak Haurrak L-O Haurrak Haurrak L-O 

DBH 1 1 22 1 24  1 23   69  
DBH 2 1 17 1 20  1 19  20 76  
DBH 3 1 19 1 19  1 18  11 67  
DBH 4 1 16 1 16      32  

GUZTIRA          244  

 
5.2.2.2. Ikasketa, maila eta ikastetxe moten modalitateak 

Laginaren estratifikazioa, lehenik, ikasketa-modalitate desberdinak eta, 
bigarrenik, mailak eta ikastetxe-motak kontutan hartuz egin da. Halaber, 2009-
10 ikasturtean matrikulatuta zeuden ikasleen kopurua  kontutan hartu delarik.  

Ikastetxe-motari dagokionez, DBHko ikasleen % 100 izaera publikoko 
ikastetxeetan dago matrikulatuta. 

1. Grafikoa . DBH-ko ikasleen ikasketa modalitateak eta kopurua.  
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Adinaren araberako analisi estatistikoan ikus daitekeenez, ikasleen 
portzentaje altuena 12 eta 13 urte bitartekoa da (DBH1), ondoren 13 eta 14 urte 
bitartekoak  (DBH2), gero 14 eta 15 urte bitartekoak (DBH3) eta, neurri 
txikienean 15 eta 16 urte bitartekoak eta horietatik 17 urteko zenbait kasu 
(DBH4).  

 DBHko ikasleen artean, sexuaren aldagaiari begiratuz, mutilak neskak 
baino gehiago direla ikus daiteke, 176 mutilak baitira eta 136 neskak.  

2. Grafikoa. DBH-ko ikasleen sexu aldagaia.  
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5.2.2.3. Lankidetza adierazi duten GHko irakasle taldea 

Aipatutako zentroetako Gorputz Hezkuntzako (Pepelu, Jon, Adolfo, Migel 
Angel eta Floren) irakasleak izan dira ikerketa kuantitatiboa bideratzeko 
bidelagun.Galdetegiak aztertzeaz gain, laguntza osoa eskaini dute ikasleak 
behar izan duten  unean. Ikerketaren zehar etengabeko  hausnarketak egiteko 
aukera izan dugu eta bide batez  ondorioen inguruan mintzatzeko ere. 

5.3.- IKERKETAREN ARDATZA ETA  LORTU NAHI DIREN 
HELBURUAK  

5.3.1. Helburuak 

Ikerketa honen xedea  aztergaiaren hurbilpen gisa azaldu denetik,  
Lasarte-Orian ikasleek (12-16 urte) adierazten duten kirol-jarduera fisikoaren 
praktika aztertzea da, horretarako, zenbait jarrerei eta iritziei ematen dieten 
esanahia ulertzen saiatu gara, bai eskolakoak eta bai inguruan dauzkaten 
pertsonenak. Ezagutu nahi dugunak helburu batzuk markatzera eraman gaitu, 
eta helburu hauetatik ikerketaren galderak sortzen dira. 

Ikerketaren helburuak hein batean bihotza direla esan ohi da. Jakin edo 
ulertu nahi dena adierazten dute eta, formulatzen diren unetik, ikerketak hartuko 
duen norabidea markatzen dute (in Mendizabal,2006:83). Sarritan helburu 
orokor eta espezifiko izan ohi direnak, galdera bezala agertzen dira. Gure 
kasuan, helburu hori, gerora, ikerketaren berariazko helburuetan zehaztuko 
diren honako asmo edo xedeetan banatzen da: 

• Eskolaz kanpoko kirol-jarduera fisikoaren tasa erreala egiaztatzea (beren 
aisialdian) honako elementuak bereiziz: egiten diren kirol-modalitate fisikoak, 
horiek egiteko intentsitatea, zein denbora-alditan egiten dituzten eta horiek 
burutzeko moduak.    

 
• Genero-desberdintasunak aztertzea ohiko jarduera fisikoaren mailei 

dagokienez. 
 

         • Gaur egun kirol-jarduera fisikoak egitera, alde batera uztera edo inoiz ez 
egitera bultzatzen dituzten arrazoiak identifikatzea.  
 

• Lasarte-Oriako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek Gorputz 
Hezkuntzaren irakasgaiaren inguruan egiten duten balorazioa eta horrekiko 
jarrera ezagutzea.  

 
• Gertuko familiartekoek beren aisialdian kirol-jarduera fisikoren bat zein 

maiztasunez egiten duten jakitea eta galdeketa erantzun duten ikasleek 
adierazten dituzten kirol-ohiturekin loturarik dagoen aztertzea. 

 
Aipatutako xede horiek, azterketa garatzeko testuinguru metodologikoa eta 

erreferentzia-esparrua emateaz gain, ikerketan beharrezko zaigun informazioa 
bilatzeko prozesua ere gidatuko dute. 
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5.4.- IKERKETA EGITEKO ERABILITAKO IRIZPIDEAK 

Nerabeen ikerketaren oinarrizko diseinua egiteko erabilitako irizpideak lau 
izan dira: 

-Lehenik, kirol-jarduera fisikoarekin “hurbiltasun-urruntasun” ardatza: 
Ardatz horren arabera egin da sakoneko diseinua, jarduera fisiko eta kirolarekin 
harreman zuzena duten nerabeetatik hasi eta  harreman desberdina 
dutenetaraino. 

-Bigarrenik, adinaren ardatza: Nerabeen kolektiboa (12-16 urte) oso 
zehatza izan bada ere, azterketarako subjetu gisa hartu diren interesdun 
kolektiboetako  diskurtso-aniztasuna jaso ahal izan da.  

-Hirugarrenik, sexua: neska eta mutikoen ordezkaritza orekatua izan dadin 
bilatu da bai elkarrizketetan bai eztabaida  taldeetan. 

-Laugarrenik,, egiturazko ezberdintasun ideologikoen ardatza: Lasarte-Oria 
eremuan, egiturazko hainbat aldagaiak indar handia dutela nerabeen kirol 
jokabideak azaltzerakoan (hala nola, elkarte, teknikari, guraso batzorde, 
irakasle,…). Hori horrela izanik, eztabaida-taldeak irizpide horiek kontuan 
hartuta egin dira, eta horrela, egiturazko aldagai horien arabera dagoen 
aniztasunak diskurtso mailan isla ditzakeen desberdintasunak (zein 
berdintasunak) jaso eta aztertu ahal izan dira.  

Lau ardatz horiek abiapuntu izanda, ikerketa honetan zehar, jarritako 
helburuei erantzunak bilatzen joan gara, eta eszenatokian sartu aurretik jarraian 
aurkeztuko diren lan-hipotesiak adieraziko dira.  Ikerketa-ekintzak, lankidetza, 
bilaketa eta hausnarketa lana egitera behartu gaitu. 

5.4.1. Lan-hipotesia 

Ikerketa honen lan-hipotesietara pasa aurretik, argi utzi nahi da hipotesi 
horiek Lasarte-Oriako herritarren hainbat gizarte- eta egitura-aldagairen 
araberako ohituretan desberdintasunen balioespen gisa ulertu behar direla. 
Gertakizunak beste faktore batzuen arteko harremanei buruzkoak izan 
daitezkeela. 

Ikerketa gidatu duten hipotesietan sartuz, a priori, Lasarte-Oriako 
nerabeek, sexuaren arabera, kirol-jarduera fisikorako ohitura desberdinak 
dituztela adierazi behar da. Beraz,honakoa pentsa dezakegu: 

1. Lasarte-Oriako nerabeen kirol-jarduera fisikoaren parte-hartze mailak 
mutilengan neskengan baino altuagoak izateko joera izango dute (maiztasun 
handiagoz praktikatzea), adinarekin pixkanaka parte-hartzea gutxituz joango da 
eta mutilen aldetik izaera lehiakor eta antolatuagoa izango du. 

2. Ingurune sozio-afektiboak (familiartekoak eta lagunak) jarduera 
fisikoaren mailetan eragin positiboa izango du. 

3. Ikasleak Gorputz Hezkuntza zein kirol-jarduera fisikoarekiko egiten duen 
balioespenaren pertzepzioa desberdina izango da  nesken eta mutilen artean.   
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4. Mutilen eta nesken kirol-jarduera fisiko desiratuenak sexuaren arabera 
desberdinak izango dira, neskek arreta gehiago jartzen dizkiete ariketen 
gorputz-, osasun- eta estetika-elementuei eta gizarte-harremanei eta mutilek, 
berriz, jarduera bizigarri, arriskuzko eta lehiakorrei. 

5. Kirol-jarduera fisikoarekin ez gozatzea eta denbora eza izango dira 
nerabeengan ohiko jarduera fisikoaren mailak nabarmen jaitsaraziko dituzten 
arrazoiak. 

6. Estereotipo sexisten errotze maila, kirol-jarduera fisikoaren antolatze 
maila eta lehiakortasunaren arabera izango da. 

5.4.2. Lagina 

Azterketaren helburuetatik abiatuta, hainbat erabaki hartu dira laginaren 
irizpideak zeintzuk izan behar duten zehazteko (nori?, zenbati?). Irizpide horiek 
inkesta, elkarrizketa eta eztabaida taldeak  osatzeko aukera eman dute, tesiaren 
tutoreak proposatutako iradokizun, artezpide eta irizpideak oinarri hartuta.  

Inkesta (kuantitatiboa),  elkarrizketa  eta eztabaida taldeen 
(kualitatiboa) laginaren aukeraketa 

Subjektuen aukeraketa egokia, sakontasunean egin beharreko prozesua 
da.  Orain, nori aplikatu behar zaion jakin behar da, nork eman diezagukeen 
informazio onena, eta zein irizpide erabiltzen diren elkarrizketatuak aukeratzeko, 
garrantzitsua baita lagina adierazgarria izatea, azterketaren zorroztasuna 
(zientifikoa) bermatzeko. 

Ezarritako irizpideak (adina, lasarteoriarra, ikasle, guraso batzorde edo 
kontseiluko partaide, DBHko irakasle , kirol elkarte, eskola kirol edo udaleko 
kirol eragile zuzenak izatea) aukeratu ostean, azterketa-biztanleriengana 
hurbildu gara informazio-unitatea aukeratzeko (inkesta, elkarrizketa eta 
eztabaida taldeak), bere biztanleriaren adierazgarritasuna berma dezaketen 
irizpideak aplikatuz. Ikerketa-ekintzak lankidetza, informazio bilaketa eta 
hausnarketa bultzatzen du kolektibo parte hartzaileen artean. 

Ikerketak ardatz izan behar dituen biztanleria-multzoen zehaztapena, 
ikerketaren helburuen eta aztergaiaren araberakoa izango da. Hori dela eta, 
biztanleriaren zehaztapena eta laginaren aukeraketa eskola-komunitatean 
oinarritzen da; bertan, azterketarako subjektu gisa hartu ditugun interesdun sei  
kolektibo bereizi dira:  

1. Ikasleak: Inkesta zein elkarrizketak,  lasartearrak direnei soilik zuzendu 
zaie, hau da, unibertsoa lasartearrez soilik osatu da, eta, irakasle tutoreen 
arabera, 314 inkesta egin dira. 

Akats-Tartearen Kalkulua: 314 ikasleko laginari dagokion akats-tartearen 
kalkulua ±% 1,9koa da unibertso osorako, % 95,5eko konfiantza mailarako, 
p=q=% 50,0 hipotesirik kontrakoenarentzat. 

2. Gurasoak: Aukeratzeko modua bi irizpidetan oinarritu da: DBHko 
ikasleen guraso izatea eta Eskola Kontseiluak edo Gurasoen elkartekoak izatea. 
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Azken irizpide horrekin, ikasleen kolektiboan bezalaxe, ikastetxearen 
testuinguruaren ezagutza zuzena dutelakoan, erantzuteko gaitasun handiagoa 
bilatzea izan du helburu. Bi ikastetxeetako 8 ordezkarik osatu dute talde hau.  

3. Irakasleak: Bigarren Hezkuntzako Gorputz Hezkuntzako 3 irakasle. 
Ikerketaren unean, lehen aipatutako ikastetxeetan GHko eskolak ematen 
dituzten irakasle guztiak. 

4. Kirol-klubetako arduradunak: Une horretan Lasarte-Oria herriko kirol 
ibilbidea 13 elkarteek osatzen badute ere,  4 elkarteetako arduradunekin  izan 
gara gure elkarrizketak egiten. Arrazoi nagusia eta bakarra, 12-16 urteko 
haurrekin jarduten dutenekin biltzea izan delarik. 

5. Udaleko kirol-teknikari 2. Egun, Lasarte-Oria udaleko kirol gestioa 
ematen duten bi arduradunekin elkarrizketatu gara. Herriko kirol gestioaz gain, 
12-16 urteko haurren eskola- kirolaren antolakuntzan parte bat direlako.  

6. Eskola-kirolaren antolamendu eta kudeaketaren ordezkari nagusi 1. 
Ttakun erakundeko eskola-kirolaren arduradunarekin elkarrizketatu gara. Lehen 
Hezkuntza zein Bigarren Derrigorrezko Hezkuntzako eskola-kirolaren gestioa 
kudeatzen du egun.  

Inkesta, elkarrizketak eta eztabaida taldeen lekua, data eta ordua 
zehazteak elkarrizketaren baldintza materialak aurreikusten lagundu digu 
(denbora, lekua eta erregistroak). Teknika hauen azken testuinguruan, prozesu 
osoa ahalik eta modu egokienean amaitzeko asmoz, hiru alde izan dira 
kontutan: 

-Elkarrizketatuarekiko konpromisoa, ikerketaren emaitzak eskurarazteko, 
elkarrizketa aztergaiaren unibertsoaren zati baita. 

-Bere lankidetza eskertzea eta elkarrizketariarekin harremanetan jartzeko 
aukera. 

-Elkarrizketa berrikusteko aukera (akats teknikoak, zaratak, etab. baldin 
badaude). 

 Sei kolektibo horiek heztearen egitatea osatzen dutela uste dugunez, 
ikerketaren behaketa-unitateak irudikatzen dituzte. Interesdun kolektibo hauez 
gain, beste ezaugarri batzuk ere hartu dira kontutan, esaterako:  

Sexua: subjektuen generoari dagokio. Maskulinoa edo femeninoa izango 
da. 

Zikloa edo adina: ikasleen kasuan lagineko adinak 12tik 16 urte bitartekoak 
dira. Atzerapen akademikoak direla eta, mailak errepikatzen dituzten ikasleak 
direnez, eskola-talde berean adin desberdinak aurkitu dira (17 urteko 5 ikasle). 
Inkestan parte hartu  badute ere, azken emaitzetan ez dira kontutan hartu. 

 Hezkuntza-mota: aukeratutako ikastetxeek titulartasun publikoa dute, hau 
da, zuzendaritza pribatua Euskal Administrazio Publikoaren aldetik ekonomikoki 
lagundua.  
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5.4.3. Datuak eskuratzeko teknikak  

Teknika kuantitatibo eta kualitatiboak erabiltzea erabaki da, aukera bide 
metodologiko anitz eta integratzaileari dagokiola uste baita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Irudia. Ikerketaren eskema orokorra. 

Helburua hau da: antzeko sinesmenak, partekatzen dituzten zenbait 
konstrukto eta  dauzkaten antzeko portaerak identifikatzea.  

Lehentasunez metodologia kuantitatiboa erabili da ikasleen kasuan. 
Galdeketaren bidez eginiko (1) Inkesta erabili delarik teknika moduan. Ikasleen 
ideietara hurbiltzea izan zen eta hainbat gairi buruz dituzten usteak eta jakintza-
maila ezagutzeko asmoz, erantzun itxiko galdera batzuk eta erantzun irekiko 
beste batzuk zituen galdetegi bat erantzuteko eskatu genien.  

Aldez aurretik, Inkesta kontzeptua definituz abiatuko gara Rojas eta  
Fernandez (1998:40) egileen eskutik:  

“Inkesta ikerketa-prozedura estandarizatuen multzo bat erabiltzen duen 
teknika bat da. Prozedura horien bidez, biztanleria edo unibertso zabalago 
baten kasuen lagin adierazgarri baten datu-multzo bat jaso eta aztertzen da eta 
horien bidez, ezaugarri jakin batzuk sakondu, deskribatu, aurreikusi edota 
adierazi nahi dira” . 

Goetz eta Lecompte egileek (in Vizcarra et al., 2009) esaten dutenez, 
galdetegiak dira parte hartzaile bakoitzak erabili dituen konstruktoen esanahiak 
zeintzuk diren jakiteko tresnak; galdetegiak proba proiektiboak dira, bestalde. 
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Horiek erabilita ikus dezakegu parte hartzaileek konstrukto horiei ematen dieten 
esanahia. Horrela, tresna honen bidez lortutako informazioa kuantifikatzeko 
aukera izan dugu. 

Gure ikerketan, galdeketa Lasarte-Oriako Bigarren Hezkuntzako eskola-
komunitateari aplikatu zaio. Azterketa kuantitatiboa garatu ahal izateko, 2009-10 
ikasturteari dagokion Lasarte-Oriako eskola-errolda aplikatu da. 

Ildo beretik, metodologia kualitatiboa ere aplikatu nahi izan dugu, “beste 
eragile”en  hausnarketak kontuan hartuz, motibazioak eta interpretazioak ulertu 
nahi dituela dio Del Villar-ek (1996), metodologia honekin, zuzenki inplikatuta 
daudenenganako hurbilketa eta mundua beraien ikuspuntuaren arabera ikustea 
lortzen baita, eta, hau da, hain zuzen ere, erakargarri egiten duena. Zutabe bi 
hauetan oinarritu da ikerketa hau. Del Villar egilearen iritzia jarraituz eta tesiaren 
tutorearekin kontrastatu ondoren, interesgarri iruditu zaigu metodologia 
kualitatiboarekiko kontrastea egitea, gertaera edukatiboak eta sozialak 
sakontasunean ulertzera bideratzeko. Xede gisa, hezkuntza fenomenoak 
ulertzea da, eta, kasu honetan, parte hartzaileen ikuspuntua ezagutzea: 

“(...) ez diogu datuak jasotzeko teknika kualitatiboak erabiltzeari uko egiten, 
aztergaiaren izaerak berak teknika kualitatiboen kontrastea eskatzen duela 
kontutan hartuz”.  (Del Villar, 1996:207). 

Ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboaren arteko ezberdintasunik nagusiena 
bakoitzak lortu nahi duen ezagutza motan datza Del Villar-en esanetan. 
Ikertzaile kuantitatiboek azalpena eta kontrola azpimarratzen dituzten bitartean, 
kualitatiboek, pertsona eta gauza guztien artean dauden harreman konplexuen 
ulerkuntza nabarmentzen dute. 

Ikerketa honen kasuan, Lasarte-Oriako eragile ezberdinekin  egoera ikusi 
nahi izan dugu, kirol-jarduera fisikoen egoera  konpartitzen duten ikasle, 
irakasle, guraso zein kirol teknikarien  begietatik. Errealitatea beraien hitzekin 
deskribatzea nahi izan dugu, kontzeptuei ematen dieten esanahia ulertu eta 
beren hitzekin izendatu nahi izan dugu.  

Gai honi ematen dioten esanahia eta garrantzia ulertzeaz gainera, egungo 
egoeraren inguruan  planteatzen dituzten kezkak, nahiak eta proposamenak 
jaso nahi izan dira. Hau da, gaurko hezkuntza formalean zein ez- formalean  gai 
honekiko aipatzen dituzten gabeziak jaso, eta, dauden erresistentziak aurkitu 
eta ulertzea izan da ikerketa honen beste helburua. Zentzu horretan, ikuspegi 
kualitatiboa ondo egokitu da ikerketa honen helburuetara, egoera jakin bat 
agertarazi, ulertu eta interpretatu nahi izan dugulako. 

Beraz, bigarrenez, metodologia kualitatiboaren aplikazioa  elkarrizketa eta 
eztabaida taldeen bidez lortu da.  Zentzu horretan, bat gatoz bi metodoak 
integratzearen abantailak baieztatzerakoan. Datu kuantitatiboak lortzeak 
oinarrizko egoera nagusia edo aztergaiaren arazoaren ikuspegia eskainiko digu 
eta datu kualitatiboek arazoa aztertu ahal izateko, kontraste, osatze, sakontze 
eta hedatzeko informazio gisa parte hartzeko aukera eman. Hori dela eta, 
aukera metodologiko batek ez du bestea ordezkatzen, gure ikerketan, bi 
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tratamenduak elkarrekin aurkezten baitira; are gehiago, uztartu egiten dira, 
indartu eta osatu.  

Datuak eskuratzeko, horren inguruan dagoen literatura aztertu ostean 
(Goetz eta Lacompte-k, 1986,1988; Elliot et alt, 1986; García Ferrando, 1991; 
Gil, 1994;  Del Villar, 1996; Puig 1996; Manzano eta González, 1998; Ruiz Juan 
2001; Mendizábal,  2006; Colás, 2009…), hartu dira hainbat erabaki,   beti ere 
nahi den informazio-mota eta ikerketaren testuingurua kontutan hartuz. Horrez 
gainera, Eliot-ek proposatzen duena kontuan hartuz, informazioa hain egituratua 
ez duen  beste estrategia batekin osatu da: 

(2) Elkarrizketa: Ikerlari eta ikertuen aurrez-aurreko jarduna, ikertuek une 
horretan duten gaiarekiko perspektiba ulertu asmoz egin den ahalegina. 
Ikerketaren kasuan, galdetegia diseinatzeko orduan, aurretik egindako beste 
hainbat lanetan oinarritu gara. Zehaztasun aldetik, galdera mota egokiak eta 
galderaren ordenei ere erreparatu zaie. Galdera irekiak izan dira eta ikasle 
kopuru jakin bati zuzenduak. 16 neska-mutil izan dira orotara. 

12-16 urteko 2 ikastetxeetako  16 haurren  elkarrizketak jaso dira  beren 
iritzi pertsonalak entzun eta ondorioak ateratzeko. DBHko Ziklo bakoitzeko lau 
pertsonen  lagina jaso da (bi neska eta bi mutil) ikastetxe bakoitzetik.   

Teknika honen bitartez hainbat gairi buruzko hausnarketa egin ondoren, 
diskurtso sozialean  nerabe lasartearren egungo egoerara estrapolatzeko balio 
izan du. 

Emaitzak jasotzeko erabili den hirugarren  teknika (3) eztabaida taldeak 
deiturikoa izan da. Interesdun kolektibo jakinei zuzendua eta eztabaida 
kontrolatu baten bidez datu kualitatiboak jasotzea du helburutzat. Parte hartzaile 
guztien arteko elkarreragina azpimarratzea eta elkarreragin hori gabe ateratzea 
zailagoak izango liratekeen ideiak eta datuak sortzea izan du xede.  

Hasiera hasieratik, eta aurretik irakurritako literatura kontutan harturik, 
elkarrizketa sozializatuaren proiektu bezala ikusi nahi izan da, non kirol-jarduera 
fisikoaren  fenomenori lotutako diskurtso ideologiko eta errepresentazio 
sinbolikoak hautemateko eta aztertzeko balio duen talde egoera bat sortzen den 
[…] eztabaida-taldeetan. Joera naturalez baliatu nahi izan dugu eta testuinguru 
honetan, beste eragileen eraginaz baliatu.  

Burututako eztabaida taldeen ezaugarriak desberdinak izan dira bai 
guraso, irakasle, kirol-klubetako arduradunak, eta udaleko kirol teknikarien 
kasuan. Libreki eta konfiantzazko giroan hitz egitean beraien benetako iritziak, 
sentimenduak, estereotipoak, kontraesanak e.a. adierazi dituztelarik.  Eskuarki 
zazpi-zortzi galdera ireki izan dira, orokorrenetatik zehatzenetara, ez dute 
erantzuna iradoki  eta bilerak ordu ta erdi ingurukoak izan dira gutxi gora-
behera. Hiru taldetan banatu dira eztabaida taldeak eta saioen grabaketak 
audioan  jaso dira beren landako ohar eta hitzezkoa ez den komunikazioaren 
beste jarrerekin.  
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Patxadan eta sakontzeko eskaria egin aurretik, oinarrizko informazio 
nahikoa eman zaie teknika honekin lortu nahi denari buruz. Honako eragile 
hauei zuzendu zaie eztabaida-taldean parte hartzeko aukera: 

 
1. Gurasoak.Ikastetxeko  kirol-batzordeko partaideak:8 

 
2. Irakasleak, udaleko kirol-teknikariak eta eskola-kirolaren ordezkaria:6 

 
3. Kirol-klubetako arduradunak: ordezkatutako lau elkartetatik: 7 
 
Patxadan eta sakontzeko eskaria egin aurretik, oinarrizko informazio 

nahikoa eman zaie teknika honekin lortu nahi denari buruz. Galderak 
zabalenetik estuenera joan direlarik.  
 

5.4.4. Landa-lana 

Neurketa-tresnak ezarri eta zehaztu ostean (inkesta, elkarrizketak eta 
eztabaida taldeak), aipatu tresnen aplikazio-prozesua azalduko da bere 
prozedura guztiekin. Horri, ikerketa-alorrean, "landa-lana" deitzen zaio. Jarraitu 
aurretik argi utzi nahi da honako hau: ezaugarri horien zehaztasun maila parte 
hartu dutenen  anonimotasuna ziurtatzeraino iristen da, ez gehiago. 

Txostenean elkarrizketatuen eta eztabaida-taldeetako partaideen hitzak 
erabili dira gure baieztapenen euskarri. Iritzi bakoitzaren alboan ipini da zein 
elkarrizketaturi edo talderi dagozkion hitzak.  

Ikerketaren diseinuak, bai eta ezarritako teknika eta estrategiek ere, landa-
lana garatzeko modu nagusiak zehaztu ditu. Ikerketa-esparruaren diseinua 
hurrengo  irudi honetan adierazten da. 

13.Irudia. Ikerketa-esparruaren diseinua 

 

 

 

 

 

 

1. Aztergai-esparrura hurbiltzeko aurretiazko fasea 

Fase honetan erabilitako jarduera-moduak honako pausuak izan dituzte: 

- Ikastetxeetako zuzendariei eskutitz bat bidali zaie ikertzailea, ikerketa-
proiektuaren eta aztergai-esparruan murgiltzeko prozesuaren arduradun nagusi 
gisa, aurkeztuz. Halaber, ikerketa-gaiari buruzko informazioa eman zitzaien, 
horren tratamenduaren garrantzia eta gure eremu profesionalean eragin 

2. LANDA LANA 
 

Azterketa-alor kualitatiborako sarrera 
 

“Elkarrizketak eta eztabaida taldeak” aplikazioa 
datuen neurketa eta bilketarako tresna gisa. 
 

2009-10 ikasturtean garatua 
 

IKERKETA ESPARRUA 

1. LANDA LANA 
 

Azterketa-alor kuantitatiborako sarrera 
 

“Inkesta-galdeketa” delakoaren aplikazioa 
datuen neurketa eta bilketarako tresna gisa. 
 

2009-10 ikasturtean garatua 
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zitzakeen onurak islatuz. Halaber, landa-lanaren prozedurak zehazten ziren 
beren lankidetza eskatuz. 

- Ikastetxearekin telefonoz harremanetan jarri ginen ikastetxeko 
zuzendariarekin eta GHko irakaslearekin elkarrizketa bat eskatuz. Telefonoz 
eginiko harremanetan bisitaren data eta ordua adostu ziren. 

Lehen bisita ikastetxe bakoitzera. Bileran, ikertzailea, ikastetxeko 
zuzendaria eta GHko irakaslea biltzen dira. Bileraren helburuak ikertzailearen 
eta proiektuaren aurkezpenean, zalantzen ebazpenean eta ekintza-planaren 
inguruko xehetasunetan oinarritzen dira (aztergai diren kolektiboekin 
harremana; aztergaiaren esparruan murgiltzeko data, ordutegi eta lekuen 
zehaztapena; galdeketak eta sakontasunean eginiko elkarrizketak). 

 
Lehen bilera hori oso positibotzat hartzen da ekintza-esparruarekin 

harremanak hasi ahal izateko eta eskola-komunitateak erakutsitako onarpen-
maila eta lankidetza-asmoa azpimarratu behar da. 

23.  koadroa. Lehen landa-lana osatzen duten faseen denbora-banaketa.  

HELBURUAK 
 

NOLA NOIZ 

1. Fasea: Ikerketa ikastetxeetako zuzendaritzari aurkeztea 
1. Lasarte-Oriako bi 

Ikastetxeen onespena eta 
babesa jasotzea 

Proiektua aurkeztu zaie ikastetxeetako 
zuzendariei 

Iraila 2009 

2.Fasea: Ikerketa errazten duten eragile desberdinekin harremanetan jartzea 
2. Ikastetxeetako GHko 

koordinatzaileekin 
harremanetan jartzea eta 
ikerketa aurkeztea 

Lankidetzarako plana aurkeztea Urria 

3.Fasea: Ikerketa errazten duten eragile desberdinekin harremanetan jartzea 
 

3. Subjetu gisa hartu ditugun 
interes kolektiboari 
informazio aurkeztu eta 
jasotzea 
 
-Eskola 
-Gurasoak 
-Elkarteak 
-Beste eragileak 
 

Ikerketa-esparruaren esplorazio-fasea Urria  2009 
Baliabideak eskuratu eta prestatzeko fasea Urria  2009 
Aztergai-esparrura hurbiltzeko aurretiazko 
fasea 

Azaroa  2009 

Aztergai-esparrura hurbiltzeko fasea Azaroa  2009 
Abendua 2009 

Datuak lortzeko prozesuaren kontrol eta 
segimendua 

Azaroa  2009 
Abendua 2009 

Aztergai kualitatibo-esparrura hurbiltzearen 
amaiera-fasea 

Otsaila-Apirila 2010 

4.Fasea: emaitzen txostena prestatze lanak 
1. Jasotako informazioa 

kontrastatu, egokitu eta 
azken ondorioak ateratzea.  
 

 

Jasotako informazioaren tratamendua eta 
analisia 

Maiatza-Iraila 2010 

Kontrastea tutorearekin Iraila-Urria 2010 
 
Azken txostena prestatzea 

 
Azaroa 2010-Ekaina 

2011 

 

 
2. Aztergai-esparrura hurbiltzeko fasea 

Etapa honetan, neurketa-tresnak aplikatu dira beren zehaztasun guztiekin 
(jarduera-protokoloa, datu-bilketaren segimendua eta kontrola, etab.). 
Horretarako, ondoko estrategiak ezartzen dira: 
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-Ikertzailearen eta ikastetxeko lankidetza-taldearen (GH) arteko 
koordinazioa. 

 
-Aztergai den esparruan murgiltzeko jarduera-protokoloaren ikuskapena. 
 
-Ekintza-esparruan sor daitezkeen ustekabekoen ebazpena. 
 
3. Aztergai-esparrura hurbiltzearen amaiera-fasea 

 
Azken etapa horren helburua landa-lana prozesuan parte hartu duten alde 

guztientzat modurik egokienean amaitzea izan da. Helburu hori lortzeko, ondoko 
zeregin hauek burutu dira: 

- Datuen tratamendu eta azterketarako materiala sailkatzea (galdeketak 
adin-kolektiboen arabera multzokatzea eta ikastetxeen arabera sailkatzea). 

 
-  Landa-lanean parte hartu duten ikastetxeei esker-eskutitza bidaltzea. 
 
5.4.5. Ikerketan erabilitako eskuartze egitaraua 
 
5.4.5.1. Prozedurak 

Lan esperimental honetarako aukeratuak izan ziren bi zentroetara azaldu 
ginen 2009-10 ikasturtean, hain zuzen Lasarte-Oriako DBHko bi zentroetara. 
Eskola bakoitzean, bertako zuzendari eta gorputz hezkuntzako irakasleekin 
bilera bat burutu zen, lan honen helburua, ezaugarriak eta beraiengandik 
eskatzen zen laguntza azaldu zirelarik. 

Hasieratik erabat garbi utzi zen eskola bezala jasotako emaitza 
partikularrak anonimatupean gordeko zirela. Erabaki ahal izateko epe bat behin 
iragan ezkeroztik, guztiek lan honetan parte hartzearen aldeko borondatea 
azaldu dute.  

Adostutakoari eutsiz, berriz konfirmazioa eskatu zitzaien. Izan ere, parte 
hartu beharreko irakasleagoaren ziurtasuna bermatu nahi izan da.  

Ikastetxe bakoitzeko talde esperimentaleko gela bat hautatu, neurketa-
tresna banatu eta bertako ezaugarri eta hainbat metodologi ohar eman 
zitzaizkien gorputz hezkuntzako irakasleei. Irakasle horiekin etengabeko 
harremanetan egon gara. 

Neurketa-tresnaren balioa ikusi ondoren, galdeketa diseinua zehazteari 
ekiten diogu. 

5.4.5.2.Diseinua 

Azken diseinua, bi taldeetako emaitzak jaso ondoren burutuko da.Gogoan 
hartuko dira bertan izandako eragozpenak eta hobekuntza biderako urratsak 
emango dira. Aldi berean, bi taldetako aldagaiak moldatzen hasi aurretik bien 
arteko homogeneitatea kontrastatu egiten da.Hori kontutan izanik, ohartuko gara 
kopuru ez handiko talde hauek parametro ugariak sakontasunez aztertzeko beta 
eskaintzen dutela. 
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1.Inkesta. Galdeketaren aukeraketa 

Datuak lortzeko erabili den ikerketa-teknika bat, inkesta izan da Bigarren 
Hezkuntzako ikasleen kasuan. Bertan, azterketaren atal nagusia, hasiera 
batean, eztabaida-taldeko gidoian irudikatzen ziren azterketa-aldagai 
desberdinek osatu zuten. 

Beraz, ikerketa honetan, pertsona-lagin zabal bat ikertu eta aztertzerakoan, 
inkestaren alde egin dugu, hori lortzeko teknika egokiena iruditu zaigu eta 
galdeketa beharrezko datuak lortzeko tresna.  

Galdeketa aplikatzerakoan, GHko eskolaren aukera erabili zen. Hau da, 
galdeketak talde (lagin) bakoitzeko subjektu guztiek batera beteko dituzte, 
gorputz-hezitzailearen aurrean, horrek, galdeketa betetzerakoan sor daitezkeen 
zalantzak argitzen lagun baitezake. 

Ikerketan landutako galdeketari “12-16 urte bitarteko nerabeen kirol-
jarduera fisikoak. Lasarte-Oria 2009-10” izena jarri zaio eta galderak aztergai 
zen biztanleriaren ezaugarrietara moldatzen dira. Galdeketak 20 galdera ditu  
eta 12 eta 16 urte bitarteko ikasleen kolektiboari aplikatu zaio. Irakasle 
kolaboratzailea ikasgelan biltzen da galdeketa osatzeko beharrezko argibideak 
emanez eta bertan jasoaz. Prozedura inkesta talde autoaplikatuan delakoari 
egokitzen zaio. 

Aukeratutako inkestaren abantailak: 

-Betetako inkesten tasa oso altua lortu da. 
-Inkestatzaileak (GH irakaslea) inkestaren helburua azal dezake, zalantzak 

ebatz ditzake, etab. 
-Kudeaketa eta auto-betetze prozesuan ez da arazo gehigarririk sortu. 
 
►Galdeketaren diseinua 
 
Galdeketa lantzea  ikerketaren zeregin konplexu eta nekezena izan da. 

Galdeketaren diseinua zehaztu zuten artezpide orokorrak, lehen adierazitako 
aldeak kontutan hartuta, tesiaren zuzendariarekin eginiko hainbat bileratan 
lantzen da. Aipatu bilera horietan, besteak beste, gai hauek jorratu dira: 

-Galdeketaren osaera, hasierako atala (aurkezpena, argibideak, 
gomendioak eta esker onak) eta atal nagusia (galderen ordena eta 
antolamendua).  

-Galdera-moten antolamendua, galderen forma teknikoa aukeratzea 
(itxiak), galdera-motak eta –kopurua zehaztea, galdera-erantzunaren edukiaren 
izaera. 

-Galderak egiterakoan erabilitako hizkuntza (ikasleei egokitua, 
lagunartekoa, berariazko terminologia, tonu arrunta...). 

-Galderen ikuspegia, formulazioa eta idazkera ikerketa-kategorien eta –
aldagaien arabera. 
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-Galdeketaren diseinua eta formatu grafikoa. 

►Tresna eraiki eta aplikatzea 

Galdeketaren ikerketa-aldagaiak eta azterketa-aldagaiak. Diseinu-fasea. 

Lehenik, aipatutako ikerketaren helburuak zehazten dituzten eta GHren eta 
Eskola Kirolaren estatusean eragina edo bultzada duten adierazleetatik 
abiatuta, horiek ikerketa-aldagai bihurtzea erabakitzen da; aldi berean, 
azterketa-aldagai komunak eta berariazkoak zehazten direlarik.  Puntu horretara 
iritsita, lehen ikerketa bat aplikatzeko unea iritsi zela pentsatzen da.  

Oinarrizko galdeketaren lanketa-fasea 

Hasierako galdeketa, galderen eta beren edukien ulermen-mailari aztergai 
den errealitatearen hausnartze- eta interpretatze-gaitasunari arreta berezia 
eskainiz lantzen da. 

Oinarrizko galdeketaren ikerketa-aldagaien eta azterketa-aldagaien 
balioztatze-fasea 

Proba pilotu bat egiteko asmotan, galdeketa Landaberri ikastolako DBHko 
20 ikasleko ikasgela bati aurkeztu zaio. Azterketa horretan, tresnaren 
balioespen-inkesta bat txertatzen da, norberak bete beharreko galdeketa 
lantzerakoan kontutan hartu behar diren faktoreak aztertuta.  

Horren bidez, DBHko 1. mailako ikasleak aztergai den arazoaren inguruko 
galderak erantzuteko gai ziren edo, aitzitik, gaia beren eskuetatik edo 
interesetatik urrun geratzen zen egiaztatu nahi izan da. Ondoko koadroan talde 
pilotuak emandako datuak ikus daitezke: 

24. Koadroa. Ikerketa talde pilotuak emandako datuak. 

 

 

 

 

 

►Idazketa-fasea 

Jarraian, itemak idazteari ekin genion aztergaiaren ereduaren arabera, 
arrunkeriak, mintzaerak, jargoi eta idazkera negatiboak ekidinez.   

 

 

 

 

Baloratu galdeketa honetan landutako gaien ulermen-maila 
Erantzunen portzentajea 

-Oso ondo    50% 
           -Ondo               44% 

-Normala      6% 
 -Oso gaizki                                         0% 
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► Behin betiko galdeketaren aplikazioa 

Behin betiko galdeketa landu ostean, banatu beharreko galdeketa guztiak 
bi ikastetxeetara bidaltzen dira. Guztira 314 ikasleren datuak eskuratzen  
direlarik. Beraz, ikasle lasartear guztien % 97,7ren erantzuna lortu da.  
Erantzun-maila horrek ordezkaritza- eta fidagarritasun-baldintzak betetzen 
dituela egiaztatuz. 

Gaikako blokeak, galdera-kopuru jakin batean lantzen dira eta horietatik 
erauzten dira ikerketa honetan aztertu beharreko aldagaiak. (Ikus 1. eranskina). 

1. Bizitza akademikoaren aldagaiak (2 item) 

- Datuak ikastetxe, maila, gela, sexu eta adinari buruzko galderen bidez 
lortu dira. (1A, 2A). 

- Beren aisialdian edo denbora librean  2009-10 ikasturtean zehar egiten 
duten kirol-jarduera fisikoari erreferentzia egiten diotenak (03, 04, 05, 06). 

2. Portaerazko aldagaiak 

Azterketa-unitate horren esanahia erakarpen- edo kidetasun-maila, 
maiztasuna, jarduera-mota, parte-hartzea, ea modu lehiakorrean egiten duten 
ala ez eta generoen artean kirol-praktikak duen bilakaera aztertzean ardazten 
da. Beren aisialdian, 2009-10 ikasturtean, izan dituzten portaerak eta kirol-
jarduera fisikoaren praktika definitzeko asmoa du. Ondoko galderak ezartzen 
dira:  

A3.Azken hilabetean eginiko kirola edo jarduera fisikoa. Kirol-jarduera 
fisikoen modalitateak. 

A4. Kirola eginez gero, praktika horien izaera edo helburua:federatua, ez 
federatua, lagunekin lehiatzen da eta lehiakortasun-izaerarik gabe, bere kaxa. 

A5. Azken astean eginiko kirola edo jarduera fisikoa eta zein egunetan. 

A6. Aisialdian kirol-jarduera fisikoa egiteari astean eskainitako ordu-
kopurua. 

-Beren aisialdian, kirol-jarduera fisikoa egitera bultzatzen dituzten arrazoien 
inguruko galderak (07). 

-Beren aisialdian kirol-jarduera fisikoa egiteari uzteko erabakia hartzeko 
eragina izan duten arrazoiak (08, 09, 10, 11). 
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3. Motibaziozko aldagaiak 

Lan honen helburuetako bat, aisialdian kirol-jarduera fisikoak egiteko edo 
ez egiteko dituzten arrazoiak zeintzuk diren jakitea izan da, bai eta zergatik 
denboraldi batez edo behin betikoz beren kirol-jarduerak uzten dituzten ere. 
Horretarako, ondoko galderak ezarri dira:  

A7. Kirol-jarduera fisikoak praktikatzeko arrazoi nagusiak. 

A8. Kirol-praktika behin-behinean edo behin betiko uzteko arrazoiak. 

A9. Noiz egiten zenuen edo egiten duzu kirol gehien, lehen edo orain. 

A10. Uzteko unea. Lehen edo Bigarren Hezkuntza. Maila. 

A11. Uzteko arrazoiak eta eraginak. 

-Beren aisialdian egitea gustatuko litzaiekeen kirol-jarduera fisikoekin 
lotutakoak (12).  

-Kirol-jardunaren zergatiari eta generoari dagokion ikuspuntu partikularrari 
buruzkoak (13). 

-Guretzat kirolaren kontzeptua zer den adierazteko galderak (14). 

4. Eskaera-aldagaiak 

Garrantzitsua da kirol-jarduera fisikoarekiko zaletasunak edo modalitateak 
ezagutzea, bai eta aztergai diren biztanleei horiek egitea zein baldintzatan 
gustatuko litzaiekeen jakitea ere. Horretarako, ondoko galderak  hartu dira 
kontutan: 

A12. Eskatutako kirol-jarduera edota jarduera fisikoen modalitateak 
(gehienez 3). 

A13.A14. Kirolaren errotze androzentrikoari buruzko pentsamendua. 
Adostasuna-desadostasuna.  

- Beren aisialdian kirol-jarduera fisikoa egiteari buruz duten jarrera edo 
beren gurasoek sortutako jarrerari buruzkoak (15). 

- Beren lagunarte akademikoaren profila zehazteko joera duen galdera-
multzoa (16, 17). 

- Beren gurasoek kirol-jarduera fisikoaren aurrean izan duten jarrerari 
buruzkoa (18). 

- GHren eta beste ikasgai batzuen balioespenari buruzkoa (19). 

 - Beren gaitasun eta ezaugarri fisikoekiko duten asebetetze-egoerari 
buruzkoa. (20). 
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5.Jarrera-aldagaiak 

Aldagai hau aztergai diren biztanleek kirol-jarduera fisikoarekiko duten 
jarrerarekin lotzen da. Kontuan hartutako galderak honako hauek dira: 

A15. A18. Aisialdian kirol-jarduera fisikoa egitearekiko gurasoak eta anai-
arrebek duten praktika eta jarrera. 

A16. A17. Gorputz- eta kirol-praktikarekiko lagunek duten jarrera. 

A19. Hainbat ikasgairen inguruko balioespena, beren esperientzia 
pertsonalaren arabera. 

A20. Beren gaitasun eta ezaugarri fisikoekiko balioespena. 

Galdera sorta autoaplikatu hauek, ikasgelak zeukan hizkuntza-ereduaren 
arabera hautatuta da hizkuntza (euskara edo gaztelania). Ikastetxeetako 
Gorputz Hezkuntzako irakasleak izan dira oso-osorik inkestak egiteko ardura 
hartu dutenak, aldez aurretik ikerlariarekin azalpenak adostu ondoren. Hona 
hemen prozesuaren lan-ildoak: galdera-sortak fotokopiatu, eskolarekin 
harremana egin, inkestak banatu, irakasleei azalpenak eman, erantzuten 
lagundu (horrelakorik behar izan denean), galdesortak bildu eta ondoren 
kudeatu. 

2.- Elkarrizketak 

Elkarrizketatuen iritzia jakitea du helburu. Adierazitakoa kontutan hartuta, 
eta Bigarren Hezkuntzako hezkuntza-sistemaren barruan GHk eta Kirolak duten 
estatusa eta garrantzia ezagutzera iristeko asmoz eginiko galderak izan dira. 
Nerabeen diskurtsoetan oinarrituta, Lasarte-Oriako nerabeek kirol-jarduera 
fisikoarekin  zer harreman duten atzematea, Gorputz hezkuntzaren inguruan 
dituzten iritziak jasotzea, eta iritziekin batera, euren egungo kirol-jarduera 
fisikoaren jokabidea aztertzea izan da helburua. Azkenik, iritzi, jarrera eta 
jokabide horiek guztiek joera berririk edo berezkorik adierazten ote duten ere 
aztertu da. 

Aurretik  adierazi bezala, elkarrizketarako galdera  horiek azterketa-gaiaren 
oinarritze teorikotik sortu dira. Modu batera edo bestera, GHren eta Kirolaren 
onarpenarekin lotura zuzena duten gaiak izan direla baieztatu daiteke. 

Irakasgai gisa GH eta Kirolen garrantziari buruzko balioespenaren inguruko 
iritzi pertsonala ezagutzea interesatzen zitzaigun. Irakasgaiaren 
espezifikotasuna kontutan hartuta, azterketa hainbat ikuspuntutatik burutzera 
derrigortuta geunden eta horretarako, GHren estatusean dauden lotura- eta 
eragin-galderak erabili dira oinarritzat. Hona hemen oinarrizko galdera batzuen 
nondik-norakoa: 
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►1. galdera.- Jarduera fisikoarekiko eta kirolekiko interes eta konpromiso 
pertsonala. 

Galdera horren esanahia jarduera fisikoaren eta kirolen munduarekiko 
erakargarritasun- edo kidetasun-mailaren neurketan oinarritzen da, baina ez 
soilik kirola praktikatzearen ikuspuntutik, kirola ez praktikatzearen ikuspuntua 
ere jaso nahi baita. 

► 2.galdera. GHren hezkuntza-balioa 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan txertatutako irakasgai gisa GHri 
ematen zaion hezkuntza- edo prestakuntza-balioari buruzko iritzi pertsonalean 
soilik oinarritu gara. Honako lotura-aldagaiak aurreikusi dira: 

•GHren garrantziaren konparazioa gainerako irakasgaiekiko. 

•GHri dagozkion orduak areagotuz gure irakasgaiari prestakuntza-denbora 
gehiago eskaintzeko aukeraren balioespena. 

•Irakasgaiaren inguruko iritzia ikasleen lan-etorkizunarekiko. 

