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SARRERA

Hirietan bizikletaren erabilera normalizatzeak garraiobide gisa bizikleta hauta
dezaketen publiko guztiei begirako prestakuntza-ahalegin garrantzitsua dakar.
Gure kasuan, helburua da lehen hezkuntzatik bigarrenera igarotzean gazteek
bizikletaren aukera eduki dezaten, garraiobide gisa, beren eguneroko joanetorriak egiteko.
Asko dira bizikleta adin horietan hartzeak dakartzan abantailak: autonomia
handiagoa, jarduera fisiko gehiago, joan-etorrietan ingurumen-eragin minimoari
begirako sentsibilitatea, bide-segurtasunaren gaineko ezagutza, eta, finean,
bizi-kalitate hobea guztiontzat.
Ia Europa osoan ohikoa da eskolek bizikleta gidatzeko prestakuntza ematea.
Eskuliburu honetan azaltzen den metodologia Erresuma Batuan eta Belgikan
indarrean dauden metodoetan oinarrituta dago, urte askoan tokian tokiko
esperientziak izan ondoren bide-segurtasunari buruzko prestakuntzan esku
hartzen duten eragile guztiek adostasunera heltzeko lanaren emaitza izan
direnak.
Ikastaro-eskaintza honek xede duen publikoa ikasleak zein beren hezkuntzakomunitateak osatzen dituzten eragileak dira. Horiek parte har dezaten nahi
dugu, arrakasta maila ez dadin soilik lortu programa hau gauzatzearen
ondorioz. Denon partaidetza izango duen “karrera” hau ez da erlojupekoa,
baizik eta etapa anitzekoa, non bitartekoen zeharkakotasuna oso eraginkorra
den. Bestela esanda, ikastaroak eman aurretik eta ondoren, beharrezkoa da
klaustroek nahiz elkarturiko IGE-ek eskola-ordutegiaz kanpoko eta barneko
jarduerak diseinatzea, eskola-curriculumaren eta kirol eta aisialdi jarduera
aukeren ikuspegitik edo azken helburua sendotzeko.
Eskuliburua irakasleei, gurasoei eta hezkuntza-zentroetan
segururako heziketa-prestakuntzan ardura duten pertsona
zuzenduta.

mugikortasun
guztiei dago
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BIZIKLETA HEZKUNTZA-ZENTROETAN
2.1

Testuingurua

Azken urteotan, bizikletaren erabilera gero eta protagonismo handiagoa izaten
ari da Kataluniako hirietan eta estatu osoan. Ingurumen, osasun publiko eta
ekonomia arrazoiak tarteko mugikortasun eredua aldatzeko beharrak aldaketak
eragin ditu legeria eta azpiegitura aldetik, biztanleria osoari bizikletazko joanetorri seguruak ahalbidetzeko. Esan daiteke bizikleta jostailu edo kirol
tresnatzat jotzetik beste ibilgailutzat jotzera igaro dela, hirietan lehentasunezko
tratua behar duena.
Bi gauza izan dira funtsezkoak bizikletaren gaineko uste hori aldatzeko:
Batetik, administrazioen gero eta inplikazio handiagoa, tokikoena, udalaz
gaindikoena eta estatukoena, bizikleta sustatzeko orduan.
Bestetik, esparru familiarrean areagotu egin da bizikletaren erabilera eta, hori
dela eta, lehen errepidean txirrindulariak egotea eragozpentzat jotzen zuten
auto-gidariek ulertu egin dute txirrindulariek lehentasuna eta errespetua behar
dituztela, eta horrek haien gidatze-azturak aldarazi ditu.
2.2