►3.galdera. Eskola-komunitateak GHrekiko egiten duen balioespenaren 
pertzepzioa 

Eskolaren testuinguruan GHren begirunean antzematen diren sentsazioei 
egiten diegu erreferentzia. Kolektibo desberdinek zer antzematen duten eskola-
komunitateak GHri eskaintzen dion tratamenduan. 

► 4. galdera. GHren profil metodologikoa eta berariazko ezaugarriak 

GHk gainerako irakasgaietatik bereizten duten ezaugarri didaktiko, 
metodologiko, antolamenduzko, etab. dituela kontutan izanik, aldagai honen 
asmoa faktore horiek irakasgaiari ematen zaion garrantzian nola eragin 
dezaketen adieraztea da. 

Beraz, galdera irakasgaiaren balioaren neurketan oinarritzen da izaera 
praktiko edo instrumentaleko irakasgai gisa, motrizitatea baitu ikaslearen 
prestakuntzarako ildo nagusi. 

► 5. galdera. GHren irakaskarga eta ordutegi-banaketa 

Galdera honek, GHren onarpena balioesten du eskoletako garapenerako 
ordutegi- eta denbora-baldintzekin eta bere irakaskargarekin lotuta, alde horiek 
gainerako irakasgaiekin alderatuz. 

► 6. galdera. GHren edukiaren ezagutza 

Eskola-komunitatearen ezagutza-maila neurtu nahi izan da ondoko aldeei 
dagokienez: irakasgaiaren kontzeptua eta xedeak, programaren eta bere 
garapenaren ezagutza, irakasgaian ikaslearen bilakaera- eta segimendu-maila 
eta irakasgaiaren informazio-fluxua. 
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Azken finean, irakasgaiaz duten ezagutzaren eta irakasgaiari ematen zaion 
garrantziaren arteko lotura aztertzea. 

► 7. galdera. GHren tratamendu akademikoa eskolaren testuinguruan  

GHk eskolaren testuinguruan jasotzen duen tratamendua hainbat 
alorretatik aztertu da: zuzendaritza, irakasleen klaustroa, eskolaren inguruko 
elkarteak (Gurasoen elkarteak) edo hezkuntza-sistemako estamentuak berak.  

► 8. galdera. Eskola-kirolari buruzko balioespena. Ikastetxea/eskola-
kirola/kirol-klubak harremana 

Galdera honek, 2009-10 ikasturtean zehar, Lasarte-Oriako Eskola 
Kirolaren programan izandako tokiko parte-hartzea aztertzen du, parte-hartzea, 
kirol-aniztasunaren erakuslea, generoa, kategoriak... bezalako adierazleak 
azpimarratuz. 

► 9. galdera. Tokiko kirolean lehia eta gozatzearen dimentsioari buruzko 
balioespena 

Galdera honek lehiaketari eta gozatzeari ematen dioten esangura 
adieraztea  izan du helburu.   

►10. galdera. Gurasoek /lagunek kirolaren aurrean eta aukera 
berdintasunak eraikitzerakoan duten jokabidea 

Nerabeen artean zenbait aurre- jokabide diskriminatzaile berezkotzat 
hartzen diren edo ez jakitea du helburu. 

►11. galdera. Kirolaren egungo egiturak hezkuntza sexista sustatzen al 
du? 

Bi sexuek prestakuntza-jardueretan integratzearen eta elkar hezkuntzaren 
alde egin diren esfortzuak kontuan hartuz, zergatik bereizten ditugu kiroletan, 
antolaketan,.. jakitea izan du helburu. 

►12. galdera. Kirol-jarduera fisikoaren inguruko motibazioari buruz 

►13.galdera. Lasarte-Oriak egun duen kirol antolakuntzaren inguruko 
pertzepzioa 

Galdera hauek eta besteak egiteko, ikasle jakin hauekin aldez aurretik izan 
dugun konfiantzaz baliatu gara. Ez da aparteko eragozpenik izan elkarrizketaren 
eguna eta lekua zehazteko.  
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3. Eztabaida taldeak.Gai bati buruz eztabaidatu, mintzatu, eta solastatzeko. 

Eztabaida taldeak funtsezko papera izan du datu kualitatiboak eskuratzeko 
tresna gisa. Horregatik, guraso, GHko irakasleei ez ezik, udal-arduradun 
teknikoei, kirol koordinatzaile eta  kirol-kluberi zuzendu zaie. Teknika horren 
bidez, ikerketaren helburuei erreferentzia eginez, aztertzen ari garen gizarte-
fenomenoaren arrazoi eta zergatiak ikertu nahi izan dira hurrenez hurren.  

 

Gurasoen kasuan aipatu behar da bi eztabaida saio egiteko aukera izan 
dela.GH eta Kirol arloari  buruzko balioespenak mahai gainean jarriaz. 

Tresna horrek azterketa kuantitatiboan lortutako emaitzetan sakontzeko 
aukera eskaini du eta beraz, bi azterketak (kuantitatiboa-kualitatiboa) konbinatu 
eta osatzeko estrategia metodologiko gisa erabili da, elkarrizketatu diren 
pertsonen pentsamenduen ulermenari zuzenduriko informazioa jasotzeko 
asmoz, informazio hori ezin baita galdeketen bidez beti eskuratu. 

Eztabaida taldeen erregistroa grabagailu bidez egin da, hainbeste 
informazio ohar bidez jasotzea ezinezkoa bailitzateke. Adierazle horiek kontutan 
hartuta, elkarrizketa eta eztabaida taldeen transkripzioak adieraziko dira 
hurrengo kapituluko emaitzetan.   

Emaitzak dagokien metodo bakoitzaren bidez aztertuko dira eta azken-
txosten batean interpretatuko dira. Aurkezpena kategoriaren emaitza orokorrak 
islatzen dituen taula baten bidez egin da, behaketen maiztasuna (K), gure 
kolektiboaren guztizko laginarekiko behaketa-portzentajea (P), batezbesteko 
aritmetikoa (B)... adieraziz. 

Azterketa kuantitatiboaren datuak bere emaitzen deskribapena eskaintzeko 
interpretatu ostean, erantzun adierazgarrienetatik (elkarrizketak eta eztabaida 
taldearen zatiak) eratorritako datu kualitatiboekin alderatzen dira.  

5.4.6. Datuen analisia nola egin den  

Hurrengo atalean, ikerketa-datuen tratamendua burutzeko prozedura 
orokorrak aurkeztuko dira. Prozesu horrek datu kuantitatiboen analisi 
estatistikoa eta datu kualitatiboen edukiaren analisia biltzen ditu. Ikerketa-
prozesuan erabilitako tresnen izaera kontutan hartuta, bi analisi desberdin egin 
behar izan dira: dokumentu-analisia eta analisi kuantitatiboa. 

 



V. KAPITULUA: Metodologia oharrak 

 

294 

 

Nahiz eta galdeketaren (1) analisi estatistikoaren emaitzaren 
interpretazioak ikerketaren berariazko helburuen inguruko informazio ugari 
eskainiko duen, ezinbestekoa da gurearen antzekoak diren beste azterketa 
batzuen dokumentu-analisi zabal eta sakonekin kontrastatzea. Dokumentu-
analisi zabal hori esparru teorikoari (4.kapitulua) eskainitako kapituluan 
kontsulta daiteke. 

Dokumentu-analisiak datuak argitu eta azaltzeko laguntza eskainiko du 
beste azterketa batzuetan aurkitutakoetan oinarrituko baikara aztergai dugun 
fenomenoa ulertzeko eta konparatzeko. 

5.4.6.1. Datu kuantitatiboen analisi-prozedura 

Gure kasuan, galdeketa, hau da, izaera erabat kuantitatiboko modalitatea, 
informazioa eskuratzeko teknika gisa proposatu dugunez, horren interpretazioa 
analisi kuantitatiboko teknikak aplikatuz lortu da. Erabilitako analisiaren tipologia 
analisi estatistiko deskriptiboari dagokio.  

Datuak, informatikoki taula gisa jarri eta mekanizatu ostean aztertu ziren, 
SPSS/PC for Windows(11,5) pakete informatikoaren bidez. Horri esker, 
azterketarako teknika estatistikoak praktikan jarri ahal izan dira. 

Jarraian, eginiko aldagai edo aldagai-multzo baten neurketa zehatzak nola 
egin diren emango da jakitera. 

 
SAILKAPENAK ETA BIRKODETZEAK ALDAGAI INDEPENDENTEERAKO 

 (Taula gurutzatuetarako) 
 
Inkestaren emaitzak sailez sail aurkezten dira, hainbat aldagai 

independenteren arabera. Hona hemen aldagai independente horiek zein diren: 

Sexua 

· Emakumea 
 
· Gizona 
 
Ikastetxea 
 
· Batxiler Lasarte-Usurbil BHI 
 
· Landaberri BHI 
 
Maila 

Kasu honetan, adina aldagai moduan erabiltzea baino egokiagoa iruditu 
zaigu ikasmaila erabiltzea. Errepikatzaileak egon daitezke, eta kasu horretan, 
dagozkien mailak esanguratsuagoak izango direlakoan gaude, adina bera 
baino. Honako maila hauek hartu dira kontutan: DBH1, DBH2, DBH3, DBH4. 
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Kirol-jardueraren sailkapena, antolatze mailaren eta lehiakortasunaren 
arabera 

● Kirol bat behintzat federatua 
 
● Lehia bai, baina ez federatua 
 
● Lehiarik gabeko jarduera  
 
● Ez du kirolik egin azken hilabetean  
 
Jarduera estiloak 
 
● Kirola bakarka 
 
● Talde-kirol tradizionala 
 
● Areto-ekintzak 
 
● Arte martzialak 
 
● Kirol ekologikoak 
 
● Euskal joko-kirolak 
 
● Bestelako ariketa fisikoa 
 
● Ez du kirolik egin azken hilabetean 
 
 

ONDORIOEN TXOSTENEAN AURKEZTEN DIREN EDUKIETARAKO 
SAILKAPENAK ETA BIRKODETZEAK 

 Lasarte-Oriako nerabeen sailkapena euren kirol-jarduera fisiko 
praktikaren arabera 

P6 galderan, azken astean, egunez egun kirola zenbat denbora egin izan 
duten galdetu diegu nerabeei. Aste osoan zenbat denbora egiten duten estimatu 
ahal izateko, erantzun-aukeretan zehazten ziren denbora tarteen erdiko puntua 
aukeratu da, eta asteko egun guztietako denborak batu.  

 
Erantzuna Kodetzea 

30 min.-1 ordu tartea 45 
min. 

45 min. 

1-2 ordu 90 min. 90 min. 
2-3 ordu 150 min. 150 min. 
3 baino gehiago 240 min. 
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Ondoren, asteko ordu tarteetan sailkatu dira. 

 
0 min. (p5 galderan neurtua) Batere kirolik ez 

1 eta 210 minutu artean Astean 3,5 ordu baino gutxiago 
211 eta 360 minutu artean Astean 3,5-6 ordu artean 
361 minutu baino gehiago Astean 6 ordu baino gehiago 

 

► Gurasoen kirol ohituren sailkapena  

P15 galderan nerabeari bere aitaren eta amaren kirol-ohiturei buruz 
galdetu zaie. Ondoko taulan euren erantzun posibleak (aitari eta amari 
buruzkoak) eta erantzun bakoitzari eman zaion puntuazioa aurkezten da. 

 
Maiztasunez 3 
Noizbehinka 2 

Orain ez, baina lehen egiten zuen 1 
Inoiz ez du kirolik egin, ezta jarduera fisikorik 

ere 
0 

 
 
Gurasoen jarduna neurtzeko garaian, aitaren puntuazioa eta amarena batu 

egin dira, eta ondorengo irizpidearen arabera sailkatu: 
 
 

0 Ez-kirolariak 
1-2 Harreman txikia kirolarekin 
3-4 Harreman ertaina kirolarekin 
5-6 Oso kirolariak 

 

► Lasarte-Oriako nerabeen sailkapena, euren jarduera fisikoaren 
antolatze mailaren eta lehiakortasunaren arabera  

 Galdesortako P4 galderan, azken hilabetean egin izan dituzten kirol 
bakoitzerako, kirol hori zein modutan egiten duen galdetu zaie nerabeei, honako 
erantzun-aukerak eskainiz: 

· Federatua 
 
· Federatu gabeko txapelketak 
 
· Kiroldegi edo antzekoen eskaintza 
 
· Zeure kabuz, lagunekin edo senideekin 
 
· Zeure kabuz, bakarrik 
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Esan bezala, azken hilabetean egin izan dituen kirol bakoitzari buruz 
erantzun behar zuten nerabeek. Horrela, posible da pertsona bakar batek kirol 
bat federatuta egitea, adibidez, eta beste kirol bat bakarka, eta abar. Kirola 
jardueraren antolatze-maila eta lehiakortasuna aldagai bakarrean bildu nahi izan 
dira emaitzen azterketa egiterakoan. Horrela, nerabe bakoitza honako sailetako 
batean sailkatu da: 

·  Kirol bat, behintzat, federatua. Azken hilabetean egin izan dituen kirol 
guztien artean, bat behintzat federatua izan denean. 

·  Lehia bai, baina ez federatua. Kirol federaturik batere egin ez, baina 
gutxienez kirol bat “federatu gabeko txapelketetan” egin izan duten nerabeak. 

· Lehiarik gabeko jarduera. Batere kirol federaturik egin ez, federatu 
gabeko txapelketetan ere parte hartu ez baina beste edozein modutan kirola 
egiten duten nerabeak (kiroldegi edo antzekoetan; bere kabuz lagunekin edo 
senideekin; edo bere kabuz bakarka). 

·  Ez du kirolik egiten. Azken sail honetako nerabeek ez dute batere kirolik 
egin azken hilabetean. 

► Lasarte-Oriako nerabeen sailkapena, euren jarduera fisikoaren 
estiloaren arabera 

Galdesortako P3 galderan, azken hilabetean behin gutxienez egin izan 
dituzten kirolei buruz galdetzen zitzaien nerabeei, modu irekian. Horrela, nerabe 
bakoitzak egin ahal izan dituen kirol guztiak aipatzen zituen.  

Ikerketa baten aurrean kirola zer den eta ez den inguruko irizpide asko 
egon daitezke eta irizpideen arabera multzokatzeko erak ugariak. Jardueraren 
egitura funtzionalean oinarrituriko sailkapenak interesgarriagoak iruditzen 
zaizkigu, hainbat kirolen arteko loturak antzemateko eta haien artean 
transferentziak egiteko modua eskaintzen baitigute. Horretarako Michel Bouet 
(1968), Durand (1968), Barbara Knapp (1975),  Mateveiev (1975), Parlebas, 
Hernandez Moreno… irizpideei arreta jarri zaio, gerora  kirol-estiloak definitu 
asmoz. Ideia nagusien sintesi honen ondorio egin da gure sailkapena: 

• Kirolak sailkatzeak euren artean loturak egiteko aukera ematen du, 
betiere kirol anitzeko irakaskuntzan erabiltze aldera. 

• Trebetasunen jarraipen irizpidea ardatz harturik, Barbara Knapp-ek kirol 
irekiak eta kirol itxiak bereizten ditu. 

• Bizi izandako esperientzia erabiltzen du Michel Bouet-ek kirolak honela 
sailkatzeko: borroka kirolak, baloi edo pilota kirolak, atletismo eta gimnastika 
kirolak, naturako kirolak eta mekanika kirolak. 

• Entrenamendua aldietan banatzea oinarri harturik, Matveiev-ek ondoko 
sailkapena egin zuen: kirol aziklikoak, kirol aerobikoak, taldeko kirolak, borroka 
kirolak eta kirol konplexuak eta konbinatuak. 
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• Praxiologia higiarazlea deitzen den korronteak ekintzaren azterketan 
oinarritzen den sailkapena egin zuen; Parlebas hasi zen eta Hernandez 
Morenok jarraitu zuen; irizpide progresibo batzuk ezarri zituen jokalekuan 
gertatzen denaren arabera. Hasiera batean banakako kirolak eta taldekakoak 
bereizten dituzte, gero partaideen artean egon daitekeen erlazioa zehazten dute 
(kirol psikomotorrak, lankidetzakoak, aurkaritzakoak eta 
lankidetza/aurkaritzakoak), eta azkenik espazioaren erabilerak duen funtzioa 
argitzen (bereizia edo ez) eta bertan parte hartzeko modua (aldi berean edo 
txandaka) argitzen dute. 

 Egindako sintesiaren baitan, sailkapen propio bat egiteko hautua hartu da 
ikerketak horrela eraginda.Hona hemen egindako sailkapena: 

· Kirola bakarka 
 
· Talde-kirol tradizionala 
 
· Areto-ekintzak 
 
· Arte martzialak 
 
· Kirol ekologikoak  
 
· Euskal joko-kirolak 
 
· Bestelako ariketa  fisikorik 
 
Taldekatze honetarako irizpidea honakoa izan da: kirol edo jarduera horrek 

bakarrik egiteko aukera eskaintzen badu, multzo honetan sartzen da. Kontua ez 
da talde kirola edo kirol indibiduala den, baizik eta, esan bezala, kirol hori egin 
nahi izanez gero bakarrik egin ahal izatea. Adibidez, tenisa bakarkako kirola 
izan daiteke, baina beti beste pertsona bat beharko da tenisean aritzeko, hortaz 
ez legoke multzo honetan. Aldiz, atletismoa talde kirola izan badaiteke ere, 
aukera eskaintzen du bakarrik aritzeko, inoren konpainiarik gabe. 

Behin kirolak estilotan multzokatuta, irizpide hauxe erabili da nerabeak 
jarduera estilo horien arabera sailkatzerakoan: azken hilabetean estilo horretako 
kirol bat edo gehiago egin duten gazteak sailkatu dira kategoria horretan, horiez 
gain beste kirol batzuk ere egin ala ez egin. 

Era berean, estilo horretako batere kirolik egin ez dutenak, noski, kategoria 
horretatik kanpo gelditu dira (beste kirol batzuk egin ala ez). 

► Motibazio indizeak 

B atalean, motibazioen lanketa egiteko orduan, taulen eta emaitzen 
irakurketa errazte aldera indize bat sortu da. Indize honetarako formulazioa 
honakoa izan da: 

Indizea = (Eragin handiko kopurua x 3 + eragin ertaineko kopurua x2 + eragin 
txikiko kopurua x 1) 
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► Kirolaren inguruko estereotipo sexisten errotze maila 

P13 galderan, estereotipo sexistekin zerikusia duten hainbat esaldi 1etik 
10era baloratzeko eskatu diegu nerabeei, esaldi horiekiko euren adostasun 
mailaren arabera. Esaldi horiek guztiz estereotipatuak izan dira. Lehen esaldian, 
1a iritzi oso sexista litzateke, 10a sexismorik gabekoa. Beste esaldi guztietan, 
berriz, alderantziz. 

Lehengai horren gainean, indize sexista sortu dugu esaldi guztien 
puntuazioaren batuketaren bidez, lehen esaldiko puntuazioa alderantziz batuta 
(negatiboan). Indize horrek -10 eta +90 arteko balio teorikoak hartu ditzake. 
Emaitzen irakurterraztasunaren alde, 0-100 eskala batera aldatu ditugu datu 
horiek, 0 estereotipo sexista ez errotua izanik eta 100 estereotipo sexista zeharo 
errotua izanik. 

Azkenik, eskala horrekin, 4 taldetan banatu dira nerabeak, eurengan 
estereotipo sexistek duten errotze-mailaren arabera: 

· Estereotipo sexisten errotze maila oso txikia (0-25 puntu) 
 
· Estereotipo sexisten errotze maila txikia (25-50 puntu) 
 
· Estereotipo sexisten errotze maila handia (50-75 puntu) 
 
· Estereotipo sexisten errotze maila oso handia (75-100 puntu) 

 
► Gorputz Hezkuntzaren balorazioa, beste ikasgaiekin alderatuta 

P19 galderarekin zera neurtu nahi izan da, nerabeek zein balorazio egiten 
duten Gorputz Hezkuntzaren  inguruan, beste ikasgaiekin alderatuta. 
Horretarako, lortutako erantzunetan, alde batetik Gorputz Hezkuntzaren 
balorazioa eduki da kontuan, eta, bestetik, beste ikasgai guztien balorazioen 
batezbestekoa. 

Bi nota horiekin, bata besteari kendu diogu (ikasgaien batezbestekoa – 
GHren nota). Modu horretan -9 eta 9 arteko emaitzak ateratzeko aukera 
zegoen, non -9 emaitzak askoz gehiago baloratzen duen Gorputz Hezkuntza 
beste ikasgaiak baino, eta 9ak askoz gutxiago. Emaitza teoriko guztiak 5 
taldetan sailkatu dira, modu honetara: 

Emaitza Taldekatzea 
-9 eta -5 artean Gorputz Hezkuntza  askoz gehiago 

baloratu 
-5 eta -1 artean GH  gehiago baloratu 
-1 eta +1 artean GH besteen pare 
+1 eta +5 artean GH gutxiago baloratu 
+5 eta +9 artean GH askoz gutxiago baloratu 
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5.4.6.2. Datu kualitatiboen analisirako prozedura (elkarrizketak eta eztabaida 
taldeak) 

 
Datu kualitatiboek azterketarako kontraste, osatze, sakontze eta hedatzeko 

informazio gisa parte hartu  dute. Gure kasuan, jasotako informazio kualitatibo 
hori analizatzea, funtsean induktiboa, eta dinamikoa izan da. Aukeratu, sailkatu 
eta interpretatu ondoren, ideia nagusiak atera ahal izan dira. Behin eta berriro 
agertzen diren topikoen artean dauden harremanak aurkitu, edo, ikergai diren 
aspektuen arteko berdintasun eta ezberdintasunak identifikatu dira. 

Funtzionaltasunari begira, datu kuantitatiboen azterketaren emaitzak erabili 
dira sakontasunean egin beharreko elkarrizketaren diseinua landu eta 
metodologia kualitatiboa txertatzeko. Ikerketaren zehar, jarritako helburuei 
erantzunak bilatzen joan gara eta lankidetza eta hausnarketa bultzatu da parte 
hartzaileen artean.  

Aurretik aipatutako datu kuantitatiboetan gertatzen ez den bezala, hitzez 
eta testuen bidez adierazitako datuen azterketari buruz, ez dago ikertzailea 
datuen azterketan gidatzen duen zehaztutako prozedura garbirik. Indefinizio 
honi, gehitu behar zaizkio ikerketa kualitatiboaren izaera anitza eta ikerketa 
tradizio ugari egotearen arazoa. Behin eta berriro ahalegin osoa egin da 
azterketa datuetatik zentzua ateratzeko prozesua identifikatzen eta 
ikertzailearen ikuspuntutik haratago aztertzera bideratu gaitu.  

Prozesuak berak datu zuzenak jaso(1), fase deskriptiboa burutu(2) eta 
interpretatzera(3) eraman gaitu. Continuumm edo lerro jarrai horren erdian, 
parte hartzaileen erantzunen laburpena legoke, aipuen adibide ohikoenak edo 
esanguratsuenak jasoz. Zein aipu sartu behar den erabakitzeko irizpideak, 
ikerketaren helburuen araberakoak izan dira. Lerroaren amaieran dagoen 
interpretazio maila izan da astunena. Interpretazioa, deskribapen prozesuan 
oinarritzen da baina datuen esanahia eskaintzen du -laburpenaren ordez- 
arazoa ulertzen lagunduz. Interpretazioa hitz zehatzetatik haratago doa eta 
hartutako landa-oharrak, elkarrizketetan eta eztabaida-taldeetan zegoen giroa 
eta egindako baieztapenen indarra edo ahulezia, besteak beste hartu dira 
kontutan. Gure azterketarako ildo nagusienak  Gil-en (1994) lanean (14.irudia) 
oinarrituak izan dira eta, aldez aurretik, Aristizabalek bere tesian aipatuak 
(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

DATU KUALITATIBOEN AZTERKETARAKO ERABILITAKO LAN-PROZESUA 

 

 
-Lan unitateak bereiztea 

-Multzokatzea 

-Elementuen sailkapena 

eta klasifikazioa 

ERAGIKETAK 

DATUAK 
TXIKITZEA  

 
 

-Disposizioa 

 

-Eraldaketa 

 

DATUEN 
ERALDAKETA 

 

 
 

 

-Emaitzak lortzeko 

prozesua 

-Ondorioak eskuratzeko 

prozesuak 

EMAITZAK 
LORTU ETA 
BAIEZTATU 

ZEREGINAK 

 
BI 
L
K
U
R
A
K 
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Eztabaida taldeetako elkarrizketetarako ahalik eta adierazgarritasun gehien 
lortze aldea, lagina modu ez probabilistikoan,  eta biztanleen ezaugarrien eta 
analisi-aldagaien arabera aukeratu da. Hala, hiru informazio-muinak osatuko 
zituzten bost talde aukeratu ziren:  (1)  8 gurasoak osatutako taldea; (2) 3 GHko 
irakasle, eskola-kiroletako koordinatzaile 1 eta 2 kiroletako udal zuzendari 
teknikoak osatua; (3) Lasarte-Oriako 4 kirol-klub-en 8 ordezkariek osatua. 

 Jarraian, laginaren estratifikazioa aurkeztuko da aipatu aldagaien arabera: 

1.- Ikasleak: Bigarren Hezkuntzako ikasleei elkarrizketa. 

DBHko 2. eta 4. mailak aukeratzearen arrazoia, noski, ikasleen 
ezaugarriekin dago lotuta, azken finean, adinari, heldutasunari, gure azterketako 
gaien inguruko ulermen-mailari eta, bereziki, eskolan izan duten esperientziaren 
ostean berek osatutako ideiak eta iritziak eskaintzeko gaitasunari dagokionez. 

Lankidetzan aritu diren ikastetxeek bertako ordutegia helarazi dute, kasu 
honetan, GHri zegokionez, eta elkarrizketa gela batean egin ahal izan dira kasu 
batzuetan subjektuek beren iritzia eroso eman zezaten. Beste kasuetan, eskola 
orduz kanpo egin dira elkarrizketak. 

Ikasleen kolektiborako aurreikusitako azterketa-aldagaiak honako hauek 
izan dira: “sexua”, “ikastetxe-mota” (gure kasuan, biak publikoak). 

Ondoko taulan (6.) azterketa kualitatiborako lagin adierazgarria diseinatu 
da, aipatu banaketaren proportzioen arabera adierazita. 

Datu-bilketan (inkesta) GHko irakaslea egoteak eragindako onurak 
azpimarratu nahi genituzke, lan- eta diziplina-giroa lortzeaz gain, ikasleei, beren 
parte-hartzearen garrantzia helarazi baitzien. 

6. taula. Azterketa kualitatiborako unibertsoa eta elkarrizketaren lagineko kide kopurua  

Kide mota Unibertsoa 
(kop. Estimatua) 

Lagina Ikastetxea Sexua 

 
 

IKASLEAK 

 
 

355 

 
 

16 (% 5) 

2. maila BHI Batx. 
Lasarte-Usurbil (8 ikasle) 
 
4. maila  Landaberri BHI 
(8 ikasle) 

4 neska eta 4 
mutil 
 
4 neska eta 4 
mutil  

GH-KO 
IRAKASLEAK 

 
3 

 
3 (% 100) 

1 BHI Batx. Lasarte-
Usurbil  
2 Landaberri BHI 

1 (maskulinoa) 
 
2 (maskulinoa) 

KIROL  
KOORDINATZAILEA 

2 2 (% 100) Kiroletako Udal 
Patronatua 

2 (maskulinoa) 

ESKOLA 
KIROLEKO 

KOORDINATZAILEA 

 
1 

 
1(% 100) 

 
Ttakun 

 

1 (maskulinoa) 

KIROL  
KLUBAK 

9 4 (% 46) Lasarte-Oriako klubak 6 (maskulino) eta 
2 (femeninoa) 

 
GURASOAK 

Eskola Kontseilua 
 

Hautua, Kirol Batzordea 
osatzen dutenarekin 

bakarrik egin da 

 
22 

 
8 (% 100) 

 
Kirol 

Batzordea 
osatzen 
dutenak  

4 BHI Batx. Lasarte-
Usurbil  
 
4 Landaberri BHI 

1 (maskulinoa) eta 
3 (femeninoa)  
 
2 (maskulino) eta 
2 (femenino)  
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2.- Gurasoak 

Gurasoak aukeratzeko modua bi irizpidetan oinarritu da: DBHko ikasleen 
guraso izatea eta Eskola Kontseiluak edo Gurasoen elkartekoak izatea. Hori bai, 
Kirol Batzordea osatzen dutenekin osatu dira eztabaida taldeak.  Azken irizpide 
horrekin, ikasleen kolektiboan bezalaxe, ikastetxearen testuinguruaren ezagutza 
zuzena dutela eta, erantzuteko gaitasun handiagoa bilatu nahi izan da. Lehen 
unean, saiakera bat egin da guraso elkarte edo ikastetxearen testuinguruan 
parte handirik hartzen ez dutenekin, baina, berehala ohartu gara,   ikerketak 
bilatu asmo dituen ondorioak zehazteko zailtasun handiak eragiten dituela 
galdera jakin batzuen aurrean erantzunik ez izatea.Ondorioz,irizpidea aipatu 
den kolektiboan finkatzen da. 

Laginaren adierazgarritasuna, jarraian azaltzen ditugun azterketa-
aldagaien arabera eginiko bere kideen aukeraketak baldintzatu zuen: “Sexua”, 
“Ikastetxe-mota” (kasu honetan, biak publikoak). Emakume eta gizonen arteko 
proportzionaltasun bera lortzerik ez da izan. Emakumezkoak (5) eta 
gizonezkoak (3) izan dira. Aipatu, Guraso Batzordeko kolektibo beraiek  izan 
direla eztabaida taldea sortzeko  barne hautaketa egin dutenak.  

3.- Gorputz-hezkuntzako irakasleak 

Laginaren adierazgarritasunerako osatu ziren aldagaiek bat egiten dute, 
kasu honetan, hiru elkarrizketatuak sexu maskulinokoak baitira. Bestalde, 
"irakasle gisa izandako esperientzia” eta “lanbidean aritutako urte-kopurua” ere 
kontutan hartu dira. 

4.- Kirol-sisteman garrantzitsuak diren beste eragile batzuk 

Lagin hau kirol-sisteman garrantzitsuak diren eragileek osatu dute (Kirol 
Eskolako Koordinatzailea, Kiroletako Udal Koordinatzailea eta Kirol Klubak), 
beren izaera dela eta, aztergaiaren inguruko ikuspegi orokorretik, datuak 
eskaintzeko gai izango baitziren. Informazio-muin horren alde egiteko interesa, 
lortutako emaitzak   kontrastatzeko beharrak sortua izan da. 

Lagina zehazteko irizpidea, Lasarte-Oriako kirol-sistema osatzen duten 
instituzio eta erakunde bakoitzeko eragile adierazgarriena aukeratzean oinarritu 
da. Lagina aukeratzeko zehaztu diren baldintzak honako hauek izan dira: 
aztergaiarekin harreman zuzena edo horrekiko eragina izatea, ikerketaren 
esparru eta testuingurua ezagutzea eta kirol-sistemaren barruan kargu 
garrantzitsuak betetzea rol profesional edo sozialagatik. 

Azkenik, aipatu datuen analisiaren aurretiko bertsioak parte hartzaileen 
esku jarriz, hauen erreakzioak, iritziak, oharrak jasotzeko, eta behar izanez 
gero, interpretazio edukia aldatzeko aukera eman digu. Era honetan, parte 
hartzaileen komentarioek datu berriak eta aberasgarriak ekarri dituzte 
ikerketara. 
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5.4.6.3. Ikertzailearen  papera ikerketa prozesuan zehar 

Ikerketa kualitatiboan, ikertzaileak berebiziko garrantzia du Mendizabal-en 
(2006:86)esanetan, ikertzailea bera baita, gaitasun komunikatiboaren bidez, 
informazioa eta ezagutza jasotzeko “tresna” nagusia. Eginkizun horretan 
ikertzaileak ikerketa prozesuan izan duen kokapena adierazi behar du, modu 
honetan, ikerketan zehar izan duen begirada hobeto ulertuko baita. Gorputz 
hezkuntzako eta eskola kiroleko koordinatzailea  izanik, ikerketan parte hartu 
duten eragile guztiak, aldez aurretik ezagunak izateak nire  rola eztabaida-
taldeetan ez du eragotzi inongo momentuetan. Taldearen dinamizatzaile papera 
bete hartu izan  dut eta uneoro  behaketa izan dela nire rola.  

 
Galdetegiak osatzeko berrikuspen bibliografikoa nire esku egon da eta 

galdetegiaren osaketa formala  ikertzailea eta tutorearen artean gauzatua izan 
da. 

Ikerketa kualitatiboaren emaitzen kalitatea bermatzeko irizpideen artean, 
uneoro egi-balioaren errealitatea jasotzen saiatu gara sinesgarritasuna lortu 
asmoz. Behin eta berriro behaketa eta parte hartzaileen baieztatzea edo 
ezeztatzea izan delarik bitarteko nagusia. 

Lagin teorikoa erreferentziatzat harturik, datu ugari biltzeak 
aplikagarritasun bat eskaini digu beste ikerketa batzuekin konpara ahal izateko. 
Behin eta berriro neutralitatea mantendu nahi izan da ikertzailearen 
posizionamendua gehiegi azaleratu gabe. 

Emaitzak lortze alderako prozesuan, lehenengo galdetegiak pasa dira eta, 
galdetegien emaitzak ikusi ondoren, hainbat gaitan sakontzeko edo ikusitako 
emaitzak baieztatzeko elkarrizketak eta eztabaida-taldeak erabili dira. Emaitzei 
dagokienez, eztabaida-taldeetan jasotako erantzunak aztertzeko honelako 
adierazpenak erabili dira: “parte honek honelaxe dio…” “gutxi batzuk/gehienak 
hauxe adierazten dute…” eta galdetegien emaitzak, berriz, ehunekotan edo 
balore kuantitatiboetan eman dira. Hori dela eta, bi tresna hauen arteko 
triangelaketa egiteak balio izan digu bi estrategia horiek erabilita jaso den 
informazioak duen norabidea alderatzeko, hau da, triangelaketa baliagarria egin 
zaigu bi iturrietatik lortutako emaitzen antzekotasunaren balorazioa egiteko. 
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HIRUGARREN ATALA 
 

 

Esku artean dugun ikerketa hau egiteko eman ditugun urratsak eta erabili 
dugun metodologia azaldu ondoren, lortu ditugun emaitzak aurkezteko unea 
iritsi da.  

Dagoeneko aipatu dugu ikerketa honi ikuspuntu kuantitatibotik eta 
kualitatibotik heldu diogula eta helburua dela 12-16 urte bitarteko Lasarte-
Oriako nerabeen kirol-jarduera fisikoak ezagutzea, eta, herri mailako beste 
eragile batzuk  gai honen inguruan dituzten iritziak, pertzepzioak eta usteak 
hobeto ulertzea. Aurreko kapituluan azaldu den bezala, informazioa jasotzeko 
bi estrategia desberdinak erabili dira, eta jarraian emaitza horiek interpretatzera 
pasako gara.  

Interpretazio txosten hau lau ataletan egituratu dugu (nerabeen kirol-
jarduera fisikoak, motibazioak, jardueren inguruko estereotipo sexistak eta 
gorputz hezkuntzaren eta kirol praktikaren irudia eta balorazioa), atal bana 
informazioa jasotzeko erabili dugun tresna edo iturri bakoitzeko. Txostena 
kronologikoki ordenatuta dago, ikerketa burutu genuen ordena berean. Horrela, 
ikasleek galdetegietan emandako erantzunak aztertzen dira. Tresna honen 
bidez ematen dituzten erantzunak hotzagoak diren arren, datu asko biltzeko 
aproposak izan dira, eta, horrez gain, elkarrizketa eta eztabaida-taldeetan 
sakondu beharreko gaiak identifikatzeko eta interpretatzeko  aukera ematen 
digute.  

Kapitulu honen  beste xedea, azterketaren aldagai desberdinen 
deskribapen-analisiaren alde nabarmenenen aurkezpen orokor eta laburtua 
egitea da. Datuak deskribatzeko deskribapen-estatistikak, batezbestekoak eta 
batezbestekoen tarteak erabili dira. Ikerketaren emaitzen irudikapen grafikoa 
maiztasun-banaketaz (%) osatutako taulen bidez egin da. Halaber, agertzen 
diren datuen ulermena errazteko, testuarekin batera irudi grafikoak eta 
elkarrizketatuen adierazpenak txertatu dira.  

Azterlanaren emaitzak aztertzeko lan-tresna gisa erabiltzea du helburu. 
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Oinarrizko ideien azalpena 

Azterketa eta ikerketa antropologiko ezberdinen ariora,  kirol-jarduera 
fisiko horien azterketan murgiltzea beharrezkoa da Lasarte-Orian landutako 
diagnostikoan eskuratutako datuetan sakondu nahi badira. Horregatik, 2009-10 
ikasturtean eginiko inkerketaren emaitzek –jarraian aurkeztuko direnak-, 
dagozkien aldagaien testuinguruan jarrita, hain modu zabalean formulatuta 
daudenez, hipotesien onarpenaren neurria eta mugak ezagutzeko aukera 
eskainiko dute.  

 
Interes hori portzentajeei ahotsa jartzeko asmoan oinarritzeaz gain, kirol-

jardueraren inguruan ez ezik, kirolaren ikuspegi osoaren zati gisa aipatu izan 
ditugun gainerako elementuen inguruan gazteek izan dituzten zenbait 
esperientzia sakonago ezagutzearen nahian ere oinarritzen da. Aipatu 
elementu horien artean, honako hauek ditugu: kirol-jarduera fisikoak 
praktikatzera, bertan behera uztera edo inoiz ez egitera bultzatzen dituzten 
zioak identifikatzea, Lasarte-Oriako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikasleek GHren irakasgaiaz egiten duten balioespena eta horrekiko duten 
jarrera ezagutzea, beren aisialdian kirol-jarduera fisikoren bat egiten duten 
gertuko familiartekoen inguruko informazioa jasotzea,…  

 
Portzentaje oso altuan kirolarekiko konpromiso-maila nabarmena aurkitu 

da eta  helburuen artean gazte horien hitzak aztertzea izan da, bizipen horien 
bidez, ikerketa honen ondorioetara iritsi ahal izateko.  
 

6.1.- LASARTE-ORIAKO  NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOAK  
 

 6.1.1. Lasarte-Oriako nerabeen ohiturak, kirol-jarduera fisikoari 
dagokionez 
 

6.1.1.1. Nerabeen kirol-jarduera fisikoa astean zehar 
 

  Lasarte-Oriako nerabeen % 14,6k ez du kirolik egiten eskolatik 
kanpoko aisialdian. Nerabeen laurdenak (%26,4) astean 3 ordu eta erdi baino 
gutxiago ematen du kirolean, eta beste %30,3k 3 ordu eta erdi eta 6 ordu 
bitartean. Azkenik, nerabeen %28,7k astean 6 ordu baino gehiago eskaintzen 
dizkio eskolatik kanpo kirola egiteari. Batez beste, eta Lasarteko nerabe guztiak 
kontuan hartuta, ia 5 orduz jarduten dute astero kirola egiten. Kirola 
praktikatzen dutenen portzentaje altua oso positiboa da, gazteen inguruan 
idatzitako literaturaren berrikuspenetan kirol-jarduera fisikoak, epe motz eta 
luzera, onura asko eragin dietela egiaztatu baita (Cantera eta Devís, 2000; 
Ceballos, 2001; Márquez eta beste, 2003). Aitzitik, ondorio kezkagarriak 
aurreratu izan dituzte, nerabeek ez baitute azterketa gehienek gomendatzen 
duten eguneroko kirol-jarduera fisikoa egiten. 
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7. Taula. NERABEEN JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR.  

 

  Kop. Ehunekoak 
(%) 

   Minutu Ordu/Minutu 
Ez du kirolik egin azken astean 46 14,6  Batezbestekoa 296,6 04:57 
 
Astean 3,5 ordu baino gutxiago 83 26,4  Mediana    270 04:30 
Astean 3,5 ordu-6 ordu artean 95 30,3  Moda 0 00:00 
Astean 6 ordu baino gehiago 90 28,7  Desb. Tip. 253,1 04:13 

 GUZTIRA      314 100,0     

 
GHtik kanpo jarduera fisikorik egiten ez duen (ez-aktiboa den) ikasle-

taldearen portzentajea (% 14,6) garrantzitsua dela ikusi da, bai eta astean bitan 
baino gutxiagotan egiten duenaren taldearena ere (% 26,4). Espezialistek 
praktikaren aipatu maiztasunak onura organikoak lortzeko "nahikoa jarduera ez" 
direla adierazten dutenez (Duncan eta beste, 2004), Lasarteko ikasleen artean, 
% 41ak ez duela hainbat erakunde ofizialek gomendatutako kirol-jarduera 
fisikoaren kopurua egiten baiezta daiteke.  Gertaera hori hainbat ikerketak 
jaso dute, hala nola, Cale (1993), Pate eta beste (1994) eta baita 11 eta 14 urte 
arteko ikasle britainiarren inguruan eginiko azterketak ere. Azken horren 
arabera, adin-tarte horretako gazteen % 68,2 ez-aktiboa da, gure ikerketan 
jasotakoa baino altuxeagoa, gizarte-errealitate horren arriskuez ohartaraziz. 
Aitzitik, Hernández eta bere taldeak (2006), Espainiako sei probintziatako 
(Asturias, Granada, Errioxa, Madril, Valentzia eta Valladolid) ikasleen inguruan 
(10-17 urte) egin zuten ikerketan, adin-tarte horretako gazteen % 52,3 ez-
aktiboa zela egiaztatu zuen. Beraz, aztergai dugun biztanleria, kasu honetan, 
herritar britainiar edo espainiarren ohiko praktika-mailekiko ez-aktibotasun 
gutxiagokoa dela esan daiteke. 

 

Ez dira ikerketa gutxi haurtzaroan eta nerabezaroan eginiko kirol-praktikak 
etorkizuneko bizimoduan eredu aktiboak aurreikusi ditzaketela adierazten 
dutenak. Kirol-jarduera fisikoekiko interesa eta horietan parte-hartzea sustatzen 
laguntzea; jarduera fisikoa helduaroan eragitea; nerabezaro amaieran lortutako 
bizimodua etorkizuneko bizitzari begira sendotzea. Halaber, nerabezaroko ez-
aktibotasuna helduaroan islatzen da (Gordon-Larsen, McMurray &Popkin, 
2000).  

 
3. GRAFIKOA. NERABEEN JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR.  
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6.1.1.2. Nerabeen kirol-jarduera fisikoa astean zehar. Sexuaren arabera  
 

Nesken eta mutilen kirol-jarduerari arreta jarriz, oro har, nesken zein 
mutilen artean, gehienak dira kirola egiten dutenak (nesken 10etik 8k baino 
gehiagok eta mutilen 10etik ia 9k kirola egiten dute). Dena den, mutilek neskek 
baino kirol gehiago egiten dute, eta nabarmena da denbora gehiago eskaintzen 
diotela kirol-jarduerari: 

 
8. Taula. NERABEEN JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, SEXUAREN ARABERA. 

 GUZTIAK        Neska       Mutila  Batezbeste Minutu Ordu/Minut 

  Kop. Ehunekoak (%) 
Kop

. 
Ehunekoak 
(%) Kop. 

Ehunekoak 
(%)  GUZTIAK 297,0 

4:57 
 
 

Ez du kirolik egin azken astean 45 14,4 25 18,4 20 11,4  Neska 200,7 3:21 

Astean 3,5 ordu baino  
gutxiago 83     26,6 50 36,8 33 18,8  Mutila 371,4 6:11 

Astean 3,5-6 ordu artean 95 30,4 43 31,6 52 29,5     

Astean 6 ordu baino gehiago  89 28,5 18 13,2 71 40,3     
GUZTIRA 312 100,0 136 100,0 176 100,0     

 
• Orokorrean, nabarmena da batezbestekoen aldea: neskek 3 ordu eta 21 

minutu, mutilek 6 ordu eta 11 minutu. Mutilen kirol-jardueraren praktika-maila 
neskena baino altuagoa dela egiazta dezakegu eta datu hori aurretik beste 
egile batzuk egindako azterketekin aldera daiteke (Cantera eta lank., 2002; 
Sallis, 2000; Tecedor eta beste, 2003; Chillón, 2005). Gavarry eta bere 
lankideek (2003) frantziar haurren inguruan eginiko azterketan ere, mutilengan 
neskengan baino jarduera fisikoaren maila altuagoak aurkitu zituzten.  
 

• Kirolik egiten ez duten neskak % 18,4 dira, eta horietatik at, % 36,8k  
modu irregularrean edo gutxiegi jarduten dute erakunde ezberdinek agintzen 
duten denbora kontuan hartzen bada. Mutilen artean, % 11,4k ez du kirolik 
egiten eta, horietatik at, % 18,8k ez du behar bezain beste egiten. 
Aurreikusitako hipotesia bete egiten da kasu honetan. 

 
• Mutilen artean, gehiengoak (% 69,8k) astean 3 ordu eta erdi baino 

gehiago eskaintzen dizkio kirolari, eta % 40,3k astean 6 ordu baino gehiago 
ematen ditu. Nesken artean, berriz, % 44,8k eskaintzen dizkio kirolari 3 ordu eta 
erdi baino gehiago astean, % 13,2k 6 ordu baino gehiago. 

 
• Generoen arteko desberdintasun hori beste hainbat ikerketatan ere ikus 

daiteke (Guerra eta beste (2003) edo Cordente (2006), non azken horren 
datuetan mutilen % 64k eta nesken % 36k aktiboki kirola egiten duen. Datu 
horien gainetik daudela adierazi daiteke Lasarte-Oriako kasuan. Mendoza 
(2000) eta Gonzalez eta Otero-k (2005) adierazi zuten Europa mailako 
partaidetza proportziorik txikiena (% 40) ematen zela Espainian eta diferentzia 
nabarmena, gainera, mutilekiko. Kasu bera aplika genezake Lasarte-Orian 
proportzioak handiagoak badira ere. 
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4. GRAFIKOA. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, SEXUAREN ARABERA.  
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Bestalde, emakumearen lehiaketako kirol-jarduera gizonezkoarena baino 

baxuagoa da, eta are baxuagoa kirol-exijentziak gora egin ahala. Diferentzia 
hori, kuantitatiboa ez ezik, kualitatiboa ere bada, desberdintasunak aurki 
baititzakegu faktore batzuen arabera, hala nola, kirol-motarekiko interesa, kirol-
praktikarako asmo eta motibazio desberdinak, egin ahal izateko erraztasuna 
edo zailtasuna, aisialdia edukitzeko aukera eta horren banaketa (Sicilia, 2002) 
eta, bereziki, kirol-jarduera hasi eta uzteko arrazoi desberdinak kirola egiten 
duenaren sexuaren arabera. 
 

6.1.1.3. Nerabeen kirol-jarduera fisikoa astean zehar. Mailaren arabera 
 
Kirola egiteko ohiturari dagokionez, joera orokor bat agertzen da: 

hezkuntza-mailan gora egin ahala, jaitsi egiten da kirolari eskaintzen dioten 
denbora, eta, gainera, batere kirolik egiten ez dutenen kopuruak gora egiten du. 
Halaber, DBH1 mailakoek gainerakoek baino ordu gehiago ematen dituzte 
kirola egiten. Datu horiek bete-betean baieztatzen dute lehen hipotesia.  

 
Bestalde, Sallis-en (2000) ustetan, adinarekin kirol-jarduera fisikoa 

gutxitzen dela egiaztatzea, kirol-jarduera fisikoari buruzko azterketa 
epidemiologikoen aurkikuntza sendoena izan daiteke eta hormona-jardueraren 
nolabaiteko jaitsierarekin lotuta egon daiteke.  
 

9. Taula. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, MAILAREN ARABERA.  
 

 GUZTIAK      DBH1      DBH2    DBH3     DBH4  Batezbeste 
 

Minutu 
 

Ordu/Minut 
 

  Kop. % Kop
. 

% Kop. % Kop
. 

% Kop
. 

%  GUZTIAK: 296,6       4:57 
Ez du kirolik egin 
azken astean    46 14,6 10 11,1 13 14,6 11 13,6 12 22,2  DBH1 337,3 5:37 
Astean 3,5 ordu baino 
gutxiago 83 26,4 28 31,1 22 24,7 20  24,7 13 24,1  DBH2 306,4 5:06 
Astean 3,5-6 ordu 95 30,3 21 23,3 29 32,6 30 37,0 15 27,8  DBH3 271,9 4:32 

Astean 6 ordu baino 
gehiago 

 
90 28,7 31 34,4 25 28,1 20 24,7 14 25,9  DBH4 249,7 4:10 

GUZTIRA 314 100,0 90 100,0 89 100,0 81 100,0 54 100,0     
 
 

Adin txikian eginiko jarduerek etorkizunean eragina izango dute. Adinari 
lotutako atzeranzko joera nabarmena antzeman daiteke praktika-mailetan (1:27 
ordu gutxiago DBH1etik DBH4ra) kadete-mailatik gazte-mailara, eta oso 
adierazgarri bihurtzen da nerabezaroan. Baliteke datu horren arrazoia herrian 
eskainitako kirol-jarduera fisikoetan aurkitzea edo ikasleen behar eta 
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motibazioen norabide-aldaketan, ariketa fisikoa eta kirola bigarren mailan 
kokatzen dituzten beste eredu edo ohiturak hartzera bultzatuz. 

  
5. GRAFIKOA. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, MAILAREN ARABERA.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baztertze goiztiarra ekiditen saiatzeko beharrezkoa izango da nerabea 
edo gaztea inguratzen duten gizarte-eragileek, beren kirol-bizitzan nahiz bizitza 
horretatik at, hau da, guraso, familia, lagun, irakasle eta 
entrenatzaile/begiraleek, elkarrekintza egokia lortzea eta ikasleen garapen-
mailekin bat datozen lorpenen balioespenerako joera izango duten estrategia 
egokiak gidatzea. 
 

6.1.1.4. Nerabeen kirol-jarduera fisikoa astean zehar. Ikastetxearen arabera 
 

IES Lasarte-Usurbil ikastetxekoek, oro har, kirola egiteko ohitura gutxiago 
erakusten dute: ikasleen ia herenak (% 30,6) ez du kirolik egiten. Aitzitik, 
Landaberri ikastetxekoek erakusten dute kirola egiteko joera handiena: % 7,4k 
ez du kirolik egiten eta, halaber, ia herenak (% 30,6) astean 6 ordu baino 
gehiago ematen ditu eskolatik kanpo kirola egiten. Diferentzi honen 
arrazoietako bat indibidualizazio eta balio pertsonalagoen errotzean dagoela 
ikusi da elkarrizketetan. Mendebaldeko jendarte modernotako seme-alabak dira 
egungo nerabe  lasartearrak. Egungo gizartean nagusietakoa den joerak, 
indibidualizazioaren bulkadak, alegia, nabarmen jo ditu elkarrizketatu diren 
nerabeak, edo, behintzat, horren susmoa hartu da, nerabeek  eskaini dizkiguten 
emaitzetan. Noski, bakoitzaren bizi-historiaren arabera, bulkada horrek indar 
bat edukiko du. Hona hemen iritzietako bat: 

 
“(…) kirola egiteko gogoa sumatzen dut tarteka baina, oro har, kezka hori ez da bihurtzen 

inplikazio edo parte-hartzea. ( 2.zikloa DBH). 
 
Aipatzekoa baita Eskola kirolaren izenean egiten den jarduera-motan 

ematen diren emaitzak: oro har, Lasarte-Oriako DBHko nerabeen % 15,2k 
egiten du kirola bere ikastetxeak eskainitako programa jarraituz. Landaberri 
ikastetxearen kasuan, % 12,7k hartzen du parte eskolak antolatutako programa 
barruan; IES Lasarte-Usurbilen kasuan, % 20,7k. Datu horiek, agerian uzten 
dute, eskolako kirola, ikastetxeak berak antolatutakoa, beste jarduera 
pedagogiko bat gehiago bezala ulertzetik oso urrun dagoela. Izaera 

34,4 28,1 24,7 25,9

23,3 32,6 37,0
27,8

31,1 24,7 24,7

24,1

11,1 14,6 13,6
22,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DBH1 DBH2 DBH3 DBH4

Ez du kirolik egin azken astean

Astean 3,5 ordu baino gutxiago

Astean 3,5-6 ordu artean

Astean 6 ordu baino gehiago



VI. KAPITULUA: Ikerketaren  emaitzak 

 

 

 

316

formatzailea, Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren zati (bere helburu, balio eta 
eraketarekin bat eginik) bilakatu nahi izatetik ihesi dabilela. Errendimendu 
fisikoa eta kirolean trebatze maila hobetzea lehentasunezko helburutzat duen 
ikuspegia oso errotua dago DBHko Lasarte-Oriako nerabe batzuengan. Ikasleei 
eginiko elkarrizketen emaitzek agerian uzten dute: 

 
“(…) egoera konpetitiboak eta lehia bilatzen dutenak ditut maite, saltsa gehiago ikusten 

dut, besterik gabe entrenatu eta ez lehiatzearena baino” ( 2.zikloa DBH). 
 
“(…) eskola kirolaren dinamika berehala uzteko joera hartzen dute behin DBH egiten 

hasten direnean. Hor zerbaitek huts egiten du" (Guraso Elkarrizketa 2). 
 
“(…) entrenatzaile mailak zein ikuspegiak huts egiten du. Oso gazteak eta esperientzi 

gutxikoen artean daude. Gehiengoak 17-18 urte ditu eta horiek ez dira oinarri pedagogiko 
sendo batzuen jabe” (Guraso Elkarrizketa 8). 

 
Jarduera fisikoa eta kirola  nahierara antolatzeko unean independenteago 

eta askeago izateari ematen dioten balioa eta garrantzia nabarmena da 
elkarrizketatuetan; norbanakoa gizarte edo talde-betebeharretatik at 
baldintzapenetatik askeagoa dabilelako zantzuak; gehiegizko sakrifiziorik 
gabeko bizimodu errazaren estimua ageri da. 

 
Nabarmen da beraz, zentzu horretan sakontzeko eta egoera aztertzeko 

dagoen premia.  
 

10. TAULA.NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, IKASTETXEAREN ARABERA.  
 

 GUZTIA 
IES Lasarte 

Usurbil 
  Landaberri 
   ikastetxea 

  Kop. Ehunekoak (%) Kop. Ehunekoak (%) Kop. Ehunekoak (%) 
Ez du kirolik egin azken 
astean 46 14,6 30 30,6 16 7,4 
Astean 3,5 ordu baino 
gutxiago 83 26,4 21 21,4 62 28,7 

Astean 3,5-6 ordu artean 95 30,3 23 23,5 72 33,3 

Astean 6 ordu baino gehiago 90 28,7 24 24,5 66 30,6 

GUZTIRA  314 100,0 98 100,0 216 100,0 

 
Batezbestekoa Minutu Ordu/Minutu 

GUZTIAk 296,6 4:57 

IES Lasarte Usurbil 261,4 4:21 

Landaberri ikastetxea 312,6 5:13 

 
Jarraian azalduko den aldagaien arteko taula gurutzatua (11. taula.) 

Bertan, astean zehar eginiko jardueraz gain, sexuaren, ikastetxearen eta 
mailaren araberako argazki bat ikus daiteke. Oro har, aurre-hipotesiak bete 
egiten dira zeharo. Kirolik egiten ez dutenen artean, neskak (%18,4) mutilak (% 
11,4) baino gehiago dira eta, mailaren arabera nabarmen igotzen dira datuak 
DBH1etik DBH4ra. Adinaren arabera, handitzen doazen heinean, gehiago dira 
kirola egiteari uzten diotenak. Gutxieneko mailan kirola egiten dutenen artean 
(3,5 ordu baino gutxiago) portzentajeak  ia maila berekoak dira DBHko azken 
hiru urteetan. Horrek agerian uzten du oso zaila dela adin horietan jarduera-
kopurua edo denbora igotzea. Izan ere,  kirol askotan eskatzen den dedikazio 
maila ez dago gogoaren baitan, norberaren kalitatea edo kirol mailarenean 
baizik. Hitz batean, hautatu egin behar naute. 
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11. TAULA. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ASTEAN ZEHAR, IKASTETXEAREN  ETA 
MAILAREN ARABERA 

 
 

    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
ikastetxea 

IES Lasarte – 
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Batezbestekoa (minutuak) 297 201 371 313 261 337 306 272 250 
Ehunekoak (%):          
Bat ere kirolik ez azken astean 14,6 18,4 11,4 7,4 30,6 11,1 14,6 13,6 22,2 
Astean 3,5 ordu baino gutxiago 26,6 36,8 18,8 28,7 21,4 31,1 24,7 24,7 24,1 
Astean 3,5-6 ordu artean 30,4 31,6 29,5 33,3 23,5 23,3 32,6 37,0 27,8 
Astean 6 ordu baino gehiago 28,5 13,2 40,3 30,6 24,5 34,4 28,1 24,7 25,9 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 312 136 176 216 98 90 89 81 54 

 
Analista askoren esanetan, adin horietan maiztasunez kirola egiten 

dutenek aukera askoz gehiago dituzte beren bizitzan zehar kirola egiten 
jarraitzeko (Sanchez- Barrera eta kol., 1995; Cale, 1998).  

 
12. taulako datuak aztertuz gero, Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzara kirol-jarduera fisikoa lehen baino gehiago egiteak 
(neskak % 25,2 eta mutilak % 56)  juzku asko izan ditzake, lehen baino 
gutxiago egitearenak (neskak % 19,3 eta mutilak % 5,1) bezala. Lehen 
Hezkuntzako datu objektiboak ez izateak, mugatu egiten du interpretazio 
konparatiboa.  

 
12. TAULA. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA.  MAIZTASUNEAN ALDAKETAK (1) 

 
    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri  
ikastetxea 

IES  
Lasarte  
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Orain lehen baino gehiago 42,6 25,2 56,0 46,0 35,4 45,6 40,9 43,8 39,6 
Orain lehen baino pixka bat  
gehiago 16,5 21,5 12,6 15,3 18,8 17,8 15,9 20,0 9,4 
Orain eta lehen bedintsu 21,6 22,2 21,1 20,9 22,9 21,1 27,3 18,8 17,0 
Orain lehen baino pixka bat  
gutxiago 8,1 11,9 5,1 8,8 6,3 7,8 6,8 7,5 11,3 
Orain lehen baino gutxiago 11,3 19,3 5,1 8,8 16,7 7,8 9,1 10,0 22,6 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
          

 
    JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA 

  GUZTIAK 
Kirol bat behintzat 

federatua 
Lehia bai, baina ez 

federatua 
Lehiarik gabeko 

jarduera 
Kirolik ez du egin azken 

hilabetean 
Orain lehen biano gehiago 42,6 60,7 25,0 29,8 16,7 
Orain lehen baino pixka bat 
gehiago 16,5 13,8 35,7 14,9 16,7 
Orain eta lehen bedintsu 21,6 20,7 25,0 21,1 25,0 
Orain lehen baino pixka bat 
gutxiago 8,1 3,4 7,1 14,9 4,2 
Orain lehen baino gutxiago 11,3 1,4 7,1 19,3 37,5 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 310 145 28 114 24 

 

Lehen baino kirol-jarduera fisiko gehiago egitearen arrazoietako bat 
kopuruarenaz gain (%), kirol-talde batean finkatu ondorengo dedikazioarena 
izan daiteke (kirol-elkartea), jakinik askok eta askok talde finko bat dutela adin 
tarte horretan. Halaber, aipagarria da nola berdintzen duten (kopuru aldetik, 
alegia) federatu gabeko eta lehiarik gabeko jardunaren aldekoek. Agerian uzten 
digute  nerabeek hartu dituzten joera berriak. Nahita edo behartuak,agian. 
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13. TAULA. NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA. MAIZTASUNEAN ALDAKETAK (2) 
 

    JARDUERA ESTILOAK 

  GUZTIAK 
Ohiko talde 
kirola bai 

Areto 
ekintzak 

Arte 
martzialak 

Kirol 
ekologikoak 

Euskal 
joko-kirolak 

Bestelako 
ariketa 
fisikorik 

Ez du kirolik 
egin azken 
hilabetean 

Orain lehen biano gehiago 42,6 35,1 35,0 69,2 50,8 56,3 13,3 16,7 
Orain lehen baino pixka bat  
gehiago 16,5 22,8 12,5 23,1 15,4 12,5 13,3 16,7 
Orain eta lehen bedintsu 21,6 33,3 20,0 0,0 15,4 21,9 46,7 25,0 
Orain lehen baino pixka bat  
gutxiago 8,1 3,5 15,0 7,7 8,5 6,3 13,3 4,2 
Orain lehen baino gutxiago 11,3 5,3 17,5 0,0 10,0 3,1 13,3 37,5 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 310 57 40 13 130 32 15 24 

 
Indar ezberdinez bada ere, elkarrizketatu diren gazteen diskurtsoetan 

aurkitu dira Bech-ek egungo Mendebaldeko jendarte modernootako korronterik 
indartsuenetakotzat jotzen duenaren zantzuak, indibidualizazio-prozesuaren 
zantzuak, alegia. Hots, autoerrealizazioaren eta garapen pertsonalaren balioek 
leku berezia dute nerabe lasartearrengan: kirolarekiko duen iritziaren  
garrantzia; parte-hartze pertsonalaren defentsa; autoerrebindikazioaren joera; 
nor izate pertsonalaren bilaketa eta lanketa; hautu horien arabera norberaren 
kirol ohiturak bilatzen eta  antolatzen saiatzea… Arrasto horiek guztiek 
erakusten dute prozesu hori gertatzen ari dela nerabe lasartearren artean.Hitz 
batean, dena ez dagoela erakunde jakinen eskuetan.Norberaren hautuak indar 
handia erakusten du. 
 

Prozesu konplexua da, dudarik gabe, eta esan dugun bezala, batzuk eta 
besteak gehiago edo gutxiago bustitzen dituena. Horregatik, interpretazio 
arinegietatik ihesi beharra dago. Indibidualizazioaz ari garenean ez da ulertu 
behar indibidualismo hutsa eta norberekoitasun arduragabea. 
Indibidualizazioaren prozesuarekin subjektu indibidualak autonomia irabazi du, 
baina horrek, gizartearekiko arduragabea denik ez du zertan adierazi beharrik.  
 

6.1.2. Nerabeen kirol-jarduera fisikoa, esku hartzen duten eragileen 
arabera 

 
Ikerketaren  helburua kirolean modu batean edo bestean esku hartzen 

duten pertsonen iritzira hurbiltzea izan da,  bokazio etnografiko argiarekin. 
(Kasu honetan azpimarratu behar da eragileek eman dituzten iritziak pertsona 
bakoitzaren sentipenak izan direla, eta, beraz, baliteke errealitatearekin guztiz 
bat ez etortzea; dena den, iritziak haiek eman bezala errespetatu dira). 
 

Kirol-hastapena burutzen den testuinguruaren barruan ikasi eta irakasteko 
prozesuan eragina izango duten elementu askok hartuko dute parte. Feu (2002) 
eta Castejón (2004a) egileekin bat eginez, kirol-hastapenaren prozesuan 
eragina duten testuinguruko elementuak hurrengo irudian azaltzen direnak 
direla esan daiteke. Faktore horien artean dira, gurasoek jarduerari ematen 
dioten konnotazioa, hastapen-prozesuaz arduratzen diren pertsonen 
aurreikuspenak, kideen arteko harremanak, norberak antzematen duen 
lehiakortasuna... elementu horiek guztiek haurrak kirol-jarduerarekin sortuko 
duen harremanean eragina izango dute. Tradizionalki, sozializazio prozesua 
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hiru fasetan banatu izan da: kirolarekiko sozializazioa, kirolaren bidezko 
sozializazioa eta kirola utzi edo erretiratzea. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Irudia. Kirol hastapenean eragina duten testuinguruko elementuak. Robles (2009). 

 
Eskola adinean, eta kirol-jarduera fisikoko sozializazioan esku hartzen 

duten eragileen arabera, hauen  iritzi batzuk jakin nahi izan dira ikerketa 
honetan.  Egin diren galderetan, bi ikuspegi eduki nahi izan dira: batetik, eragile 
bakoitzak, bere errealitatean oinarrituta, Lasarte-Oriako kirolaren errealitateaz 
duen ikuspegia, eta, bestetik, kirolak oro har eta batez ere, eskola-kirolak izan 
beharko lukeenari buruz duten iritzia. Egindako galderek, jakina, ez dute 
Lasarte-Oriako kirolaren egungo errealitate guztia biltzen; dena den, eskola-
kirolaren egituraketan duten garrantzia eta eskola-kirolari buruzko gizarte-
eztabaidan duten gaurkotasuna dela-eta, interesgarrienak izan daitezkeen 
galderak egiten saiatu gara. Hau da, eragile horien iritziz eskola-kirola (bere 
horretan) zer den eta administrazio bakoitzak jarduera horren kudeaketan zer 
egin beharko lukeen  aztertzen saiatu gara. Horrez gain, eskola-kirolak dituen 
edo izan ditzakeen heziketa-balioak behatu nahi izan dira. Horrez gain, eskola-
eremuan hainbat erakundek edo eremuk bat egiten dutela egiaztatu nahi izan 
da: eskolek, federazioek, elkarteek, udal erakundeek... Halaber, eskola-
kirolaren helburuak lortzeko, eragile bakoitzak familiei eman diezaieketen 
garrantzia edo esanahia ere erakutsi nahi izan da. 
 

Hautatutako kolektiboari (irakasleak, udal kirol-teknikari, klubetako 
ordezkari, eskola-kiroleko koordinatzaile eta gurasoei), honako galdera hauek 
egin zaizkie beste azpi-atal batzuekin batera: 

 

TESTUINGURUA 

GH. ETA ESKOLAZ 

KANPOKO 

JARDUERAK LEHEN 

HEZKUNTZAN 

GURASOAK 

FAMILIA 
HEZKUNTZA ETA 

KIROL 

INSTITUZIOAK  

BIZTANLERIA 

MATERIALAK 

INGURUNEA 

LAGUNAK 

INSTALAZIOAK 

KIROL 

ELKARTEAK 

KIROL 

PROMOZIOA 

MAISUAK 

ENTRENATZAILEAK 

KOMUNIKABIDEAK 
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1.   Zuen ustez, kirol sozializazioan esku hartzen duten eragileen arabera, 
zer paper betetzen du hauetako bakoitzak: gurasoek, hezitzaileek, 
entrenatzaileek, lagunek, antolatzaileek, etb. 

 
2. Zuen ustez, zer helburu izan behar du kirolak eta oro har eskola-

kirolak? 
 
3. Zuen ustez, zein dira herriko zein herriz kanpoko administrazioek gai 

honi buruz duten eskumena? 
 
4.  Lasarte-Oriako  testuinguruan, eskola-kiroleko jardueretan zer 

heziketa-balio lantzen dira? 
 
5. Zuen ustez,herriko kirol eragileen arteko harrema nola dago? 

 

6. Instituzionalizatu gabeko kirol-jardueren inguruko hausnarketarik? 
 

Lehen, galderaren inguruan, askoz gehiago aztertu eta sakondu 
beharreko gaia ikusten dute oro har. Bereiztu behar dira lehiaketa eta parte 
hartzearen inguruan murgilduta dauden bi mundu desberdinak, eta, eragileen 
arteko iritzi eta helburuak bateratzea ezinbestekoa ikusten dute. 

 
Bigarren,  galderaren inguruan, helburuen definizioetan zein iritzietan 

desberdintasunak ageri dira. Heziketa dimentsioaz ados agertzen badira ere, 
bakoitzak bere dimentsio propioan kokatzen du gaia. Esaterako honako hauek 
balio batzuk transmititzearekin lotzen dute: 
 

“(…) neska-mutilek  kirola egitea, eta, noski, horretara bultzatzea; horrez gain, ohitura 
batzuk finkatzea eta lagunarteaz gozatzea. (Guraso Elkartea 3). 

 
“(…) eskolak ematen dituen hainbat balioen jarraipena ikusten dut, horien artean maila 

bereko herritarrak ezagutzearena”.(Eskola Kiroleko koordinatzailea 1). 
 
Erabilgarritasuna bultzatzen duten erantzunak ere aurkitu dira. 

 
“(…) lagunartean ondo sentitzeko balioko duena, talde giro batean gozatzeko aukera 

izatea”.(Udal teknikaria 1). 
 
Erantzunen artean bada heziketa-dimentsioarekin lotu nahi izan duenik 

ere. Eragile honen  iritziz, eskola-kirolak: 
 
“(…) ikastetxe barruko egunerokoari lotua izan beharko luke, gorputz-hezkuntzako saioen 

jarraipenari atxikia eta ordu lektiboen barruan kokatua. Horrela, kirol federatuak bere ibilbide 
propioa egiteko aukera izango luke orduz kanpo edo larunbatetan”. (Irakaslea 2).  

 
Baita  adierazitako helburuen artean, herri mailako bizitza aktiboaren 

ohiturak topatzearekin lotura duenik ere. Eragile honen iritziz, helburu nagusia: 
 
“(…) eskola barruan ohikoak ez diren beste jarduera batzuk egiteko aukera eskaintzea. 

Gerora begira koadrila gisa eratu daitekeen dinamika sustatze aldera”. (Eskola kirol 
koordinatzailea). 
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Kirol-errendimenduarekin erabat lotzen duenik ere aipatu da. Hurrengo 
eragilearentzat, eskola-kirolak duen beste helburuetako bat: 

 
“(…)  parte-hartze eskubide zabaletik talentudunen hautaketara dagoen zubi-lana ikusten 

diot. Nahiz, berari egokitutako maila eta kategoria berean, lehia barruan edo ez,  txapelketa 
eskubidea ez urratzearen alde nagoen”.(Kirol elkartea 2). 

 
Eragile honen adierazpenetan haurrak beti eredu bila ibiltzen dira, eliteko 

kirolariekin konparatu eta horiengana hurbildu nahi izateko. 
 
Beraz, Lasarte-Oriako eragileen artean,  era askotako helburuak jartzen 

zaizkio eskola-kirolari, eta, horren ondorioz, jarduera eta errealitate ugari aurki 
daitezke. 

 
Hirugarren,  galderari jarraiki eta erantzunak aztertu ondoren, nahasmen 

handia aurkitu dugu eragileen artean. Bai herri mailako eskumenen artean, zein 
administrazioak bete behar dituenen artean. Hona hemen erantzun horietako 
batzuk: 

 
“(…)“ urte luzetan behin eta berriro atxiki bazaigu ere, beti prest egon gara herri mailako 

eragile ezberdinekin gure funtzioak argi adierazteko·. (Kirol Elkartea 3). 
 
“(…)“ administazio bakoitzak dituen erantzukizunak kontuan hartuta, Lasarte-Oriako 

udalaren egitekoa eskola kiroleko eragile desberdinekin herri mailako urteko egitasmoa 
antolatzean datza”. (Udal teknikaria 2).  

 
Bada  beste  hau pentsatzen duenik ere: 

 
“(…) udalak aparteko indarrik ez du jartzen herriko kirol egitura berraldatzeko. Bakoitza 

bere aldetik lana egiten jarraitzen dugu” (Kirol elkartea,2). 
 
Administrazioen arteko koordinazio falta hori hainbat erantzunetan 

hauteman da; esaterako, guraso elkarte eta kluben arteko ordezkarietan. 
Eragile batek  argi eta garbi honelaxe laburtu du: 

 
“(…) aspaldian ohartuta gaude  udalek, diputazioek eta Eusko Jaurlaritzak beren kasa 

jarduten dutela; guraso askoren  iritziz, ordea, hobe litzateke herri mailako erakunde sendo bat 
osatuko balitz adin hauetako gazteekin lana egiteko. Egungo herri mailako kirol egoerak 
“auzolan” berezi bat antolatzea eskatzen du”.(Kirol elkartea  3).  
 

 Kirol-elkarteko  eragile baten  ustez, 
 
“(…)  administrazioak ez daude ados elkarrekin, eta, horren ondorioz, eredu desberdinak 

ditugu; horregatik, bakoitza gure aldetik gabiltza eta denbora gehiegi galtzen da eztabaidetan”. 
(Kirol elkartea 4). 
 

Erakundeen arteko lankidetza falta agerian dela, eragile hoek zera dio: 
 
“(…) Hezkuntza Sailak edo eskolak aspalditik eta Kanadaren antzera  jarduera horren 

gauzapena bermatu beharko luke; hau da, eskolaz kanpoko jarduera horrek dituen heziketa 
helburuak betetzen dituela bermatu behar du. Oro har, ikastetxe guztiek dute, baina ez dute 
jarduera horien aldeko apustu garbirik egiten. Jarduera hori hor dago eta kitto”. (Irakaslea 2). 
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Jasotako erantzunetan, eragile askoren ahotik, erakunde horien funtzioei 
buruzko proposamen berriak daude, bai eta antolaketa-eredu desberdinen 
proposamenak ere, beste irizpide batzuetan oinarrituta. 

 
Heziketa –balioak eta eskola-kirolaren inguruko laugarren galderaren 

inguruan, maiz atxikitzen zaio eskola-kirolari hainbat balio transmititzearen 
zama. Kirolaren bidez zenbait balio transmititzen diren ideia zabalduta dagoen 
arren, eragile bakoitzak bere erara interpretatzen du balio horietako bakoitza. 
Interpretazio ugari aurkituko dira. Transmiti daitezkeen balioak eta egitura-
mailako baldintzak aipatu dira, batez ere. Hona hemen erantzunak: 
 

“(…) balioaren esanahia anitza izanik ere, urte asko dira eskolari ihes egin zitzaiola. 
(Irakaslea 2). 

 
“(…) teorian ikastetxeko jarduera beharko lukeen hori, zaila da hezkuntza balioaz 

hornitzea eskola eremutik kanpo. ( Guraso batzordea 7). 
 

Ikastetxearen Heziketa Proiektutik (IHP) at dagoen konstantzia jaso da 
Lasarte-Oriaren kasuan. Benetako inplikazioaren beharra eta herri mailako 
kirol-eragileen arteko adostasuna aipatzen da kasu batean baino gehiagotan. 
Kirol elkarteko arduradun honen esanetan:  

 
“(…) bada garaia herri mailako errealitate soziokulturalari egokitutako testuinguru bat 

antolatzeko ahalegina egitea”. (Kirol elkartea 1). 
 

Oraingoz, agerian gelditzen da Lasarte-Oriaren kasuan, egun ez dagoela 
kirol praktika berdintzaileak sustatzen dituen herri programarik.  
 

Bostgarren galderaren harira, Lasarte-Oriako kirol eragileen arteko 
elkarlan eza  agerian gelditzen da beste behin ere. Erakunde bakoitzak 
autoebaluazio tresna partikularrak dituela ohartu gara, ez dagoela herri mailako 
ikuspegi bateraturik, alegia. Hala ere, ezbaida taldeen arteko adostasun minimo 
batzuk jartzekoaren aldekoak atzeman dira. Hona hemen erantzunak: 

 
“(…) ez dugu egin edo ez dugu beharrik izan, baina elkarlanerako minimo batzuk adostu 

eta elkarrekin ekintza batzuek aurrera atera ditzakegula uste dut”. (Kirol elkartea 1). 
 
“(…) ez da egon hausnarketarako bide komunik, eztabaidarik, iparrik… (Kirol 

koordinatzailea). 
 
“(…) agian ikerketa honetan aterako diren ondorioek eramango gaitu elkarrekin zerbait 

adostea”. (Kirol elkartea 4). 
 
“(…) beste arlo batzuetan osatu den herri dinamikak zer pentsa eman behar digu. Posible 

dela uste dut elkarlan adostu bat egitea”. (Irakaslea 1). 
 
Instituzionalizatu gabeko herriko kirol-jardueren inguruko seigarren 

galderari buruz,  hausnarketa oso emankorra izan dela adierazi behar da. 
Eragileen arteko inplikazio papera askoz ere garbiagoa ikusi da adin txikietako 
eskola-kirolekiko baino. Honen arrazoietariko bat, kirol zein kultur eragileek 
helburu jakinetarako duten lotura izan daiteke.  
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6.1.2.1. Gurasoen kirol- jarduera fisikoa eta nerabeena  
 
Batez bestekoei erreparatuta, argi ikusten da harremana dagoela 

gurasoen kirol-ohituren eta nerabeek astean egiten duten kirolaren artean. 
Astean 6 ordutik gora kirola egiten duten nerabeen multzoa handitu egiten da 
gurasoek egiten duten kirol-kopurua handitzen den heinean: gurasoak kirolik 
egiten ez dutenean, haien seme-alaben % 6,3k egiten du kirola 6 ordutik gora. 
Gurasoek kirolarekin harreman ertaina dutenean edo oso kirolariak direnean, 
euren seme-alaben % 32,4k egiten dute kirola 6 ordutik gora. Bestalde, guraso 
ez kirolariak dituztenen artean, gehiago dira kirola egiten ez duten nerabeak 
(%25,0), beste multzoetan baino: 
 

· Gurasoek harreman txikia dutenean kirolarekin, seme-alaben % 23,4k ez 
du kirolik egiten. 

 
· Gurasoek harreman ertaina dutenean kirolarekin, seme-alaben % 5,7k ez 

du kirolik egiten. 
 
· Gurasoak oso kirolariak direnean, seme-alaben % 7,4k ez du kirolik 

egiten. Gurasoek kirola egitea praktika gehiagorekin eta kirol-interesekin lotuta 
dago, eta joera hori bera antzematen da mutil eta neskengan.  
 

14. Taula. GURASOEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ETA NERABEENA.  
 

     GURASOEN KIROL-OHITURAK 

 GUZTIAK Ez kirolariak 
Harreman txikia 

kirolarekin 
Harreman ertaina 

kirolarekin Oso Kirolariak 

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Ez du kirolik egin azken astean 33 12,4 4 25,0 18 23,4 6 5,7 5 7,4 

Astean 3,5 ordu baino gutxiago 75 28,2 7 43,8 14 18,2 31 29,5 23 33,8 

Astean 3,5-6 ordu artean 79 29,7 4 25,0 23 29,9 34 32,4 18 26,5 

Astean 6 ordu baino gehiago 79 29,7 1 6,3 22 28,6 34 32,4 22 32,4 

GUZTIRA 266 100,0 16 100,0 77 100,0 105 100,0 68 100,0 

 
Batezbestekoa Minutu Ordu/Minutu 

GUZTIA 296,6 4:57´ 

Ez kirolariak 159,4 2:39´ 

Harreman txikia kirolarekin 294,9 4:55´ 

Harreman ertaina kirolarekin 323,3 5:23´ 

Oso Kirolariak 322,1 5:22´ 

 
Lortutako emaitzetan oinarrituta, gazte lasartearren kirol-jarduera 

baldintzatzen duen faktoreetako bat beren gurasoen praktika dela ondoriozta 
daiteke, gurasoen jarduera fisikoaren mailek nerabeengan eragina baitute 
indartze-iturri gisa. Generoaren araberako azterketaren emaitzak honakoa 
adierazten du: mutilek jarduera fisikoak neskek baino maiztasun handiagoz 
egiten dituzte eta neskek mutilek baino babes gutxiago jasotzen dute jarduera 
fisikoetan duten parte-hartzean. Nuviala-k (2003) ere, kirol-jarduera fisiko 
antolatuetan parte-hartzearen eta gurasoen jarduera fisikoaren artean 
estatistikoki lotura nabarmena dagoela adierazi du. 

 
“(…) lehiarik ez dagoenean eta erakustaldi modura egiten den ekintzetara zaila egiten 

zaie gurasoei hurbiltzea” (1. zikloa. DBH). 
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“(…) etxeko rolak ere ez dira berdinak. Ni ikustera oso egun jakinetan etorri ohi da 
gurasoak”. (2. zikloa. DBH). 

 
“(…) lehia egunean nire lagunak hurbiltzea asko gustatzen zait” (1. zikloa. DBH). 

 

Ezin da ukatu familiek berebiziko garrantzia eta eragina dutela haurren eta 
nerabeen sozializazioan. Jarduera fisikoaren eta kirolaren alorrean, familiek 
eginkizun garrantzitsua betetzen dute mundu horretara bideratzeko eta, 
hastapenean, kirolari horien motibazioa nahiz interesari eusteko (Maldonado, 
1993). Ikasleek dituzten interesak eta motibazioak garatzen dituzten heinean, 
oso lagungarria da familiek jarrera bultzatzailea izatea, haurrek kirola egiten 
jarrai dezaten. 

 
15. Taula. GURASOEN KIROL-JARDUERA FISIKOA ETA NERABEENA 

            

AMAREN KIROL-JARDUERA FISIKOA 
    SEXUA IKASTETXEA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
ikastetxea IES Lasarte Usurbil 

Maiztasunez 17,0 20,8 14,0 19,5 10,8 
Noiz behinka 27,8 31,7 24,8 30,3 21,7 
orain ez, lehen bai 33,9 32,5 35,0 29,2 45,8 
inoiz ez du egin kirolik 21,3 15,0 26,1 21,0 21,7 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 277 120 157 195 83 

          

 
    JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA 

  GUZTIAK 
Kirol bat behintzat 

federatua 
Lehia bai, baina ez 

federatua 
Lehiarik gabeko 

jarduera 
Kirolik ez du egin azken 

hilabetean 
Maiztasunez 17,0 15,4 19,2 20,6 0,0 
Noiz behinka 27,8 31,6 19,2 26,5 14,3 
orain ez, lehen bai 33,9 37,5 30,8 29,4 42,9 
inoiz ez du egin kirolik 21,3 15,4 30,8 23,5 42,9 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 277 136 26 102 14 

 

 

AITAREN KIROL-JARDUERA FISIKOA 
            
    SEXUA IKASTETXEA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
ikastetxea 

IES Lasarte 
 Usurbil 

Maiztasunez 34,6 40,0 30,6 40,5 21,0 
Noiz behinka 23,9 24,2 23,8 24,5 22,2 
orain ez, lehen bai 32,1 22,5 39,4 25,5 48,1 
inoiz ez du egin kirolik 9,3 13,3 6,3 9,5 8,6 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 280 120 160 200 81 

            
    JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA 

  GUZTIAK 
Kirol bat behintzat 

federatua 
Lehia bai, baina ez 

federatua 
Lehiarik gabeko 

jarduera 
Kirolik ez du egin azken 

hilabetean 
Maiztasunez 34,6 40,1 28,0 33,7 11,1 
Noiz behinka 23,9 24,1 40,0 19,8 22,2 
orain ez, lehen bai 32,1 31,4 20,0 33,7 44,4 
inoiz ez du egin kirolik 9,3 4,4 12,0 12,9 22,2 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 280 137 25 101 18 
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Hala ere, datuek argi adierazten dute aita eta amaren parte-hartzearen 
desberdintasunak nabarmenak direla bai proportzioetan bai kirolik inoiz egin ez 
dutenen kopuruan ere; "orain ez, lehen bai" proportzioetan parekatzen dira 
soilik. 

 
Beraz, egungo ikerketa askoren emaitzek gurasoen garrantzia ez ezik, 

ikaskideen edo lagunena ere azpimarratzen dute (Carratalá Deval, 1995) 
nerabeen praktika fisikoaren sustapenean faktore nagusi gisa; beraz, argi dago 
nerabeen gertuko ingurunetik kirolaren atxikipenean eragiteko estrategiak 
erabiltzea komeni dela.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Laburbilduz, kirol-hastapena, hezkuntzaren ikuspuntutik, lehentasunez 
pubertaroa baino lehen hasten den prozesua dela eta prozesu horretan, 
haurraren osoko garapenean lagunduko duela bere ezaugarriekin bat datorren 
kirol-jardueraren bidez. Gainera, kirol-jarduera horretan, uneoro, jarrera eta 
balio positiboak eskuratzea sustatzen ahalegindu beharko da.  Eskola-adineko 
kirol-hastapenean eta kirolean paper oso garrantzitsua du kirol-triangelu gisa 
izendatzen denak. Triangelu hori etapa horretan garrantzitsuenak diren hiru 
figurek osatzen dute: kirolaria, irakaslea/entrenatzailea eta, bereziki, guraso eta 
lagunak. 

 
6.1.2.2. Gurasoen jarrera, beren seme alaben kirol-jarduera fisikoaren aurrean 
 
Gurasoek beren seme-alaben kirol-ohituren inguruan dauzkaten jarreren 

artean, nagusitu egiten da kirola egitera animatzen dituztenena (% 77,0). 
Gurasoen % 16,5ari, nerabeen esanetan, betiere, berdin zaie edo ez die axola 
beren seme-alabek kirola egiten duten edo ez, % 4,8k muga edo baldintzaren 
bat jartzen dietela adierazten dute eta azkenik, %0,3k adierazi dute ez dietela 
uzten kirola egiten. Jardueraren antolatze maila eta lehiakortasunaren arabera 
animatzen dituztenen artean ez dago alde handirik, baldin eta kirolik egiten ez 
dutenen kasua baztertzen badugu. Halaber, behartu egiten dituztenak ere 
badira, % 1,4. Hurrengo  taulan ikus daitezke emaitzak: 
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6. GRAFIKOA. GURASOEN JARDUERA FISIKOA ETA NERABEENA. 
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16.TAULA. GURASOEN JARRERA EUREN SEME ALABEN KIROL-JARDUERA FISIKOAREN AURREAN 
 
    SEXUA IKASTETXEA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
ikastetxea 

IES Lasarte 
Usurbil 

Kirola egitera behartu naute 1,4 1,5 1,2 1,5 1,1 
Kirola egitera animatu naute 77,0 80,0 74,5 80,1 70,3 
Berdin izan zaie, ez dira arduratu 16,5 13,1 19,3 12,9 24,2 
Onartu arren, kirola edo ariketa egiteko unean 
mugak/baldint 4,8 4,6 5,0 5,0 4,4 
Ez didate kirala egiten uzten 0,3 0,8 0,0 0,5 0,0 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 291 130 161 201 91 

 
    JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA 

  GUZTIAK 
Kirol bat behintzat 

federatua 
Lehia bai, baina ez 

federatua 
Lehiarik gabeko 

jarduera 
Kirolik ez du egin 
azken hilabetean 

Kirola egitera behartu naute 1,4 1,5 0,0 1,8 0,0 
Kirola egitera animatu naute 77,0 83,2 84,6 71,8 52,6 
Berdin izan zaie, ez dira arduratu 16,5 11,7 15,4 19,1 36,8 
Onartu arren, kirola edo ariketa egiteko 
unean mugak/baldint 4,8 3,6 0,0 7,3 5,3 
Ez didate kirala egiten uzten 0,3 0,0 0,0 0,0 5,3 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 291 137 26 110 19 

 
Eztabaida taldeetan gurasoek jarduera fisikoa beren seme-alabekin 

partekatzeko duten zaletasunari buruzko galderaren inguruan  honako 
erantzunak jaso dira:  
 

"(...) beti gustatu izan zait, lotura handiko unea da, baina 13-14 urterekin ia ezinezkoa da 
beraiekin partekatzea". (Guraso Elkarrizketa 2). 

 
“(…) praktikatu ez, partiduetara eramatea bai”. (Guraso Elkarrizketa 3). 
 
“(…) lehenago joaten nintzen, baina orain,…”. (Guraso Elkarrizketa 8). 
 
“(…) saiatzea bat da, berak nahi izatea bestea. Gero eta zailagoa egiten zait berarekin 

ados jartzea. Oso kasuala izaten da”. (Guraso Elkarrizketa 5). 
 

Erantzunek bi iritzi desberdindu eskaini dituzte: alde batetik, seme-
alabekin kirola egiteak GHren onarpen zabalagoa laguntzen duela dioena. 
Beste aldetik, iritziek alde horien arteko loturarik ez dagoela adierazten dute: 

 
“(…) bai, nik baiezta dezaket. Gure seme-alaben kirolean parte hartzen dugun gurasoak 

prestatuagoak gaude, gure artean kirolaren eta GHren balioez hitz egiten dugu". (Guraso 
Elkarrizketa 1). 

 
"(...) ez, nahiz eta eskolaz kanpoko kirolean parte hartu, GHko programa ez baitugu 

ezagutzen, ez dakigu zer egiten duten GHn". (Guraso Elkarrizketa 2). 
 
"(...) interesgarria eta beharrezkoa litzateke GHko programak eta eskolaz kanpoko 

jarduerak kontrastatzea helburu komuna lortu ahal izateko". (Guraso Elkarrizketa 6). 
 
Sexuaren aldagaian, desberdintasun nabarmenak antzeman dira: aiten 

iritzia amena baino positiboagoa da. Elkarrizketako galderaren erantzunek 
guztien adostasuna baieztatzen dute. 

 
 Nahiz eta iritzi horren arrazoiei buruzko hainbat adierazpen aurkitu, 

elkarrizketatutako emakumeek egungo kirol-mugimenduan matxismo-
sentimendua antzematen dute: 
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“(…) gizarte matxista. Kirola gizonarena da gehiago, nahiz eta orain ezin den hori esan, 
baina nigan ideia horrek irauten du". (Guraso Elkarrizketa 7). 

 
“(…) parte hartzen dutenaren aitzakia begiratu beharko litzateke. Nabarmentzen ez 

direnean jada ez dute ezta partiduetara eramateko gogorik izaten". (Guraso Elkarrizketa 4). 
 
"(...) hasieran, poz handiz abiatzen gara, baina pixkanaka itzaltzen doa eta beste jarduera 

batzuei garrantzia emateko joera dugu". (Guraso Elkarrizketa 4). 
 

Beste irakasgai batzuekin alderatuta GHri ematen dioten garrantziari 
dagokion eztabaidan, elkarrizketaren erantzunek honakoa baieztatzen dute: 

 
“(…) garrantzia gehiago ematen zaie gainerako irakasgaiei”. (Guraso Elkarrizketa 7). 
 
“(…) berdina behar luke, baina garrantzi gutxiago ematen zaio”. (Guraso Elkarrizketa 5). 
 
“(…) nire ustez, beste irakasgai batzuk garrantzitsuagoak dira”. (Guraso Elkarrizketa 4). 
 
“(…) GHk garrantzia gutxiago duela esango nuke, hori bai, ikastetxearen eta irakaslearen 

araberakoa da”. (Guraso Elkarrizketa 2). 
 
Iritzi hori oinarritzen duten arrazoiak, funtsean, ikaslearentzat ezagutzazko 

gisa hartutako irakasgaiek (Matematika, Hizkuntzak...) bere etorkizunean duten 
garrantzian oinarritzen dira. 

 
Sexuaren aldagaian, desberdintasun nabarmenak antzeman dira: 

emakumeen iritzia gizonena baino positiboagoa da. Elkarrizketan antzeman 
den arrazoi nagusiena ama seme-alaben hezkuntzaren segimenduaz 
arduratzen den familia-kidea izan ohi dela da eta beraz, ikastetxeko hezkuntza-
errealitatetik gertuago dago eta GH zein egoeratan dagoen argiago ikus 
dezake: 

 
“(…) amek beren seme-alaben hezkuntzari arreta gehiago eskaintzen diote, uste dut aitei 

pasa egiten zaiela, aitaren interesa lehiakorragoa da, bere zaletasuna transmititzearena soilik”. 
(Guraso Elkarrizketa 3). 

 
“(…) amak gehiago gaudelako haurren gainean, beren ikasketez gehiago arduratzen gara 

orokorrean, aitek, agian, osotasuna gehiago ikusten dute”. (Guraso Elkarrizketa 5). 
 
“(…) gizarte-ereduak bizitzaren esparru guztietan daude markatuta, bai eta kirolean ere. 

Ez du beste irakasgai batzuk duten garrantzia". (Guraso Elkarrizketa 4). 
 
Gurasoek GHren inguruan egiten duten balioespenaren pertzepzioari 

dagokionez, elkarrizketek "erlatiboki negatiboa" den iritzia islatzen dute. Egoera 
horren arrazoi gisa, GHri, oro har, ematen zaion aitorpen eta garrantzi eza 
adierazten da: 

 
“(…) gurasoek GHri oso garrantzi gutxi ematen diotela antzematen dut, nahiz eta hori 

esaten diezunean garrantzitsua dela esaten duten”. (Guraso Elkarrizketa 1). 
 

Balioespenaren arabera beste irakasgai batzuekin alderatuz GHren 
garrantziari buruzko iritzi gehienek bat egiten dute: beste irakasgai batzuen 
balioespenaren garrantzia lehenesten da GHren aurrean. Beren ustez, 
ezagutza-irakasgaiak dira egungo hezkuntza-sistemaren barruan eredua 
markatzen dutenak, selektibitatean, Unibertsitaterako hauta-proban, lan-
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munduan sartzerakoan, etab.; baita GHren balioespena esanguratsua ez dela, 
erraza dela, etab. pentsatzen dutelako ere. 

 
“(…) arraroa badirudi ere, ezagutzei eta kulturari garrantzia gehiago ematen zaiolako 

fisikoari baino, nahiz aztiro gauza aldatzen doan”. (Guraso Elkarrizketa 8). 
 
“(…) beti pentsatu izan da GH "maria" dela eta beti gainditu izan dela, ez da 

matematikarekin bezala, GHn, nire ideiaren arabera, ia mundu guztiak gainditzen du”. (Guraso 
Elkarrizketa 7). 

 
“(…) irakasgaiaren ezaugarri metodologikoengatik, haurrentzat benetako asaskaldi bat 

baita”. (Guraso Elkarrizketa 8). 
 
Exijentzia-mailaren arabera irakasgaiaren garrantziari dagokionez, 

erantzun gehienek baieztatzen dute, gurasoentzat, gainditzen zailenak diren 
irakasgaiak beren seme-alaben prestakuntzarentzat garrantzitsuagoak direla. 
Elkarrizketetan, irakasgaien exijentzia-maila desberdinak justifikatzen dituzten 
hainbat arrazoi eman dira: 
 

■ Ezagutza-irakasgaiek etorkizunarekiko eskaintzen dituzten aukerak 
GHren aldean: 

 
“(…) gurasoen ustez, irakasgai batzuk lana aurkitzen lagunduko baitiete. (…) Haur batek 

Medikuntza, injineritza, Arkitektura... ikasi nahi badu, GH ez dago karreran, eta beraz, 
gurasoek, eman behar diotenari emango diote garrantzia”. (Guraso Elkarrizketa 7). 