Eguneroko mugikortasuna

Hezkuntza-zentroak mugikortasun eragileak dira. Hau da, eskola-egun
bakoitzeko une jakinetan ehunka lagun pilatzen dira eskola eta institutuen
inguruan, dela aipatu zentroetan beren eginbeharrak betetzeko, dela bertan
ikasten duten haur eta gazteei laguntzeko.
Pertsona bakoitzak hautatzen duen garraiobideak eragin erabakigarria dauka,
beraz, zentroko ingurunearen ingurumen eta bide-segurtasun baldintzetan.
Izan ere, nagusiki ibilgailu motordun pribatuan, autoan eta motoetan
oinarrituriko mugikortasunaren ondorioak oso bestelakoak baitira eskolabiztanleriaren
zati
garrantzitsu
baten
joan-etorri
azturak
bitarteko
iraunkorragoetan, oinez, bizikletaz edo garraio publiko kolektiboan, oinarritzen
direnean sorturikoekin alderatuta.
Auto bidezko mugikortasunak, gainera, askoz ere segurtasun-gabezia sentsazio
handiagoa eragiten du, batik bat auto pilaketak bat egin ohi duelako lanera goiz
heltzeko gidarien presarekin. Hala, sorgin-gurpila martxan jartzen da, guraso
askok ez baitiete uzten seme-alabei eskolara bizikletaz edo oinez joaten istripu
arriskuaren beldur direlako.
Sorgin-gurpil hori haustea zaila da, mugikortasun azturak aldatu beharra
dakarrelako, nagusiki gurasoena. Jokabideak aldatzea beti izaten da zailtasunik
handiena jendarte-antolaketa eredu iraunkorragorantz aurrera egiteko orduan.
Horrez gain, kontuan hartu behar da autoak nagusitasunez inbaditu duenean
gune jakin bat oso zaila dela autorik gabeko abiapuntura itzultzea, edo
garraiobide iraunkorren erabileran oinarrituriko mugikortasun eredua ezartzea.
Autoz ibiltzen diren pertsonak beren garraio aukerak eragiten dituen ondorioez
kontzientziatzeak zenbait faktorerekin egiten du topo, esaterako, arazoaren
pertzepzio ezarekin, gainerako aukerei dagokienez ibilgailu pribatuaren ustezko
erosotasunarekin edo uneko presekin.
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Bizikletaren abantailak

Bizikletak, joan-etorriak egiteko beste sistema batzuei dagokienez, abantaila
ugari ditu.
Garraiobide eraginkor, garbi eta osasungarria da, hirigunean energiakontsumoa eta isuriak murrizten laguntzen duena, hala nola trafikoa arintzen,
mugikortasuna demokratizatzen eta biztanleriari autonomia handiagoa ematen,
eta joan-etorrietan norbanakoen eta familien gastua txikiagotzen, jarduera
fisikoa sustatzen eta, batik bat, kaleak baketzen eta herritarren bizikidetza
bultzatzen, ez baitu zaratarik ezta kutsadurarik ere eragiten ingurugiroan.
Garraiobide iraunkor bikaina da hiritik ohikotasunez mugitzen diren pertsona
guztientzat; gainera, ezin hobeto uztar daiteke garraio publiko kolektiboarekin
distantzia luzeagoko bidaiak egiteko, intermodalitatea jorratuz.
Onurak bereziki garrantzitsuak dira biztanleria-sektore gazteenarentzat,
bizikletak jarduera fisikoa hobetzen lagundu ez ezik, joan-etorrietan
independentzia eta azkartasuna eman ere egiten diolako, inolako kostu
ekonomikorik gabe, gainera. Hori dela eta, bigarren hezkuntzan bizikletaren
erabilera sustatzeak aukera ematen die gazteei beren ibilgailua izateko,
osasungarri eta merkea, eta heldutasunean haien mugikortasun aukera izaten
jarrai dezakeena.
Prestakuntzaren
esparrutik
bizikletaren
erabilera
bultzatzeak,
beraz,
bizikletaren abantaila ugarien eta hirigunean ibiltzeko moduaren gaineko
ezagutza ahalbidetzen du, batetik, eta, bestetik, garraio azturak aldatzen
laguntzen du, errekuntzako motordun ibilgailuena baino askoz ere sistema
iraunkorragoaren alde. Bizikletaz ibiltzeko ohitura aiseago barneratzen da
gaztetan, erraztasun handiagoa edukitzen delako ikasteko eta egoera berriak
barneratzeko.
2.4