 
■  Irakasle bakoitzak irakasgaiekiko duen irizpideagatik: 
 
“(…) nire ustez, gurasoekin baino irakasleekin du zerikusia. Irakasle batzuk beren 

irakasgaiei beste batzuei baino garrantzi gehiago ematen diete; orduan, zure semeari gehiago 
exijitu behar diozu irakasgaia gainditu eta mailaz pasatzea nahi baduzu". (Guraso Elkarrizketa 
5). 

 
GHren irakaskargari eta ordutegiaren banaketari dagozkion erantzunek, 

adostasun osoz, irakasgaiaren irakaskarga nahikoa ez dela islatzen dute. 
Ikaslearen garapen psikomotorraren garrantziari egiten diote erreferentzia, 
ikasleengan dagoen sedentarismo-mailari aurre egiteko beharra baieztatuz. 
Bestalde, irakasgaiaren helburuak lortzeko funtsezko baliabidetzat dute: 

 
“(…) ez, astean 2 ordu dituzte, hori da exijitzen zaiena, tokatzen dena, baina ez da 

erreala, nahikoa. Irakasgaiak GH du izena eta horretarako denbora gehiago behar da, baina ez 
da ezer lortzen, ez eta egin behar dena egitea ere". (Guraso Elkarrizketa 4). 

 
“(…) haurrak oso sartuak baititugu ordenagailuan, telebistan, ariketa gutxi egiten dute eta 

gimnastika behar dute, bereziki, beren gorputza, bizkortasuna, mugitzea, GHn asko ematen 
den adiskidetasuna ezagutzeko”. (Guraso Elkarrizketa 3). 

 

Beren seme-alabek jasotzen duten GHren edukiez eta helburuez duten 
ezagutza-mailari dagokionez, gurasoek irakasgaiaren ezagutza eskasa dutela 
adierazi dute, beren eskolako garaiko GHko erreferentziak soilik eta ez gaur 
egungoak dituztela baieztatuz. Halaber, gurasoek ez dutela irakasgaiaren 
inguruan duten ezagutza eza aitortu nahi adierazi dute eta, azkenik, GHren eta 
Kirolaren kontzeptuen artean nahasmena dagoela islatu da. 
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“(…) guraso gehienek ez dugu ideiarik helburuen inguruan, ez eta edukienean, ia ezer ez 
dugu ezagutzen. Ez dugu informaziorik jasotzen edo ez diogu garrantzirik ematen, GH 
kiroldegira irten eta baloiari lau ostiko ematea dela uste baitugu”. (Guraso Elkarrizketa 7). 

 
“(…) zero, ordutegia, GH zein egunetan den dakigu eta zertxobait gehiago” . (Guraso 

Elkarrizketa 2). 
 
“(…) nire ustez, ikasketa-maila altuagoak ezagutza eta ardura gehiago adierazten du zure 

seme-alaben hezkuntzarekiko”. (Guraso Elkarrizketa 6). 
 

Hezkuntza-sisteman GHren balioespen orokorrari dagokionez, gurasoek 
irakasgaien hezkuntza-balioa hezkuntza-sistemak baldintzatzen duela uste 
dute. Gainera, GHk, ezagutza-irakasgaien aldean, etorkizunarekiko eskaintzen 
dituen aukerak eskasak direla uste dute.  
 

6.1.2.3. Kirolaren egituran familiek betetzen duten eginkizuna 
 

Familiek eskola-kirolaren garapenean bete behar duten eginkizunari 
buruzko iritzi desberdinak zirela-eta, azpi-galdera hau egitea erabaki zen: Nola 
bidera daiteke familiek kirolaren  antolaketan duten egitekoa, sinergia 
positiboak lortzeko eta ez kontrakoa? 
 

Pentsamendu ezkorren artean egon da/dago batez ere eskola-kirolean 
parte hartzen duten gurasoek lagundu baino gehiago enbarazu/traba egiten 
dutela. Egun, ordea, ikuspegi hori aldatzen ari da, eta, beraz, positibotzat 
hartzen da familiek eskola-kirolean parte hartzea. Ikuspegi aldaketa hori eskola-
kirolaren antolaketa-premien ondorio izan daiteke (garraioa...), bai eta parte-
hartze horrek jarduerari berari ustez dakarzkion onuren ondorio ere (onurak 
argiak dira, ez dago horri buruzko eztabaidarik). 

 
Lasarte-Oriako eragileek emandako eztabaida  erantzunetan islatzen da 

gurasoen parte-hartzea eskola-kirolean, oraindik ere, oso kaskarra  dela. 
Errealitate hori hor dago, baina ikusiko den bezala, pertsona batzuentzat gero 
eta hobeto ikusita dago. 

 
Hasteko, gurasoek eskola-kirolean parte hartzeari buruz duen iritzia aipatu 

behar da:  
 
“(…) joera orokorra familia ahalik eta urrunen izatea da, dio elkarrizketatuak. Baina nik 

uste dut kontrakoa behar lukeela. Familiak ahal den hurbilen egon behar du, hainbat arrazoi 
direla-eta. Lehenengoa: haurraren hainbat jarrera gertutik jarraitzea ezinbestekoa dugu; 
aspaldian oso aldenduta ikusten dut garai bateko “gertuko laguntza” hura. Bigarrena: familiek 
ordaintzen dute eskola-kirola; egiaz, eskola-kirola familiek eskolako aurrekontuari egiten 
dizkioten ekarpenen bidez ordaintzen da, zati handi batean eta antolakuntza horren parte bat 
ere bagara. Eta hirugarrena (funtsezkoena): eskola-kirola kudeatzen duten pertsona gehienak  
bere garaian gurasoak izan dira nahiz eta gaur egun Lasarte-Orian guztiz aldatu den". (Udal 
Kirol teknikaria 2). 

 
Sortzen diren itxaropen faltsuei buruz ere bada iritzirik: 
 
«(…) jarrera arazo larriak ikusten ditugu guraso batzuen aldetik.  Amets gaizto gehiegi 

dago gerora izan daitezkeen horretan; itxaropen faltsu horien ondorioz, bada epe motzera 
jarduera guztiak uzten dituztenak ere”. (Kirol Elkartea 1). 
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Errealitate hori neurri batean egia izan arren, eragile bat ez dator bat ahal 
duten neurrian Lasarte-Oriako eskola-kirolean beren ekarpena egiten duten 
familia guztiekin. 

 
“(…) familiei dagokienez, nire iritziz familia askok ondo betetzen dute haurrak bultzatzeko 

eta laguntzeko lana. Beste askori ez zaie askorik importa. Ardura osoa edo gehiena besteen 
baitan uzten dute”. (Eskola kiroleko kirol koordinatzailea). 
 

Parte-hartze hori zuzendu nahian, jasotako erantzunen artean zenbait 
ideia edo bide proposatu dira, familien parte-hartzea bideratu ahal izateko. 
Tartean honako hauek: 

 
“(…) berriz ere itzuli beharra dago orain urte batzuk gure gurasoek jarduten ziren 

modura. Hau da entrenatzaile lanak eginez”. (Guraso Batzordea 7). 
 
“(…) gainean egotea bakarrik ez da aski. Begiraleekin eta ikastetxeko koordinatzaileekin 

zerbait adostu eta aurrera bideratu beharra dago. Urrunegi ikusten dut antolatzaile batzordea 
eta eskola-kirola dinamizatzaileen arteko lotura”. (Guraso Batzordea 8). 

 
“(…) parte-hartze edo bideratze lanak ez ditugu ondo egiten edo ez dugu asmatzen. 

Eskola-kirolean edo kirol federatuan gauzak zeharo desberdin ikusten dituzten gurasoez 
hurbilduta gaude“. (Kirol Elkartea 2). 

 
Gure eragileek lehenetsi beharreko beste alderdi batzuk ere aipatu 

dituzte; esaterako, kirolen bat egin nahi duten pertsona guztien parte-hartzea 
bermatzeko premia. Horri dagokionez, eragile batek honela dio: 
 

 “(...) hasteko, esan behar dugu kirolean parte hartu nahi duen pertsona orok parte har 
dezakeela edo parte hartu beharko lukeela. Txiki-txikitatik egoten baitira hautaketa-irizpideak. 
Eta hori oso zaila da onartzen; izan ere, hautatzen ez dituzten haur horiek ez dute sarritan 
beste jarduera bakar batean ere parte hartzen; horregatik, oso garrantzitsua da hautaketa-
prozesurik ez egitea edo beste bide batzuk jorratzeko ahalegina egitea”. (Guraso Batzordea 7). 

 
Laburbilduz, gurasoen eragina argia eta nabarmena dela azpimarratu 

behar da, baina errealitateak beste zerbait adierazten du. Hala ere, familiek 
Lasarte-Oriako kirolean duten parte-hartzeari buruzko ikuspegia oso mugatua 
da, oro har. Printzipioz gatazkarekin lotzen da batez ere DBH mailako adinetan 
(12-16); hau da, jarduera hori gauzatu behar den heziketa-eremuarekin bat ez 
datozen itxaropenak transmititzearekin. Deigarria da, bestalde, proposatutako 
ikuspegia hain murritza izatea, kasu zehatzen batean izan ezik guraso askok ez 
dute hain garbi jarduera honen iparra non jarri daitekeen. Hala ere, kirolean 
esku hartzen duten administrazioek nahiz eragile guztiek ezinbesteko erronka 
izango dute familia horiek bideratzea, proposatutako helburuak lortzeko bidean 
eraginkorragoak izan daitezen. 

 
Irudi orokorraren baitan jarri beharra dago gero eta inplikazio txikiagoa 

egotearena. Herri mailako kirol-jardueren gizarte-inplikazioa ez dirudi bere 
onenean dagoenik. Eragileek gizarte-inplikazioaz hitz egiten dutenean, galera-
ikuspegi bat islatzen da haien diskurtsoetan. Erakunde eta elkarte bakoitza 
berera doala, hori da eragile batzuen ustetan, nagusitzen ari den joera, 
inplikazio sozialaren kaltetan: indibidualismoak sustrai sendoak egin dituela 
gure gizartean; elkarlanaren kaltetan, lehiakortasunaren balioak sustatzen 
dituela egungo gizarteak; erosotasuna estimatzen dela egun, nagusiki; 
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gizartean bezala, nerabeetan ere bakoitza berera doala… Honako aipagaiek 
sostengatzen aurreko irudipena: 

 
“(...) kirol munduaren egunerokotasunean bizimoduaren gizarte-ehundura izan diren 

elkartasun-jarreren falta ere sumatzen dute eztabaida taldeko kide batzuek: auzoetako eta 
eskoletako entrenatzaileak izateko boluntarioen gabezia edo ikaskideen arteko elkartasun-
jarreren galera aipatu dituzte gurasoek”. (Guraso Batzordea 3 eta 7). 

 
Bada iritzirik ere, lehiaketa sistimak ez duela neska eta mutilen arteko 

harremana hobetzeko aukerarik ematen, bakoitza bere aldetik ari dela etsipena 
gestionatzen, eta abar. Bere mugak ezagutzeko, errespetatzeko, eta muga 
horien barruan hazi eta hezteko irtenbide berriak derrigonez adostu eta finkatu 
beharra dagoela adin honetako nerabeekin. Topikoak  eta aurreiritziak alde 
batera utzi eta, parte hartze eskema berrietara murgildu beharrean dago eskola 
eta bere inguru osoa. 

 
Famili exijentziak erabat aldatzen ari diren honetan, mutilei zein neskeei 

berdin ez zaiela eskatzen dioen ahotsik ere bada. Neskei, aldiz, gutxiago 
eskatzen zaie mutilei baino.Kirol emaitza eta emaitza akademikoen artean 
aukeratu behar bada, familiek ikasketetan nabarmentzeko eskatzen diete 
neskei, baitaude kirolean baino irteera hobea dutela. Horrela geratzen zen 
jasota Diez Mintegi eta Guisasolak (2003) egindako ikerketan, bide beretik 
zihoazen. Sentsibilitate horiek berberak jasotzen dituzte Vizcarrak (2004) eta 
Gonzalez Suarez-ek (2007), esaten dute kirolean segitzen duten neskak, 
familiatik bultzada gehien jasotzen dutenak direla. Lasarte-Oriako DBHko 
nesken kirol arloa aztertu ondoren, begi bistakoak dira honako hauek: lehenik, 
ez dago egitura edo apostu  sendorik bide hau jorratu al izateko, bigarrenik,  
emakume nerabeek kirola uzteko arrazoien artean gutxi balioetsia izatearena 
legoke, eta, azkenik, orain arte oinarrian asmatu ez izanarena. 

 
Subjektu indibidualizatuaren begiradan mundu guztia norbere interesen 

arabera mugitzen da. Gizarte-bokazioa adierazten dutenenganako mesfidantza 
eta parte hartzen duten nerabeei buruzko irudi eskasa ere agertu izan ohi da 
eragile hauetako batzuen diskurtsoetan. Sarritan ideia handi eta hitz potoloekin 
mesfidati, kezkatzen dituzten kirol jardueraren gaineko proposamen eta jarrera 
zehatzak eskatzen dituzte, batez ere, gurasoek. Kirol eragile askoren arteko 
aurreiritzi eta funtzionbamendu itxiak ez dituzte gustuko. Ez dute zentzurik, 
arazoen konponbideak proposamen eraikitzaileak eskatzen ditu eta. 
 

6.1.2.4. Lagunen eta nerabeen kirol-jarduera fisikoa  
 

Harreman argia antzematen da nerabeen eta euren lagunen kirol-ohituren 
artean: lagunek zenbat eta kirol gehiago egin, nerabeek orduan eta kirol 
gehiago egiten dute. Edo datu horiek bestela irakurrita: zenbat eta kirol gehiago 
egin nerabeak, orduan eta lagun-talde kirolariagoa izango du. Horrela, 
nerabeen lagun guztiek kirola egiten dutenean, % 96,5ek egiten dute, gehiago 
edo gutxiago. Lagun gehienek kirola egiten dutenean, 10etik 9k baino gehiagok 
egiten dute (% 90,2). Lagunek kirola egiten ez dutenean edo lagun gehienek 
egiten ez dutenean, nerabe horien % 59,7k egiten dute kirola, edo, bestela 
esanda, % 40,3k ez dute kirolik egiten. 
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Bistan da ezin direla kirol-jarduera joerak norabide bakarraren ildotik 
ulertu. Konplexuagoak dira nerabeak erakusten dituzten ikuspegiak, jokamolde 
eta jarrerak. Indibidualizazioaren eragina indartsua izanagatik ere, ez du indar 
berdinez eragiten nerabe-sektore guztietan: guztiz exaxola dira batzuk; balio 
kolektiboen bulkadak aski indartsuak dira beste batzuen artean. Aurrerantzean 
zein jarrera indartuko duten? Zaila dirudi hori aurreikustea. 
 

17.TAULA. LAGUNAK ETA NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOA 

 

 GUZTIAK 
Guztiek egiten 

dute 
Gehienek egiten 

dute 
Erdiek edo gutxiagok 

egiten dute 

 Kop. % Kop. % Kop. % Kop.     % 

Ez du kirolik egin azken astean 40 13,8 4 3,5 11 9,8 25    40,3 

Astean 3,5 ordu baino gutxiago 75 26 32 27,8 25 22,3 18    29 

Astean 3,5-6 ordu artean 88 30,4 36 31,3 38 33,9 14    22,6 

Astean 6 ordu baino gehiago 86 29,8 43 37,4 38 33,9 5     8,1 

GUZTIRA 289 100,0 115 100,0 112 100,0 62   100,0 

 
Batezbestekoa Minutu Ordu/Minutu 

GUZTIRA 305,1 5:05´ 

Guztiek egiten dute 363,8 6:04´ 

Gehienek egiten dute 321,7 5:22´ 

Erdiek edo gutxiagok 
egiten dute 166,5 2:47´ 

 
 

7. GRAFIKOA. LAGUNAK ETA NERABEEN KIROL-JARDUERA FISIKOKOA.  
 

Lagunen eta nerabeen jarduera fisikorako ohituren artean, inplizituki, 
“koadrila”ren dimentsioa ukitu nahi izan da. Euskal instituzio horri egin diogu 
galdera. Normala izan daiteke nerabezaroan koadrilaren batean parte hartzea, 
sozializazio modu bat bideratzen baita. Bitxia da, baina, gure uste apalean, 
datuak oso interesgarriak izan dira (ikus 19. taula) Lasarte-Oriako 
nerabezaroen artean.  % 89k badu koadrila deituriko horretan bere lekua eta, 
dutenen artean, mailaz maila mantendu egiten da gainera. Koadrila kontrol 
sozialaren esku indartsuena da gure artean kirolarekin edo kirolarik gabe.  
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Baina gauzak horrela, egungo kirol jarduera-ereduak urruntze- eta 
espezializazio-joerak indartzen dituela uste da. Hortxe  kirol politikaren-
ereduaren dilema: instituzio eta kirol-eragileen arteko talkak edukirik gabeko 
zarata gisa jasotzen dituzte nerabe gehienek; kirolzaletasuna  urrun eta 
hoztasun-bizipenez ezagutzera  eragiten ditu horrek. Baina, urruntze bidean 
dagoen nerabearen  arreta erakartzeko zarata beharrezkoa duela dirudi egungo 
kirolak eta bere inguruak. Gurpilaren jira-birak gauzak bere horretan utzi eta 
urruntze-joerak indartuko ez ote dituen susmoa era hor dago. Gurpilaren jira-
bira iraultzea, hortxe,  agian, nerabeak  eta kirol-jarduera politika bikotea 
elkarrengana hurbildu asmo duen Lasarte-Oriako herriaren erronka. 

 
     18. Taula. NERABEAK ETA LAGUNARTEA.  

 
                   SEXUA IKASTETXEAK MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
 ikastetxea 

IES 
Lasarte 
 Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Ez du koadrilarik 11,0 8,2 13,2 7,6 18,7 13,8 7,1 10,3 13,2 
Bai, badu koadrila 89,0 91,8 86,8 92,4 81,3 86,2 92,9 89,7 86,8 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 302 134 167 211 91 87 84 78 53 

 

  
 JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA JARDUERA ESTILOAK 

  GUZTIAK 

Kirol  
bat  

behin 
tzat 

 federa 
tua 

Lehia bai,  
baina ez 

 federatua 

Lehiarik 
 gabeko  
jarduera 

Kirolik  
ez du  
egin  

azken  
hilabetean 

Ohiko  
talde  
kirola  
bai 

  Areto  
E  

kintzak 

Arte 
Martzi 
alak 

  

Kirol  
ekolo 
gikoak 

Euskal  
joko- 

kirolak 

Bestelako 
ariketa  
fisikorik 

Ez du  
kirolik  
egin  
azken 
 hila 
betean 

 

Ez du 
 koadrilarik 11,0 3,6 11,1 17,1 25,0 9,4 17,5 0,0 10,1 0,0 13,3 25,0 
Bai,  
koadrilarik  
badu 89,0 96,4 88,9 82,9 75,0 90,6 82,5 100,0 89,9 100,0 86,7 75,0 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu 
 kopurua (n) 302 140 27 111 24 53 40 13 129 28 15 24 

 
Datu horiek hauxe adierazten dute: federatuen artean edo talde-kiroletan 

ematen da koadrila ezaren portzentajerik txikiena (% 3,6) eta  kontrakoa (% 25) 
egiten ez dutenen artean. Beraz, kirola egiteak koadrila osatzea ahalbidetzen  
duela begi bistakoa da.  

 
Laburpen modura, jarduera fisikoaren praktikan eragina duten faktoreei 

dagozkien emaitza esanguratsuenak aurkeztuko dira:  
 
• Gizartearen babesa 
 
Elkarrizketetan eta eztabaida taldeetan islatu denez, genero-erreferentziak 

garrantzitsuak dira gizarte-babesaren pertzepziorako. Ama eta ahizpek 
neskengan eragina dute eta aitek semeengan. Helduek gizarte-babes gehiago 
eragiten dute subjektu gazteengan, baina adinean aurrera egin ahala, lagunak 
dira eragin handia dutenak.  
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• Ereduaren eragina 
 
Elkarrizketatu ditugun nerabeek duten pertzepzioaren arabera, beren 

gurasoek babesa adierazten badiete ere, beraiekin batera ez dute jarduera 
fisikorik egiten. Hori gertatzen denean, jarduera fisikoa beren genero bereko 
pertsonekin egiten dute. Amak eta lagunak eredu gisa eragin gehien duten 
pertsonak direla antzematen da. 

 
• Gizartearen eragina 
  
-Gizartearen eragina garrantzitsuagoa da genero bereko pertsonen artean. 

Gazteenak gizartearen eraginekiko sentikorragoak dira. 
 
-GHko irakaslea gizartearen ikuspuntutik eragin handikoa da jarduera 

fisikoko maila baxuagoa adierazten duten subjektuen artean. Lagunak, aitak eta 
amak dira gizartearen ikuspuntutik eragin handiena dutenak. 

 
Lasarte-Oriako kasua aztertu ondoren, ez dirudi, ordea, momentuz 

egitasmo erraza. Nerabeen ikuspegi nagusiak talka egiten du egungo kirol 
ereduarekin. Egun duten estrukturarekiko ikuspegi kritikoa eta mesfidatia 
adierazten dute lasartear nerabe askok. Urruntasuna eta hoztasuna dira horren 
adierazleak. Kirol-politika egiteko beste molde bat eskatzen dute, orokorrean, 
nerabeek: nerabeen kezka eta beharretatik hurbilagoa, herritar eta nerabeen 
iritzia kontuan hartuko duena, arazo zehatzak konpontzeko elkarlan-jarrera 
eraikitzaileak erakutsiko dituena. Hori da, orokortuz, nerabeek eskatzen dutena 
nahiz eta nahiaren iparra non dagoen garbi ez adierazi. 
 

Atala amaitzeko, Welk-en ideia bat azpimarratu nahi da: Gizarte-eragile 
guztiei eta, bereziki, ikastetxeei esfortzu osagarri bat eskatzeko unea iritsi da 
gaur egungo adierazleak igo ahal izateko. Ikastetxeak, gaur egun, 
gomendatzen den jarduera fisikoko kopurua bermatzetik oso urrun daude, are 
gehiago Euskal Herri mailan GHko asteko orduak murrizteko azken joera 
kontuan hartzen bada. 
 

6.1.3. Lasarte-Oriako nerabeak zein kirol-jarduera fisiko egiten duten eta 
zein kiroletan aritzen diren.(I) 

 
Atal honen bidez, oro har, aztergai ditugun herritarren taldeen kirol-jarduera 

ezagutu eta zein den aztertzea nahi izan da. Gaur egun, kirol postmodernoa 
sistema ireki gisa ulertu behar da, kirol tradizionalari dagozkion praktika eta 
ikuskerak erlatibizatzen dituzten praktika eta ikuskera berriak biltzen dituen 
gizarte-sistema baita (Puig eta Heinemann, 1991), azken urteotan kirol-jarduera 
fisikoen eskaintzek izan duten -eta ziur aski, etorkizunean hala jarraituko duen- 
gorakada ahaztu gabe. Hori dela eta, beharrezkoa izan zaigu nerabe 
lasartearrek egungo kirol-jarduera fisikorako dituzten zaletasunak zeintzuk diren 
eta beren aisialdia zein jarduera fisikorekin betetzea gustatuko litzaiekeen 
jakitea. 
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Kirol aniztasuna ageri da Lasarteko nerabeen artean: irekian galdetuta, 50 
kirol aipatu dizkigute elkarrizketetako 314 gazteek. Aldeak, hala ere, handiak 
dira kirol batzuetatik besteetara: gehien egiten dituztenetatik hasi (futbola, 
bizikleta, saskibaloia, atletismoa, tenisa…)  dira hurrenez hurren ohikoenak. 
Halaber, hurrenez hurren, azken hamarkadan gorakada handia izan dutenak 
aipatu behar dira, hala nola, dantza garaikidea eta orotariko dantza motak; 
horiek, lehiarik gabeko ikuspuntutik eta osasun zein harremanen aldetik gero 
eta hobeto ikusiak dira nesken aldetik. Nabarmen atzean ageri dira gutxienek 
egiten dituzten kirolak. 
 

Bizikleta eta mendiaren suspertze hain nabarmena gizarte postmodernoa 
ematen ari den aldaketaren barruan kokatu behar da. Lehiaren inguruan 
tradizio handia izan duen futbolaz gain, lehiarik gabekoa eta modu librean egin 
daitezkeen jardueren indarberritzea nabarmena da Lasarte-Oriako gazteengan. 
 

Hurrengo orrialdean dira ikusgai 2009-10 ikasturtean zein kirol-jarduera 
fisikoan aritzen diren : emaitza gordinak. 
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19. Taula. LASARTE-ORIAKO NERABEAK ZEIN KIROL-JARDUERA FISIKOETAN ARITZEN DIREN  
 

Kirol 
Modalitateak 

Kop. Kasuen  
ehunekoak (%) 

Futbola 127 44,9 

Bizikleta 86 30,4 

Saskibaloia 81 28,6 

Atletismoa 51 18 

Tenisa 35 12,4 

Igeriketa 33 11,7 

Dantza garaikidea 30 10,6 

Dantza 30 10,6 

Eskupilota 23 8,1 

Karatea 18 6,4 

Mahai-tenisa 16 5,7 

Mendia 16 5,7 

Ibiltzea 13 4,6 

Pala 10 3,5 

Irristaketa 10 3,5 

Break dance 9 3,2 

Gimnasia 9 3,2 

Judoa 8 2,8 

Skate 6 2,1 

Surfa 6 2,1 

Frontenisa 6 2,1 

Boleibola 5 1,8 

Errugbia 4 1,4 

Zaldiketa 4 1,4 

Euskal dantza 3 1,1 

Gimnasia erritmikoa 3 1,1 

Aerobika 3 1,1 

Irristaketa artistikoa 3 1,1 

Squashaa 2 0,7 

Eskalada 2 0,7 

Klakea 2 0,7 

Zesta-punta 2 0,7 

Padela 2 0,7 

Kick boxing 2 0,7 

Street bike 2 0,7 

Bikeparka 2 0,7 

Minimotoa 1 0,4 

Waterpoloa 1 0,4 

Beisbola 1 0,4 

Yoga 1 0,4 

Harri-jasotzea 1 0,4 

Ehiza 1 0,4 

Pisu altxatzea 1 0,4 

Batuka 1 0,4 

Dirt jumpa 1 0,4 

Arku tiraketa 1 0,4 

Borroka 1 0,4 

Sambo 1 0,4 

Areto-futbola 1 0,4 

Parkour 1 0,4 
Kirolik ez azken 
hilabetean 31 9,9 

GUZTIRA 314 100,0 

 

Oharra: Kirola egiten ez dutenak 31 dira, besteak, 
 erantzun anitzekoak direnez, GUZTIRA ez da % 
 ehun  ateratzen 

 



VI.KAPITULUA: Ikerketaren emaitzak 

 

 337 

Datuen arabera, Lasarte-Oriako nerabeen kirol-partaidetzarik handiena, 
talde kirol tradizionaletan, futbola (% 44,9) eta saskibaloian (% 28,6) kokatu 
behar da, baita bakarkakoetan ere, bizikleta (% 30,4) izanik 
seinalatuenetarikoa. Oso urruti gelditzen dira eta % 2ren azpitik, boleibola (% 
1,8), waterpoloa (% 0,4), beisbola (% 0,4) eta areto-futbola (% 0,4).  
 

Orokorrean, bakarka egiten diren kirolen artean, bizikleta (% 30,4),  
atletismoa (% 18,0), tenisa (% 12,4), igeriketa (% 11,7), eta dantza garaikidea 
zein dantza klasikoa (% 10,6) modalitateak kokatu behar dira  hurrenez hurren. 
Ehuneko hamarretik behera, eskupilota (% 8,1), karatea (% 6,4), mahai-tenisa 
(% 5,7), mendia (% 4,6), ibiltzea (% 3,5), pala (% 3,5) eta irristaketa dira 
aipagarrienak. 

   
Kirol ekologikoa edo natura-jardueren inguruan, mendiko jarduerak  (% 

5,7) dira hautatuenak, zaldiketa (% 1,4) eta bizikletarekin egiten diren beste 
jarduerekin batera: dirtump, stret bike, bike-park, etab. 
 

Harrigarria bada ere, korrika egiteari dagozkion (footing, jogging…)  
ohiturak ez dira atzematen adin-tarte horietan. Atzean gelditu da 90eko 
hamarkadan hain popularra bihurtu zen ohitura hura eta, atzetik hainbat 
arrakasta izan zuten karrerak antolatzeari ekin zitzaionekoa. Egungo eredu 
herrikoiari begiratuz gero, adinean aurrera doazen heinean lortuko dute afizioa. 

 
Portzentajeen datuak ikusi ondoren, agerian gelditzen da Lasarte-Oriako 

nerabeen jarduera fisikoaren estiloak kokatzean, abentura, auto-atseginezko 
jarduerak eta gorputz estetika-runtz doazela: aerobika, arku-tiroa, tenisa, 
pisu-altxatzea, mahai-tenisa, squasha, igeriketa, klakea, joga, irristaketa 
artistikoa, padela, frontenisa, break dance, gimnasia erritmikoa, gimnasia, 
batuka, dantza garaikidea… Adin-tarte bereko aurreko daturik ez badugu ere, 
esan, Mussino-k (2004) Italiako Prato probintzian eginiko ikerketan antzeko 
datuak ematen direla. Bertan, leku itxian eta gimnasioetan egindako 
modalitateak ageri dira hautatuenak. Kontradizioa dirudien arren, kirol-
sistemaren barruko aldaketek bere dinamika zein joerak  aldatzera ekarri du 
eta, neurri handi batean, aniztasuna eta konplexutasuna bultzaraztea 
derrigortzen du. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datuen arabera, eskiaren praktikarik ez da atzematen maiztasun baten 

barruan. Horrek ez du esan nahi haurrek eskirik praktikatzen ez dutenik, baina, 
agerian gelditzen da egun maila eskolarrean bultzatzen bada ere, elite mailako 
kirola bezala kontsideratu beharra dagoela adin horietako azalpenek adierazten 
duten moduan.  
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8. GRAFIKOA. LASARTE-ORIAKO NERABEAK ZEIN KIROL-JARDUERA FISIKOTAN ARITZEN DIREN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Modalitate desberdinen nahaspila horretan oso garrantzitsua da iparra ez 

galtzea eta, une oro, zein lekutan gauden jakitea. Lehenik, argi izan behar da 
historian zehar azaldu diren kirol-adierazpen desberdinen (joko helenikoak, 
lehiaketa bizantziarrak, Erdi Aroko trofeoak, pilota-jokoak, egungo gizarteko 
aisialdi- eta olgeta-jarduerak) artean egin litezkeen konparazioetan, jarduera-
mota horietan benetan dauden antzekotasunak baino ez gara bilatzen saiatu 
behar, faktore askoren artean, beren arteko denbora-tartea eta testuinguru 
soziokulturala hartu behar baitira kontutan. Weule-k (1925) —Blanchard eta 
Cheska-k (1986) aipatua— kirolaren jatorria eta garapena landu zituen konpara 
daitezkeen etapen arabera. Etapa horiek, oro har, kultura dute ezaugarri eta 
azterketa horren ondorioa honako hau da: desberdintasun handiak aurki 
daitezke gizon primitiboaren kirolen (egokitzapen-, biziraupen- eta defentsa-
arazoak konpontzea) eta gizon modernoaren kirolen (bere gorputza hobetzea, 
lehiatzea eta gustu hutsez egitea) artean. Bigarrenik, kirolaren izaera, edozein 
eboluzio-prozesu kulturaleko mailatan, hiru aldagai nagusiren emaitza dela 
hartu behar da kontutan (Bourdieu,2000): azpi-sistema mota, egitura 
soziopolitikoa, aldagai geografiko eta ekologikoak. 
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Ikasleen elkarrizketetan, kirol-jarduera fisikoetan parte hartzeko interesa 
sasoi fisikoari eustearekin eta osasunari lotutako onurekin lotutako arrazoiek 
bultzatzen dutela islatu da. Hain zuzen ere, neskentzat, arrazoi baloratuenak 
osasunarekin, metatutako energia askatzearekin eta norberaren itxurarekin 
lotutakoak badira, mutilentzat, beren burua gainditzearekiko eta lehiarekiko 
zaletasuna dira. Zentzu horretan, genero-jokoak GHrekiko jarreretan rol 
garrantzitsua dira. Zenbait azterketa neska eta mutilen jarrerak alderatzean 
oinarritu dira eta horien arabera, mutilek joera handiagoa dute jarduera 
suspergarri, arriskutsu eta lehiakorrekiko; nesken jarrerek, aldiz, estetika 
azpimarratzen duten eta osasuna eta gizarte-harremanak hobetzen dituzten 
jarduera fisikoekiko joera gehiago dutela adierazten dute (Hellín, 2003). 

 
Ikastetxeko kirol-praktikari dagokionez GHren barruan, elkarrizketatuen 

artean, neskek, GHko eskoletan garatutako zazpi jardueretatik bostekin 
asebetetze-maila baxuagoko adierazle gehiago adierazi dituzte. Dantzaren 
kategorian soilik adierazi dute mutilek neskek baino nahigabe handiagoa. 

 
Kasu batzuetan, GHko eskoletako kirol-jarduera fisikoen eskaintzak ez ditu 

premia horiek islatzen eta alde horrek aukera-desberdintasuna eta nesken 
diskriminazioa adierazten du.  
 

6.1.4. Lasarte-Oriako nerabeak zein kirol-jarduera fisikoetan aritzen diren  
(II): jardueraren antolatze mailaren eta lehiakortasunaren araberako azterketa  

 
6.1.4.1. Egiten duten antolatzaile maila eta lehiakortasuna, maiztasun orokorra  
 
Nerabeen kirol-ohiturak bi multzo handitan banatzen dira: lehena 

federatuena da1, eta bestea, lehiarik gabeko  jarduerena2. Lehenengoan 
gehiago ari dira bigarrenean baino (% 46,2 eta % 36,9). Tarteko multzoa izan 
litekeena, lehia bai, baina ez federatua3, % 8,9k osatzen dute. Azken bi 
jarduera mota horiek batuz gero, agerian gelditzen da joera edo etorkizunerako 
ildoak, modu indibidualean norberak bere kabuz eta lehiarik gabeko jarduerek 
marka dezaketela. 

 
20 . Taula. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, MAIZTASUN 

OROKORRA.  
 

  Kop. Ehunekoak (%)  

Kirol bat behintzat federatua 145 46,2 

Lehia bai, baina ez federatua 28 8,9 

Lehiarik gabeko jarduera 116 36,9 

Ez du kirolik egin azken hilabetean 25 8 

GUZTIRA 314 100,0 

 

                                                           

1 Federazio edo instituzio jakin baten anparoan  antolatua dagoen kirola.   
2Norberaren baitan  egiten den kirol jarduerak. Ludikotasun baten  barruan egiten diren jarduerak, baina hal gertatuz 
gero,  instituzionalizatutakoaren arauak barne hartzen dituenak. 
3Federazioek  eta instituzioek gestionatzen ez dituzten jarduerak dira, baina antolaketa estrukturatua  dutenak 
dira.Hauen barruan azken modalitate berriak sartu behar dira. Errekonozimendu ofizialetik at daudenak eta sarritan 
kontran egon daitezkeen jarduerak dira. 
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Sortzen ari den balioen aldaketa edo zalantzan jartzearekin lotuta, 
Lasartearren kirol-jarduera fisikoa beste norabide batzuk hartzen ari da. 
Lasarte-Orian antzematen den joera hori jada Gómez Fuertes-ek (2000:26-27) 
baieztatua du honakoa dioenean: 

 
"Konpromiso baxuko kirol praktika lehiakorrak eta bezeroen eskaerei 

egokitutako olgeta-lehiaketak, antolamendu arinarekin, iraupen mugatuarekin 
(jardunaldi gutxi) edo asteburuetan edo festa-egunetan egitekoa eta parte-
hartzaileei egokitutako ordutegiekin izango dira XXI. mendeko kirolaren 
etorkizuna, bai eta adin goiztiarrenetan ere". 

 
Elkarrizketen bidez jakin ahal izan dugunez, mutilak dira bide federatua 

neskek baino askoz gehiago aukeratzen dutenak. Nabarmena da, beraz, 
lehiarik  gabeko praktikaren joera neskek mutilek baino joera handiagoa dutela. 

 
“(…) neurri batean askoz atseginagoak ditut erabat antolatuak eta ohiko dinamika baten 

barruan kokatzen direnak". ( 2. zikloa DBH.). 
 
“(…) argi eta garbi ikusten dut nire etxean ere. Lehia dagoen kiroletara errazago 

hurbiltzen da (aita) bai praktika mailan, baita ikusle mailan ere". (2. Zikloa DBH). 
 
“(…) intentsitatea, gogoa edo beharra, norberak gauzatzen ikastea izango zen hoberena. 

Dena antolatua izateak sarritan zerbait mozten dizu”.( 2. zikloa DBH.). 
 

9. GRAFIKOA. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, 
MAIZTASUN OROKORRA.  

 

Lehiarik 
gabeko 

jarduera, 
%36,9

Lehia bai, 
baina ez 

federatua, 
%8,9

Kirol bat 
behintzat 
federatua, 

%46,2

Ez du kirolik 
egin azken 
hilabetean, 

%8,0

 
6.1.4.2.Egiten duten jardueraren antolatze maila eta lehiakortasuna, sexuaren 

arabera   
 
Datuak sexuaren arabera aztertuta, ezberdintasunak nabarmen azaltzen 

dira. Kirol federatua maskulinizatua agertzen zaigu eta lehiarik gabeko jarduera, 
berriz, feminizatua. Mutilek gehiago jotzen dute kirol federatura (% 61,4) eta 
neskek, berriz, lehiarik gabeko jardueretara jotzen dute gehiago (% 46,3). 
Alderantzizko kasuan, kirol federatua egiten duten neskak % 26,5 dira eta 
lehiarik gabeko jarduerak egiten dituzten mutilak % 29,5. 
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21.Taula. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, SEXUAREN 
ARABERA.  

 
 GUZTIAK  Neska         Mutila 

  Kop. % Kop. % Kop. % 

Kirol bat behintzat federatua 145 46,2 36 26,5 108 61,4 

Lehia bai, baina ez federatua 28 8,9 21 15,4 7 4 

Lehiarik gabeko jarduera 116 36,9 63 46,3 52 29,5 

Ez du kirolik egin azken hilabetean 25 8 16 11,8 9 5,1 

GUZTIRA 314 100,0 136 100,0 176 100,0 
 
 

10.GRAFIKOA. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, 
SEXUAREN ARABERA.  
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Bereizketa hori bereziki, neskek praktikaren balio estetiko eta 

olgetakoarekiko duten joeraren aurrean, mutilek sasoi fisikoarekiko eta kirol-
performancearekiko duten joerarekin lotu da. Gainera, Lehen Hezkuntzatik eta 
Bigarren Hezkuntzarako jauziko adinetan ere bere horretan eusten zaio 
bereizketa horri. Hala ere, Bigarren Hezkuntzako ikasleek, elkarrizketan zehar, 
justifikazio horretan sakondu dute, beren ingurunean, generoaren gizarte-
kulturak kirol-jarduera fisikoan dituen aldagaiak txertatuz. Baliteke sakontasun 
hori, gainerako ikasleak baino helduagoak direlako eta beren eboluzio-
uneagatik izatea, beren hitzetan, jarduera fisiko jakin batekiko adierazten duten 
zaletasuna ez baita GHn jaso eta antzeman dutenaren ondorio, norberaren 
egonezinak, beste gizarte-eragin batzuek, besteak beste, komunikabideek, 
eragindakoa baizik. 

 
Kirol lasartearra ulertu ahal izateko, kontuan hartu beharko da kirol-

sistema tradizionalaren dibertsifikazioa eta sistema irekiranzko bilakaera. 
Aztertutako eredu bakoitza beste gizarte-sistema batzuen (ekonomikoa, 
politikoa, hezkuntzakoa...) logikapean jarriko denez, berezko logika izateari 
utziko dio. 

 
Ereduen heterogeneotasunari esker, norberak horietako baten bat 

erakargarritzat jo dezake, gorputzaren, osasunaren, plazeraren... inguruan 
dituen iritziekin hautsi gabe. 

 
Gaiak, ordea, beste konplexutasun bat hartzen du beste ondorio batzuk 

aztertzen direnean. Kirol-indibidualizaziorako joera nabarmenak antolamendu-
eredu tradizionalean zailtasun larriak sortzen ari da, bereziki, eskola-kirola 
eskaintzerakoan:  
 

“(…) urte batetik bestera antolaketa-sistema goitik behera ari da aldatzen. Gero eta 
ekintza pertsonalizatuagoak nahi dituzte”. (Eskola Kirolaren arduraduna). 
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“(…) sarritan nahi hori egiteko aukera eman arren, hartutako konpromisorik ez dute 
betetzen. Etengabeko aldaketak nahi dituzte”. (Eskola Kirolaren arduraduna). 

 
Zehazki ezagutzen al ditugu "erabaki indibidualen diktadura" horren 

ondorioak?, bide horrek nortasun kolektiboaren formak desagerraraziko al ditu? 
Antzeko galderak egin ahal izango genituzke kirol-elkarteen profesionalizazio 
areagotuari dagokionez. Alde batetik, beharrezkoa dirudi kudeaketa hobetu 
ahal izateko; hala ere, bestetik, eginiko hainbat azterketak dio boluntarioak 
desagertzean aipatu elkarteen dinamismoa ere hausten dela.  Ikusteko dago 
Lasarte-Oriako eredu zehaztuenek jarraituko duten eboluzioa (federatua, ez 
federatua...) eta baita horietako bat besteen gainetik jartzerakoan sor 
daitezkeen ondorioak ere. 

 
Azken urteotan, nerabeen kirol lasartearraren bilakaeran aztertutako 

joerek adierazten dutenez, dibertsifikazioa bera da ezaugarri nagusiena. 
Zalantzen aurrean, etorkizunari ekiteko moduari buruzko galderen aurrean, 
modu "ireki, esanguratsu eta planifikatuan" ikertzen jarraitzea besterik ez dago  
etorkizunaren ezagutzak mahai gainean jartzen dizkigun erronkei erantzun nahi 
bada. 

 
Eginiko elkarrizketen bidez jakin dugunez, gizonezko eta emakumezkoen 

praktikan nerabezaroan dauden desberdintasunen arrazoia ezarritako jarduera 
fisikoen eskaintzan egon daiteke. Elkarrizketetan argi geratu da neskek, 
Lasarte-Oriaren kasuan, eredu lehiakorretatik urrun dauden praktika-helburuak 
argumentatzen dituztela: 

 
“(…) mutilekin alderatuz, guk parte-hartzeko ekintzak nahiago ditugu erabat 

konpetitiboagoak baino, ondo pasatzea alegia”. (1. eta 2. zikloa. DBH). 
 
Hala ere, batzuk hareago doaz eta nabardurak eransten dizkiote, eta hala, 

jolas-giroa ulertzen dute lehiaketa, neska eta mutilek lagun arteko jokotzat 
daukate, ondo pasatzeko balio du,…hala erantzukizuna kentzen diote 
esangurari eta dibertsio jardun batekin lotzen dute. 

 
“(…)  ondo pasatzean ulertzen dut lehia, besterik gabe”. (3. eta 4. zikloa.DBH). 
 
Oro har, gizonezkoek, aldiz, motibazio gehiago aurkitzen dute lehian: 
 
“(…) askoz gehiago maite ditut kirol konpetitiboak, erosoago sentitzen naiz eta lehia 

kutsua ere gustatzen zait, nahiz badakidan guztiak ez garela iritzi berdinekoak”. (2. zikloa. 
DBH). 
 

Ikerketa honetan parte hartu duten ikasleek, neurri handi batean, 
eskolaren testuinguruan antzemandako genero-desberdintasunak irakasleen 
prestakuntza eta gustuekin lotzen dituzte. Hala, irakasleek programazioan 
bereziki esparru "maskulinoarenak" direla uste diren jarduerak jasotzen 
dituztela eta esparru "femeninoko" jarduerak bigarren maila batera baztertzen 
dituztela antzeman da. Eskolaz kanpoko jardueretan ere horixe bera gertatzen 
dela egiaztatu da, horietan "mutilek gustuko dituzten jarduerak" gailentzen 
direla ikusi baita, bereziki futbola. Lehiatzea gustuko izateak ez dauka 
zerikusirik neska edo mutila izatearekin, ez da generoaren araberakoa, 
bakoitzaren izaeraren araberakoa baizik. Orientabidean egon daiteke gakoa. 
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Generoen arteko diskriminaziorik gabe lehiatu daitekeenaren ahotsak ere 
badira nerabeen artean, beraz, berrikuspen bat zor zaio lehiaketa termino berari 
eta lehiaren topalekuari.  
 

Elkarrizketetan argi islatu da gaur egun oraindik ez direla kirol-
pentsamenduarekiko diskriminazioak erabat  baztertu, kirolaren garapen eta 
bilakaerak gizonezkoarekin lotura estuagoa duten joerak jarraitzen dutela, 
kirolariek kultura androzentriko eta patriarkaletik sortutako eredu horretara 
egokitu behar direla nahi baino gehiagotan.  

 
Baliteke berrikuntzak aisialdiko kirolean aukera gehiago izatea. 

Aberastasuna kirol-eredu "adierazgarri" berri baten garapenarekin batera 
sortzea, eredu horrek ez baitu kirol-jarduera marka eta sariak lortzeko tresna 
huts gisa hartzen, ez baitago irabazle eta galtzailerik, kirol-jarduera bera baita 
helburu, norberaren gorputza ezagutu eta horretaz gozatuz, mugimenduaren 
plazerak eta kooperazioak paper garrantzitsua jokatuz. Nerabeek gero eta 
gehiago aurre egin beharko diote egoera berriei eta horretarako, arau eta 
portaera-modu konbentzionalen multzoa jada ez da nahikoa. Aipatu hutsune 
horiek sentitzen direnean, berehala horiek betetzeko prest dauden ereduak 
sortzen dira, neskatoek beren kabuz moldatu eta beren konponbideak bilatzea 
besterik ez dute, beren kirol-jokabideak eta erreferentzia-puntuak bilatuz. 
Eguneroko bizitzako esparru askotan antzeman daitekeen eredu ezak, 
independentzia pertsonala ezartzeko ahaleginak onartzeaz gain, sustatu ere 
egiten ditu. 

 
Hala ere, jarraian aipatzen diren datuek, mutil zein nesken gehiengoak, 

elkarrekin kirola partekatzeko aparteko arazorik ez luketela adierazten dute. 
Talde mistoetan parte hartzeko aukera ikusten dute eta, zentzu batean, 
horrelako antolaketa emango balitz, onartu egingo lukete.Datua oso 
interesgarria izateaz gain, agerian uzten du banakako zein taldekako 
partaidetzarako bideak errotik ikertu eta landu beharrekoak direla gure 
gazteengan. Ikus 23. taula. 
 

22. TAULA. EGOKITUKO BALITZ TALDE MISTOETAN PARTE HARTZEKO NAHIA.  

 
  

GUZTIAK 

SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  Neska Mutila Landaberri  
IES Lasarte  

Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 
Batezbestekoa 7,7 7,7 7,8     7,3 7,8 7,8 8,1 
  kop. %         
1 Bat ere ados ez 16 5,2 5,2 5,2 4,7 6,3 10,0 3,4 3,7 1,9 
2 5 1,6 1,5 1,7 1,9 1,1 2,2 0,0 3,7 0,0 
3 6 1,9 3,0 1,1 1,9 2,1 1,1 1,1 4,9 0,0 
4 3 1,0 2,2 0,0 1,4 0,0 0,0 1,1 1,2 1,9 
5 41 13,2 10,4 15,5 14,4 10,5 13,3 19,5 8,6 9,6 
6 16 5,2 5,9 4,6 4,7 6,3 4,4 4,6 1,2 13,5 
7 22 7,1 9,6 5,2 7,4 6,3 3,3 5,7 12,3 7,7 
8 47 15,2 14,1 15,5 13,5 18,9 23,3 12,6 9,9 13,5 
9 30 9,7 8,9 10,3 11,6 5,3 10,0 12,6 6,2 9,6 
10 Guztiz ados 124 40,0 39,3 40,8 38,6 43,2 32,2 39,1 48,1 42,3 
GUZTIRA  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n)  310 135 174 215 95 90 87 81 52 
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Adostasuna erabatekoa izanik ere, DBH1etik DBH3ra oso nabarmen 
igotzen dira datuak. Bistan da, adin horretan kirol federatuaren hautua edo 
selekzioa egiten dela eta, beste bide batzuk jorratzeko aukera ematen zaiela 
gazteei, baldin eta aukera horiek egiteko lekua eta egokiera ematen zaien. 
 

11. GRAFIKOA.EGOKITUKO BALITZ TALDE MISTOETAN PARTE HARTZEKO NAHIA.  
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6.1.4.3. Egiten duten jardueraren antolatze maila eta lehiakortasuna, mailaren 
arabera  
 

Kirol federatuaren kasuan, DBH1etik DBH2ra gertatzen den igoera (% 
43,3tik % 53,9ra) nabarmentzen bada ere, ondoren, etengabe beherantz egiten 
du. Horren azalpena honako hau izan liteke: klubek hedapen-lana egiten dute 
haurtxoen eta haurren artean (alebinak, 10-12 urte, eta infantilak, 12-14 urte). 
Aldi berean, lehiarik gabeko jarduerak etengabe handitzen dira nerabeek 
mailetan gora egin ahala (% 32,2 DBH1en, % 40,7 DBH4n). Gora egiten du, 
halaber, batere kirolik egiten ez dutenen ehunekoak (DBH4n, batik bat). 
 

23. Taula. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, MAILAREN 
ARABERA.  

 

 GUZTIAK DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Kirol bat behintzat federatua 145 46,2 39 43,3 48 53,9 38 46,9 20 37 

Lehia bai, baina ez federatua 28 8,9 17 18,9 7 7,9 2 2,5 2 3,7 

Lehiarik gabeko jarduera 116 36,9 29 32,2 29 32,6 36 44,4 22 40,7 

Ez du kirolik egiten 25 8 5 5,6 5 5,6 5 6,2 10 18,5 

GUZTIRA 314 100,0 90 100,0 89 100,0 81 100,0 54 100,0 
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12.GRAFIKOA.  EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, 
MAILAREN ARABERA.  
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Nerabezarora iristearekin bat, jarduera fisikoa nabarmen murrizten da. 

Desberdintasuna hirukoitza da DBH1 eta DBH4 artean. Ikasleen behar eta 
motibazioen norabide-aldaketak ariketa fisikoa eta kirola bigarren mailan 
kokatzen dituzten beste eredu edo ohiturak hartzera bultzatutzen ditu. Praktika 
gutxitzeak, DBHko GHko irakasle lasartearren arabera (datu kuantitatiboak) 
GHko eskolekiko gustu eta motibazioaren pixkanakako jaitsierarekin zuzeneko 
lotura du.  
 

6.1.4.4. Egiten duten jardueraren antolatze maila eta lehiakortasuna, 
ikastetxearen  arabera   

   
Eremu horretan ere, nabarmena da ikastetxeen arteko aldea. Landaberri 

ikastetxekoek kirol federatua egiten dute gehienek (% 53,2). IES Lasarte-
Usurbileko ikasleen artean, berriz, lehiarik gabeko jarduera da aukera nagusia 
(% 41,8). 
 

24. Taula. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, 
IKASTETXEAREN ARABERA.  

 

            GUZTIAK   IES Lasarte Usurbil Landaberri ikastetxea 

  Kop.        % Kop. % Kop. % 

Kirol bat behintzat federatua 145 46,2 30    30,6 115        53,2 

Lehia bai, baina ez federatua 28 8,9 11    11,2 17          7,9 

Lehiarik gabeko jarduera 116 36,9 41    41,8 75        34,7 

Ez du kirolik egiten 25 8 16    16,3 9          4,2 

     314 100,0 98   100,0 216 100,0 
 
 

13 .GRAFIKOA. EGITEN DUTEN JARDUERAREN ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA, 
IKASTETXEAREN ARABERA.  
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6.1.5. Lasarte-Oriako nerabeak zein kirol-jarduera fisikoetan aritzen diren 
(III): jarduera estiloen araberako azterketa 

 
6.1.5.1. Kirol-jarduera estiloak, maiztasun orokorra 

 
Lasarte-Oriako nerabeen artean, bakarka egiten diren kirolek (% 58,2), 

kirol ekologikoek (% 54,6) eta areto barrukoek (% 44,3) indarra izanik ere, 
talde-kirol tradizionalak dira oraindik ere nagusi (% 63,0). Maila apalagoan 
geratzen dira euskal joko-kirolak (% 12,8) eta arte martzialak (% 10,3). 
 

25. Taula. KIROL-JARDUERA FISIKO ESTILOAK, MAIZTASUN OROKORRA.  
 

     Kop. 
Kasuen  

ehunekoak (%) 

Talde kirol tradizionala 172 63 

Kirola bakarka 159 58,2 

Kirol ekologikoak 149 54,6 

Areto ekintzak 121 44,3 

Euskal joko-kirolak 35 12,8 

Arte martzialak 28 10,3 

Ez du kirolik egin azken hilabetean 25 9,2 

GUZTIRA 273 100,0 

                                           
  

14.GRAFIKOA. JARDUERA FISIKO ESTILOAK, MAIZTASUN OROKORRA. 
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6.1.5.2. Kirol-jarduera estiloak, sexuaren arabera  
 

Jarduera-estiloak sexuaren arabera aztertuz gero, ezberdintasunak 
agertzen dira zenbait estilotan. Alderik nabarmenena talde-kirol tradizionaletan 
topatzen dugu (nesken % 48,1 eta mutilen % 72,6). Kirol-estilo 
berdintzaileenak, berriz, bakarka egiten direnak eta kirol ekologikoak lirateke. 
Kirol horiek egiten dituztenen arteko diferentzia ez da 2 puntukoa baino 
handiagoa (% 58,3 neskak bakarka, % 57,9 mutilak bakarka; % 55,6 neskak 
kirol ekologikoetan, % 53,7 mutilak). 

 
Nabarmentzekoa da, halaber, zenbateko diferentzia dagoen kontuan hartu 

gabe, mutilak jarduera estilo horietan zerbait gehiago direla: kirol tradizionalak, 
arte martzialak eta euskal joko-kirol estiloetan. Neskak, berriz, gehiago dira 
jarduera-estilo hauetan: kirola bakarka, kirol ekologikoak eta aretoko ekintzak. 
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26. Taula. KIROL-JARDUERA FISIKO ESTILOAK, SEXUAREN  ARABERA.  
 

 GUZTIAK Neska Mutila 

  Kop. % Kop. % Kop. % 

Kirola bakarka 158 58,2 63 58,3 95 57,9 

Talde kirol tradizionala 171 63 52 48,1 119 72,6 

Areto ekintzak 121 44,3 51 47,2 70 42,7 

Arte martzialak 28 10,3 5 4,6 23 14 

Kirol ekologikoak 148 54,6 60 55,6 88 53,7 

Euskal joko-kirolak 35 12,8 8 7,4 27 16,5 

Ez du kirolik egin azken hilabetean 25 9,2 16 14,8 9 5,5 

GUZTIRA 271 100,0 108 100,0 164 100,0 

 
15.GRAFIKOA. KIROL-JARDUERA FIFIKO  ESTILOAK, SEXUAREN ARABERA.  
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6.1.5.3. Kirol-jarduera estiloak, ikastetxearen arabera  
 

Nerabeen kirol- edo jarduera-estiloak ikastetxeen arabera aztertzerakoan, 
antzekotasunak beste atal batzuetan baino handiagoak direla antzeman dugu. 
Diferentziarik nabarmenenak bi hauetan aurkitzen ditugu: talde-kirol 
tradizionalean (IES LASARTE USURBILekoak % 57,7 eta Landaberri 
ikastetxekoak % 75,9) eta bakarka egin daitezkeen kiroletan (IES LASARTE 
USURBILekoak % 62,9 eta Landaberri ikastetxekoak % 46,8). Lehenengoa, 
talde-kirol tradizionala, Landaberri ikastetxeko nerabeen estilo hautatuena da, 
eta IES LASARTE USURBILeko nerabeen artean, berriz, bigarrena. 

 
27. Taula. KIROL-JARDUERA FIFIKO ESTILOAK, IKASTETXEAREN  ARABERA.  

 

 GUZTIAK IES Lasarte Usurbil Landaberri ikastetxea 

  Kop. % Kop. % Kop. % 

Kirola bakarka 159 58,2 122 62,9 37 46,8 

Talde kirol tradizionala 172 63 112 57,7 60 75,9 

Areto ekintzak 121 44,3 90 46,4 31 39,2 

Arte martzialak 28 10,3 22 11,3 6 7,6 

Kirol ekologikoak 149 54,6 117 60,3 32 40,5 

Euskal joko-kirolak 35 12,8 28 14,4 7 8,9 

Ez du kirolik egin azken hilabetean 25 9,2 9 4,6 16 20,3 

GUZTIRA 273 100,0 194 100,0 79 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VI.KAPITULUA: Ikerketaren emaitzak 

 

 348 

16.GRAFIKOA. KIROL-JARDUERA FISIKO  ESTILOAK, IKASTETXEAREN  ARABERA.  
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6.2.- MOTIBAZIOAK  

 Zergatik egiten dute pertsona batzuek kirola eta beste batzuek ez? 

Pertsonaren zein behar ase ditzakete kirolek? 

Zergatik pertsona batzuek banakako kirolak egiten dituzte eta beste 
batzuek taldekoak? Zerk bultzatzen ditu kirolariak beren aisialdia 
entrenamenduaren izenean "sakrifikatzera" eta praktika horrek berak eragin 
ditzakeen kalte fisikoak pairatzeko arriskua hartzera? 

  Galdera horiei eman diezazkiekegun erantzunak askotarikoak izan 
daitezke eta, ziur aski, ezagun zaizkigun kontzeptuak entzungo genituzke:  
beharrak, senak,  joerak. 

Kirola egiteko motibazioa 

Zerk bultzatzen duen jendea kirola egitera, zein motibazio dituen jarduera 
fisikoa egiten hasteko eta egiten jarraitzeko ezagutzea garrantzitsua da teoriko 
askoren esanetan. 

Batetik, garbi utzi behar da osasunaren kontzeptuaren barruan gaur egun 
ariketa fisikoa egitearen garrantziak zer pisu hartzen duen. Horretarako, 
ezinbesteko da jakitea zein motibazio ase behar dituen jarduera horrek. Modu 
horretan pertsona horren asebetetze-maila altuagoa lortuko baita.  

Aurreko ataletan  azaldutakoaren haritik, garrantzitsua ikusi da  jakitea 
Lasarte-Oriako nerabeek zergatik egiten duten kirol-jarduera fisikoa edo 
zergatik uzten duten. Jendearen portaeran eragin ahal izateko motibazioen 
berri izanez gero suma daiteke zer akats saihestu beharko diren (edo zein 
neurri hartu eragozpenak arintzeko).  

 
Egile askoren arabera, motibazioen inguruan aldaketa asko ematen dira 

nerabezaroan, non aitortza eta lehia garrantzitsuak bilakatzen diren. Castillo eta 
Balager-ek (2001) eginiko lanean azpimarratzen da, nerabeek kirol-praktikarako 
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duten motibazioan zerikusi handia duela onarpen sozialak, abileziak eta 
osasuntsu egoteak (neskak batez ere). Bere ikerketaren arabera, nerabeen % 
80k kirol-jardueraren bat egiten du osasuntsu egoteagatik, beste % 60ren 
esanetan harremanak lantzeko ideiarekin jarduten dira. 

 
Hala ere, Duda-ren esanetan (1983), nerabezaroa uste baino zailagoa da. 

Kirol-jardueren aurrean, lehia, egoera fisikoa hobetu, irudi pertsonala, 
psikologikoki hobetu, onarpen soziala, gaixotasunak urrundu, bizkortasuna, 
malgutasuna, indarra, pisua kontrolatu eta bere kirol ibilbidea hobetzea dute 
helburu. 
 

Kirola uztearen aurrean eginiko ikerketen artean (Torre, 1998) denbora 
eza eta beste egiteko pertsonalak jartzen dira aitzakia edo arrazoi gisa. 
Motibazioen artean, generoen arteko desberdintasun handirik ez da sumatzen. 
Gehiengoarentzat, oinarrian, kirola egiteak osasuntsuago sentitzea darama 
(Vazquez, 1993). Hala ere, nerabezaroan, eta batez ere mutilek, lehia eta 
autoestimu ona izatea bilatzen dute, neskek, ordea, osasuna eta irudia gehiago 
baloratzen dituzte. 

 
6.2.1. Jarduera fisikoa eta kirol praktikak egiteko arrazoiak (Jarduten 

direnak). 
 
Sorturiko indizearen arabera, kirol-lehia (ikus 29. taula) da motibaziorik 

handiena kirola egin ohi duten Lasarte-Oriako nerabeentzat (194,3 puntu 
indizean). Hurrengo bi motibazioak harreman sozialen balorazioarekin eta 
erlaxatzeko nahiarekin lotuta daude (179,7 eta 177,2 puntu lortu dituzte, 
hurrenez hurren). 
  

28.Taula. KIROL- JARDUERA FISIKOA EGITEKO ARRAZOIAK. 
 

  
Eragin 
handia 

Eragin  
ertaina 

Eragin 
txikia 

Eragin  
oso txikia Indizea 

GUZTIRA 

Kirol lehiak motibatzen nauelako 40,8 28,2 15,5 15,5 194,3 238 100,0 
Lagunekin egon ahal izateko edo 
harreman berriak egiten laguntzen 
didalako 22,9 46,6 17,8 12,6 179,7 253 100,0 
Erlaxatzeko, egunerokotasunaren 
arazoak eta kezkak atzean uzteko 33,7 29,2 17,7 19,3 177,2 243 100,0 
Etorkizunean profesionalki aritu nahi 
nukeelako 29,9 29 18,6 22,5 166,3 231 100,0 

Argal, lirain egoteko 15,7 33,6 29,4 21,3 143,7 235 100,0 
 

 
29. Taula. LEHIAKORTASUNA PIZGARRI (JARDUTEN DIRENAK I).  

 
    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri  
ikastetxea 

IES Lasarte  
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Eragin handia 40,9 21,9 53,9 42,8 35,4 46,1 40,8 35,7 37,1 
Ertaina 27,8 32,3 24,8 26,6 32,3 22,4 35,2 30,4 22,9 
Txikia 15,6 21,9 11,3 16,2 13,8 22,4 9,9 10,7 20,0 
Oso txikia 15,6 24,0 9,9 14,5 18,5 9,2 14,1 23,2 20,0 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 237 96 141 173 65 76 71 56 35 
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Ikerketa honetan, kirol-jarduerarekiko zenbait motibaziotan, generoa eta 
adina desberdintza-elementu esanguratsu gisa ageri direla ikusi da. Oro har, 
mutilentzat (% 53,9) neskentzat (% 21,9) baino askoz ere garrantzitsuagoak 
dira emaitzaren arrazoiak (adibidez: lehia, erronkak, sariak); neskentzat, aldiz, 
garrantzitsuagoak dirudite kirolaren gizarte-aldeak (adibidez, lagunak egitea, 
lagunak ikustea). Gainera, adinak gora egin ahala, arrazoi horiek garrantzia 
galtzen dute nerabeentzat, nola mutilen taldean, hala neskenean. 

Elkarrizketek erakutsitakoaren arabera, nerabe zein gurasoek kirola 
egiteko dituzten motibazioak multzoka lehentasunen arabera ordena honetan 
sailka ditzakegu:  

“(…) sasoian egon eta osasuna hobetu lehiatuz. Gaztetasuna mantendu. Argaldu”. (2. 
zikloa DBH). 

“(…) ondo pasa, gozatu, disfrutatu. Aisialdia osatu, aspertzea saihestu”. (1. zikloa DBH). 

 “(…) gorputz liraina izan, itxura fisikoa, irudia, edertasuna eta estetika hobetu”. (2. zikloa 
DBH). 

 “(…) jendea ezagutu, adiskide berriak egin. Harreman  sozialak hobetu”. ( 2. zikloa DBH). 

 “(…) trebetasunak hobetu. Gauza berriak ikasi. Autoerrealizatu (norbere buruaz pozik 
egon)”. (1. zikloa DBH). 

“(…) onura psikologikoak, ongizate emozionala eskuratu. Energia erre, lasaitu (katarsi 
modura)”. ( 2. zikloa DBH). 

“(…) lehiatzea, irabaztea, nabarmentzea. Ospetsua izan. Goi mailako izarrak imitatu ahal 
izatea, dirua”. (1. zikloa DBH). 

 
Praktika lehiarako pentsatutako jarduera gisa ulertzearen ideiaren barruan, 

generoaren araberako desberdintasun nabarmenak aurkitu dira. 
Desberdintasunak adinaren arabera aztertzen baditugu, adinean gora egin 
ahala, lehiarekiko interesaren pixkanakako jaitsiera antzeman da; ikasle 
gazteenak dira praktikarako arrazoi horiekin asebetetze-maila altuena 
adierazten dutenak. Ikus daitekeenez, beste ikerketa batzuen antzera (Arruza 
eta Gonzalez, 2001 eta 2002; Vizcarra, Makazaga eta Rekalde, 2006) bada 
mutiletan nesketan baino gehiago ego-ranzko motibazio orientabidea. Horien 
aburuz, gero eta adin txikiagoa izan, errendimendu, dibertsio eta gizarte-
harremanarekiko interes biziagoa adierazten da.  

 
 Kirolaren berezko ezaugarria da norgehiagoka, dema eta besteari aurrea 
hartu nahi izatea, bere neurrian egiten den bitartean. Ezinbestean irabazi 
beharra eta emaitzari gehiegizko garrantzia ematea ez dator bat noski irizpide 
hezitzaileekin.  
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30. Taula. LEHIAKORTASUNA PIZGARRI (JARDUTEN DIRENAK II ).  
 

ANTOLATZE MAILA ETA LEHIAKORTASUNA JARDUERA ESTILOAK 

Kirol bat  
Behintzat 
 federatua 

Lehia bai,  
baina ez  
federatua 

Lehiarik  
Gabeko 
 jarduera 

Kirolik ez  
du egin  
azken  

hilabetean 

Ohiko  
talde kirola  

bai 
Areto  

ekintzak 
A. 

martzialak 
Kirol  

Ekolo. 

Euskal 
 joko- 
kirolak 

Bestelako 
 ariketa  
fisikorik 

Ez du  
Egin 

53,3 48,1 16,2 0,0 42,2 40,5 33,3 37,1 62,1 25,0 0,0 
28,9 25,9 27,0 50,0 33,3 21,6 41,7 27,6 24,1 25,0 50,0 
11,1 18,5 23,0 0,0 17,8 18,9 0,0 17,1 13,8 0,0 0,0 
6,7 7,4 33,8 50,0 6,7 18,9 25,0 18,1 0,0 50,0 50,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
135 27 74 2 45 37 12 105 29 8 2 

Lasarte-Oriako nerabeen kasuan, agerikoa da federatuen munduan 
ematen dela lehiakortasun pizgarririk handiena eta, era berean, taldeko 
kiroletan. Bestalde, gure arreta piztu du euskal joko eta kiroletan ari den % 
62,1ak agertzen duen jarrera. Eragin handia du lehiak beraientzat. 

Asebetetze-iturri gisa, garaipena soilik ezartzeak frustrazioa, atsekabea 
eta porrot-sentimenduak eragin ditzake. Sentimendu negatibo horiek 
nortasunaren beste eremuetara zabaltzen dira kasu askotan. Hau da, ondorioa 
ez da kirolari moduan bere buruaz ikuspegi eskasa izatera mugatzen; pertsona 
gisa, oro har, porrot egin duen pertsona gisa sentitzera baizik. 

Gehiengoari ezin diezazkiokegu eskuraezinak diren helburuak ezarri. Ez 
da zilegia kirol-jarduerak nortasunaren prestakuntzan laguntzen duela esan, 
onura psikologikoak eragiten dituela, eta gero etengabe frustrazio- eta porrot-
egoerak eragitea. Irabazle bakarra eta galtzaile ugari izatea edo aurkariaren 
porrota norberaren arrakastarako ezinbesteko izatea, ezaugarri desegokiak dira 
irizpide hezitzailearen arabera (Fraile eta beste batzuk, 2004).  

Datuak ikusita, Lasarte-Oriako kirol-jarduerak kontu handiz zaindu beharko 
dira, aldez aurretik garbi adieraziz zein helburu eta motibazio dituzten parte 
hartzen duten eragile desberdinek.  

Zenbait kasutan, batetik helmuga oso zorrotzak edota altuak ezarri ohi dira 
eta horiek ez lortzea erabateko porrotarekin lotzen da: garaipena, titular izatea, 
sailkapeneko lehen postua, selekziorako txartela... Komenigarria izango da 
eskura dauden helburuak finkatzen ikastea eta ez besteen jardueraren menpe 
daudenak. Norberaren hobekuntzara, ikastera, gozatzera bideratutako 
motibazioan oinarritu beharko gara eta ez, emaitza, garaipena, besteekiko 
errendimenduan. Gutxi batzuen esku bakarrik dauden aukerak guztiei helburu 
gisa ezartzeak epe luzera etsitako talde zabala ereitea dakar.  

 
Hala ere,lehia berezkoa du gizakiak, baina lehiaren eremuan sartzerakoan 

eta baita ezjakintasunaren eremuan sartzerakoan ere, osasungarri behar 
lukeen kirola arriskutsu bihur daiteke. Marra bat dago beti eta marra hori pasaz 
gero kirola ez da izango uste bezain osasungarria edo onuragarria. Marra hori 
ez igarotzeko zein neurri hartu behar diren eta erantzukizun hori nork duen 
aztertu beharko da agian Lasarte-Oriako kirol-arduradunen artean. Bada 
lehiakortasun hori hezi eta bidera daitekeela pentsatzen duenik ere. Jende 
askok kirola ondo pasatzeko, ondo sentitzeko egiten du. Kasu horretan, 
kirolariaren helburuak bideratu daitezkeela uste da. 
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Ikertutakoaren arabera, lasartear nerabeen artean, kirola egiteko unean 
motibazio aldetik badago desberdintasunik adinaren arabera. Horrela, 
lagunekin egoteak (31. taula) balore handia du neska-mutilen artean, batez ere 
DBH1ean, gerora jaisten badoa ere.  

 
31. Taula. LAGUNEKIN EGOTEKO EDO LAGUNAK  EGITEKO ARRAZOIAK (JARDUTEN DIRENAK). 

 
  GUZTIAK Neska Mutila 

Landaberri 
 ikastetxea 

IES Lasarte 
 Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Eragin handia 23,0 22,9 23,1 23,0 22,7 31,7 17,4 22,4 14,3 
Ertaina 46,4 55,2 40,1 46,5 47,0 45,1 49,3 49,3 40,0 
Txikia 17,9 8,6 24,5 17,6 18,2 19,5 18,8 13,4 20,0 
Oso txikia 12,7 13,3 12,2 12,8 12,1 3,7 14,5 14,9 25,7 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 252 105 147 187 66 82 69 67 35 

Aipatzekoa da (ikus 32. taula) datuetan Lasarte-Oriako nerabe askok  goi 
mailako izarren bertuteak izan nahi dituztela, eredu eta alderdi on guztiak 
saltzen dizkiguten garai honen ondorioz; baina ezkutatu egiten digute egoera 
horren atzealdea. Ez dakigu bere garaian ospe izugarri hori ezagutu zuen 
hainbat jende nola bizi den egun; baina, batez ere, gailurrerako bidean 
gelditutako haur andana horrekin zer gertatu den. Hau da, ume-kopuru izugarria 
abiatzen da lasterketa horretan, egunen batean beren ametsetako maila hori 
lortze aldera, baina lekua soilik oso oso gutxirentzat izan ohi da. Haurrari nork 
lagundu bere itxaropenak egokitzen?; aurrerago hain zabalduak diren porrot-
sentimendu horiek saihestu ditzan. Bide horretan badago zer esanik eta 
jorraturik. 

 
32. Taula. ETORKIZUNEAN PROFESIONALA IZATEKO ARRAZOIAK (JARDUTEN DIRENAK).  

 
    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
 ikastetxea 

IES Lasarte  
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Eragin handia 29,6 19,1 36,8 29,2 31,7 43,6 34,9 15,3 12,9 
Ertaina 29,1 27,7 30,1 28,1 31,7 28,2 25,4 33,9 29,0 
Txikia 18,7 28,7 11,8 20,5 13,3 14,1 22,2 27,1 6,5 
Oso txikia 22,6 24,5 21,3 22,2 23,3 14,1 17,5 23,7 51,6 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 230 94 136 171 60 78 63 59 31 

  
Nerabeentzat, motibaziorik eskasena motibazio estetikoa litzateke (33. 

taula), beren erantzunen arabera, baina iritzi askoren aurka, mutilengan  
eragiten du gehien motibazio estetiko horrek (DBH1) . Zerbait aldatzen ari dela 
adierazten digu datu horrek eta jada ez dela nesken kontua bakarrik.   
 

33. Taula. MOTIBAZIO ESTETIKOA (JARDUTEN DIRENAK).  
 

    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri 
 ikastetxea 

IES Lasarte  
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Eragin handia 15,8 14,3 16,9 15,5 16,4 22,8 9,5 15,0 12,1 
Ertaina 33,3 34,7 32,4 35,6 27,9 25,3 39,7 36,7 36,4 
Txikia 29,5 25,5 32,4 27,6 34,4 30,4 33,3 20,0 36,4 
Oso txikia 21,4 25,5 18,4 21,3 21,3 21,5 17,5 28,3 15,2 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 234 98 136 174 61 79 63 60 33 

 
Galdeketaren arabera, eta arrazoiak hamaika izanda, zaila da jakitea  

erantzun duten gazteen artetik gehienek, adierazi duten bezala konforme 
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dauden jakitea.  Hala ere, orokorrean eta datuen arabera,  interes estetiko hori 
beherantz doa adina aurrera doan heinean.  

 
Beraz, azterketaren arabera, kirolean jarduten diren nerabeen artean  

norberaren zainketarekiko interes orokortua dago. Lasarte-Oriako kasuan, 
mutilek (% 16,9) zein neskek (% 14,3) eragile garrantzitsutzat dute 
gorpuzkeraren zainketa. Gizartean bertan, jada berdintasun horiek ematen ari 
dira.  

 
6.2.2.Kirol-jarduera fisikoa egiteko egiteko arrazoiak (Jarduten ez direnak)  
 
6.2.2.1. Azken astean ez dute kirol-jarduera fisikorik burutu 
  
Azken astean kirola edo jarduera fisikorik egin duten galdetu zaienean 

nerabeei, % 12,4k ezetz erantzun du (34. taula). 
 
Uzteko arrazoien gaineko ikerketaren bidez iradoki diren arrazoien artean, 

kirol horretarako edo exijentzia-maila horri erantzuteko gai ez izatearen 
sentipena, dibertimendurik eza, denbora eza, lehiarako  estimulurik eza, 
gurasoek utzi ez izana edo nagikeria izan dira. Galdetu ez duguna eta egun 
faktore garrantzitsu bilakatzen ari dena  kirol-ahidura da (“burn-out”), gehiegizko 
kirol espezializazioaren ondorioz interesa galtzearekin zerikusia duena: 
txikitatik, haurrek exijentzia izugarria jasaten dute, beren haurtzaro eta 
nerabezaroa oso-osorik kirolari emanez eta horrek, urte horietan bizi ohi den 
estres sentipenarengatik, kirolaz gogaitu, ahitu eta uztea eragiten dezakeela dio 
Fernandez Balboak, 2000). 

 
34. Taula. AZKEN ASTEAN EZ DUTE KIROL-JARDUERA FISIKORIK BURUTU. 

 
  Kop. Ehunekoak (%) 

Ez dut ariketa fisikorik egin azken 
astean 39 12,4 

Kirola egiten dute 275 87,6 
GUZTIRA 337 100,0 

 
 

6.2.2.2. Azken astean jarduera fisikorik egin ez dutenen arrazoiak 
 

Jarduera fisikoa ez egiteko arrazoien artean, honako erantzun hauek lortu 
dute puntu gehien indizean (biek berdin): denbora falta eta nagikeria (136,6 
puntu biek). Lesio-arazoak eta gurasoen debekuak dira, berriz, motibazio 
aldetik puntu gutxien jaso dituztenak (85,7 eta 4,8 puntu, hurrenez hurren). 
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35. Taula. AZKEN ASTEAN KIROL-JARDUERA FISIKORIK EGIN EZ DUTENEN ARRAZOIAK.  
 

  
Eragin  
handia 

Eragin  
ertaina 

Eragin  
txikia 

Eragin  
oso txikia Indizea 

GUZTIRA 

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. %   Kop. % 
Denborarik ez dudalako eta 
lehentasuna ikasketak direlako 
niretzat 4 13,3 12 40 5 16,7 9 30 136,6 30 100,0 

Kirola edo ariketa fisikoa egitea ez 
ditut gustuko (nagikeria edo gogo 
ezagatik; baliagarritasunik edo 
onurarik ez dutelako niretzat). 9 30 4 13,3 6 20 11 36,7 136,6 30 100,0 

Kirol lehiarako aparteko kirol 
gaitasunik ez dudalako 3 12 9 36 4 16 9 36 124 33 100,0 

Gustuko kirol edo ariketa-ekintzarik 
topatzen ez dudalako 8 24,2 6 18,2 4 12,1 15 45,5 121,1 27 100,0 

Osasun edo lesio arazoak ditudalako 7 25,9 1 0,3 2 7,4 17 63 85,7 25 100,0 

Gurasoek ez didatelako uzten 0 0 0 0 1 4,8 20 95,2 4,8 21 100,0 
 
 

17.  GRAFIKOA. AZKEN ASTEAN JARDUERA FISIKORIK EGIN EZ DUTENEN ARRAZOIAK. 
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dudalako

Kirol lehiarako aparteko kirol gaitasunik ez
dudalako

Kirola edo ariketa fisikoa egitea ez ditut gustuko
(nagidura edo gogo ezagatik; baliagarritasunik

edo onurarik ez dutelako niretzat).

Denborarik ez dudalako eta lehentasuna
ikasketak direlako niretzat

Eragin handia Eragin ertaina Eragin txikia Eragin oso txikia

 
 
6.2.3. Kirol-jarduera fisikoa  egiteari uzteko arrazoiak (lehen egiten 

zutenak  eta egiteari utzi diotenak  
 

Kirola uzteko arrazoiak zein izan daitezkeen aztertzerakoan, bi 
nabarmendu dira besteen gainetik (eta, akaso, beren artean lotuta egon 
daitezke): denbora falta izan da bat (motibazioa garrantzitsuena izan da, 195,9 
punturekin) eta beste gauzak erakargarriagoak izatea edota bateraezina 
gertatzea izan da bestea (154,9 puntu). Oso garrantzi gutxi eduki dute 
arrazoien artean, gurasoen debekuak (10,8 puntu) eta gustuko zuten kirol-
taldeak hautatu ez izanak (27,0 puntu). Aipatzekoa da, bai kirola uzteko 
arrazoietan, bai kirola ez egiteko arrazoietan, denbora falta dela arrazoi 
nagusia, eta azken hirurak, hau da, puntuazio gutxien jaso dutenak, berdin 
geratu direla (gurasoen debekua, lesioak eta gustuko kirola ezin 
egitea/topatzea). 
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36. Taula. KIROL-JARDUERA FISIKOA EGITEN UZTEKO ARRAZOIAK. 
 

  
Eragin 
 handia 

Eragin  
ertaina 

Eragin  
txikia 

Eragin  
oso txikia Indizea GUZTIRA 

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. %   Kop. % 
Denbora falta eta ikasketak 
lehentasun nituelako. 
 22 44,9 12 24,5 6 12,2 9 18,4 195,9 49 100,0 
Beste gauzak erakargarriago 
nituelako edo beste betebeharrekin 
(akademia, musika,…) bateraezina 
zelako. 
 10 19,6 21 41,2 7 13,7 13 25,5 154,9 51 100,0 
Kirol jardueraren eskaintza amaitu 
zelako edo kirol eskaintza 
erakargarrien gabezia (kirol instalazio 
ezegokiak; ordutegi txarra). 
 2 4,9 13 31,7 7 17,1 19 46,3 95,2 41 100,0 
Kirol edo ariketa jarduna gustuko 
izateari utzi ziolako (lehiakortasunaren 
giroa gustuko ez nuelako; 
entrenatzailearekin edo elkarteko 
zuzendaritzarekin haserretu 
nintzelako). 4 8,3 6 12,5 12 25 26 54,2 74,9 48 100,0 
Lagunek kirolik edo ariketa fisikorik 
egiten ez zutelako. 
 3 7,3 3 7,3 5 12,2 30 73,2 48,7 41 100,0 
Lesio edo osasun arrazoiengatik 
 0 0 3 7,3 6 14,6 32 78 29,2 37 100,0 
Gustuko nuen kirol taldean hautatu ez 
nindutelako 0 0 2 5,4 6 16,2 29 78,4 27 41 100,0 

Gurasoek ez zidatelako uzten 1 2,7 0 0 1 2,7 35 94,6 10,8 37 100,0 

 
Arrazoiak arrazoi, ez-aktiboak edo nahiko aktiboak ez diren gazte guztiek 

ez dute ariketa programa edo molde bati ekiteko edo mantentzeko joera 
berdina erakutsi. Jar ditzagun adibide batzuk islatu nahi duguna ulertzeko: 

 
1.- Izango dira gazteak, sedentarioak izanik, jarduera  fisikoa egitean 

inolako interesik aurkitzen ez dutenak, eta bizimodu aktiboa izatearen guztiz 
kontrako interes-sail bat dutenak. Izan ere, neska-mutilak hazten ari diren 
bitartean, gizarteak gazteentzat oso erakargarriak diren sedentario izateko 
motibazio-sail oso bat eskaintzen du, esate baterako, telebista, ordenagailuak 
eta abar. Beheko taulak adierazten digu LHtik DBHrako tarte horretan ematen 
dela benetako etendura. Gertaera hori adierazgarriagoa da nesketan mutiletan 
baino eta handiagoa adinez gora doazen heinean.  

 
37. Taula. NOIZ UTZI DIOTEN KIROLA EGITEARI. (LEHEN EGITEN ZUTENAK ETA EGITEARI UTZI 

DIOTENAK).  
 

    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri  
ikastetxea 

IES 
Lasarte 
Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

L.H ( 5. edo 6. mailan ) 25,0 20,5 35,3 32,4 13,6 50,0 21,4 30,8 0,0 
DBHko (1. edo 2. mailan ) 53,6 56,4 47,1 52,9 54,5 50,0 64,3 53,8 46,7 
DBHko (3. edo 4. mailan ) 16,1 17,9 11,8 11,8 22,7 0,0 0,0 15,4 46,7 
Inoiz ez dut eskola denboratik 
 kanpo kirolik egin 5,4 5,1 5,9 2,9 9,1 0,0 14,3 0,0 6,7 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 56 39 17 34 22 14 14 13 15 

 
2.- Beste aldetik, jarduera fisikorik edo kirolik egin ez baina egiteko asmoa 

duten gazteak aurkituko dira agian, gerora beren lagunek ere egiten dutela 
ikusten dutelako edo besterik gabe atsegina edo erakargarri irizten diotelako. 
Hala ere, orain arteko ikerketa askok egoera hau baztertzen dute hauxe 
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esatean: 15-16 urteen atari horretan kirolik egiten ez badu, gerora aukerak asko 
mugatzen dira. 

 
3.- Azkenik, aurkitu dira, lehiakortasun mailaren batekin jardun ondoren, 

kirola utzi eta jarduera fisikoa lantzean behin soilik egiten duten gazte edo 
nerabeak. 
 

Ikus dezakegunez, adibide horietako neska-mutil guztiek nahiko aktiboa ez 
den bizimodua dute, baina motibazio edo jarrera maila desberdina ere badute: 
batzuek jarduera molde bat hartzeko gogoz daude, beste batzuek ez dute 
horretarako inongo gogorik, eta besteek jarduera fisikoak edo kirolak 
markaturiko iragana daukate. Horren guztiaren ondorioz, bizimodu osasungarria 
eta lagunartekoa edo bakarra bereganatzen laguntzerakoan, ahaleginen edukia 
eta norabidea desberdinak izango dira. 
 

18. GRAFIKOA. KIROL- JARDUERA FISIKOA EGITEN UZTEKO ARRAZOIAK. (LEHEN EGITEN ZUTENAK ETA 
EGITEARI UTZI DIOTENAK). 
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Bizitzaren etapa horretan alterazio emozionalak nahikoa sarritan gertatzen 
direla ahoz-ahoko esana ari zaigu bihurtzen (maitasun-kontuak, lagunen arteko 
saltsak, etab.), eta alderdi psikologikotik kirola egiteak eragin ezin hobeak eduki 
ditzakeela. 

Jakina da, jarduera fisikoak, gazteen artean, eragin positiboa daukala epe 
luzera osasun-egoera orokorrean. Pertsona helduetan maiztasun gehienez 
agertzen diren gaixotasun kroniko eta akutu askoren kontrako prebentzio-neurri 
egokia ere bada ariketa fisiko apur bat egitea (obesitatearen, koronarioetako 
istripu baskularren edota diabetearen kontra, adibidez). 
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Gazteentzat gomendagarrienak taldean egiten diren kirolak izan ohi dira, 
taldeagatik eta ez norberagatik lehiatzeak edota garatzeak dakarren 
guztiagatik. Kirol guztiak dira gomendagarriak osasun jakitunen esanetan, beti 
ere neurri batean, gazteek oso ongi jasaten dituztelako karga eta esfortzu fisiko 
handiagoak. Lasarte-Oriako nerabeen emaitzetan argi ikusi da taldean egiten 
diren kirolak zein  garrantzizkoak diren (futbola, saskibaloia,  etab.). 

 
Elkarrizketetako emaitzak aztertuz gero, ikusten da neskek ere gogoko 

dutela kirola, ezagutzen dituztela kirolaren onurak, eta asko estimatzen 
dituztela kirol-jarduerak eskaintzen dituen harreman eta dibertsio aukerak. 
Neskek eta mutilek, ordea, ikuspegi desberdina dute kirolari dagokionez, ez 
dizkiote oro har gauza berak eskatzen. Eta, beste hainbat gauza bezala, kirola 
mutilen neurrira antolatuta omen (C.Diez, 2003). Iritzi hori bera berretsi egiten 
dute elkarrizketatutako guraso emakumeek gizonezkoen aldean.  

“(…) DBH1en jada konturatu nintzen ni aukeren muga non zegoen. Eskola-kirolaren 
aukerak ase ez eta nire kabuz irteera bilatzea proposatu nuen”. (2. zikloa DBH). 

“(…) gure beharrak ez ditu inork ere zalantzan jartzen. Behingoz honetaz norbaitek 
galdera bat egiteak berak harritu egiten nau”. ( 1. zikloa DBH). 

 
“(…) eta herri-mailako kirolaren inguruko egitura nagusietan ere (klubetan…) ondorio argi 

hauxe nabari dugu: gizonek boterea eta prestigioa mantentzeko gotorleku gisa dituztela 
elkarteak”. (Guraso Batzordea7). 

“(…) etxeko ikuspegiak ere badu sarritan zeresana. Gurasoek neskaren kasuan beste 
jarrera bat hartzen dute. Nik horrela bizi izan dut. «Ona» ez bazara, normaltzat hartzen da kirola 
egiteari uztea. Nire kasuan behintzat”. (2. zikloa DBH). 

 
 Emaitzak hobetze aldera, kirol-jarduerari buruz dituen sinesmenak 

berregituratzen, sinesmen txarrak ezabatu eta onak egokituz, neska edo mutil 
horrengan kirol-jarduera edo ariketa fisikoren bat egiteko asmoa eta motibazioa 
berriro piztea lortzeari begirakoak izango dira etorkizuneko lanak. 

 

Lasarte-Orian dauden azpiegiturei begiratuta, halaber, aukera gutxiago 
dituzte neskek. Batetik, zenbait hutsune betetzeko gai den eskola-kirolaren 
egitura oso ahula da 13 urtetik gorakoentzat. Bestetik, neska askok nahiago 
dituzten kirolez arduratzen den kirol-talderik ez dago. Oro har, arreta gutxi 
jartzen da neskek bereziki estimatuko lituzketen kirol-jardueretan. Aisialdiari eta 
lagunarteko giroari lotutako jarduera falta sumatzen dute eta, eskuartean 
dituztenak ez zaizkie beti erakargarriak egiten.  

 
Ondorio nagusia, hortaz, nahiko argia da. Neskek gogoko dute kirola 

egitea, baina neska askok –kirola egiteari uzten dioten horiek, alegia– kirol-
jarduera era jakin eta berezian ulertzen dute, eta era jakin horretan lehentasuna 
ez dute lehiakortasunak eta emaitzek. Kirolak, haatik, printzipio horietan 
oinarrituta jarraitzen du, eta alternatiba urriak eskaintzen dizkio besterik nahi 
duenarentzat. Beraz, beren kabuz eta azpiegitura eta pizgarri gabe jarraitu 
behar dute kirola egiten lehiaketan buru-belarri murgildu nahi ez duten neska 
gazteek. 
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Ikerketa, dena den, ez da mugatu arazoak antzematera eta oinarrizko 
ondorioak plazaratzera, eta eragileen esku hartzeko proposamenak ere 
zirriborratu nahi ditu ondoren. Horien artean nerabeen ahotsetik azpimarratu 
daitekeenen artean, gauza asko izan diren arren, Lasarte-Oriako kirol 
antolakuntzaren parte-hartze ikuspegia aldatzea da aurrenekoa, hautaketa eta 
lehia-kutsua arindu eta dibertsioaren aldea sendotzeko joerak abian jartzea. 13-
14 urteen bueltan izaten den eskola-kirolaren eta kirol federatuaren arteko 
etena arintzea ere proposatzen dute elkarrizketatuek. Batzuen iritziz, 
ikastetxetik kanpoko kirol-egiturek, hain justu, garrantzi handiagoa eman 
beharko liokete kirolaren dimentsio sozial eta dibertigarriari, ahaleginak oro 
lehiara bideratu beharrean. Adin horretako nesken ezaugarri eta interesak 
aintzat hartuta, harreman sozialak sustatuko dituzten talde-jarduerak antolatzea 
ere proposatzen da; lehia goresten ez duten kirol-festa eta txapelketak, 
esaterako. Baita gogoetarako bide zabala irekitzen duten beste hainbat aukera 
ere... 
 

6.3.- KIROL- JARDUERA FISIKOAREN INGURUKO ESTEREOTIPO 
SEXISTAK 
 

6.3.1.Estereotipo sexisten errotze maila  
 
 Nerabeei galdeketa luzatu zaienean, esaldi batzuekin (ikuspegi sexistaz 

beteak) zenbateko adostasuna duten adieraz dezatela eskatu diegu nerabeei. 
Egun, gizartean entzun eta sentitzen ditugun topikotasunak erabili dira bide 
horretan eta 6 galdera zuzenen bidez, horietako bakoitzarekin 1etik 10era zein 
neurritan ados dauden galdetu zaie. (1ak adieraziko luke ez daudela batere 
ados eta 10ak, guztiz ados daudela). 

 
 Emandako erantzunen arabera, eskala sortu eta horrela osatu da atal hau 

(ikus 5. Kapituluko metodologia-oharrak). 
 
0 eta 100 bitarteko eskala egin dugu, eta Lasarteko nerabe guztiak 

kontuan hartuta, 38,0koa da batezbesteko puntuazioa. Erantzunen banaketa, 
ondoko taulan aurkeztu dugu. Hurrengo orrietan, hainbat aldagairen araberako 
azterketa egingo dugu. 

 
38.Taula. ESTERIOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA.  

 
 

  Maiztasuna Ehunekoak (%)  BATEZBESTEKOA 38 

Oso baxua (0-25 puntu) 77 24,5  MEDIANA 36,5 

Baxua (25-50 puntu) 160 51  MODA 35,7 

Altua (50-75 puntu) 69 22  DESB. TIP. 18,9 

Oso altua (75-100 puntu) 8 2,5  Moda bat baino gehiago dago, txikiena erakutsi dugu 

GUZTIRA 314 100,0    
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19. GRAFIKOA. ESTERIOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA.  
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6.3.2. Estereotipo sexisten errotze maila, sexuaren arabera 

 

Estereotipoen errotzea sexuen arabera aztertzen badugu, zenbait 
ezberdintasun agerian geratzen dira. Indize horren arabera, mutilen 
batezbestekoa ia 42 puntukoa da (41,9), eta neskena, 32,8koa, hau da, ia 9 
puntuko aldea dago. 

 
39. Taula. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, SEXUAREN ARABERA.  

 
 GUZTIAK Neska Mutila  BATEZBESTEKOA   

  Kop. % Kop. % Kop. %  GUZTIAK 38 

Oso baxua (0-25 puntu) 77 24,5 50 36,8 27 15,3  Neska 32,8 

Baxua (25-50 puntu) 160 51 61 44,9 98 55,7  Mutila 41,9 

Altua (50-75 puntu) 69 22 23 16,9 45 25,6    
Oso altua (75-100 puntu) 8 2,5 2 1,5 6 3,4    
GUZTIRA 314 100,0 136 100,0 176 100,0    

 
 

20. GRAFIKOA. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, SEXUAREN ARABERA.  
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6.3.3. Estereotipo sexisten errotze maila, mailaren arabera   
 

Mailari kasu egiten badiogu, lehen mailetan apur bat handiagoa da, eta 
esan daiteke, adinarekin, estereotipo sexisten errotze mailak behera egiten 
duela. DBH1en eta DBH2n 40 punturen inguruan dabil, eta 35 puntu edo 
gutxiago izatera pasatzen da DBH3n eta DBH4n. 