Hezkuntza-zentroaren babesa

Hezkuntza-zentroak ez dauka espazio publikoaren edo trafikoaren kudeaketaren
gaineko eskuduntzarik, eta, kasu gehienetan, ez du gurasoen azturak aldatzeko
aukerarik, baina badauka aktiboki parte hartzea bere ingurune gertukoenean
mugikortasun eredu eraginkorrago, seguruago eta kalitate handiagokoa
bultzatzeko orduan.
Horretarako, beharrezkoa da zentroko zuzendaritza-taldeak haur eta gazteen
mugikortasuna osasun publiko, bide-segurtasun eta ongizate kolektiboarekin
loturiko kontutzat jotzea, sentsibilizaziora irakasleak eta ikasleak biltzeko,
mugikortasun iraunkorra eta bizikleta sustatzeko neurriak ezartzeko eta
inguruneko espazio publikoaren baldintzak hobetzeko.
Gomendagarria da, beraz, bizikletaren sustapena zentroko proiektutzat jotzea,
ez bakarrik ikasgai jakin batena edo zenbaitena, eta ikasleen guraso
elkartearen laguntza aktiboa edukitzea.
Irakasleen rola, zentzu horretan, ikasgelan ikaskuntza antolatzearena da,
ikasleak jarrita protagonista eta norbere zein ikaskideen ezagutzaren
eraikuntza-lanean aktiboki parte har dezaten eraginda. Rol hori ahalik eta
kalitate handienarekin jokatu ahal izateko, kontuan hartu behar dugu irakasleek
ikasgelan duten lana, irakaskuntza jorratuz, funtsezkoa dela ikasle guztien
arrakastarako.
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Ondorioz, irakasleen papera proiektu honetan funtsezkoa da azken xedea gauza
dadin: herritar arduratsuak heztea, kontziente haien eguneroko azturek
etorkizunean
ingurumenaren
kontserbazioan
eta
errespetuan
eragin
dezaketela; kontsumo arduratsuko jarrerak bultza ditzakete, gizalegezko
espiritua finkatu eta osasuna ariketa fisikoa eginez zaindu.
3.

IKASTAROAREN EZAUGARRIAK

Jarraian, hezkuntza-zentroetan ematen diren bizikleta gidatzeko ikastaroen
ezaugarriak xehatzen dira.
3.1

Helburuak

•

Ikasleak gaitu hirian bizikletaz modu autonomo eta seguruan ibil
daitezen.

•

txirrindularitza-gaitasun seguruak sustatu eta garatu.

•

Kalearen eta errepidearen erabilerari begirako jarrera positiboak
garatu.

•

Kale eta trafiko inguruneen ezagutzak eta ulermena areagotu.

3.2

Saioen antolaketa

Iraupena: 6 ordu.
Saioak: prestakuntza 3 orduko
gomendatzen da.

1. EGUNA

2 saiotan, egun desberdinetan, burutzea

MAILA IKASLEAK

BEGIRALE
KOPURUA

RATIOA IRAUPENA

Segurtasun orokorra eta
bizikletarena

1.1.
maila

24

1

1/24

0,5 or.

Bizikleta menderatzeko
ariketak

1.2.
maila

24

2

1/12

1,15 or.

Trebetasunen zirkuitua

2. maila

24

2

1/12

1,15 or.

GUZTIRA

3 or.

2. EGUNA
Bizikletaz kalean ibiltzea
(teorikoa)

3.1.
maila

24

1

1/24

1 or.

Bizikletaz kalean ibiltzea
(praktikoa)

3.2.
maila

24

3

1/8

2 or.

GUZTIRA

3 or.

Hartzaileak: lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleak (10-11 urte), DBH-ko 1.
mailan ere eman daiteke ikastaroa.
Beharrezko aurretiko trebetasunak: bizikletaz nahikoa trebetasunez ibiltzen
jakitea (ikastaroa ez dago zuzenduta bizikletaz ibiltzen ikasi beharra duten
haurrei).
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Taldeak: (gutxi gorabeherako ratioak)
o Gehienez 24 ikasle eta gutxienez 10 ikasle bitarteko taldeak 1.1 eta
3.1 prestakuntza-mailetarako
o Gehienez 12 ikasle eta gutxienez 6 ikasle bitarteko taldeak 1.2 eta 2
prestakuntza-mailetarako
o

Gehienez 8 ikasle eta gutxienez 4 ikasle bitarteko taldeak 3.2
prestakuntza-mailarako

Materiala:
o
o

o
o
3.3

Bizikleta Gida bat banatzen da; bertan, bizikletaz ibiltzeko oinarrizko
aholkuak laburbiltzen dira.
Txaleko islatzaile hori homologatua ematen zaio partaide bakoitzari,
jardueraren izena eta logotipoa daramatzana. Txalekoak eskolei
ematen zaizkie ikasleek hurrengo ikasturteetan erabili ahal izateko.
Ikasleek beren bizikleta eta kaskoak baliatzen dituzte.
Ikastaroa amaitutakoan, gaitasun-ziurtagiri bat ematen da.
Bizikletazko zirkulazioaren ikaskuntza Europan