 
 

40. Taula. ESTERIOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, MAILAREN  ARABERA.  
 

 GUZTIAK DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 BATEZBESTEKOA   

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % GUZTIAK 38 
Oso baxua 
(0-25 puntu) 77 24,5 18 20 15 16,9 27 33,3 17 31,5 DBH1 39,9 

Baxua 
(25-50 puntu) 160 51 51 56,7 44 49,4 37 45,7 28 51,9 DBH2 40,7 

Altua 
(50-75 puntu) 69 22 16 17,8 29 32,6 16 19,8 8 14,8 DBH3 35,1 
Oso altua 

(75-100 puntu) 8 2,5 5 5,6 1 1,1 1 1,2 1 1,9 DBH4 34,7 

GUZTIRA 314 100,0 90 100,0 89 100,0 81 100,0 54 100,0   
 

 
21.GRAFIKOA ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, MAILAREN  ARABERA. 

20,0 16,9
33,3 31,5

56,7
49,4

45,7 51,9

17,8 32,6
19,8 14,8

5,6 1,1 1,2 1,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DBH1 DBH2 DBH3 DBH4

Oso estereotipatua 75-100

Estereotipatua 50-75

Estereotipo oso gutxi 25-50

Estereotipo ez errotua 0-25

 
6.3.4. Estereotipo sexisten errotze maila, ikastetxearen arabera   
 
Ikastetxeen arabera aztertuz gero, Landaberri ikastetxeko nerabeek 

puntuazio apalagoa ateratzen dute eskala honetan IES Lasarte-Usurbilekoek 
baino. Bien arteko tarte handiena, gainera, errotze maila oso txikiko multzoan 
sumatu dugu (Landaberrikoan % 29,2 dira, eta IES Lasarte-Usurbilekoan % 
14,3). 

 
41. Taula. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, IKASTETXEAREN ARABERA.  

 

 GUZTIAK 
Landaberri 
 ikastetxea IES Lasarte Usurbil   

  Kop. % Kop. % Kop. % BATEZBESTEKOA   
Oso baxua 
(0-25 puntu) 77 24,5 63 29,2 14 14,3 GUZTIAK 38 
Baxua  
(25-50 puntu) 160 51,0 104 48,1 56 57,1 Landaberri  ikastetxea 35,6 
Altua  
(50-75 puntu) 69 22,0 46 21,3 23 23,5 IES Lasarte Usurbil 43,1 
Oso altua 
 (75-100 puntu) 8 2,5 3 1,4 5 5,1   
GUZTIRA 314 100,0 216 100,0 98 100,0   
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22. GRAFIKOA. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, IKASTETXEAREN ARABERA. 
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6.3.5. Estereotipo sexisten errotze maila, egiten duten jardueraren 

antolatze mailaren eta lehiakortasunaren arabera   
 

 Errotze mailaren batezbestekoei erreparatuta, zalantzarik gabe, lehia bai 
baina ez federatua deitu dugun multzoak eman du errotze maila txikiena (31,8 
puntu). Aitzitik, estereotipo sexista nabarmen errotuagoa duen multzoa azken 
hilabetean kirolik egin ez dutenena da (48,5 puntu). 

 
42. Taula. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, ARITZEN DIREN JARDUERAREN ANTOLATZE 

MAILAREN ETA LEHIAKORTASUNAREN  ARABERA.  

 

 GUZTIAK 

Kirol bat  
behintzat 
 federatua 

Lehia bai 
 baina ez  
federatua 

Lehiarik  
gabeko 

 jarduera 

Ez du kirolik  
egin azken  
hilabetean 

BATEZ 
BESTEKOA   

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % GUZTIAK 38,0 

Oso baxua 
 (0-25 puntu) 77 24,5 33 22,8 8 28,6 30 25,9 6 24,0 

Kirol bat  
behintzat  
federatua 38,1 

Baxua  
(25-50 puntu) 160 51,0 76 52,4 17 60,7 59 50,9 8 32,0 

Lehia bai  
baina ez  
federatua 31,8 

Altua 
 (50-75 puntu) 69 22,0 33 22,8 3 10,7 24 20,7 9 36,0 

Lehiarik  
Gabeko 
 jarduera 37 

Oso altua  
(75-100 puntu) 8 2,5 3 2,1 0 0,0 3 2,6 2 8,0 

Ez du kirolik 
 egin azken  
hilabetean 48,5 

GUZTIRA 314 100,0 145 100,0 28 100,0 116 100,0 25 100,0   
 

 
Jasotako erantzunen artean, erantzun dutena eta gero adierazi dutenaren 

arteko gauza ezberdinak agertzen dira. Alde batetik, euren iritziz, Gorputz 
hezkuntzako zein kirol-jarduera fisikoetan  estereotiporik dagoen ala ez, 
aipatzen dute. Bestetik, estereotiporik ez / edo gutxi  dagoela esan arren, 
beraien adierazpenetan sakondu ahala, mutil  eta nesken ezaugarriei buruz, 
jokabideei buruz edo, kirol hautaketan azalarazten dituzten estereotipoak jaso 
ditugu. Dena den, ikasleen artean sentsibilizazioa dagoela adierazten da, nahiz 
eta batzuk zalantzan jarri ea zaintzen den benetan hórrela pentsatzen dugulako 
edo irudia zaindu nahi dugulako 
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23. GRAFIKOA. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, ARITZEN DIREN JARDUERAREN 

ANTOLATZE MAILAREN ETA LEHIAKORTASUNAREN  ARABERA.  
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6.3.6. Estereotipo sexisten errotze maila, jarduera estiloaren arabera  
 
Kirol-estiloetan arreta ipiniz gero, euskal joko-kirolak egiten dituzten 

nerabeen artean egongo lirateke errotuen estereotipo sexistak (45,2 
punturekin); bistakoa da, esku-hartze ezak eredu tradizionalen jarraipena 
dakarrela. Kirola hezkuntzari gehitutako zerbait bezala ikusten da, ez 
hezkuntzaren benetako osagai bezala. Atzetik, ohiko talde-kiroletan aritzen 
direnak etorriko lirateke (37,3 puntu). Bestalde, multzo horietatik guztietatik 
modalitaterik berdintzaileena arte martzialena dugu, 34,3 punturekin. Dena den, 
datu horiek erlatibizatu daitezke, estilo bakoitzeko kirola egiten duten nerabeen 
sexua kontuan hartuz gero. 

 
43. Taula. ESTEREOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, JARDUERA ESTILOAREN  ARABERA.  

 

 GUZTIAK 

Ohiko 
 talde kirola 

 bai 
Areto 

 ekintzak 
Arte 

 martzialak 
Kirol  

ekologikoak 

Euskal  
joko- 

kirolak 

Bestelako  
Ariketa 

 fisikorik 

  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
Oso baxua  
(0-25 puntu) 77 24,5 12 21,1 9 22,0 3 23,1 35 26,9 6 18,8 6 37,5 
Baxua 
 (25-50 puntu) 160 51,0 33 57,9 24 58,5 8 61,5 69 53,1 13 40,6 5 31,3 
Altua  
(50-75 puntu) 69 22,0 12 21,1 7 17,1 2 15,4 24 18,5 11 34,4 4 25,0 
Oso altua 
 (75-100 puntu) 8 2,5 0 0,0 1 2,4 0 0,0 2 1,5 2 6,3 1 6,3 

GUZTIRA 314 100,0 57 100,0 41 100,0 13 100,0 130 100,0 32 100,0 16 100,0 

 
BATEZBESTEKOA  

GUZTIAK 38,0 

Ohiko talde kirola bai 37,3 

Areto ekintzak 34,8 

Arte martzialak 34,3 

Kirol ekologikoak 35,8 

Euskal joko-kirolak 45,2 

Bestelako ariketa fisikorik 37,9 
Ez du kirolik egin azken 
hilabetean 48,5 

  
  
 
 
  

Elkarrizketen zehar agerian gelditu da  estereotipoak egon 
badirela. Horien artean, ezaugarri eta gaitasun fisikoei buruzko 
adierazpenetan oso barneratua dute neskak eta mutilak fisikoki 
desberdinak direla. Beraz, bat datoz Sheila Scraton-ek (1995, in 
Vizcarra et al., 2009) ezaugarri fisikoei dagozkienez aurkitu 
zituenekin. Bestetik, nortasunari buruzko ezaugarriei buruz 
(lehiakorragoak, haserreak…) estereotipotzat baino gehiago 
ezaugarritzat jotzen dute batek baino gehiagok. Azkenik, izan da 
aipamenik ere jokaerari buruzko estereotipotan  dauden harreman 
(lidergoa, taldeak…)ezberdintasunei buruzkoak. 

Neskak neurtzeko patroia, mutilen ereduan eta kirol jardunean 
dagoela adierazi duen ahotsik ere entzun da. 
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Gaiari  helduta eta GHko irakasleekin eta ikasleekin eginiko 

elkarrizketaren isla gisa, baiezta daiteke Erreformaren etorrerarekin, nerabeek, 
beren kezken artean, generoarekin lotutako berdintasuna lortzeari begirako 
elkar hezkuntzaren ideia garatzearena txertatu dutela. Hala ere, ez da oso argi 
geratzen zertan datzan hezkidetza delako hori. Hala, irakasleak irakaskuntza 
mistoaren aurrean jarri dira, hau da, neska eta mutilek GHko saio bera batera 
egin behar dute eta, nolabait, guztiek nahastuta proposatutako jardueretan 
parte hartzen badute eskolak hezkidetzarantz bideratuagoak izango direla uste 
da. Hori dela eta, kirol-praktikarako bikote edo talde mistoak osatzera behartzen 
duten egoerak indartzen dira, batzuetan ikasleen nahiaren aurka bada ere. 

 
Aitzitik, GHn eman litekeen hezkidetza ez da gimnasio edo kirol-guneetan 

irakaskuntza mistoa emanez soilik lortuko, paradoxikoa badirudi ere, aipatu 
irakaskuntza horrek bilatzen dituen eraginen kontrakoak sor baititzake, hau da, 
estereotipo sexistak areagotu ditzake (Vázquez, 1990). Beraz, irakaslearen 
ondorengo kezka bere ikasle guztiek batera baldintza beretan parte hartzea 
lortzeko modura bideratzen da.  

 
Hori dela eta, batzuek neskei eta mutilei tratamendu bera ematea 

proposatzen dute. Berdintasunaren interpretazio horrek, beren gaitasun, interes 
(datuak eta elkarrizketak horien isla dira), baliabide eta aurretiazko 
esperientziak direla eta pertsona horiek desberdinak direnaren ideia baztertzen 
du eta beraz, desberdintasunak berak indartzen ditu. Beraz, hezkidetzaren 
ikuspuntutik ez dirudi oso egokia denik. Beste formuletako bat 
desberdintasunak onartzean datza, nahiz eta ikasleen aurrean natural eta 
ekidinezin gisa aurkeztu, arrazoi biologiko eta kulturalekin lotuz. Hala, aukera-
berdintasuna bilatu asmoz, irakasleak desberdintasun horiek berdintzeko 
estrategia-multzoa proposatzen du. Estrategia horien helburua, azken finean, 
emakumeari trebetasunak eskuratzea edo kirol-emaitza jakin batzuk lortzea 
eragozten dioten gabeziak gainditzea da. 

 
Arazoa, ordea, emaitza horiek gailendu den kultura androzentrikoan 

ezarritako balioak erreferentzia gisa hartuz ezartzen direla da (C.Diez, 2003). 
Kultura horrek zehazten du, halaber, hezkuntzaren ikuspuntutik zein gabezia 
den garrantzitsu eta, beraz, pertsona bakoitzaren potentziala alde batera uzten 
du. Proposamen horren atzean, modu inplizituan, desberdintasunerako 

24. GRAFIKOA. ESTERIOTIPO SEXISTEN ERROTZE MAILA, ARITZEN DIREN JARDUERAREN 
ANTOLATZE MAILAREN ETA LEHIAKORTASUNAREN  ARABERA.  
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eskubidearen ukapena legoke, hori berau minusbaliotasun gisa antzematen 
baita. 

 
GHko eskoletan gertatzen ari dena ulertzen laguntzeko beste ikuspuntu 

bat eskaintzeko asmoz, generoaren ikuspuntutik, elkarrizketetan irakasleek 
hezkidetza eta aukera-berdintasunaren izenean erabilitako estrategi ugari 
horiek aztertu dira. Hona hemen aipamen batzuk: 
 

“(…) edozer gauzetarako taldeak osatzean, mutil eta nesken arteko oreka bilatu nahi 
horretan beti desorekatuz bukatzen dugu; tarteka, “ona” den hori ematen zaigu taldekide, 
erregalu... modura”.(2.zikloa. DBH). 

 
“(…) taldekatze aurreko sermoia ere ohikoa da. Lankidetzan ibili behar duzue, elkarri 

paseaz, laguntza eskainiz… ukitu ere ez, eta, desiorik ez dugun horretan jardun behar 
berdintasunaren izenean”. (2.zikloa. DBH). 

 
“(…) dudarik ez dago ez direla gu bezain beste motibatzen. Nabaria da klasean zehar. 

Besoak gurutzatuta jartzeko ere kapaz dira”. (2.zikloa. DBH). 
 
“(…) ebaluazioa bera ere tranpa bat ikusten dugu tarteka. Taldeko nota ezartzen 

digutenean eta neska-mutilek osatutako talde bat dagoenean”. (2.zikloa. DBH). 
 
“(…) hala ere min handiena egiten diguna zera da: mutilen diferentzi hori oraindik ere 

nabarmenago gelditzeko, hanka batekin, esku batekin edo, agian golik ezin duela sartu 
aipatzen zaigunean. Hori bera da diskriminatzaileena. Zer dator konpentsazio modura?”. 
(2.zikloa. DBH). 

 
Emaitza horiek ikusita, hezkidetza eta aukera-berdintasuna sustatzeko 

estrategia horiekin, bilatzen diren eraginen kontrakoak lortzen dira: genero 
maskulinoaren kultura eta balioak barneratzea sustatzen da (Beer, 2005), 
emakumeek kirol-jarduerak bizitzeko dituzten moduak baztertzerakoan; 
gainera, espero den maila lortzen ez duten pertsonek porrot egin dutela 
nabarmen uzten da eta hala, areagotu egiten diren genero- eta gaitasun-
desberdintasunak. Hala, neskek kirolaren tratamendu maskulinoa egokiena 
dela pentsatzen amaitzen dute. Halaber, mutilak, aktiboak, indartsuak eta 
trebeak neskak baino garrantzitsuagoak direla pentsatuz jarduten dira behin 
baino gehiagotan. 

  
Ikuspuntu horrek, desberdinak izateaz gain, gutxiago direnaren ideia 

helarazten die neskei (Vizcarra et al., 2009). Horri genero femeninoaren kapital 
kulturalarekin ia loturarik ez duten jarduerekiko interes eskasa gehitzen 
badiogu, apatia, interes eza, balioespen eza eta parte-hartze eskasa sortzen 
da. Gertaera hori oso gatazkatsua da irakaslearentzat garrantzi handia ematen 
baitio ikasleek kirol-jardueretan parte hartzeari. Horrek guztiak ezintasuna eta 
frustrazioa sorrarazten ditu eta genero femeninoarekiko dituen espektatibak 
indartzen ditu. Elkarrizketen eta eztabaida taldeen bidez entzundakoaren 
baitan, estereotipo eta eredu kulturalek, jada haurtzaro goiztiarrenetik, baldintza 
bat markatzen dute etxean, eskolan zein gizartean; tratu desberdindu horien 
eraginez (sozializazioaren arduradun direnek burutuak: kirol-antolamenduaz 
arduratzen diren erakundeak, gurasoak, irakasleak, entrenatzaileak...), 
aurretiazko  interesa eta jarreran eragina duelarik.  
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6.4.- GORPUTZ HEZKUNTZAREN ETA KIROL PRAKTIKAREN  IRUDIA 
ETA BALORAZIOA 

 
6.4.1. Zer da kirola? Jarduera fisiko guztiak dira kirola edo lehia jarduerak 

soilik?  
 

Nerabeei kirola zer den galdetuta, jarduera guztiak kontuan hartu behar 
ditugula erantzun du % 76,8k. % 6,1ek, berriz, lehiako jarduerak soilik jo dituzte 
kiroltzat. 

 
44. Taula. ZER DA KIROLA? JARDUERA FISIKO GUZTIAK DIRA KIROLA EDO LEHIA JARDUERAK 

SOILIK?  
 

 Kop, Ehunekoak (%) 

Jarduera fisiko guztiak hartu behar kiroltzat      241 83,4 

Lehia-jarduera soilik hartu behar lirateke kiroltzat      19 6,6 

Ez daukat oso argi nola izan behar lukeen      29 10,0 

GUZTIRA     289 100,0 
 
 

 
25. GRAFIKOA ZER DA KIROLA? JARDUERA FISIKO GUZTIAK DIRA KIROLA EDO LEHIA JARDUERAK 

SOILIK?  
 

 

Ez daukat 
oso argi 
nola izan 

behar 
lukeen, 
%10,0

Lehia-
jarduerak 
soilik hartu 

behar 
lirateke 
kiroltzat, 

%6,6

Jarduera 
f isiko 

guztiak 
hartu behar 

lirateke 
kiroltzat, 
%83,4

 
 
6.4.1.1. Kirol-jarduera fisikoa eta praktikarekiko  interes pertsonala 
 
Kirol-jarduera fisikoarekiko  duten interesari dagokionez, oro har, ikasleek 

iritzi "positiboa" adierazi dute. Aho batez iritzi bakarra islatu dute eta beraz, 
kirol-jarduera fisikoarekiko duten oniritzia baieztatu da.  

 
Sexuaren arabera bereizitako azterketan, mutilen eta nesken erantzunen 

artean desberdintasunak aurkitu dira: mutilek neskek baino interes handiagoa 
adierazi dute jarduera fisikoarekiko. Elkarrizketen azterketak honako arrazoiak 
adierazi dizkigu: 
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■ Taldeko kirolei eta gaitasun fisikoei esleitzen zaien izaera sexista: 
 
"(...) futbola, saskibaloia, beisbola... gehiago egiten baita, eta horiek mutilei asko 

gustatzen zaizkie. Nire ustez, neskoi beste kirol batzuk soilik gustatzen zaizkigu".  (2.zikloa. 
DBH) . 

 
"(...) fisikoki, neskak gutxiago dira; gu azkarragoak, lehiakorragoak eta hobeak gara". 

(1.zikloa. DBH) . 
 
"(...) edukiak beti berdinak dira: kirola eta sasoi fisikoa. Eduki gabezia. Saioetan ikusten 

ez diren beste gauza asko daude”. (2.zikloa. DBH) . 
 
■ Nesken kirol-ohitura eta inplikazio eza jarduera fisikoan: 

. 
"(...) atsedenetan, mutilek futbolean jokatzen dute eta neskek ez dute ezer egiten, hor 

egoten dira hitz egiten". (1.zikloa. DBH). 
 
6.4.2. Kirola zer den, sexuaren arabera  
 
Sexuaren arabera aztertzen bada galdera hau, neskak irekiagoak 

agertzen zaizkigu kirolaren barruan zer sartu behar den definitzerakoan. 
Nesken % 91,3k esan du edozein jarduera fisiko sartu behar dela kirol 
kontzeptuaren barruan. Mutiletan, berriz, gehiengo batek iritzi hori badu ere, 
neskak baino gutxiago dira, % 77,2 hain zuzen. 

 
45. Taula. KIROLA ZER DEN SEXUAREN ARABERA.  

 

 GUZTIAK Neska Mutila 

  Kop. % Kop. % Kop. % 
Jarduera fisiko guztiak hartu behar 
kiroltzat 240 83,3 115 91,3 125 77,2 

Lehia-jarduera soilik hartu behar lirateke 
kiroltzat 19 6,6 5 4,0 14 8,6 
Ez daukat oso argi nola izan behar 
lukeen 29 10,1 6 4,8 23 14,2 

GUZTIRA 288 100,0 126 100,0 162 100,0 

 
26.GRAFIKOA. KIROLA ZER DEN SEXUAREN ARABERA.  
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6.4.2.1 Gorputz hezkuntzaren  hezkuntza-balioa 
 

■ GHk etorkizunerako duen erabilgarritasuna. Ikasleen iritziz irakasgaiak 
ez du beste batzuk duten garrantzia baina...  

 
“(…) nik besteak bezain garrantzitsua ikusten ez badut ere, gerora begira hor egongo 

dela uste dut, nik ohitura osasuntsu batekin lotzen dut eta horrek gerora begira ere balio duela 
uste dut”. (2.zikloa. DBH). 
 

■ Irakasgaiaren zailtasun-maila eta jolas-izaera. 
 
"(...) ez duzulako asko ikasi behar, ez eta etxeko lanak egin beharrik eta, gainera, jolastuz 

ongi pasatzen duzu”. ( 1.zikloa. DBH). 
 

Sexuaren araberako aldagaiei dagokienez, ez da desberdintasun 
nabarmenik antzeman eta beraz, esan daiteke aipatu aldagaiak ez duela 
ikasleen iritzian eraginik. 
 
 

46. Taula. GORPUTZ HEZKUNTZAREN HEZKUNTZA BALIOA. 
 

GORPUTZ HEZKUNTZA         

    SEXUA IKASTETXEA MAILA 

  GUZTIAK Neska Mutila 
Landaberri i 
kastetxea 

IES Lasarte 
 Usurbil DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

Batezbestekoa 8 8 8 8 8 9 8 8 7 
Ehunekoak (%):                   
1 Bat ere garrantziarik ez 2,0 0,0 3,5 1,9 2,1 1,1 2,3 1,3 3,8 
2 0,7 1,5 0,0 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 3,8 
3 1,0 0,7 1,2 1,4 0,0 0,0 1,2 1,3 1,9 
4 3,9 3,7 4,0 4,2 3,2 0,0 2,3 5,0 11,3 
5 6,8 5,2 8,1 7,0 6,3 5,6 8,1 6,3 7,5 
6 7,5 10,4 5,2 6,1 10,5 2,2 7,0 8,8 15,1 
7 11,1 11,9 10,4 11,7 9,5 4,5 11,6 17,5 11,3 
8 17,6 18,7 16,8 18,3 16,8 10,1 20,9 22,5 18,9 
9 16,6 19,4 14,5 15,5 18,9 19,1 16,3 16,3 13,2 
10 Oso garrantzitsua 32,9 28,4 36,4 33,3 31,6 57,3 30,2 21,3 13,2 
GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kasu kopurua (n) 307 134 173 213 95 89 86 80 53 

 
Agerian gelditzen da nerabeak hazten doazen heinean, GHren garrantzia 

ere beherantz doala. Nabarmena da DBH1etik DBH4ra dagoen aldea.  
 
6.4.2.2. GH ulertzeko modua 
 
Ikasleek garrantzitsutzat hartzen dute GH, irakasgaiaren bidez, beste 

batzuetan eskuratzen ez dituzten ohitura osasuntsuak, trebetasun 
psikomotorrak eta kooperazio-jarrerak eskuratzen dituztela baieztatzen baitute. 
Ikasleek jarduera fisikoarekiko, oro har, adierazitako interesa argia izan da. 
Elkarrizketetan parte hartu dutenek, neskek zein mutilek, jarduera fisikoa 
egitearekiko interes bera dutela adierazi dute, nahiz eta beren gustu eta 
motibazioak desberdinak direla egiaztatu ahal izan den.  
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27.GRAFIKOA. EZBERDINTASUNA GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BESTE IRAKASGAIEN ARTEAN. 
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Elkarrizketan zein eztabaida taldeetan parte hartu duten zenbaitek (ikasle 

eta gurasoak), irakaslearen jokabideak nerabezaroan GHrekiko jarrera 
positiboak sortzen duen garrantzia adierazi dute; beren ustetan, interesa, 
asebetetze-maila, diziplinazko jokabidea eta ikasleak eskolan duen inplikazio-
mailan zerikusi handia du hauen ustetan.   

 
6.4.2.3. GHren profil metodologikoa eta berariazko ezaugarriak 
 
GHk bere profil eta ezaugarrien arabera duen garrantziari dagokionez, 

elkarrizketek ez dute balio nabarmenak adierazi eta iritzi-maila neutrala izan 
dela adieraz daiteke, bere aldagaietan desberdintasun eskasak azalduz.  
Aitortu behar da, agian lekuz kanpo egon den galdera bat izan dela. 
 

6.4.2.4. GHren irakaskarga eta ordutegi-banaketa 
 
GHren ordutegi eta irakaskargaren onarpenari buruzko galderaren 

aurrean, interesgarria da elkarrizketaren bidez, gaur egungo egoerarekin 
konformatzen ez den iritzia ikustea. Iritzi horrek, gainerako irakasgaien inguruko 
egungo erakundeek berek irakaskargaren banaketa zuzenari ematen dioten 
garrantzi gutxi hori azpimarratzen du: 
 

"(...) ez dira nahikoa. Gainera, instalazioetara joan eta higieneari eskaintzen zaion 
denbora kontutan hartuta, azken finean, astean ordubete sinbolikorekin besterik ez gara 
geratzen, ez da bidezkoa. Beste neurri batzuk hartu beharko lirateke". (2.zikloa. DBH). 
 

Irakasgaiaren ordutegia baloratzeko unean, ikasleak ez daude ados 
eskolen banaketarekin eta GHko eskolak irakasgai teorikoekin txandakatzeko 
nahi pertsonalak adierazi dituzte, beren hitzetan, ikasgelako eskolen erritmo 
monotonoarekin hausteko. 
 

6.4.2.5. GHren edukiaren ezagutza 
 
GHren edukiaren ezagutzari lotuta, "erlatiboki positiboa" den balio bat 

islatu da eta irakasgaiaren helburuen ezagutzarekin lotutako nahasmendu 
garrantzitsu bat ere antzeman da. 
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Elkarrizketek aho batez adierazi dute irakasgaiaren helburuen inguruko 
nahasmendua dagoela; hala ere, ikasleek osasunarekin lotutako helburuaren 
ezagutza adierazi dute. 
 

Sexuaren araberako aldagaian ez da desberdintasun nabarmenik 
antzeman. 
 

6.4.2.6. GHren tratamendua eskolaren testuinguruan 
 
Elkarrizketaren balioek, irakasgaia izendatzeko "Soinketa" terminoa 

erabiltzeko joera adierazi dute. Diziplinartekotasunari dagokionez, 
elkarrizketaren erantzunek aho batez adierazten dute ikasle guztiek ez dutela 
diziplinartekotasuna modu berean landu. Adin batetik besterako aldea 
nabarmena da.  
 

GHko irakasgaian ikasleari aldatzea gustatuko litzaizkiokeen eduki eta 
prozedurei dagokienez, erantzunek ez dute iradokizun komunik adierazi eta 
norberaren zaletasunen arabera erantzun dute. 
 

6.4.3. Kirol desiratuena sexuaren arabera 
  
Sexuaren arabera aztertzen dugunean kirol desiratuen zerrenda, alde 

izugarriak agertzen zaizkigu batzuen eta besteen artean. Nesken % 46,5ak 
aerobic eta antzeko modalitateak aukeratu dituzte desiratuenen artean (mutilen 
% 0,6k baino ez ditu hautatu horiek), eta mutiletan, aukerak sakabanatuagoak 
agertzen dira, baina futbolak jaso ditu erantzun gehien (% 21,3). 

 
Azpimarratu beharreko aldeetako bat, genero desberdinetako ikasleen 

artean ezartzen diren desberdintasunak pixkanaka agertzen direla da, ez 
gazteek adierazten duten kirolaren ulermenagatik, subjektuaren inguruan 
dauden helduengatik baizik; horiek, denborak aurrera egin ahala, hain 
berdintzaileak ez diren kontzeptuekiko jarrera aldatzen dute eta ikaslearen 
ikuspuntuan eragina dute. Zentzu horretan, haurren berdintasun-kontzeptua 
pixka bat galtzen da nerabezaroan "beste adierazgarri" batzuen eraginez 
(guraso, irakasle, kide, lagun, etab.), eta beraz, erakundeen eta familiaren 
garrantzia ezinbestekoa da hasierako joera positiboari eutsi ahal izateko edo, 
aitzitik, berez maskulinoak edota femeninoak diren jarduerekiko kontzeptu 
zaharretara jotzeko. 

 
 

Gehien egiten diren kirolen artean, batzuk sektore soziodemografiko jakin 
batzuekin identifikatzen dira. Adibidez, aerobica (eta horrekin loturiko beste 
praktika batzuk, hala nola, gimnastika erritmikoa, dantza, gorputz-adierazpena, 
gym-jazza, pilates...) neskekin identifikatzen da nahiz eta mutilen joera ere gora 
doan. Estetikoak lehentasuna duen testuinguru horretan, gorputzaren irudia 
jarduera fisikoaren helburu nagusi bihurtzen ari da, oro har,osasunaren alorrean 
eragin ditzakeen onuretatik haratago. Gorputzak, ni sozialaren eta norberaren 
nortasunaren ezaugarri nabarmen eta berehalakoena mendebaldeko gizartean, 
paradoxa original bat eratzen du. Espiritua gorputzaren aurrean goraipatzen 
duen tradizio kristaua, gorputzarekiko kultuaren mendetako jarrerarekin batera 
daukagu eta azken horrek, badirudi lehena ere gainditu duela. Aszetismotik 
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hedonismorako jauzia dugu, etikoa (arima, espiritua) eta estetikoa (gorputza, 
materia) direlakoen arteko bereizketa gaindituz. 
 

47. Taula. KIROL-JARDUERA FISIKO DESIRATUENA, SEXUAREN ARABERA.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neska  Mutila 

Aerobika, gimnasia erritmikoa, 

gorputz adierazpena, gym-jazza, 

dantza, step-a, pilates, eta abar. 46,5  Futbola 21,3 

Hipika 27,1  Tenisa 18,9 

Tenisa 18,6  Borroka, defentsa pertsonala 17,1 

Patinajea, monopatina 17,1  Saskibaloia, minibasketa 14,6 

Futbola 16,3  Errugbia 14 

Piraguismoa, arrauna, ibai-jaitsierak 14,7  Ehiza eta arrantza 14 

Igeriketa, aisialdirako 14  

Muskulazioa, kulturismoa eta 

halterofilia 14 

Hockeya (belarrean, izotzean, 

aretoan) 14  Mahai-tenisa 13,4 

Saskibaloia, minibasketa 13,2  

Arte martzialak (judoa, 

karatea, eta abar.) 13,4 

Eskalada/Espeleologia 13,2  

Piraguismoa, arrauna, ibai-

jaitsierak 13,4 

Boleibola, hodartza-boleibola, mini-

boleibola 11,6  

Hockeya (belarrean, izotzean, 

aretoan) 12,8 

Borroka, defentsa pertsonala 11,6  

Pilota (frontoiab, trinketean 

eta frontenisean) 12,8 

Atletismoa 9,3  Eskalada/Espeleologia 12,2 

Igeriketa, lehiaketarako . 8,5  

Areto futbola, futbitoa, futbol 

7 eta hondartza-futbola 11 

Mahai-tenisa 6,2  Esgrima 11 

Arte martzialak (judoa, karatea, eta 

abar.) 5,4  Txirrindularitza, aisialdirako 7,9 

Mantentze gimnasia, kirolgune 

batean 5,4  Patinajea, monopatina 7,9 

Badmintona 5,4  Squasha 7,9 

Errugbia 4,7  Hipika 7,3 

Esgrima 4,7  Igeriketa, aisialdirako 6,7 

Golfa 3,9  Atletismoa 6,7 

Eskubaloia, hondartza-eskubaloia 3,1  

Mendia/xenda-

kirola/ibilaldiak 6,7 

Ehiza eta arrantza 3,1  Golfa 6,1 

Squasha 3,1  Igeriketa, lehiaketarako. 5,5 

Boloak, petanka 2,3  Txirrindularitza, lehiaketarako 5,5 

Areto futbola, futbitoa, futbol 7 eta 

hondartza-futbola 1,6  

Boleibola, hodartza-boleibola, 

mini-boleibola 4,3 

Pilota (frontoiab, trinketean eta 

frontenisean) 1,6  Lasterka ibiltzea (jogging) 3,7 

Mendia/xenda-kirola/ibilaldiak 1,6  Boloak, petanka 3,7 

Ezinduentzako kirolak (ezindu 

fisikoenak, psikikoenak, itsuenak...) 1,6  

Eskubaloia, hondartza-

eskubaloia 2,4 

Lasterka ibiltzea (jogging)  0,8  

Mantentze gimnasia, 

kirolgune batean  1,8 

Txirrindularitza, aisialdirako  0,8  Badmintona  1,8 

Muskulazioa, kulturismoa eta 

halterofilia  0,8  

Aerobika, gimnasia 

erritmikoa, gorputz 

adierazpena, gym-jazza, 

dantza, step-a, pilates, eta 

abar.  0,6 

Txirrindularitza, lehiaketarako  0  

Ezinduentzako kirolak (ezindu 

fisikoenak, psikikoenak, 

itsuenak...) 0 
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Ikerketan  bildu  den  ikuspuntu  kuantitatibo  zein  kualitatibotik,  Lasarte-
Oriako  neskek  kirol-jarduera  fisikoa  egiten  dutela  antzeman  dugu  baina  ez 
tradizionalki  mutilek egiten  duten modura.  Puig eta  Soler-ek  (2004)  adierazi 
bezala,  kirol-jarduera   femeninoa  ulertzeko  desberdintasunaren  ikuspuntua 
hartu behar da kontutan, baina baita  diferentziarena ere. Diferentzia horrek 
kirol-jarduerarekiko  motibazioei  eta  hori  burutzeko  moduei  egiten  die 
erreferentzia.

6.4.4.  Gorputz hezkuntzaren balorazioa, beste ikasgaiekin alderatuta
 
Lasarte-Oriako nerabeek gehiago baloratzen dute  Gorputz Hezkuntzako 

irakasgaia, beste irakasgaiak baino: % 63,1ek GH gehiago baloratu dute beste 
irakasgaiak baino, eta % 7,4k, askoz gehiago. Ez da ageri GH askoz gutxiago 
baloratzen duen neraberik, eta gutxiago baloratzen dutenen multzoa % 6,4koa 
da.

48. Taula. GORPUTZ HEZKUNTZAREN BALORAZIOA, BESTE IKASGAIEKIN ALDERATUTA. 

 Kop. Ehunekoak (%)

Gorputz Hezkuntza balio askoz gehiago 23 7,4

GH balio gehiago 197 63,1

GH besteen pare 72 23,1

GH balio gutxiago 20 6,4

GUZTIRA 312 100,0

28.Grafikoa. Balio ezberdintasuna Gorputz Hezkuntza eta beste ikasgaien artean. 
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Balorazioz balorazio, ez dira erronka txikiak GHk dituenak. Espero dugu orain 
arte Lasarte-Orian sostengatu gaituen itxaropenak, etorkizunean, gaur egun ematen ari 
den gisako emaitzak onak ematen jarraitzea.
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Aurreko kapituluan LASARTE-ORIAKO  ikasleen galdetegi  eta beste 

eragileen  eztabaida-taldeen emaitzez hainbat ondorio atera ditugu. Oraingo 

honetan azpimarratu nahi dugu, emaitzek, errealitate bakarraren ikuspegi 

desberdinak islatzen dituztela; eremu desberdinetako pertsonen iritziak 

jasotzen dituztela, hain zuzen ere. Alabaina, errealitate bakarra da aztertu eta 

ulertu nahi izan duguna. Atal honetan, beraz, ikerketan parte hartu duten 

pertsona desberdinen iritziak bateratu ditugu, informazioa jasotzeko erabili 

ditugun tresna desberdinen bitartez lortutako emaitzak erlazionatuz eta 

alderatuz. Horrela, 12-16 urte bitarteko Lasarte-Oriako nerabeen kirol-jarduera 

fisikoak  direla eta, errealitatea hobeto ezagutu eta ulertu ahal izango 

dugulakoan gaude.  

 

Partaideengandik jaso ditugun diskurtsoak eta ekarpenak bateratu 

ondoren, atera ditugun ondorioak aurkeztuko ditugu. Atalari amaiera emateko 

ikerketaren hipotesien berrikusketa egingo dugu eta etorkizunerako erronkak 

zein proposamenak ere bai. 
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EMAITZEN INGURUKO EZTABAIDA   

 
Ikerketaren emaitzak azaldu ostean, aipatu emaitzen interpretazioa 

azaltzera pasako gara ikerketaren helburuak betetzeari begira. Horretarako, 
ikerketaren zati izan diren osagaien oinarri teorikotik atera ditzakegun 
elementuetan oinarrituko gara.  

 
7.1.- EMAITZEN INGURUKO EZTABAIDA 

Eztabaida gidatzen duen hariak, emaitzen aurkezpenean bezalaxe, 
Lasarte-Oriako nerabeek kirol-jarduera fisikoarekiko duten jarreraren azterketa 
du helburu eta nerabeek jarraian adierazten ditugun aldagaiekin duten 
harremana ulertu nahi da:  kirol-jarduera fisikoarekiko interesa, ingurune sozio-
afektiboaren eragina, ikasleak eta eskola-komunitateak GH-rekiko egiten duen 
baliospenaren pertzepzioa, kirol-jardueraren izaera, kirol-jarduera fisikorik ez 
egiteko dituzten arrazoiak... Azken finean, era batera edo bestera, aldagai 
horiek kirol-jarduera fisikoa egitea nabarmen baldintzatzen dute. 

Marko teorikoan gainbegiratutako literaturak adierazi digunez, kirol-
jarduera fisikoaren errealitatea sistema ireki eta konplexu gisa azaltzen da 
egiteko portaera bezalaxe eta nerabeen praktikan eragin handia duen faktore 
ugari dago. Halaber, portaera hori ulertzeko teoria eta eredu ugari erabili izan 
direla ere egiaztatu da.  

Hipotesien berrikuspenari  dagokienez, atal honetan berrikusiko ditugu 
parte hartzaileengandik jaso ditugun iritzi eta hausnarketen argitan. Gure lana 
gidatu duten lan-hipotesiak bete diren ala ez ikusiko dugu: 

(1) Lehen adierazitako emaitzak oinarri hartuta, Lasarte-Oriako nerabeen 
kirol-jarduera fisikoaren parte-hartze mailak mutilengan neskengan baino 
altuagoak izateko joera izango dute (maiztasun handiagoz praktikatzea), 
adinarekin pixkanaka parte-hartzea gutxituz joango da eta mutilen aldetik izaera 
lehiakor eta antolatuagoa izango du hipotesiarekin abiatu gara. 

Lasarte-Oriako 12-16 urte bitarteko nerabeen-multzoen bidez lortu ditugun 
emaitzek, oro har, kirol-jarduera fisikoarekiko parte-hartze maila altuan 
kokatzen direla adierazten dute, nahiz eta adierazitako interes altu horrek, 
aztertutako hezkuntza-etapa desberdinetan gora egin ahala, murriztu egiten 
dela ere antzeman den. Hala, DBHko 1. mailako ikasleen interes-maila DBHko 
4. mailako ikasleen artean baino altuagoa da. Eskola-ikasleen artean  eginiko 
ikerketen emaitzak baieztatzen ditu. Joera honek bat egiten du antzeko beste 
ikerketekin (Ruiz Juan eta lank, 2001). 

 Ikerketa nerabeen artean egin da, fisikoak zein psikologikoak diren 
aldaketa ugarik ezaugarritzen duten garaiko subjektuen artean, hain zuzen ere. 
Hori dela eta, lortutako emaitzak kontu handiz eta zuhurtziaz aztertu behar dira 
eta ezin da nerabeen praktika nahikorik gabeko egoera eta praktikaren 
murrizketa adierazten dituzten beste ikerketa batzuen emaitzekin alderaketak 
egin. Aipatutako beste ikerketa horien artean, estatu mailan erreferentzi gisa 
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Institut Barcelona Esports (2008) delakoa hartu dugu eta, eta nazioarte-mailan 
Lammle (2008). Bi Ikerketa horietan, kirol-jarduera fisikorik egiten ez dutenen 
kopurua egiten dutenena baino altuagoa da, bai kirol-jarduera fisiko bakarrean 
zein hainbatetan. Gure ikerketan kontrakoa gertatu da, kirol-jarduera fisikoa 
egin ohi duten nerabeen kopuruak (% 85,4) egiten ez dutenena baino askoz ere 
altuagoa baita (% 14,6). Mutilen kirol-jarduera fisikoaren praktika-maila neskena 
baino altuagoa dela antzeman dezakegu (ia denbora bikoitza asteko jardunean) 
eta datu hori bat dator aurretik hainbat autonomia erkidegotan eginiko beste 
azterketekin: Tecedor eta lank. (2003), Cecchini, Méndez eta Muñiz (2003), 
Ruíz eta lank. (2005), Arribas (2005), Diez eta Hernandez (2006),  Instituto 
Municipal del Deporte de Sevilla (2007), Instituto Andaluz de Deporte, Nuviala 
eta lank.(2009) eta nazioartean Lammle (2008).  

Datuek adierazten dutenez, mutilek eta neskek itxuraz kirol-jarduera 
fisikoa egiteko aukera-berdintasuna badute ere, berdintasun hori ez da erreala. 
Jarduera-mailari lotuta, generoan oinarritutako desberdintasun horien arrazoiak 
adierazterakoan, horren atzean, sozialki sortutako eredu eta estereotipo 
desberdinen emaitza dago (Diez eta Guisasola, 2002). Halaber, sozializazio-
prozesuan zehar, mutilek zein neskek, sozialki batzuentzat eta besteentzat 
egokiagotzat jotzen diren kirolak daudela ikusten dute. Horren oinarria ideia 
honetan aurki dezakegu: kirol bat mutilena edo neskena izango da, hori egiten 
dutenen kopurua eta sexuaren arabera, gizonezko eta emakumezkoek 
partekatutako estereotipoak kontutan hartuz eta komunikabideek babestuta, 
baita gehiegitan hezkuntza- eta kirol-erakundeek berek ere. Horrek guztiak 
kirol-jarduera maskulino eta femeninoaren arteko desoreka iraunarazten du. 

Ikastetxearen araberako datuetan, kirol-jarduera egiteko ohituren artean 
desberdintasunak antzeman dira batetik bestera, batean ia herenak (%30,6) ez 
du kirolik egiten eta bestean %7,4k. Datuak eskola-kirolaren izenean egiten den 
jarduerara estrapolatzen badira, batean %12,7ak hartzen du parte eskolak 
antolaturiko programa barruan eta, bestean, %20,7k. Datu horiek agerian uzten 
dute, eskolako kirola, ikastetxeak berak antolatutakoa, beste jarduera 
pedagogiko bat gehiago bezala ulertzetik oso urrun dagoela eta, eskolako kirol 
praktikaren eta norbanakoaren praktika orokorraren arteko lotura eza. 

Lasarte-Oriako eskolaz kanpoko jarduerak –kontzeptu horiek erabiltzearen 
zale ez bagara ere, "formala ez den hezkuntza-jarduera" gisa izendatzea 
nahiago baidugu–, lehiak nagusitasuna duen, jolasaren arauak ezarrita dituen, 
eta eredu teknikoa gailentzen den praktika-mota bati lotutako eredu 
tradizionalen menpe daude. Hezitzaileak, kasu horretan, batez beste 19-20 urte 
dituzten gazteak dira eta praktika-urteekin ikasi dutena irakasten dute edo 
saiatzen dira behintzat. Azken finean, zuzenduriko eredua garatzen dute 
nagusiki, ikaslea jarduerak errepikatzen dituen gizaki huts bihurtuz eta diziplina, 
obedientzia eta sakrifizio-espirituaren balioak garatuz. 

Lasarte-Orian eskola-kirolaren koordinatzaileak deskribatutako teknikoen 
profila (2010) honakoa da: gehienak mutil (16) eta neska (10) gazteak dira, 17-
18 urte artekoan, 2-3 heldurekin batera (40-45 urte). Horien % 90,7k ez du 
inongo kirol-titulaziorik, % 6,9k nazio-mailako titulazioa du eta % 2,4 gutxieneko 
titulazioa ateratzekotan dago. Esan bezala, ikastetxeetako kirol-teknikoak batez 
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ere mutil gazteak direla antzeman dugu; nesken kopurua nabarmen baxuagoa 
da. 

Gai horretan sakonduz, geure egiten dugu eskola-kirolaren hezkuntza-
izaerari eustea ezinbestekoa denaren ideia eta horretarako, beharrezkoa dela 
uste dugu ikastetxeek bere egin behar duten lidergoa esplizitu egitea. Gure 
ustetan, beti ere, ikastetxeek izan behar dute hein batean eskola-kirolaren 
praktikan jarraitu beharreko ekintzaren oinarri eta irizpide pedagogikoen 
lanketaren buru izan eta herriko eragileekin (kirol patronatua eta kirol elkarteak) 
artikulatzeaz arduratu behar direnak. 

Lasarte-Oriako nerabeen kirol-jarduera fisikoaren dedikazio mailan, erabat 
nabarmentzen da mutilen eta nesken arteko aldea. Mutilak neskak baino 
aktiboagoak direla. Generoen arteko desberdintasun hori, besteak beste, 
honako ikerketetan lortutako emaitzek  baieztatzen dute: Velázquez eta lank. 
(2000), Pavón (2001, Otero eta Gonzalez, 2005). Lehenak, emakumezkoek 
gizonezkoek baino kirol-jarduera fisiko gutxiago egitearen arrazoiak hainbat 
direla azpimarratzen du: batzuk, emakumeari gizartean ematen zaion 
kokapenari eta rolari lotuta daude eta, beste batzuk, kirol-jarduera fisikoaren 
beraren izaerari dagozkio. 

 Halaber,  beharrezkoa da neskek kirol-jarduera fisikoa egin dezaten 
eginiko esfortzuak areagotzea. Iritzi hori onargarria izango litzateke gure 
kasuan mutilengan zein neskengan, bereziki gutxieneko praktikan dauden 
nerabeen % 26,6ri zuzenduta. 

Lortutako emaitzetan antzeman ahal izan dugunez, eta praktikaren 
azterketan oinarrituz, kirol-jarduera fisikoa egiten dutenen portzentajea % 
85,4koa dela esan dezakegu, nahiz eta herritar-multzo horretan, % 41ek kirol-
jarduera fisikoa modu irregularrean egiten duen. Portzentaje hori, kontuan 
edukitzekoa dela uste dugu.  

Kirolarekiko interes-mailak eta kirol-jarduera fisikoaren mailak zuzeneko 
lotura dute: kirol-jarduera fisikoa egiten dutenek kirolarekiko interes-maila altua 
dutela diote eta, egiten ez dutenek, kirolarekiko interes gutxiago adierazten 
dute. 

Bestalde, argi eta garbi geratu da nerabe lasartearrek egiten duten kirol-
jarduera fisiko motaren zati handi baten erabateko olgeta-zentzua, bai eta 
estatistikoki garrantzi gutxiago ez duen kirol lehiakorra ere. Gainera, 
azpimarratzea komeni da kirol-jarduera fisikoa egiten duten herritar-segmentu 
desberdinen artean ematen den olgeta- edo lehia-orientazioaren banaketa 
asimetrikoa dela. Kirol-jarduera fisikoa egiten dutenen sexua eta adina kontutan 
hartuz banaketa hori aztertzen badugu, kirol-lehiaketa arautuan gailentzen den 
izaera maskulinoa aurkituko dugu eta, olgeta-kirolean, berriz, izaera 
femeninoaren nagusitasuna. Halaxe ikusi ahal izan dugu aurreko kapituluan 
aurkeztutako informazioan.  

Aurreko datuak ikuspuntu antropologikotik aztertuz, kirol-jarduera  fisikoen 
dibertsifikazioaren eta beste berri batzuen sorreraren aurrean gaudela ikus 
dezakegu, horiek guztiak, osagai indibidualizatzaile indartsuarekin. Joera hori, 
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gure ustetan beti ere,  banakakoaren autonomiak ezaugarritutako gizarte 
modernoaren interesekiko paraleloan eta erakunde hierarkikoen gainbehera 
dela eta sortu da. Nerabe indibidualizatu arduratsuen ikuspegiak erakarri 
beharko ditu gazteen eta kirolaren arteko harremana irauli asmo duen 
politikagintza-egitasmoak. Gizarte-joeren eragin-indarra baliatu beharko du 
arrakasta helburu duen parte hartze ikuspegiak. 

Gizabanakoen gizartea osotasunaren eta indibidualtasunaren artean 
mugitzen da. Norbanakoen praktika-ohiturak parametro horietan garatzen dira. 
Indibidualizazio-prozesuari buruz asko hitz egin da eta plano askotatik, baina, 
Zygmunt Bauman-ek (2003) adierazi bezala, zentzu sozial-zientifikoaren eta 
zentzu neoliberalaren artean bereiztea komeni da. 

Indibidualtasunak, indibidualismoa, egoismoarekin identifikatzen duten 
interpretazio ugariri ireki die atea, hau da, horiek guztiak Bouman-ek 
erreferentzia egiten zion zentzu sozial-zientifikotik urruntzen den nolabaiteko 
balio-karga (oro har ezkorra) kontzeptuak dira horiek guztiak. 

Kirol-jarduerak bere bilakaera propioa duen postmodernismoan indarrean 
dauden baldintzetan, pertsonak etengabeko eraikuntza eta berreraikuntza-
egoeran daude; negoziatua izan daitekeen orok balio duen mundua da. Niaren 
errealitate bakoitzak zalantza egite gogoetatsura, ironiara eta, azken finean, 
jolas modura, beste errealitateren bat entseatzera eramaten gaitu. Jada ez da 
oinarri gisa erabil dezakegun ardatzik edo, agian, oinarrian dugun ardatza, hain 
zuzen ere, elkarri aitortutako indibidualtasun berri hori dela esatera ausartuko 
ginateke. 

Nerabe lasartearren kirol-funtzionaltasunean argi ikusten da 
indibidualizazio-prozesuaren eragina, "nerabeei autonomia gehiago emanez, 
tradizionalki jarraitu beharreko balio eta arauen sistema markatu izan duten 
kirol-erakundeen antolamendu-pisuaren aurrean". Nahiz eta horiek segurtasuna 
eskaintzen zuten, norberak ez zituen erabakiak hartu behar eta, aldi berean, 
banakoaren askatasun eta betebeharren inguruan askoz ere zorrotzagoak 
ziren. Modernizazioak atxikitako estatusak, esleitutako gizarte-mailak ahuldu 
ditu eta biografia pertsonalak borroka-gune bilaka ditzake, banakakoen 
erabakiak gizarte-garapenekin talka eginez. 

Soziologikoki, kirol-jarduera fisiko jakin bat egitea erabakitzeko joera, 
neurri batean, sozializazio-eragileen eraginak baldintzatzen du. Nerabeek 
izaera kolektiboko kirol-jarduera fisikoak nahiago izateak aukeratutako 
jardueren izaera sozial nabarmenarekin eta beren kideen taldearekin duten 
harremanarekin zerikusi handia du; hala ere, goi-mailako ikasketetara egin 
beharreko saltoa ematerakoan, betebehar akademikoak oztopo bihurtzen dira 
kirol-jarduera fisiko kolektiboak egiteko eta beraz, banakako izaera duten 
jarduerek garrantzi gehiago hartzen dute. 

Izaera kolektiboa duten kirol-jarduera fisikoak egunero praktikatzeari 
denbora gehien eskaintzen dieten ikasleekin lotuta daude; aitzitik, banakako 
kirol-jarduera fisikoak egiten dituztenen kasuan, saio bakoitza ez da 60/70 
minutura iristen. Banakako izaera duten kirol-jarduera fisikoak egitea 
aukeratzen dutenek, praktikak premia pertsonala asetzeko helburua bete 
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duenean amaitzen dutela pentsa daiteke; hala ere, talde-izaera duten kirol-
jarduera fisikoen praktika taldearen erabakiaren menpe dago. 

Lasarteko nerabeek klubetan duten kirol-jarduerak garrantzia galdu du 
duela urte batzuekin alderatzen badugu. Kirol-proiektuak izugarri dibertsifikatu 
diren honetan, jarduera, derrigor klubean egin beharrean, nolabait, kontzeptu 
horren kontrara doala esan genezake: erakundearen eta proiektu lehiakorraren 
gabezia, arau eza, rolen gabezia, askatasun handiagoa, etab.  

Kirol-jarduera fisikoek azken urteotan izan duten bilakaera eta R. Tomas 
(1978:68-69) egilearen jarraibideak kontutan hartzen baditugu, kontsumo-
sistemaren eraginez, funtsezko aldaketa antzeman dezakegu: alde batetik, 
kirol-mintzairak esparru zabala hartu du jolasaren eremuan eta kultura ludikoak 
berriz kirolaren eremuan. 

(2) Bigarren hipotesiak ingurune sozio-afektiboak (familiartekoak eta 
lagunak) jarduera fisikoaren mailetan eragin positiboa izango duela 
sostengatzen zuen. 

Familiaren eragina nerabeen kirol-jarduera fisikoan mekanismo 
nagusienetako bat bezala definitu izan da. Guraso eta seme-alaben arteko 
loturak gurasoaren eragina errazten du portaera ugaritan eta horien artean 
ditugu, noski, kirol-jarduera fisikoa egitea, gurasoek jarduera horrekin izan 
dezaketen konpromisoa  eta gurasoek adierazten duten babesa. Hori dela eta, 
gurasoak beren seme-alaben jarduerak bultzatzerakoan, eragile sozializatzaile 
garrantzitsuena direla pentsa dezakegu.  

Emaitzen batez bestekoei erreparatuta, argi ikusten da harremana 
dagoela gurasoen kirol ohituren eta nerabeak egiten duten kirolaren artean. 
Lortutako emaitzetan oinarrituta, gazte lasartearren kirol-jarduera fisikoa 
baldintzatzen duen faktoreetako bat beren gurasoen praktika dela ondorioztatu 
dezakegu. 

Gurasoek beren seme-alaben kirol-ohituren inguruan dauzkaten jarreren 
artean, nagusitu egiten da kirola egitera animatzen dituztenena (% 77,0). 
Gurasoen % 16,5ari, nerabeen esanetan, betiere, berdin zaie edo ez die axola 
beren seme-alabek kirola egiten duten edo ez, % 4,8k muga edo baldintzaren 
bat jartzen dietela adierazten dute eta azkenik, %0,3k adierazi dute ez dietela 
uzten kirola egiten. Jardueraren antolatze maila eta lehiakortasunaren arabera 
animatzen dituztenen artean ez dago alde handirik, baldin eta kirolik egiten ez 
dutenen kasua baztertzen badugu. Halaber, behartu egiten dituztenak ere 
badira, % 1,4. 

Sozializazioa, nerabeak berea den taldearen kultura barneratzeko 
erabiltzen duen beste prozesu bat, nahiz eta haurtzaroan zehar indartsuagoa 
izan, bizitza osoan zehar irauten duen prozesua da. Eragile sozializatzaileak 
gizarte-talde eta -testuinguruak dira eta horien barruan ere sozializazio-prozesu 
garrantzitsuak ematen dira (Giddens, 1991). Familia, eta bereziki aita eta amak, 
beren seme-alaben jarduerak bultzatzerakoan, eragile sozializatzaile 
garrantzitsuenak direla pentsa dezakegu.  
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Azterketak adierazi duenez, kirol-jarduera fisikoren bat egiten duten 
Lasarte-Oriako nerabe gehienek taldean egiten dute (lagunak, kideak edo 
familiartekoak). Batzuk bakarrik egiten dute. Beste batzuk gimnasio batean edo 
klub baten barruan zuzenduta egitea erabakitzen dute.  

Gurasoek seme-alabekiko duten jarrerari dagokionez, seme-alabek egiten 
duten kirol-jarduera fisikoaren kasuan, ikasle gehienek diotenez gurasoek 
bultzatu egin dituzte, jada nabarmentzen diren federatuen artean portzentajea 
areagotuz. Horrek guztiak esan nahi duena da, denborarekin, gurasoak seme-
alabak gero eta gehiago babeste ari direla bizimodu aktibo bat hartzearen alde, 
nahiz eta oraindik lan asko dagoen egiteke gurasoen kontzientziazioaren 
esparruan beren seme-alaben kirol-jarduera fisikoari dagokionez. 

Lehen adierazitakoa kontutan hartuz, hainbat irakurketa egin ditzakegu. 
Alde batetik, beren seme-alabak kirol-jarduera fisikoan motibatu eta sustatzen 
dituzten gurasoak aurkitzen ditugu nahiz eta oso gutxi diren beraiekin batera 
jardueraren bat egiten dutenak, herrialde garatu gehienetan aurkitzen dugun 
egoera baieztatuz. Laginean, gurasoen eragin handiena, gurasoek beren seme-
alabei kirol-jarduera fisikoa egiteko ematen dieten animoarekin lotuta dago eta 
baita aipatu jarduera burutzeko beharrezkoa den materiala erostearekin ere. 

  Bestalde, beren seme-alabei egin behar dituzten jarduerak ezartzen 
dizkieten gurasoak ere baditugu. Seme-alaba horiek motibatu eta babestuago 
sentitzen dira, hala, beraiengan interes handiagoa piztuz. Hala ere, gehienetan, 
jasan behar duten estresa eta presioa dela eta, aipatu praktika hori baztertzera 
irits daitezke eta, kasu okerrenetan, kirol-esperientzia fisiko txarren ondorioz, 
portaera aktibo hori gorrotatu eta gaitzestera irits daitezke, azkenik, bizimodu 
sedentario batean eroriz. Azkenik, emaitza akademikoen arabera, bere seme-
alabaren praktika aktiboaren aurka agertzen den edo mugatzen duen 
gurasoaren figura aurkituko genuke. 

Beraz, estatistikoki esanguratsuak diren zenbait emaitzek jasotako GHko 
irakasgaiaren balorazioaren, gurasoek praktikaren aurrean duten jarreren eta 
norberaren esperientzia praktikoen eta subjektuek adierazitako interesen arteko 
harremana adierazten dute. Azken finean, ezin dugu ahaztu eragile sozial 
ugarik duten eragina, horien artean lagunak eta familia, subjektuek kirolarekiko 
adierazten duten atxikimenduan. 

Harreman argia antzematen da nerabeen eta euren lagunen kirol-ohituren 
artean: lagunek zenbat eta kirol gehiago egin, nerabeek orduan eta kirol 
gehiago egiten dute. Edo datu horiek bestela irakurrita: zenbat eta kirol gehiago 
egin nerabeak, orduan eta lagun-talde kirolariagoa izango du. Horrela, 
nerabeen lagun guztiek kirola egiten dutenean, % 96,5ek egiten dute, gehiago 
edo gutxiago. Lagun gehienek kirola egiten dutenean, 10etik 9k baino gehiagok 
egiten dute (% 90,2). Lagunek kirola egiten ez dutenean edo lagun gehienek 
egiten ez dutenean, nerabe horien % 59,7k egiten dute kirola, edo, bestela 
esanda, % 40,3k ez dute kirolik egiten. 

Lagunen eta nerabeen jarduera fisikorako ohituren artean, inplizituki, 
“koadrila”ren dimentsio oso sendoa ageri da nerabe lasartearrengan. % 89k 
badu koadrila deituriko horretan bere lekua eta, dutenen artean, mailaz maila 
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mantendu egiten da gainera. Koadrila kontrol sozialaren esku indartsuena da 
gure artean kirolarekin edo kirolarik gabe.  

 
Elkarrizketetan islatu denez, genero-erreferentziak (aita, ama, ahizpak, 

anaiak…) kirol-jarduera fisikora hurbiltzeko garrantzizkoak badira ere, 
lagunartea eta koadrilaren babes kontzepzioa ez da gutxiagorako. Baina 
gauzak horrela, egungo kirol jarduera-ereduak urruntze- eta espezializazio-
joerak indartzen dituela ustearen susmoa dugu. Hortxe eskola erakundearen 
eta  kirol politikaren-ereduaren dilema: instituzio eta kirol-eragileen arteko talkak 
edukirik gabeko zarata gisa jasotzen dituzte nerabe gehienek; kirolzaletasuna  
urrun eta hoztasun-bizipenez ezagutzera  eragiten ditu horrek. Baina, urruntze 
bidean dagoen nerabearen  arreta erakartzeko zarata beharrezkoa duela dirudi 
egungo kirolak eta bere inguru sozialak, nerabeak izan edo ez izan.Eskola bera 
ez da libratzen  aipatu gurpilaren jira-bira horretatik eta  gauzak bere horretan 
utzi eta urruntze-joerak indartuko ez ote dituen susmoa era hor dago. Gurpil 
orokor horren erantzule diren  jira-bira iraultzea, hortxe,  agian, nerabeak  eta 
kirol-jarduera politika bikotea elkarrengana hurbildu asmo duen Lasarte-Oriako 
herriaren erronka. 

 
(3) Hirugarren hipotesiaren susmoa, Ikasleak Gorputz Hezkuntzarekiko 

zein kirol-jarduera fisikoarekiko egiten duen balioespenaren pertzepzioa 
desberdina izango da  nesken eta mutilen artean ideiarekin abiatua  gara 
ikerketaren hasieran.  

Ikertutakoaren arabera, GHko eskolen planteamendua eta sortutako giro 
motibazionalen orientazioak kirol-jarduera fisikoa egiteko interesean eragina 
izan dezakete, bai eta horren inguruko ulermen eta ikuspuntuan ere.  

Nahiz eta hirugarren kapituluan kirolaren fenomeno sozialaren aurrean 
GHk pairatu dituen ondorioak  azaldu ditugun (positiboak zein negatiboak) eta  
ikerketan, aipatu ondorioen arduradun diren aurrekari historikoen aztarnak 
daudela ikusi, gaur egun, aipatu eragina aldatuz doala antzeman dugu. 
Aldaketa hori nahikoa eta erritmo berean egiten ez bada ere, lotura positiboa 
dago kirol-jarduera fisikoarekiko interesean eta GHren garrantzia aitortzean.  

Ikasleek, oro har, jarduera fisikoarekiko adierazten duten atxikimendua, 
ikerketan parte hartu dutenen aldetik, nahiko antzekoa da neskak eta mutilak 
erkatzen baditugu, nahiz eta neskek aipatu eskolaz kanpoko praktika horretan 
gutxiago parte hartzen dutela adierazten duten. Faktore horrek GHrekiko jarrera 
ere aldatu egiten du.  Beren gustu eta motibazioak aldatu egiten direla 
antzeman da: hezkuntza-mailan gora egin ahala, portzentajea jaitsi egiten da. 
Hori dela eta, pentsa dezakegu ez dela helburuetako bat betetzen ari, baldin 
eta kirol-ohitura fisikoak sortzeari eta bizimodu aktibo eta osasuntsua 
eskuratzeko beharrezko zutoinak sendotzeari begira ari bagara. Besterik da 
denbora librea deitzen diogun horren erabilpen praktikora bultzatu nahi badira. 
Denbora librea deitzen diogu, baina, izatez, denbora ez da ez librea ez lotua 
(Anjel Lertxundi, 2011).Balirudike ez dakigula nola eta zertan eragin, GHko 
eskoletako konpetentziak eta horiek emateko moduarekin. 

Alde horretan, GHren bi ikuspegi nagusietan (errendimenduzkoa eta parte-
hartzailea,hezigarria) dagoen gatazka  eta  bi eduki-multzo nagusi izatearen 
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arazo nagusia azpimarratu nahi da: kirola eta sasoi fisikoa. Horren aurrean, 
aldaketa kualitatiboaren beharra ikusten da: lehenik finkatu beharrekoa 
zehaztea eta adostea dira eta horren ostean, helburu horietara egokien 
moldatzen diren konpetentziak bilatzea. Eskola-orduetatik kanpo eskura 
daitekeenaren aldean, kualitatiboki desberdina izango den Gorputz 
Hezkuntzako eredu bat eskaintzearen beharra  erronketako bat izan daiteke  
egungo eskola-orduen murrizketa ekiditeko bitarteko gisa. 

GHri begirako iritziak positiboak bildu baditugu ere, ikastetxeek berek 
antolaturiko eskola-kirol arautuan parte-hartzearekiko joera oso baxua (%12) 
islatu du ikerketak. Baliteke horren arrazoia zenbait ikastetxetan gailendu izan 
den eta oraindik gaur egun gailentzen den ikuspuntu tradizionalistan aurkitzea, 
bereziki GHren edukiak bideratu eta emateko orduan, errendimenduak, 
gaitasunak eta emaitzak lortzeak garrantzi handia eskuratu baitu, jardueraren 
beraren gozamena eta esperientzi berrien ezagutzaren  aurrean. Posible da 
horrek guztiak kirol-jarduera fisikoarekiko urruntze argia sortu izana eta 
ikerketaren kasuan hori nabarmenagoa atzeman daiteke sexu femeninoan.  

 Klubek edo erakunde pribatuek eskolaz kanpoko kirola sustatzeko 
tradizioa dago kirol tradizionalak bultzatuz eta, beraz, ez da edo ez da behar 
bezain beste bideratzen gazteek eskatzen dituzten beste interes batzuei 
eskainitakorik. Azken urteotan aldatu egin dira euskal gazteriaren kirol-azturak. 
Kirola egiteko modua eta gazteek kirol-jarduerarekin duten konpromisoa 
aldatzen ari da. Kirol tradizionalaren %tik oso gertutik dauden  eskaerak edo 
nahiak aldarrikatzen dira lasartear nerabeen artean, eta nesken kasuan, askoz 
ere nabarmenagoak dira %ak.  

Ezbairik gabe, eskola-kirolean parte-hartzearen ondorioek ingurunean 
eragina duten entrenatzaile eta beste heldu batzuen paperarekin zerikusi 
handia dute. Entrenatzaileek esparru horretan dauden aukerak ondo 
antzemango balituzte eta gizarte-abileziak hobetzeko aukerak eskainiko 
balituzte kirolarien errendimendu fisikoari begira jarri beharrean, litekeena da 
kirolak nahi duen hazkundea erraztea. 

Hala ere, García Ferrando-rekin (1993) ados gaude gazteek GHko 
eskolekin izan duten esperientziaren eta ondorengo kirol-praktikaren artean 
lotura linealik ez dagoela dioenean, eskoletan tradizionalki gailendu izan den 
ikuspegia errendimenduari eta emaitzak lortzeari begirakoa izan baita, 
jarduerarekin berarekin gozatzeari begirakoa baino gehiago. Horrek aisialdiko 
kirol-jarduera fisikoarekiko urruntzea sortu du eta hori nabarmenagoa izan da 
mutilen kasuan baino neskenean. Edonola ere, GHko eskolek gazteen 
etorkizuneko kirol-ohitura fisikoetan eragin positiboa izatea ere ez da 
baztertzen. 

Egoera hori Lasarte-Oriako testuinguruan bertan barneratu ostean, "atetik 
kanpoko" aldaketa bideratu ahal izango da, beti ere ekintza arbitrarioen aurrean 
erne badaude eta erronka berriak  gain hartzeko aukera zehazten bada. 

Orain arte eginiko baieztapenak, bereziki ikerketaren emaitzetatik abiatuta, 
zuhurtziaz hartu behar direla adierazi nahi genuke, gaur egungo gizartean 
ematen den kirol-garapenaren ezaugarriak, gure ustez, positiboki lagundu 
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behar duten eta laguntzen duten aldaketen menpe baitaude, beti ere, 
erakundeak GHren onarpenaz ohartzen badira hori hobetuz eta sustatuz.  

Bestalde, eskola-kolektiboak GHri ematen dion hezkuntza-balioen 
inguruko kontzientzia pixkanaka goraka doanaren aztarnak eskaini dituzte 
eginiko elkarrizketek. Emaitzek GHren hezkuntza-garrantzi altua adierazten 
badute, garrantzitsua iruditzen zaigu eskola-testuinguruaren barruan aipatu 
garrantzi horren arrazoien zerrendan zenbait ñabardura azpimarratzea. 

Gehienek duten iritziak, eta kritikoenak, adierazten duenez, errealitatea ez 
da ikerketen emaitzetan islatzen, GHri buruz soilik ari baikarenean, bere 
hezkuntza-balioaren inguruko iritzi oso aldekoa aurki baitezakegu (ikasleak, 
irakasleak), baina iritzia asko aldatzen da galdera hori bera gainerako 
irakasgaiekin alderatuz egiten badugu (gurasoak). Horrek guztiak argi uzten du 
ezagutza-arloen hierarkizazioak bere horretan jarraitzen duela, GH beheko 
maila batean kokatuz. Eskala horrek etorkizunean egoera sozial eta ekonomiko 
hobea sendotuko duten irakasgaiekiko lehentasunari erantzuten dio, are 
gehiago kontuan hartzen badugu hezkuntza-sistema berak egoera horien 
egokitzapena frogatzen duten konnotazioak adierazten baditu. Zentzu horretan 
bertan, ikasleak irakasgaiari buruz duen iritzia: irakasgai erraz, dibertigarri, 
erakargarri eta garrantzitsua bai,baino... Iritzi horrek zaildu egiten du GH 
eskola-testuinguruan aintzat hartzearen bidea, bertan adimenean oinarritutako 
hezkuntza-profila aurkituko baitugu, ikaslearen garapen kognitiboaz arduratzen 
diren ezagutza-arloei lehentasuna emanez. 

Ikasle, irakasle zein eragile gehienek gehiena den iritzi positiboenak GHri 
garrantzia ematen dio. Hori gertatu ahal izateko, kontuan hartu behar da 
informazio emaile  oro kirol-jarduera fisikoaren inguruko lotura duen subjetua 
izan dela. Gauzak errotik alda daitezke arlo desberdinetako beste eragile 
batzuekin konparatuz gero, esaterako: zuzendaritza taldea, beste arloetako 
irakasleak…  

Ildo beretik, eskola-komunitateak GHrekiko egiten duen baliospenaren 
pertzepzioa ez da oso pozgarria. GHko irakasleak eskolaren testuinguruan 
GHrekiko interes eta ematen dioten garrantzi eskasa gehien antzematen 
dutenak dira; logikoki, egoeraren zati direlako, baina, bereziki, guraso eta 
irakasleek arloarekiko eta eskolaren dinamikan duen eraginarekiko adierazten 
duten axolagabetasuna antzematen dutelako. Horren ordainetan, ikasleak dira 
beren ingurunean jarrera positiboagoa adierazten dutenak eta arloari garrantzi 
eta onarpen handiagoa eman behar zaiola uste dutenak. Halaber, bere 
ezagutzaren balioa handitu gabe GHrik ulertu ezin dela diote.  

Hala ere, subjektu bakoitzak GHz duen irudia bere esperientziaren 
araberakoa dela ondorioztatu dugu eragile ezberdinen esanetan. 

GHko irakaskargari dagokionez, eskola-kolektiboak ez du inongo 
adostasunik azaldu eta a priori hezkuntza-interes altuagoa dutela eta beste arlo 
batzuk sustatzearen aitzakiaz GHko eskolen murrizketaren aurka agertu dira. 
Zentzu horretan, administrazioak nahi duenean jarri eta nahi duenean kendu 
egiten duen pieza modura erabiltzen du GH, eskola-sisteman une jakin batean 
gailentzen diren hezkuntza-interes edo -ikuskeren arabera irakaskarga 
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areagotuz edo murriztuz, nahiz eta argumentu ugari egon irakaskarga horri 
eutsi edo gaur egun Bigarren Hezkuntzaren barruan ematen diren GHko 
gutxieneko ordutegiak areagotzeko. 

Argudio eta arrazoi hezitzaile eta zientifiko asko erabili daitezke Gorputz 
Hezkuntzako gaur egungo gutxieneko orduak igotzeko edota mantentzeko. 

Gorputz Hezkuntzaren edukiei buruzko ezagutza-maila aldagai honen 
inguruan eskuratu diren emaitzek, GHko edukien inguruan ikasleek 
ezjakintasun nabarmena eta gurasoek ezjakintasun osoa adierazten dute. Hori 
guztia historian zehar GHk izan duen bide bihurriaren eta hezkuntza-sisteman 
berriki txertatu izanaren ondorio dela pentsatu behar da ( Pastor, 2000). 

GHren inguruko ezjakintasun hori zehaztu dezaketen arrazoi guztien 
artean, irakasgaiari esleitu dioten esanahien aniztasuna azpimarratu behar 
dugu. Aniztasun hori gorputzaren jarduera fisikoen adierazpen eta interpretazio 
desberdinek ez ezik, irakasgaiak hezkuntza-sisteman izan duen tradizio 
historiko laburrak ere sortu dutela uste dugu.  

Azkenik, Kirola eta GH kontzeptuen artean nahasmenak jarraitzen du, 
bere izaera pedagogikoena lausotuz, GH arloaren definizio ezak sortua 
Ordoñez-ek adierazi bezala (1996), eta baita, sarritan erabili ohi diren 
orientabide metodologiko okerragatik ere (Kirk, 1990).  

(4) Laugarren hipotesia, mutilen eta nesken kirol-jarduerak desiratuena 
sexuaren arabera  desberdinak izango dira, neskek arreta gehiago jartzen 
dizkiete ariketen gorputz-, osasun- eta estetika-elementuei eta gizarte-
harremanei eta mutilek, berriz, jarduera bizigarri, arriskuzko eta lehiakorrei 
esanez abiatu gara. 

Sexuaren arabera aztertzen dugunean kirol desiratuen zerrenda, alde 
izugarriak agertzen zaizkigu batzuen eta besteen artean. Nesken % 46,5ak 
aerobika, gimnasia erritmikoa, gorputz adierazpena, gym-jazza, dantza, step-a 
eta antzeko modalitateak aukeratu dituzte desiratuenen artean (mutilen % 0,6k 
baino ez ditu hautatu horiek), eta mutiletan, aukerak sakabanatuagoak agertzen 
dira, baina futbola, tenisa,eta borrokaren inguruko modalitateak jaso ditu 
erantzun gehien (% 21,3). 

 
Ados gara A.Buñul-ek (1994:97-98) aipatzen duenarekin, pixkanaka 

gorputzak balore nagusia ari dela bilakatzen, estatus marko gisa eta baita 
ibilgailu mediatiko gisara ere. Aurretik aipaturiko modalitateek neskak dituzte 
bezero nagusienen artean gorputz eredu bikoitza konfiguratuz: “instrumentala” 
norberaren arrakasta eta efikazia helburutzat hartuz, gorputz lirain polit eta 
gorputz energetiko batekin bat etorriaz; eta “erlazionala” non dibertsioa eta  
harreman soziala,  gorputza komunikatzaile eta adierazkor izatetik lortzen duen. 
 

Azpimarratu beharra dago, alde batek zein besteak sustrai sendoak 
dituela lasartear nerabeentzat. Dantza eta antzerkiaren inguruko mugimendu 
sozial aberats batekin jokatzen dute neskek eta, mutilek aldiz, futbol entitate 
indartsua dute herrian. 
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Lasarte-Oriako nerabeen testuinguru horretan, gorputzaren irudia jarduera 
fisikoaren helburu nagusi bihurtzen ari da, agian gizarte pertzepziotik eratorria, 
gazteek gero eta gehiago fokalizatzen duten indar mediatikoen eraginez; 
fenomeno honen aurrean, GH arloak ez du jarrera kritiko bat hartzen; diskurtso 
bikoitz batean murgilduta ageri zaigu gorputza: ona eta txarra, erakargarria ala 
ez, etb.; gauzak horrela egonik, nerabeen gorputzak oso objektibo edo 
subjektiboki mugitu beharra du. Batean edo bestean egon, nerabeen 
ziurtasunak eta egoeraz jabetzeak balioko dio  “arriskuaren marra-tik” 
urruntzen.   

 
Bi ikuspegi dual hauen aurrean, GHk kirol-jarduera fisikoaren ikuspegitik 

gihar eta muskulu lantzen aritzeko ohituretatik aldendu ezinik ibili da luzaroan, 
makinaria jakin baten barruak hautsiko bailiran. Nerabeen eskaera berri eta 
jakin hauek bideratze edo egokitze  lanetan jardutea suertatuko zaio hemendik 
aurrera. 

 
Gizarte kapitalisten barruan, gorputzak duen esanahi sozialean oinarritzen 

dira ekoizpen-prozesuaren barruan lan-indar gisa. Hala ulertutako gorputza 
gauza batean bihurtzen da (Brohm, 1993). Baina gorputza, komunikabideen 
hedatze-eraginari esker, modan dagoen gauza ere bada. Gorputzak merkantzia 
lez saldu, erakutsi eta kontsumitu egiten dira, desio sexualaren helburu. 
Publizitate modernoak gorputzaren inguruko kontsumo masiboa egituratu du. 
Azken finean, gorputza, bere hedapenekin, beste ondasun batzuen (kirol-
zapatilak, jertseak, jogurt gaingabetuak, edari isotonikoak, pornografia, etab.) 
eta zerbitzuen (gimnasioak, igerilekuak, saunak, etab.) kontsumorako 
erreferentzia-puntu dugu. 

 
(5) Bosgarren hipotesian, Kirol-jarduera fisikoarekin ez gozatzea eta 

denbora eza izango dira nerabeengan ohiko jarduera fisikoaren mailak 
nabarmen jaitsaraziko dituzten arrazoiak esanez hasi gara. 

Jarraian, atal honetan, pertsona ez-aktiboek kirol-jarduera fisikorik ez 
egiteko dituzten arrazoiez gain, pertsona aktiboek egiteko dituztenak aztertuko 
dira, kirol-jarduera fisikoa zergatik baztertu, hasi, jarraitu edo bertan behera 
uzten den jakiteak asko lagunduko baitu kirol-jarduera fisikoaren eskaintza 
egokitzen. Azken horrek egungo, lehengo, izan daitezkeen eta etorkizuneko 
egileen kirol-portaera fisikoetan jarrera baikorrak sorrarazi litzake, aisialdiko 
kirol-ohitura fisikoa sortuz edo sendotuz.  

Lasarte-Oriako ikasleek kirol-jarduera fisikorik ez egiteko dituzten 
arrazoiak aipatuko dira jarraian:  
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Emaitzak, neurri handi batean, gai bera landu duten beste azterketa 
batzuetan lortutakoekin bat datoz. Ikerketa horien artean honakoak ditugu: 
Moreno eta lank. (2005), Serra (2008).  Andaluzian egin den azken inkestako 
"kirolaren aurrean andaluziarrek dituzten ohitura eta jarrera azterketa" delakoan 
(2010), denbora eza eta nagitasuna eta gogogabetasuna izan dira gehien 
aipatu diren arrazoiak eta aurretik eginiko inkestarekin erkatuz, badirudi arrazoi 
horiek ez direla aldatu (Otero, 2004).  

Azpimarratu behar da pertsona ez-aktiboez hitz egiten dugunean, landa-
lana burutzerakoan, eskolako ordutegitik kanpo kirol-jarduera fisikorik egiten ez 
dutela adierazi zuten pertsonak aipatzen direla, aurrez jarduera-motaren bat 
egin bazuten ere. Aipatutako arrazoiei dagokienez, batzuen zein besteen 
aldetik bat-etortze izugarria antzeman dugunez, batera aztertuko ditugu.  

Lasarte-Oriako ikasleek kirol-jarduera fisikoa egiteko dituzten 
arrazoiak:  

Kirol-jarduera fisikoari ekiteko arrazoiak anitzak direnez, aipatu jarduerara 
bultzatzen dituzten arrazoiak ezagutzeko azterketa beharrezkoa da. Kirol edo 
jarduera fisiko bati aktiboki eusteak jarduera horren beraren orientazioarekin 
lotura zuzena izan ohi du eta badirudi lehiaketan kanpo-faktoreek garrantzi 
gehiago hartzen dutela eta jolasartean, berriz, barne-faktoreek.  

2009-10 ikasturtean eskuratutako emaitzen arabera, generoaren 
araberako azterketak ez dira mutiko  eta neskatoen artean desberdintasun 
nabarmenak antzeman motibazioei dagokienez. Lasarte-Oriako ikasleen 
artean, motibazio nagusiena lehiaketan oinarritzen da eta ondoren lagunak 
egitea eta dibertsioa ditugu. Emaitzen arabera, lehiaketa eta dibertsioa genero 
maskulinoari lotzen zaizkio. Hala ere, ez da adin eta sexuaren araberako 
desberdintasunik antzeman osasuna hobetu, lagunak egin eta gizarte-onarpen 
handiagoa lortzearen arrazoietan. 

Beraz, gai horren inguruko emaitzak azpimarratu beharko genituzke, 
gaiaren inguruan eginiko ikerketetan eskuratutakoekin bat baitatoz neurri handi 
batean. Hala, nerabeen iritziz, kirol-jarduera fisikoa egiteko arrazoi nagusienak 
honakoak ditugu: jarduera horiek dibertigarriak izatea, lehiatzeko eta gizarte-
onarpen handiagoa lortzeko aukera eskaintzea, osasuna eta irudia hobetzen 
laguntzea eta lagunak egiteko aukera eskaintzea. Esanguratsua da mutikoek 
kirol-jarduera fisikoa egiteko arrazoien artean, lehia eta dibertsioari balio 
handiagoa ematea. Balorazio hori ulertzeko kirol-jarduera fisikoak eskaintzen 
dien gozamen eta asebetetzea aipatu beharko genituzke, nahiz eta praktika 
lehiakorreko ereduekiko atxikipena norbanakoaren aukeraketa baino beste 
erremediorik ezean hartutako hautua izan.  

(6) Seigarren hipotesia, Estereotipo sexisten errotze maila, kirol-jarduera 
fisikoaren antolatze maila eta lehiakortasunaren arabera izango da esanez 
amaitu dugu. 

Berdintasunaren irudi faltsuaren izenean, genero bakoitza bestearen rol 
okerrenak barneratzen ari denaren susmoa azaldu digu ikerketak. Rolak 
alderantzikatzen ari dira. Orain mutil batzuk femeninoagoak dira, irudia gehiago 
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zaintzen dute, eta, era berean, neskei mutilen eskemara egokitzen zailagoa 
egiten zaie. Geratzen zaigun azken aukera da ordena sinbolikoa aldatzea, eta 
orduan ez genuke berdintasunaz hitz egingo, askatasunaz baizik. 

 
Gaur egun, eskola barruko zein eskolaz kanpoko aisialdiak garapen 

pertsonalerako eta askapenerako aukera paregabeak eskaintzen dizkigula 
jakina da. Aisialdian burutzen diren jardueren bidez, pertsonek, beren etorkizun 
propioa eraiki eta aukeratu dezakete, eta hori, generoak inposatzen dituen 
arauetatik alde egiteko unerik aproposena ere izan daiteke eta izatez bada. 
Beraz, jendartea eraldatzeko aukeraz beteriko denbora horrek duen 
baliagarritasuna, ezin daiteke alde batera utzi, eta Lasarte-Oriako zein Euskal 
Herriko  neska gazteen  aisialdiaren eskubidea aldarrikatzeko eta horren 
bitartez lortzen den poz pertsonala berreskuratzeko, ezinbestekoa izango da 
arduradunak horretaz ohartzea. 

 
Aisia norbanakoaren jarrerarekin oso lotuta dago. Izan ere, aisia ulertzeko 

oso garrantzitsua da bakoitzak horren aurrean daukagun jarrera; guk nahi 
duguna edota gustuko duguna aukeratzeko askatasuna, alegia. Horrela, neska 
eta mutilen arteko ezberdintasunak, ez dira horrenbeste egiten dituzten 
jarduerengatik, baizik eta, aisiarekiko duten jarreragatik. Orokorrean, sexuen 
artean astialdia betetzeko ekintzak oso desberdinak izaten direla esan 
dezakegu. 

Kirolean emaniko sozializazioak, lehiakortasuna eta lidergoa bezalako 
portaera-ezaugarri maskulinoen barruan eginiko sozializazioaren jarraipen gisa, 
gatazka bat du emakumeei esleitutako rol sexualaren sozializazioarekin. 
Gizonentzat kirola garrantzitsutzat hartu da nortasun maskulinoaren 
garapenean, baina emakumeentzat, feminitatearen eta kirolean parte 
hartzearen arteko bateraezintasun bat dago. Gertaera hori areagotu egiten da 
nerabezaroan, nesken estatusak beren feminitatearekin lotura estuagoa duen 
unean. 

Lasarte-Oriako  errealitatearen ikuspegi garbi bat eman digute eurek 
egindako adierazpenek. Horrek aukera ematen digu gure esku-hartzearen 
nondik-norakoa oinarritzeko eta zehazteko. Beraz, etorkizunean, mahai gainean 
jarri beharko dira zenbait alde  eta alde horiek kirol-sisteman eztabaidatzea 
komenigarria litzateke, kirol edo generoaren diktadurapean egongo ez diren 
gizaki askeagoz osaturiko gizartea lortzeko bidean nahi ditugun estrategiak 
zehazterakoan: 

• Egungo kirol-egituraren zati diren egitura androzentrikoen aldaketa 
sustatu beharra ikusten da, duela 15 urte egindako ikerketetan aurkitu ziren 
antzerako emaitzak berriro aurkitu nahi ez baiditugu. 

• Lasartear nerabe guztientzat dibertigarria, bilgune eta olgeta-jolasekoa 
izango den kirol-praktika herrikoia sustatzeak ekarriko luke onurarik gure 
ustetan. 

• Kirol-jarduera fisikoa elementu askatzaile gisa eta gorputz, aisialdi, 
gizarte-harreman eta gizarteratze-estrategien prestakuntzan eragin positiboak 
dituen elementu gisa proposatu beharra dagoela iruditzen zaigu.  
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Eredu positiboek imaginario kolektiboarengan duten eraginen ebidentzia 
enpiriko horrek kirolaren munduan gertatzen ari denaren inguruan hausnartzera 
behartzen gaitu, mundu horretan pizgarri modura gizarte-erreferentzia duten 
ereduen bilaketa beharrezkoa baita. 

GHn eta kirol-jarduera fisikoan, generoen arteko berdintasuna oztopatzen 
duten jarrera sexista eta kontserbadorismoa baztertzea eskola-esparruaren zati 
denez, irakasleen parte-hartze aktiboa ezinbestekoa da hezkuntza formalak ez 
ditzan estereotipo eta aurreiritzietan oinarritutako gizarte-desberdintasunak 
errepikatu. 

 Era berean, argi dago hezkuntza ardatz estrategikoetako bat dela 
garaiotan. Beti izan da, baina are gehiago gaur egun; izan ere, egungo 
gizartean ezagutza bera da ardatz nagusi, trebetasun teknikoak baino gehiago. 
 

ONDORIOAK 

 
Emaitzen azterketa eta eztabaida egin ostean eta ikerketa honen 

helburuak kontutan hartuta, aurretik, eztabaidan landutako aldeen laburpen 
zehatza eskain dezaketen ondorioak atera ditzakegu.  

Jarraian azaldu behar ditugun ondorioen artean,  ikerketan landu ditugun 
aldagaiak euskal herri mailako, nazio eta nazioarteko beste ikerketa batzuetan 
landuak izan direla azpimarratu behar dugu, nahiz eta azken horiek ez diren 
gehiegi izan eta beraz,  ikerketaren xedea amaitzeko unera iritsita, erreferentzia 
garrantzitsu bihurtu diren. 

Hori dela eta, ondorioetan hainbat ñabardura antzeman ditzakegu. 
Ondorio horietako batzuetara beste azterketa batzuk aztertu eta eztabaidatuz 
iritsi gara; beste batzuk, jarreren bilakaeraren fruitu izan dira; eta, azkenik, 
beste batzuetara, aztergai izan dugun nerabe-multzo eta Lasarte-Oriako beste 
eragileen  ikerketari esker soilik iritsi gara. 

 
7.2.- ONDORIOAK  

7.2.1. Ondorio espezifikoak  

7.2.1.1. Lasarte-Oriako nerabeek kirol-jarduera fisikoarekiko duten jarrera eta 
interesa 

Halaber, gure nerabeek kirol-jarduera fisikoarekiko duten interes-maila 
ezagutzea, bai eta beren nahiak eta beren zati diren familia eta eskolaren 
testuinguruen berri izatea ere, funtsezkotzat jo genuen ikerketaren hasieran. 

●  Lasarte-Oriako nerabeak kirol-jarduera fisikoarekiko parte-hartze maila 
handia adierazten dute. Hala ere, kirolarekiko interes gehien agertu dutenak, 
bereziki mutilak eta gazteenak, aldi berean, kirol gehien egiten dutenak dira. 
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● Desberdintasun nabarmenak daude mutilek egiten dituzten kirolen 
(futbola, bizikleta...) eta neskek gehien egiten dituztenen (dantza, aerobica, 
igeriketa, saskibaloia) artean.  

● Kirol-hautuen inguruan segregazioa nabarmena: jarduera 
“feminizatuetara edo maskulinizatuetara”.  

●  Nesken  kirol-jarduera fisikoaren praktika mutilena baino baxuagoa da, 
eta are baxuagoa kirol-exijentzia eta adina gora egin ahala. Kirola egiteko 
ohiturari dagokionez, joera orokor bat agertzen da: hezkuntza-mailan gora egin 
ahala, jaitsi egiten da kirolari eskaintzen dioten denbora, eta gainera, batere 
kirolik egiten ez dutenen kopuruak gora egiten du. 

● Mutilen kasuan, gaur egun kirol-jarduera fisikoari eskaintzen dioten 
denbora neskenaren bikoitza da. Adinak aurrera egin ahala, praktikaren 
jaitsiera antzeman dugu, bai eta praktika horri eskainitako denborarena ere; 
neskengan topatu ditugu, oro har, praktika-tasa baxuenak.  

●  Partaidetzarik handiena, talde kirol tradizionaletan ematen da. 

● Neskek banakako jarduerei erantzuten dieten bitartean, mutilek kirol-
jarduera kolektibo eta lehiakorrekiko zaletasuna adierazten dute. Elkar 
hezkuntzak ez du kirol-antolamenduaren aldaketarik ekarri, jada mutilentzat 
antolatua zegoena neskei helarazi besterik ez da egin. Herrian gehien 
eskaintzen diren oinarrizko kirolak klasikoak dira. Ez dago olgeta- eta aisialdi-
kirola bultzatu eta sustatuko duen antolamendu-egiturarik. 

● Hala, funtsean, Lasarte-Oriako nerabeek kirol-jarduera fisikoaren 
inguruan duten ohiturekiko desberdintasun handiak jarduera horren 
instituzionalizazio-mailaren (kirol elkarte, kultur elkarte, udala…) araberakoak 
dira. 

● Adinak gora egin ahala modalitate federatuak jaitsi egiten dira eta 
federatu gabeko edo lehiarik gabekoak protagonismo handiagoa hartzen dute. 

● Instituzionalizazio-maila edozein dela ere (eskola-kirola, klubetako 
kirola…), gehien egiten den kirola futbola da. Sexuen araberako modalitateen 
artean, bizikleta, saskibaloia, atletismoa, tenisa, igeriketa eta dantza dira 
hurrengoak. Gutxien egiten direnen artean, honakoak : waterpoloa, beisbola, 
yoga, harri-jasotzea, aretoko futbola, samboa, ehiza eta parcour-a. 

● Nerabeen kirol-jarduera fisikoaren estiloak kokatzean, abentura, auto-
atseginezko jarduerak eta gorputz estetika-runtz doazela antzeman da. 

● IES Lasarte-Usurbil ikastetxekoek, oro har, kirola egiteko ohitura 
gutxiago erakusten dute Landaberri ikastolakoek baino. Aitzitik, Eskola 
Kirolaren izenean egiten den jarduera motan alderantzizkoa gertatzen da. 

● Kirolarekiko interes gutxi agertzen dutenek, banakako izaera duten 
jarduera fisikoak egiteko joera gehiago adierazi dute. Aitzitik, izaera kolektiboa 
duten kirol-jarduera fisikoak, bereziki, kirolarekiko interes handia adierazten 
dutenek egiten dituzte.  
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● Nola mutilek zein neskek, kirol-jarduera fisikoa nahikoa edo oso 
garrantzitsua dela eta sasoi fisikorako eta osasunerako erabilgarritasun 
handikoa dela uste dute, bai eta tentsioak askatzeko ere. 

● Neskek eskola-kirolean mutilek baino gehiago parte hartzen dutela 
antzeman da. Alderantziz gertatzen da lehia antolatuetan eta federatuetan edo 
kluben bati dagozkionetan. Azkenik, mutilek neskek baino gehiago lehiatzen 
dute txapelketa federatuetan.  

● Curriculum akademikoaren eta eskola-kirolaren artean ez dago helburu 
eta edukien loturarik. Pertsonen arteko bereizketa helburu pedagogikoaren 
aurrean : alde batetik, irakasleak; bestetik, gurasoak, kirolari ohiak, ikasle ohiak, 
zerbitzu-enpresak, klubak, etab.  

● Eskola-kirolaren eta kirol federatuaren arteko dikotomia ezin 
justifikatuzko hori amaitu gabe dagoela ikusten da Lasarte-Orian.  

● Kirol-jarduera-eskaintza izan daiteke eskola-kirolean parte hartzeari 
uzteko faktoreetako bat. Izaera sexistak adierazten jarraitzen du. 

● Kirol-jarduera non egiteari dagokionez, interesgarria da Lasarte-Oriako 
neska nerabeek zelan parte hartzen duten eta zein motatako elkarteak 
hautatzen dituzten ikustea. Orokorrean, dantza-, antzerki- eta astialdi-taldeetan, 
eta irabazi asmorik gabeko kultur elkarteetan hartzen dute parte.  

● Norbera zaintzea deituriko eremuan koka daitezke Lasarte-Oriako 
nerabeen ohitura asko, non nerabeek osasuna eta irudiarekin daukaten 
harremana azaltzen duten. Beraz, ikerketaren arabera, norberaren 
zainketarekiko interes orokortua dago nerabezaroan. Mutilek kirola (zentzu 
osoan) daukate beren eredu estetikoa lortzeko modua eta neskek, eredu 
bikoitza konfiguratzen dute: lehen,  “instrumentala” norberaren arrakasta eta 
efikazia helburutzat hartuz, gorputz lirain  eta gorputz energetiko batekin bat 
etorriaz; bigarren, kirolaren alde  “erlazionala” erabiliaz, non dibertsioa eta  
harreman sozialekin lotuta dauden jarduera fisikoak edo beste ekintzak  dituzte 
gogoko.  