Ikastaro honetan azaltzen den metodologiaren oinarria, hein batean, Erresuma
Batuko Bikeability - National Standard metodoa, Belgikako Provelo elkartearen
Velo-Education deritzona eta Bicicloten esperientzia dira.
Proposamen hau aipatu metodologiek gomendaturiko denbora baino askoz ere
denbora-muga txikiagoek baldintzatuta dago. Hori dela eta, ikastaro hau
bizikleta gidatzeari buruzko sarreratzat jo behar da, etengabeko ikaskuntza
beharko duena ikasleen aldetik eta jarraipena begiraleen aldetik.
3.4

Begiraleen prestakuntza

Hezkuntza-komunitatearen konpromiso mailak funtsezkoa izan behar du
proiektuaren bilakaeran, ikastaroak ezartzen diren lehen urtebetean zein
ondorengoetan. Begirale izateko prestakuntza jasoko duten pertsona gehienak,
lan hori garatzen jarraitzeko, hezkuntza-komunitatekoak izango dira nagusiki:
irakasleak, gurasoak eta eskolaz kanpoko jardueren begiraleak.
1, 2 eta 3.1. prestakuntza-mailetako prestakuntza erraz barneratzen dituzte
pertsona gehienek, ezarritako gutxieneko gaitasunak eskuratzeko.
3.2. mailari dagokionez, kalean bakarka edo taldean ibiltzeak praktikarekin
bakarrik lortzen den prestakuntza behar du, hiritik bizikletaz ohikotasunez
ibiltzeko praktika zein ikastaroak eskoletan ematekoa. Beraz, oinarrizko
prestakuntza besterik ez duten begiraleak, ikastaroak emateko orduan, beti
egon beharko dira begirale prestatu eta eskarmentudunek lagunduta.
Beharrezkoa da gutxienez bi urteko prestakuntza etengabea, benetako
jarduerekin (dela hirian edo hiri artean bakarka ibiliz, dela taldeak kontrolatuz),
begiraleak egoki prestatzeko.
3.5

Istripuen aurreko jokabidea

Jarraian, edozein istripu gertatuz gero sorospen-taldeak iritsi arte izan
beharreko jokabideari buruzko jarraibideak ageri dira, betiere BOL premisan
oinarrituta, alegia:
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•

BABESTU: Istripuaren larriagotzea prebenituko da. Edozer egin aurretik,
ziur egon behar da istripua eragin duten arrazoiak desagertu egin direla.
Egoeraren azterketa azkarra egin eta egon daitezkeen arriskuak
antzeman behar dira, eta gure burua babestu, istripua izan duena
babestu eta arrisku horiek desagerrarazteko neurri egokiak hartu.

•

OHARTARAZI: Laguntza urgentea eskatuko da, osasun-zerbitzu egokiei
ohartaraziz, eta arduraduna informatuko da. Zalantza izanez gero, beti
deitu behar da 112 zenbakira, eta jarraibideak bete.

•

LAGUNDU: Istripua izan duena lehen sorospeneko ezagutzak aplikatuz
artatuko da, ezinbestekoa baino ez bada, laguntza burutuko duen langile
espezializatuak iritsi arte.

4.

1. MAILA: BIZIKLETA SEGURTASUNEZ KONTROLATZEN ETA
MENDERATZEN IKASTEA

1. mailak bi zati dauzka:
•
•

Lehenengoa 30 minutukoa da; bizikletaren segurtasunari buruzko
azalpenak eman eta egiaztapenak egiten dira.
Bigarrena ordu eta laurdenekoa da; bizikleta menderatzen ikasteko
ariketak egiten dira.
4.1
1.1. maila: Segurtasun
buruzko egiaztapenak

Helburua: bizikleta erabili aurretik
egiaztapenen errepaso xehatua egitea.

orokorrari
eta

bitartean

eta

bizikletarenari

nahitaezkoak

diren

Metodologia: begiralearen ahozko azalpenean datza; hainbat adibide jarri eta
gaiak modu ulergarrian jorratzen dira. 30 minutuko iraupena dauka eta
ikastetxeko jolas-tokian egiten da; ondoren, leku berean egiten dira bizikleta
menderatzeko ariketak.

4.1.1 Gurpilak puztea
Kalera atera aurretik, gurpilak egoki puztuta daudela egiaztatu behar da.
Kontziente izan behar dugu gurpilak desegoki puztuta egoteak ertz biziak
dituen edo puntazkoa den zoruko edozein elementuk gurpila zulatzea edo
ganbera lehertzea eragin dezakeela.
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Horretaz gain, gurpila gutxi puztuta badaramagu, litekeena da zorua ukitzen
duena ez izatea goma, baizik eta hagun metalikoa, irristatzeko arriskua
eragingo duena.
Gurpilak puzteko, gure bizikletaren gurpiletako ganberen balbulei egokitzen
zaien aire-ponpa baliatzen da. Balbula mota bi daude: Schrader (zabala edo
moto/autoarena) eta Presta (estua).
Egun, ugariak dira balbula mota biei egokitzeko gailua duten aire-ponpak.
Gasolindegietako puzte-gunea ere erabil dezakegu, baina kontuan hartu behar
da Schrader balbuletarako baino ez daudela prestatuta.
Gurpil bakoitzerako presio egokia pneumatikoek daramaten grabatuan kontsulta
dezakegu. Halere, zehaztasun maila honekin puztu ahal izateko, manometroa
edo “presio-erlojua” duen aire-ponpa eduki beharra dago, presioa uneoro
adieraziko diguna. Aire-ponpa mota horiek ez dira ohikoak etxeetan, beraz, bi
aukera ditugu: gasolindegira joan edo ondokoa egin:
•
•

Pneumatikoa hatz lodiaz gogor sakatuz berau “zapaldu” badezakegu,
gurpila nahikoa puztuta ez dagoen seinale.
Gurpila puztutakoan ezin badugu hatz lodiaz “zapaldu”, bizikleta gainean
igo eta gure pisuaren eraginez gurpilek beheraka eginez gero, gehiago
puztu beharko dira.

4.1.2 Balazten funtzionamendua
Ezinbestekoak dira gure ibilgailua behar bezala gidatzeko, dela abiadura
zaintzeko, dela ustekabeko edozein egoeraren aurrean erreakzionatzeko.
Oinarrizko egiaztapena balazta-palankei banan-banan eragitean datza,
ezkerrekoa eta eskuinekoa, bizikleta geldi geratzeko moduan. Halere, kontuan
izan behar da balazten gehiegizko tentsioak egoera arriskutsuak ekar
ditzakeela: aurreko gurpila blokea daiteke (erortzeko arriskua), edo atzekoa
(derrapatzeko edo labaintzeko arriskua).
Balazta-palanka abiapuntura azkar itzuli ezean, arazoren bat dugu balaztakablearen zirkulazioan (estalkia edo kablea herdoilduta, estalkia edo kablea
okertuta edo malgukiak gutxi tenkatuta); ondorioz, bizikleta tailer mekaniko
batera eraman beharko dugu.
Balaztatzeko gaitasunaren murrizketan ohikoa den beste arazo bat balaztako
zapaten gehiegizko higadura da. Berauek aldatu eta balazta berriz doitu behar
da. Zalantzarik izanez gero, bizikleta tailer mekaniko batera eraman beharko
dugu.
4.1.3 Kaskoaren erabilera eta janzkera zuzena
Espainian, kaskoaren erabilera hiriarteko errepideetan derrigorrezkoa da. Eta
hirian, hamasei urtetik beherakoek kaskoa jantzi behar dute.
Bizikleta gidatzeko ikastaroa egiten duten ikasleen kasuan, kaskoa erabiltzea
gomendatzen da, eroriz gero ahalik eta gehien murrizteko buruko lesioak
jasateko arriskua.
Neurri desberdinetako kaskoak daudenez, gure buruaren perimetroari dagokion
kaskoa hautatu behar da (kasko barruan neurria adierazten duen etiketa dago).
Kaskoek kuxintxo gehigarriak edo doitze-eraztun bat izan ohi dute edozein
bururi ondo egokitzeko. Eroso eta tinko sartu behar dira buruaren goialdean,
bekokiaren goialdea estalita (bekainetatik atzamar batera edo bira). Era
berean, alboetako eta kokotseko uhalak, hala nola belarria, behar bezala
egokituta egon behar dira, estu eta eroso geratzeko moduan. Kaskoa ez da
aldetik aldera mugitu behar, ezta aurrera eta atzera ere.
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4.1.4 Txaleko islatzailea eta gauez ikusteko bestelako gailuak
Indarrean dagoen legeriaren arabera, txirrindulariek, gauez badabiltza, argi zuri
bat eraman behar duten beren bizikleten aurrealdean, eta argi gorri eta
katadioptriko gorri bana atzealdean. Egiaztatu behar da biak dabiltzala zuzen
eta katadioptrikoak eta argiak garbi daudela. Jende askok kontrakoa uste badu
ere, gailu horiek ikusteko ez ezik, gainerako ibilgailuek urrunetik ikus gaitzaten
ere balio dute.
Gomendatzen da bizikletak katadioptrikoak edukitzea gurpil eta pedaletan,
txirrindulariak hobeto sumatzea ahalbidetzen dutelako, kale bat gurutzatzen
dugunean iristear dauden gidariek mugitzen diren bi zirkulu argitsu ikusten
dituzten heinean.
Hiriarteko bideetan nahitaezkoa da, iluntzen ari denean edo tunel batetik
igarotzean, jantzi islatzaile bat izatea, txaleko bat edo 150 metrora ikus
daitekeen beste elementu bat izan daitekeena.
4.1.5 Arropa eta oinetakoak
Bizikleta gidatuz gozatu ahal izateko, arropa zabal eta erosoa janztea
gomendatzen da, ahalik eta jostura urrienekin (batik bat galtzetan).
Arropa zabalena zaindu egin behar da, ez dadin bizikletaren zatiekin korapilatu,
alegia, gurpil eta platerekin. Hori gertatuz gero, ziurrenik arropa urratuko zaigu,
eta, kasurik txarrenean, litekeena da gurpiletako bat blokeatzea eta bizikleta
zakarki balaztatzea, gidaria lurrera botata. Zapiak, bufandak edo eragozpenak
sor diezazkiguketen bestelakoak bilduta eraman behar dira.
Oinetakoen lokarriak beti egon behar dira lotuta, eta oso labur. Galtza zabalak
galtzerdi barruan edo pintza edo zinta bilgarri batez jasota. Jaka edo jertsea
kenduz gero, korapilo bat egin behar dugu gorputzean sorbaldetatik, inoiz ez
gerritik, atzealdeko gurpileko erradioekin korapila baitaiteke.
Oinetakoei dagokienez: zapata-zola malguko oinetakoak erabiliz gero, oina
pedalkada bakoitzean okertzen da eta, ondorioz, kilometro batzuen buruan
oinetako mina izango dugu. Zola zurruna baldin bada, aldiz, oina ez da
okertuko eta indarra zapatak pedalarekin bat egiten duen puntura bidaliko
dugu, indarra hobeto profitatuta eta oinak okertzea saihestuta.
Beste zapata motza batzuk:
•
•
•