7.2.1.2. Kirol-jarduera fisikoaren ingurune sozio-afektiboa 

● Gazte lasartearren kirol-jarduera baldintzatzen duen faktoreetako bat 
beren gurasoen praktika dela ondorioztatu da. 

● Kirol-jarduera fisikoaren baitan, aita eta amaren parte-hartzearen 
desberdintasunak nabarmenak dira bai proportzioetan bai kirolik inoiz egin ez 
dutenen kopuruan ere. 

● Gurasoek beren seme-alaben kirol-ohituren inguruan dauzkaten jarreren 
artean, nagusitu egiten da kirola egitera animatzen dituztenena. 

● Gurasoen parte-hartzea eskola-kirolean, oso urria dela ondorioztatzen 
da.   
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● Harreman argia antzematen da nerabeen eta euren lagunen kirol-
ohituren artean: lagunek zenbat eta kirol gehiago egin, nerabeek orduan eta 
kirol gehiago egiten dute. Edo datu horiek bestela irakurrita: zenbat eta kirol 
gehiago egin nerabeak, orduan eta lagun-talde kirolariagoa  du. 

● Lasarte-Oriako nerabezaroen artean,  % 89k badu koadrila instituzio 
horretan bere lekua. 

7.2.1.3. Ikasleak Gorputz Hezkuntza zein kirol-jarduera fisikoarekiko egiten duen 
balioespenaren pertzepzioa 

● Hezkuntza-komunitateko kideek jarduera fisikoarekiko eta kirolekiko 
duten interes-mailak eragin positiboa du GHri garrantzia aitortzerakoan.   

●  GHren garrantzia eta GHrekiko interesa, eskolaz kanpoko kirola egin 
eta astean behin baino gehiagotan entrenatzen dutenei lotua dago. 

● Eskola-kolektibo desberdinen ustetan, eskolaren testuinguruan, GH 
bigarren mailako alor gisa hartzen da eta egoera kaltegarri horrek bere 
hezkuntza-estatusean eragiten du.  

● Kirol-jarduera fisikoren bat egiten duten ikasleek GHko eskolak errazak 
eta motibagarriak direla uste dute eta positiboki baloratzen dute irakasleak 
eskolaz kanpoko ordutegian kirola praktika dezaten bultzatzea. Aitzitik, eskola 
horiek nahikoa ez direla adierazi dute. Halaber, erabilgarriak dira, bai eta erraz 
eta motibagarriak ere, kirol-jarduera fisikoa egin ohi dutenentzat.  

● GHko eskolekiko motibazio eta zaletasunak nabarmen areagotzen ditu 
ohiko jarduera fisikoaren mailak bi sexuetako nerabeengan. Horrek argi uzten 
du gazteen ohitura sozialetan zein osasungarrietan irakasgaiak duen 
garrantzia. Hala ere, mutilak dira irakasgaiari garrantzi gehiago ematen 
diotenak neskekin alderatuta eta baliteke horren arrazoia irakasgaiak oraindik 
duen izaera sexista eta kirola soilik bera funtsezko oinarri gisa hartzea izatea.  

● Kirol-jarduera fisikoa maiztasunez egin ohi dutenen iritziz, GHko eskolak 
lehiara bideratu behar dira; maiztasun urriagoz egiten dutenen iritziz, ordea, 
hezkuntzara. Gehien baloratzen dituzten edukiak sasoi fisikoa eta kirolak dira.  

● Eskola-komunitatea ez dago ados, irakaskargari dagokionez, gaur 
egungo baldintzetan jarraitzearekin, gainerako irakasgaiekiko diskriminazioa 
indartuz.  

● Gorputz Hezkuntza  hezkuntzaren dimentsioan kokatzeak izan behar du 
erronka nagusia, aztertu diren eragile askoren esanetan (irakasle batzuk, 
gurasoak, ikasle batzuk…).Kirolaren  interesetara moldatuegia dago hauen 
iritziz.  

7.2.1.4. Mutilen eta nesken kirol-jarduera fisiko desiratuenak sexuaren arabera 

● Mutilek eta neskek adierazten dituzten interesak bi muturrekoak dira. 
Jarduera tradizionaletan jarduteko nahia adierazten da mutiletan eta, gorputz 
adierazpenarekin  eta erritmoarekin zerikusia dutenak dituzte neskek gogoko.  
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● Jarduera fisiko desiratuenen artean, lehen, estetika eta itxuraren aldeko 
joera nabarmentzen da eta, bigarren, lehiarekiko lotura  izan dezaketenak dira 
eta, azkenik ongizatea  lotura, kasu horretan, bere kirol-adierazpenean. 

● Baina, generoaren araberako desberdintasun handiena, kirola egitean 
gizarteak ezarritako gorputz-estandar fisikoari eusteari lotutako helburua 
betetzea espero izatean aurkituko dugu. 

● Generoen arteko bereizketa horiek  gizartearen rol-ereduen ondorio gisa 
uler ditzakegu. 

● Kirol-jarduera fisikoa femeninoa ulertzeko desberdintasunaren 
ikuspuntua hartu behar da kontutan ( Puig eta Soler, 2004), baina baita 
diferentziarena ere. Diferentzia horrek kirol-praktikarekiko motibazioei eta hori 
burutzeko moduei egiten die erreferentzia. 

 
7.2.1.5. Kirol-jarduera fisikoarekiko jarrera desberdinen aurrean adierazitako 

arrazoiak 

● Kirol-jarduera fisikoa egiteko arrazoi nagusienak, bereziki, lehiatzeko 
grina, jarduera fisikoa, dibertsioa eta praktikak berak sortzen duen erlaxatze-
egoerarekin lotuta daude. Bestalde, izaera instrumentaleko arrazoiak ere 
badaude, hala nola, gorputz lirainari eutsi edo erakargarritasun fisikoa 
hobetzea. 

● Arrazoi horiek guztiek generoaren araberako desberdintasun 
nabarmenak adierazten dituztela antzeman da. Hala, mutilek gehiago 
baloratzen dituzte lehia, hedonismoa eta gizarte-harremanak, norberaren 
gaitasuna eta abentura bezalako elementuekin lotutako aldeak; neskek kirol-
jarduera fisikoak egiteko dituzten arrazoiak, aldiz, bereziki, sasoi fisikoarekin, 
norberaren irudiarekin, osasunarekin eta harremanekin daude lotuta.  

● Kirol-jarduera fisikoa baztertzeko adierazitako arrazoi nagusienen 
artean (une hauetan jarduerarik egiten ez dutenen artean) bat etortze bat 
antzeman da: denborarik eza da arazo nagusiena, erakargarriagoak diren beste 
gauza batzuen eskaintzarekin batera.  

● Adierazitako beste arrazoi batzuen artean, noizbehinkako edo epe 
luzeko lesioak eta, neurri txikiagoan, gurasoen debekua aipatzen da. 

Laburbilduz, eta zuhurtzia osoz,  emaitzek  zenbait kasuetan, lehen 
aipatutako beste ikerketa batzuek lortutakoekin bat egiten dutela esan daiteke 
eta beraz, kirol-jarduera fisikoaren praktikaren arrazoietan, desberdintasun 
nabarmeneko elementuak generoa eta adina direla baiezta daiteke. Hala, oro 
har, mutilentzat garrantzitsuagoak dira emaitzarekin lotutako arrazoiak eta 
neskentzat, berriz, interesgarriagoak dirudite kirolaren gizarte-aldeekin 
lotutakoak. Adinari dagokionez, gazteenen arrazoietan zaharrenetan baino 
kanpo-faktore gehiago aurki ditzakegu. 
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7.2.1.6. Estereotipo sexisten errotze maila, kirol-jarduera fisikoaren antolatze 
maila eta lehiakortasunaren arabera izango da 

● Adinarekin, estereotipo sexisten errotze mailak behera egiten du. 

● Lehia bai baina ez federatua deitu dugun multzoak ematen du errotze 
mailarik txikiena. Aitzitik, estereotipo sexista nabarmen errotuagoa duen 
multzoan azken hilabeteetan kirolik egin ez dutenetan ematen da. 

● Kirol-estiloetan arreta ipiniz gero, euskal joko-kirolak egiten dituzten 
nerabeen artean egongo lirateke errotuen estereotipo sexistak. 

7.2.2. Ondorio orokorrak 

● Lasarte-Oriako nerabeen esperientziatik, kirol-jarduera fisikoa, bere 
ikuskeran, erabileran, balioan, bizipenean, proiekzioan eta biziraupenean, 
neska eta mutilekiko ezberdina dela, nerabeen kirol-jarduera fisikoa praktika-
adierazleak aktiboak direla, antzematea izan da tesiaren altxorrik preziatuena. 

● Kirol-jarduera fisikoaren ikuspuntutik ulertu beharreko ohitura berrien 
sorrera adierazten digute, ikuspuntu horretatik at, ezingo bailirateke ulertu eta 
horien sorrera zorizkotzat joko baikenuke. Nerabe lasartearren portaera berri 
horietan oso zori gutxi dagoela uste dugu. Portaera horiek ulertzeko gure 
begirada zabaldu eta, duela gutxira arte oso sendotzat genituen tradizio 
jakineko jarduera batzuk eta instituzionalizazioaren (erakunde, elkarte,…) 
baztertze-prozesua sakontasunez ulertu behar dugu.Tradizioaren eta 
modernotasunaren arteko tirabirak herri eta gizaki guztiak harrapatu ditu noiz 
edo noiz, sarritan, mendeko herrian bizi den herritarrak bere tradizioarekin 
zerikusirik ez duen baldintza arrotzetan bereganatu ditu gizarte modernoaren 
tasunak eta keriak. Prozesu horiek, noski, gure gizartearen dimentsio sozial, 
politiko, kultural eta ekonomikoei eragiten diete. Gauden fase honetan, 
kontzeptu berriak ugaritzen ari dira, eta hainbat post- direlakoz betetako fase 
baterantz goazenez, erabat ulertu eta ezaugarritzeko gai ez garen eraldaketa-
prozesuan, trantsizio-egoeran, gaudela bistakoa da. Oraintxe, kirol-jarduera 
fisikoko zentzua esleitzen zaion portaera esperimentatuaren aurrean, praktika-
modalitate berrien eskaeraren aurrean, gaudenaren ustea sendotzen digun 
intuizio-fasean gaude. 

 
● Beste ikuspuntu batetik, eskaera berriak eta praktikaren inguruan 

emaniko arrazoiak protagonistak berak oinarri hartuta ulertu behar dira. 
Diskurtso berri horietan hegemonikoa da gorputzaren eta osasunaren 
diskurtsoa kirol-praktika fisikoaren eskenatoki eta eragile gisa. Gure azterketan 
azaldu eta beste batzuetan aurkitutako datuek egiaztatu bezala, oro har, 
gorputzari eta jarduera fisikoari lotuta, hiru dimentsio sortu direla esan 
dezakegu: estetika eta itxura, osasuna eta ongizatea eta lehiarekiko lotura, 
kasu horretan, bere kirol-adierazpenean. 

● Beste maila batean, konklusioen azken zatiko gidoiari jarraiki, gizarteak 
nerabearengan sustatzen duen ideia ahal badu norbanakoak berak konpondu 
beharreko kontua dela da; hau da, osasunarekin, dibertsioarekin edo 
harremanekin  lotutako arrazoi eta zioei esker, kirol-jarduera fisikoa gorputzaren 
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beraren menpe dagoen praxi sozial gisa uler daiteke (M. Douglas, 1971:143), 
nahiz eta muinean, karga sinboliko eta sozial handia duen esparruari 
erreferentzia egiten dion.  

Bukatzeko, gaur egungo nerabe lasartearren praktikek eta praktikan 
jartzen dituztenek, eskaera berri horiek kontutan hartzera derrigortzen gaituzte, 
aipatu nerabeak zati dituen gizarteak bizi dituen mutazio hedagarriak ulertu eta 
antzematea nahi badugu. Zoritxarrez, gazteek nahi dutenaren eta erakundeek 
eskaintzen dutenaren arteko zuloa gero eta handiagoa da, bereziki hezkuntza-
erakundearen kasuan, "eskola-errendimendua adinen eta ikasitako informazio-
multzoen arabera neurtzen" baitu. Norbanakoaren eta gizartearen arteko 
elkarrekintza ulertzeak ez digu geldirik geratzen uzten eta gure tresna 
analitikoak  zehaztu, garbitu eta aberastera behartzen gaitu. Gizarte irekia ez 
da gobernu mota zehatz bat, lege bat edo ideia bat, elkarbizitza modu bat 
baizik. Ez dago kontraesanik: izango bagara, izanaren sokari eutsi beharko 
diogu, kirolaren tradizio ideologiko jakinen sareetan katigatuak geratu nahi ez 
badugu. Iraganari diogun zor bat da, etorkizunera bideratu ezean kitatu ezin 
dugun zor bat.  

ETORKIZUNERAKO ERRONKA POSIBLEAK 
 
Oso zabaldua dagoen ustearen kontrakoa bada ere, bada esaera zahar 

bat esandakoa ulertzen laguntzen duena: “Nondik gatozen jakiteko, nora 
goazen jakin behar”. Ez, ez da oker kopiatutakoa. Utz diezaiogun hainbatek 
bere neurrira idatzitako istorioei begiratzeari eta errepara diezaiegun lasartear 
nerabeen nahia  eta egoera sorrarazten duten arrazoiei: arrazoi filosofiko edo 
pedagogikoei ez ezik, ohiturei,  eta historiak erakusten digunari. 

 
Ikerketa honetan agerian gelditu da, “aho bete hots” sortarazten duen 

kirol-jarduera fisikoaren  eskaintzak, ororentzat  berdintasunezko diskurtsoa 
betetzetik oso urrun dabilela.  Joera androzentrikoak esparru guztiak –Lasarte-
Oria barne- hartzen dituen kirol-egitura patriarkalean murgilduta gaudela. Kirol-
jarduera fisikoko eremu gehiegitan  nabari da nagusitasun/menpekotasun 
ezarpena.  

 
7.3.- ERRONKAK POSIBLEAK 
 
Eskuratu ditugun datuak hausnarketarako eta ahal den neurrian 

konponbideak bilatzeko balio eta interesa izatea nahi da. Konponbide horiek, 
kirol-jarduera fisikoen gizarte-kudeaketan parte hartzen duten erakundeen 
artetik etor daitezke.  

 
Halaber, eginiko lana ez da lortutako emaitzekin agortzen, ikerketak 

aurrera egin ahala, zerumuga berriak eta balizko beste ikerketa batzuen 
zantzuak ikusi ahal izan dira, oro har, eskolaz kanpoko jardueren parte-
hartzearen baitan.   

 
Lana burutzeko modu asko bazegoen ere, ikerketa bera modu zehatz 

batean egin dugu eta badakigu, oraindik, emaitza berri interesgarri ugari lor 
daitezkeela etorkizuneko hainbat ikerketa-proiektutan. Dena dela, lanak 
hausnarketarako honako gaiak eskaini dizkigu: 
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●   GHren azterketa  egitea hezkuntza-erreformen esparruan. 
 
Ikerketa honen ondorioei esker, LOE delakoa ezartzeak GHn izan dituen 

eraginen inguruko panoramika lortzea litzateke lehena. Aldaketa-politikaren 
garapenak, hainbat hezkuntza-eragileren arteko koordinazioa bermatuko duten 
estrategiak osatzeaz gain, horien egiteko eta arduren definizio argia eskatzen 
du. Administrazio, erakunde aholkulari, ikastetxe, zuzendaritza-talde, irakasle, 
familia eta ikasleak hezkuntza- eta kirol-sistemen hobekuntza-prozesuetan 
parte hartu behar duten estamentuak dira. Estamentu horien esku dagoenez 
aldaketa-prozesuen arrakasta edo porrota, beharrezkoa ikusten da aipatu 
Legeak GHren estatusean duen eragina ebaluatzeko aukera eskainiko digun 
azterketa egitea.  
 

●  Luzetarako taula-azterketak egitea, bost urtez behin. 
 
 DBHko subjektu-lagin batekin, kirol-jarduera fisikoak etapa horretan duten 

portaera aktiboak DBHtik aurrerako helduaroan zehar bizimodu aktiboa izateko 
erraztasunak eskaintzen dituela dioen hipotesia egiaztatu ahal izateko. 

 
Ikerketa, dena den, ez da mugatu arazoak antzematera eta oinarrizko 

ondorioak plazaratzera, esku hartzeko proposamenak ere zirriborratu ditu. 
Horien artean, kirolaren ikuspegia neurri batean aldatzearen aldekoa da 
aurrenekoa, lehia kutsua arindu eta dibertsioaren aldea sendotzeko. 14 urteen 
bueltan izaten den eskola-kirolaren eta kirol federatuaren arteko etena arintzea 
ere proposatzen da. Eskolaz kanpoko kirol-egiturek, hain justu, garrantzi 
handiagoa eman beharko liokete kirolaren dimentsio sozial eta dibertigarriari, 
ahalegin oro lehiara bideratu beharrean. Adin horretako nesken ezaugarri eta 
interesak aintzat hartuta, harreman sozialak sustatuko dituzten talde-jarduerak 
antolatzea ere proposatzen da; lehia goresten ez duten kirol-festa eta 
txapelketak, esaterako. Baita gogoetarako bide zabala irekitzen duten beste 
hainbat aukera ere... 

 
●  Buruntzaldea izeneko eremuan adin berekoen artean ematen diren 

kirol-jarduera fisikoekin kontrastatzea,Lasarte-Orian eskuratutako emaitzak 
erkatu ahal izateko. 

 
Hemen azaldu direnak azterketa-esparru zabal eta konplexuaren inguruan 

egin daitezkeen ikerketa-bide ugarietako batzuk besterik ez dira.  
 
Ikerketa honi esker, aztertu dugun kolektiboak aisialdiko kirol-jarduera 

fisikoarekiko aldez aurretiko jarrera ona zuenaren ustea sendotu egin da eta 
aipatu elementu hori beharrezko zaigu kirol-bizipen fisiko baliagarriak eduki 
ahal izateko. Ikuspuntu hori oinarri hartuta, kirol-jarduera fisikoan parte hartzen 
duten profesionalek ardura izugarria dutela ohartu gara, bereziki, kirol-ohitura 
fisiko aktibo eta eraikitzailea garatu eta sendotzeko bidean. Hori dela eta, 
sinergiak batuz, esfortzu guztiak eskaintzaren antolamendu eta planifikazioari, 
zein giza eta gizarte-aukeren garapena lagunduko duen ekintza hezigarriari 
eskaini beharko zaizkio indarrak. 
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Etorkizunean, mahai gainean jarri beharko diren aldeak izango dira eta 
alde horiek kirol-sisteman eztabaidatu beharko dira berriro ere, kirol edo 
generoaren diktadurapean egongo ez diren gizaki askeagoz osaturiko gizartea 
lortzeko bidean nahi ditugun estrategiak zehazterakoan: 

• Egungo kirol-egituraren zati diren egitura androzentrikoen aldaketa 
sustatu beharra ikusten da. 

• Lasartear nerabe kopuru zabal batentzat dibertigarria, bilgune eta olgeta-
jolasekoa izango den kirol-praktika herrikoia sustatzea ere bidezko jotzen da. 
Herri mailako instituzio eta elkarteek izan dezakete zeresanik arlo horietan. 

Eredu positiboek imaginario kolektiboarengan duten eraginen ebidentzia 
enpiriko horrek, kirolaren munduan gertatzen ari denaren inguruan 
hausnartzera behartzen gaitu, mundu horretan pizgarri modura gizarte-
erreferentzia duten ereduen bilaketa beharrezkoa baita gure ustetan. 

GHn eta kirol-jarduera fisikoan, generoen arteko berdintasuna oztopatzen 
duten jarrera sexista eta kontserbadorismoa baztertzea eskola-esparruaren zati 
denez, irakasleen parte-hartze aktiboa ezinbestekoa da hezkuntza formalak ez 
ditzan estereotipo eta aurreiritzietan oinarritutako gizarte-desberdintasunak 
errepikatu. 
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Ikastetxea: 

___________________________________ 
 

Maila: 

 
Ikasgela: 

 

Data:  

 
 

 

 

 

LASARTEKO NERABEAK ETA KIROLA, 
2009 

GALDERA SORTA 
 

 

P1. Sexua  
 

 Neska  1  

 Mutila 2  

 

 

P2. Zenbat urte dituzu? 
 

 

 

 

P3. Eskolatik kanpo, zure aisialdian zein 
kirol edo ariketa fisiko egin duzun 

adierazi, mesedez. jarraian ageri den 

taulan (idatzi kirolaren edo ariketa 

fisikoaren izena). Hartu kontuan ohar 

hau: kirol edo ariketa hori azken 

hilabetean egin behar izan duzu, 

behin, gutxienez.  

 

 

 

 

P4. Esango didazu, kirol bakoitzerako, 
nola egiten duzun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez dut kirolik edo bestelako 
ariketa fisikorik egin 

6  

Federatua 

 

Federatu 

gabeko 

txapelketak 

Kiroldegi 

edo 

antzekoen 

eskaintza 

Zeure 

kabuz, 

lagunekin 

edo 

senideekin 

Zeure 

kabuz, 

bakarrik 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

 Kirola edo ariketa fisikoa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

2009 
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P5. Esadazu, mesedez, azken aste 

honetan, eskola denboratik kanpo, 

zure aisialdian kirolik edo bestelako 

ariketa fisikorik egin duzun, eta zein 

egunetan.  

 
Ez dut kirolik edo bestelako ariketa 
fisikorik egin (P.8-ra pasa) 

1  

 

P6. Kirola edo ariketa fisikoa egin izan 
duzun egun horietan, zenbat denbora 

eman duzu horretan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7. Esadazu kirola edo bestelako ariketa fisikoa egiteko arrazoi hauetako bakoitzak zure 
kasuan zenbateko eragina izan duen: handia, ertaina, txikia edo batere eraginik ez. 

 

 
Eragin  
handia 

Ertaina Txikia Oso txikia ED EE 

Lagunekin egon ahal izateko edo harreman 
berriak egiten laguntzen didalako 

1  2  3  4  9  0  
Etorkizunean profesionalki aritu nahi 
nukeelako 

1  2  3  4  9  0  

Argal, lirain egoteko 1  2  3  4  9  0  
Erlaxatzeko, egunerokotasunaren arazoak 
eta kezkak atzean uzteko 

1  2  3  4  9  0  

Kirol lehiak motibatzen nauelako 1  2  3  4  9  0  
 

 

 

P8. Ikasturtean, eskolatik kanpo, zure aisialdian kirolik edo bestelako ariketa fisikorik 
egiten ez baduzu, esadazu kirola edo bestelako ariketa fisikoa ez egiteko erabakian 

arrazoi hauetako bakoitzak zure kasuan zenbateko eragina duen. 

 

 
Eragin  
handia 

Ertaina Txikia Oso txikia ED EE 

Denborarik ez dudalako eta lehentasuna 
ikasketek daukatelako niretzat 

1  2  3  4  9  0  
Kirola edo ariketa fisikoa egitea ez zait gustatzen 
(nagidura edo gogo ezagatik; baliorik edo 
onurarik ez dutelako niretzat). 

1  2  3  4  9  0  

Gustuko kirol edo ariketa-ekintzarik topatzen ez 
dudalako 

1  2  3  4  9  0  

Osasun edo lesio arazoak ditudalako 1  2  3  4  9  0  
Kirol lehiarako aparteko kirol gaitasunik ez 
dudalako 

1  2  3  4  9  0  

Gurasoek ez didatelako uzten 1  2  3  4  9  0  
Besterik, zein? 
________________________________________
____________________________________________

_ 

1  2  3  4  9  0  

 

 

 

 Ez, batere 
ez 

Bai 

astelehena 1  2  

asteartea 1  2  

asteazkena 1  2  

osteguna 1  2  

ostirala 1  2  

larunbata 1  2  

igandea 1  2  

30 min- 

ordu 1 

1-2 ordu 2-3 ordu 3 ordu baino 

gehiago 

1  2  3  4  

1  2  3  4  

1  2  3  4  

1  2  3  4  

1  2  3  4  

1  2  3  4  

1  2  3  4  
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P9. Gogoratu Lehen Hezkuntzako 5. edo 6. mailako garaia. Orain edo orduan, noiz egiten 

duzu zuk kirol gehiago? 

 
 Orain lehen baino gehiago 1  

 Orain lehen baino pixka bat gehiago 2  

 Orain eta lehen berdintsu 3  

 Orain lehen baino pixka bat gutxiago 4  

 Orain lehen baino gutxiago 5  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  

 

 

 

 

 

P10. Egun kirolik edo bestelako ariketa fisikorik egiten ez baduzu, zein garaitan utzi 
zenion eskola denboratik kanpo kirola edo bestelako ariketa fisikoa egiteari?  

 
 Lehen Hezkuntzako 5. edo 6. mailan (Lehen Hezkuntza garaian). 1  

 DBH-ko 1. edo 2. mailan (Bigarren Hezkuntza garaian). 2  

 DBH-ko 3. edo 4. mailan (Bigarren Hezkuntza garaian). 3  

 Inoiz ez dut eskola denboratik kanpo kirolik edo bestelako ariketa 
fisikorik egin. 

4  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  

 

 

 

P11. Aurrez, eskolatik kanpoko denboran, kirolik edo bestelako ariketa fisikorik egiten 
bazenuen, esadazu arrazoi hauetako bakoitzak zenbateko eragina izan duen kirola 

egiteari uzteko erabakian: handia, ertaina, txikia edo batere eraginik ez.  

 

 
Eragin  
handia 

Ertaina Txikia Oso txikia ED EE 

Kirol jardueraren eskaintza amaitu zelako 
edo kirol eskaintza erakargarririk ez 
zegoelako (kirol instalazio ezegokiak; 
ordutegi txarra). 

1  2  3  4  9  0  

Lesio edo osasun arrazoiengatik 1  2  3  4  9  0  
Denbora falta nuelako eta ikasketek 
zeukatelako lehentasuna  

1  2  3  4  9  0  

Gurasoek ez zidatelako uzten 1  2  3  4  9  0  
Kirol edo ariketa jardunak gustuko izateari 
utzi ziolako (lehiakortasunaren giroa 
gustuko ez nuelako; entrenatzailearekin 
edo elkarteko zuzendaritzarekin haserretu 
nintzelako). 

1  2  3  4  9  0  

Beste gauzak erakargarriago 
zitzaizkidalako edo beste betebeharrekin 
(akademia, musika…) bateraezina zelako. 

1  2  3  4  9  0  

Gustuko nuen kirol taldean hautatu ez 
nindutelako 

1  2  3  4  9  0  
Lagunek kirolik edo ariketa fisikorik egiten 
ez zutelako 

1  2  3  4  9  0  
Besterik, zein? 
__________________________________
__________________________________
_________________ 

1  2  3  4  9  0  
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P12. Gaur egun zein kirol egiten duzun edo ez duzun egiten albo batera utzita, esango 
zenidake hauetako zein kirol gustatuko litzaizukeen gehien egitea (3 gehienez). 

 

 1 AUKERA 2 AUKERA 3 AUKERA 

Igeriketa, aisialdirako  1  1  1  

Igeriketa, lehiaketarako . 2  2  2  
Futbola  3  3  3  
Areto futbola, futbitoa, futbol 7 eta hondartza-futbola  4  4  4  
Saskibaloia, minibasketa 5  5  5  
Errugbia  6  6  6  
Eskubaloia, hondartza-eskubaloia  7  7  7  
Boleibola, hodartza-boleibola, mini-boleibola  8  8  8  
Atletismoa  9  9  9  
Lasterka ibiltzea (jogging)  10  10  10  
Tenisa 11  11  11  
Mahai-tenisa  12  12  12  
Hockeya (belarrean, izotzean, aretoan)  13  13  13  

Arte martzialak (judoa, karatea, eta abar.)  14  14  14  
Pilota (frontoiab, trinketean eta frontenisean)  15  15  15  
Txirrindularitza, aisialdirako  16  16  16  
Txirrindularitza, lehiaketarako  17  17  17  
Mendia/xenda-kirola/ibilaldiak  18  18  18  
Ehiza eta arrantza  19  19  19  
Aerobika, gimnasia erritmikoa, gorputz adierazpena, gym-
jazza, dantza, step-a, pilates, eta abar.  

20  20  20  
Boloak, petanka  21  21  21  
Mantentze gimnasia, kirolgune batean  22  22  22  
Piraguismoa, arrauna, ibai-jaitsierak  23  23  23  
Golfa 24  24  24  
Esgrima  25  25  25  

Patinajea, monopatina  26  26  26  
Squasha 27  27  27  
Badmintona  28  28  28  
Eskalada/Espeleologia  29  29  29  
Hipika  30  30  30  
Ezinduentzako kirolak (ezindu fisikoenak, psikikoenak, 
itsuenak...) 

31  31  31  
Muskulazioa, kulturismoa eta halterofilia  32  32  32  
Borroka, defentsa pertsonala  33  33  33  
 

  

P13. Honako esaldiak irakurri, mesedez. Esadazu zein neurritan zauden ados horietako 

bakoitzarekin, 1etik 10era (1ak adieraziko luke ez zaudela batere ados eta 10ak, 

guztiz ados zaudela). 

 

 BATERE ADOS EZ  GUZTIZ ADOS  ED EE 

Hala egokituko balitz, ez nuke izango 
arazorik talde mistoetan parte hartzeko eta 
multikirola egiteko 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

99  90  

Neskei ez zaie gustatzen nekatzea. Mutilei 
gehiago interesatzen zaie kirola, gehiago 
gustatzen zaie 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

99  90  

Kirol batzuk egokiagoak dira mutilentzat, eta 
beste batzuk, neskentzat 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  
Mutilek kirola egiten dute fisikoki sasoian 
egoteko eta neskek, berriz, ez gizentzeko 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  
Neskek nahiago dute dantza eta halakoak 
egin,eta mutilek futbola eta gisakoak; 
neskak, izan ere, hobeto moldatzen dira 
teknika eta malgutasuna eskatzen duten 
gauzetan, eta mutilak, berriz, fisikoagoak 
diren jardueretan 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

99  90  

Zenbait kirol ez dira egokiak neskentzat, 

furbola eta errugbia, adibidez; gogorregiak 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
99  90  
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edo zakarregiak dira neskentzat 

Balleta eta antzeko jarduerak nesken 
estiloko jarduerak dira 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  
Mutilek kirol gehiago egiten dute neskek 
baino, erresistentzia fisiko gehiago dutelako 
eta indartsuagoak direlako 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

99  90  

Neskei gehiago gustatzen zaie dantza egitea, 
beste edozein kiroletan aritzea baino 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  
Mutilak hobeto moldatzen dira lehiaketan, 
neskak lasaiagoak direlako eta nahiago 
dutelako kooperazioa    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

99  90  

 

 

P14. Azkenaldian, gero eta eskaintza handiagoa dago zenbait jarduera fisiko egiteko: 
mantentze-gimnasia, aerobik, gorputz adierazpena, dantza eta gisakoak. Uste duzu 

jarduera horiek ere kiroltzat hartu behar direla, edo, aitzitik, uste duzu lehia-

jarduerei soilik hartu behar liratekeela kiroltzat: futbola, saskibaloia, atletismoa, eta 

abar? 

 

 Jarduera fisiko guztiak hartu behar dira kiroltzat 1  

 Lehia-jarduerak soilik hartu behar lirateke kiroltzat 2  

 Ez daukat oso argi nola izan behar lukeen 3  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  

 
 

P15. Zure aitak kirolik edo bestelako ariketa fisikorik egiten al du? Eta zure amak? Eta 

zure anai-arrebek (anaia edo arreba bakoitzean pentsatuz erantzun)?  

 

 Anai-arrebak 

 

Aita 
 

Ama 
 

1. 
anai-
arreba 

2. 
anai-
arreba 

3. 
anai-
arreba 

4. 
anai-
arreba 

5. 
anai-
arreba 

A. Maiz 1  1  1  1  1  1  1  

B. Noizbehinka 2  2  2  2  2  2  2  

C. Orain ez, baina lehen egiten 
zuen 

3  3  3  3  3  3  3  

D. Inoiz ez du kirolik egin 4  4  4  4  4  4  4  

E. Ez dagokio (Ez dut 
harremanik, hilda dago…) 

5  5  5  5  5  5  5  

        

Ez daki 9  9  9  9  9  9  9  
Erantzunik ez 0  0  0  0  0  0  0  
 
 

P16. Kuadrila edo lagun talde egonkor bateko kide zara? 
 

 Ez 1  

 Bai (bateko kide edo gehiagotakoa) 2  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  

 
 

P17. Eta zure kuadrilan edo lagun taldean zenbatek egiten dute maiz kirola edo bestelako 

ariketa fisikoren bat? 

 
 Denek egiten dute 1  

 Gehienek egiten dute 2  

 Erdiek-edo egiten dute 3  

 Gehienek ez dute egiten 4  

 Inork ez du egiten 5  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  
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P18. Aisialdian egiten duzun kirol edo ariketa fisikoaren aurrean zure gurasoek, oro har, 
zer-nolako jarrera izan dutela uste duzu? 

 
 Kirola egitera behartu naute 1  

 Kirola egitera animatu naute 2  

 Berdin izan zaie, ez dira arduratu. 3  

 Onartu arren, kirola edo ariketa egiteko unean mugak eta baldintzak 
jarri dizkidate 

4  

 Ez didate kirola egiten uzten 5  

  

 Ez daki 9  

 Erantzunik ez 0  

 

 

P19. Esango zenidake, mesedez, zure bizitzaren garapenerako zer garrantzi ematen 

diezun ikasgai hauei ,1etik 10era? (1ak adieraziko luke garrantzirik gutxien eta 10ak 

gehien). 

 

 

 
BAT ERE 

GARRANTZIRIK 

EZ 

 
OSO 

GARRANTZITSUA 

 

ED EE 

A. Matematika 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

B. Ingelesa 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

C. Gaztelania 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

D. Gizarte Zientziak 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

E. Euskara 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

F. Gorputz Heziketa 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

G. Natur Zientziak 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

H. Musika 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

I. Teknologia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

 

P20. Eta amaitzeko, esadazu, mesedez, 1etik 10era bitarteko eskalan, zein neurritan 

zauden gustura zeure gaitasun eta ezaugarri batzuekin (1ak adieraziko luke ez 

zaudela batere gustura eta 10ak oso gustura zaudela). 

  
 

BAT ERE 

GUSTORA EZ 
 OSO GUSTORA 

 
ED EE 

A. Ikasketetan jarduteko duzun 
gaitasunarekin 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

B. Zeure gorputzaren 
edertasunarekin 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

C. Lagunak egiteko (eta besteek zu 
onartzeko) duzun gaitasunarekin 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

D. Kirola egiteko duzun 
gaitasunarekin 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

99  90  

 

 

 

 

GURE ALDETIK AMAITU DUGU. INKESTAN LANDU DITUGUN GAIEN INGURUAN ZERBAIT 

GAINERATU NAHI BADUZU, ORAINTXE DUZU AUKERA 

 

 

 

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK ETA INKESTA HONI ERANTZUTEN IGAROTAKO 
DENBORAGATIK. ZURE IRITZIAK OSO LAGUNGARRIAK IZANGO ZAIZKIGU GAZTEEN KIROL 
OHITURAK AZTERTZEKO. ESKERRIK ASKO  



Glosarioa 
 

 435

 

acción educativa ekintza hezigarri 

acción pedagógica ekintza hezigarri 

actividad competitiva lehiatze-jarduera 

actividad competitiva/participativa ehiatze/parte-hartze jarduera 

actividad deportiva kirol-jarduera 

actividad física jarduera fisiko 

actividad físico deportiva kirol-jarduera fisiko 

actividad motriz mugitze-jarduera 

actividad participativa parte-hartze jarduera 

actividades corporales y deportivas gorputz- eta kirol-jarduerak 

actividades extraescolares eskolaz kanpoko ekintza 

actividades recreativas jolaserako jarduerak 

agente educativo hezkuntza-eragile 

aire libre aire zabal 

alumno libre ikasle libre 

aprendizaje deportivo kirol-ikaskuntza 

aprendizaje significativo ikaskuntza esanguratsu 

aptitud física trebetasun fisiko 

aptitud física escolar eskolako gorputz gaitasun 

aptitudes coordinadas gaitasun koordinatuak 

aptitudes perceptivas gaitasun pertzeptiboak 

Asesoría Técnica de Folklore Vasco Euskal Folklorearen Aholkularitza Teknikoa 

bailes regionales folklore-dantzak 

cabalgar zamalkatu 

capacidades perceptivo-motrices gaitasun pertzeptibo-motorrak 

carga lectiva irakaskarga 

carrera a pie lasterketa 

Certificado de Aptitud Física Primaria Lehen Hezkuntzako Gorputz Gaitasunaren Egiaztagiri 

ciclo inicial hasiera-ziklo 

ciclo medio erdiko ziklo 

ciclo superior goiko ziklo 

competencia motriz mugitze-gaitasuna 

competición deportiva kirol-lehiaketa 

comportamiento portaera 

concepción educativa heziketa-ikuskera 

condición física sasoi fisiko 

conducta jokabide 

conducta motriz jokabide motor 

contenidos educativos hezkuntza-edukiak 

crianza haziera 

cualidad cognitiva gaitasun kognitibo 

cualidad física gaitasun fisiko 

cualidad motriz gaitasun motor 

cualidad perceptiva pertzepzio-gaitasun 

IKERKETA N ZEHAR OSATUTAKO GLOSARIOA  
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cuasideportes sasikirolak 

cuasijuegos sasijokoak 

Cuestionarios Nacionales Galdeketa Nazionalak 

cultura física gorputz-kultura 

curriculum abierto curriculum ireki 

curriculum cerrado curriculum itxi 

curriculum escolar eskola-curriculum 

curriculum oculto ezkutuko curriculum 

currículo por objetivos helburuen araberako curriculum 

Delegación de Juventudes Juventudes-eko Ordezkaritza 

Delegación Nacional de Deportes Kirol Ordezkaritza Nazional 

Delegación Nacional de EF y Deportes GH eta Kirol Ordezkaritza Nazional 

Delegación Nacional del Frente de Juventudes (DNFJ) Frente de Juventudes-eko Ordezkaritza Nazionala 
(DNFJ) 

deporte de alto rendimiento errendimendu handiko kirol 

deporte de competición lehiaketako kirol 

deporte educativo kirol hezigarri 

deporte escolar eskola-kirol 

deporte federado kirol federatu 

deporte recreativo olgeta-kirol 

deportes a caballo zaldi-kirolak 

deportes a pie oinezko kirolak 

deportes de combate borroka-kirolak 

deportes sedentarios egoneko kirolak 

desarrollo intencional nahitako garapen 

desarrollo intencional de las potencias y facultades personales potentzia eta ahalmen pertsonalen nahitako garapen 

dimensión físico-higiénica dimentsio fisiko-higieniko 

Diplomas y Distintivos de Aptitud Física Escolar Eskolako Gorputz Gaitasunaren Diploma eta 
Ezaugarriak 

Dirección General de Enseñanza Lehen Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusia 

diseño curricular curriculum-diseinu 

diseño curricular ase oinarrizko curriculum diseinu 

diseño curricular prescriptivo aginduzko curriculum diseinu 

educación  motora hezkuntza eragile 

educación  sensorio-motriz zentzu-mugimenezko hezkuntza 

educación corporal soin-hezkuntza 

educación del movimiento mugimenduaren hezkuntza 

educación deportiva kirol-hezkuntza 

Educación Física Gorputz Hezkuntza 

educación física escolar eskolako gorputz-hekuntza 

Educación Física y Deportiva Gorputz eta Kirol Hezkuntza 

Educación General Básica Oinarrizko Hezkuntza Orokor 

educación gestual keinuen hezkuntza 

educación motriz hezkuntza motor 

educación para la salud osasunerako heziketa 
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educación psicomotriz hezkuntza psikomotor 

EF escolar eskolako GHa 

EF utilitaria GH baliagarri 

EGB OHO 

ejecución física egikaritze fisiko 

ejercicio ariketa fisiko 

ejercicio físico ariketa fisiko 

ejercicio gimnástico ariketa gimnastiko 

El Movimiento "El Movimiento" 

enfoque curricular curriculum-ikuspegi 

enseñanza deportiva kirol-irakaskuntza 

Enseñanza General Básica Oinarrizko Hezkuntza Orokor 

Enseñanza Media Hezkuntza Ertain 

equitación zaldiketa 

escuela comprensiva eskola muinbakar 

Escuelas Normales Eskola Arruntak 

esgrima eskrima 

esgrima de lanza y escudo lantza eta ezkutuzko eskrima 

espíritu educativo espiritu hezitzaile 

estar en forma sasoiko egon 

estímulo estimulu 

experiencia educativa esperientzia hezigarri 

expresión corporal gorputz-adierazpen 

factor de decisión erabakitze-faktore 

factor de ejecución egikaritze-faktore 

factor perceptivo pertzepzio-faktore 

factultad afectiva ahalmen afektibo 

facultad de movimiento mugimendu-ahalmen 

facultad de salud osasun-ahalmen 

facultad estética ahalmen estetiko 

facultad intelectual buru-ahalmen 

facultad moral ahalmen moral 

facultad social gizarte-ahalmen 

Falange Española Tradicionalista y de las JONS Falange Española Tradicionalista y de las JONS 

fin educativo hezkuntza-helburu 

formación deportiva kirol-heziketa 

Frente de Juventudes Frente de Juventudes 

funambulismo funanbulismo 

gimnasia gimnastika 

gimnasia acrobática gimnastika akrobatiko 

gimnasia atlética gimnastika atletiko 

gimnasia de sala aretoko gimnastika 

gimnasia deportiva kirol-gimnastika 

gimnasia deportiva kirol-gimnastika 

gimnasia educativa gimnastika hezigarri 
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gimnasia higiénica gimnastika higieniko 

gimnasia médica gimnastika mediko 

gimnasia pedagógica moderna gimnastika pedagogiko moderno 

gimnasia rítmica gimnastika erritmiko 

gimnasiarca gimnasiarka 

gimnasio gimnasio 

habilidad motriz abilezia motor 

habilidades motrices básicas oinarrizko trebetasun motorrak 

hecho educativo heztearen egitate 

horas lectivas eskola-orduak 

I.N.E.F. GHIN 

identidad educativa hezkuntza-nortasun 

ideología biologística ideologia biologistiko 

INEF GHIN 

institución escolar eskola-instituzio 

Instituto Nacional de Educación Física Gorputz Hezkuntzarako Institutu Nazional 

Institutos de Ciencias de la Educación Hezkuntza Zientzien Institutuak 

instructor instruktore 

instructor elemental oinarrizko mailako instruktore 

intenciones educativas hezkuntza-asmoak 

interaccionar elkarri eragin 

interacción elkarreragin 

Itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas Talentudunak eta etorkizuneko kirolariak identifika tzeko 
ibilbidea 

Itinerario de iniciación al rendimiento Errendimenduan hasteko ibilbidea 

juego de pelota pilota-jokoa 

juego deportivo kirol-joko 

juegos atléticos joko atletikoak 

juegos circenses zirku-jokoak 

juegos deportivos kirol-jokoak 

juegos helénicos joko helenikoak 

Junta Carlista de Guerra Karlisten Gerra Batzordea 

labor educativa funtzio hezitzaile 

lanzamiento de disco disko-jaurtiketa 

lanzamiento de peso pisu-jaurtiketa 

lanzar la jabalina xabalina-jaurtitzea 

Ley de Cultura Física y Deportes Gorputz Kulturari eta Kirolei buruzko Legea 

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 
Legea 

Ley de Reorganización de la Enseñanza Primaria (1945) Lehen Hezkuntzaren Berrantolaketari buruzko Legea 
(1945) 

Ley del Deporte Kirolaren Legea 

Ley General de Educación Hezkuntzaren Lege Orokorra (HLO) 

Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa 

Hezkuntzari eta Hezkuntza Erreformaren Finantziazio ari 
buruzko Legea 

Ley Orgánica de Calidad de la Educación Hezkuntzaren Kalitateari buruzko Lege Organikoa 
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Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 
Legea 

Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen Lege 
Organikoa 

LGE HLO 

LOGSE LOGSE 

línea de investigación ikerketa-bide 

maestro especialista en EF GHko maisu-maistra espezialista 

maestro instructor de EF GHko maisu instruktore 

marco curricular curriculum-esparru 

marcos de racionalidad arrazionaltasun-markoak 

materia educativa irakasgai 

Ministerio de Educación Nacional Hezkuntza Nazionalaren Ministerioa 

modelo conductista instruccional eredu konduktista instrukzional 

modelo educativo hezkuntza-eredu 

modelo interactivo eredu elkarreragile 

modelo psicopedagógico constructivista eredu psikopedagogiko konstruktibista 

motricidad motrizitate 

movimiento corporalista mugimendu korporalista 

movimiento gimnástico mugimendu gimnastiko 

Movimiento Nacional Movimiento Nacional 

niveles básicos de referencia erreferentziazko oinarrizko mailak 

objetivos operativos helburu operatiboak 

objetivos terminales xede-helburuak 

objeto de estudio aztergai 

operativizar eraginkor bihurtu 

patrón de conducta jokabide-eredu 

pentatlón pentatloi 

Plan de Extensión de la EF GHren Hedapen Plana 

Plan Marco de Formación Prestakuntzaren Esparru Plana 

Planteamiento curricular curriculum-azalpen 

política educativa hezkuntza-politika 

ponerse en forma sasoian jarri 

praxiología motriz mugimendu-praxiologia 

predeportes kirol aurrekoak 

proceso enseñanza-aprendizaje irakatsi eta ikasteko prozesu 

profesores agregados irakasle agregatuak 

programación curricular curriculum-programazio 

Programas Renovados Programa Berrituak 

propuesta curricular curriculum-proposamen 

propósitos educativos hezkuntza-asmo 

proyecto educativo curricular hezkuntza- eta curriculum-proiektu 

práctica corporal gorputz-praktika 

práctica de intervención educativa hezteko xededun jardun 

práctica gimnástica gimnastika-praktika 
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práctica pedagógica praktika pedagogiko 

psicocinética psikozinetika 

psicomotricidad psikomotrizitate 

pugilato borroka 

racionalidad curricular curriculum-arrazionaltasun 

racionalidad práctica arrazionaltasun praktiko 

racionalidad técnica de rendimiento errendimendurako arrazionaltasun tekniko 

recreación jolasarte 

reduccionismo erredukzionismo 

rendimiento errendimendu 

Restauración Monárquica Erregetzaren Berrezarpena 

salto de altura altuera-jauzi 

salto de longitud luzera-jauzi 

Sección Femenina Sección Femenina 

sector educativo hezkuntza-sektore 

Servicio Nacional de Primera Enseñanza Lehen Hezkuntzako Zerbitzu Nazionala 

teorías curriculares curriculum-teoriak 

tiempo de ocio aisialdi 

tiro al blanco jomugako tiro 

tiro al blanco con arco jomugako arku-tiro 

tiro con arco arku-tiro 

valor de la educación hezkuntza-balio 

valor educativo hezkuntza-balio 

valores humanos giza balioak 

valores individuales gizabanakoaren balioak 
 