•

Botek ez dute ahalbidetzen orkatilako giltzaduraren mugimendu
arrunta.
Zapata takoidunek oina egoki jartzea eragozten edo zailtzen digute.
Txankletak edo estali gabeko edozein oinetako, normalean, oso
malguak izaten dira, eta, gainera, oinaren zati bat estali gabe uzten
digutenez, zauriak sor diezazkigukete oinean. Horrez gain, esan
beharra dago oinetako mota hori ez dela oinari lotuta egoten,
normalean, eta horrek bidetik oinetako bat galtzea eragin dezakeela.
Ez dago ezer esan beharrik bizikletaz oinutsik ibiltzeari buruz!
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4.1.6 Musika bizikleta gainean? Eta sakelakoak?
Nondik gabiltzan ezin hobeto ikusi behar dugu, hala nola zein beste ibilgailu
dabiltzan errepidean, oinezkoak, seinaleak eta abarrak; baina hori bezain
garrantzitsua da entzumena ahalik eta adien egotea, atzetik edo gune itsuetatik
etorri ahal zaizkigun arriskuak antzematen eta aurreikusten laguntzen baitigu.
Ondorioz, ezin dugu musika entzunez gidatu, aipatu egoeren aurrean ahulagoak
bilakatzen gaituelako.
Gidatzen ari garela sakelako telefonoak jotzen badu, jakina, leku seguruan
geratu eta orduan baino ezin diogu deiari erantzun.
Bizikletaz goazela sakelakoa hartzeak (gidatu bitarteko arreta murriztu eta
entzumena mugatzen du) bizikleta esku bakarrarekin gidatu beharra dakar.
Kontuan hartuta biztanleriaren gehiengoa eskuina dela, ondorioa da
ezkerrarekin gidatzen ariko garela, alegia, aurreko balaztari eragiten dion
helduleku zatiarekin (ustekabeko balaztatzea dela-eta erortzeko arriskua).
4.1.7 Nola eraman zama? Motxila bizkarrean?
Motxila bizkarrean jantzita, gehiegizko pisua daramagu sorbaldetan; horrek
bizkarreko mina eragin dezake, hala nola denbora baten ondoren bizikleta
gidatzea, arnasketa eta atzekoa edo alboetakoa ikusteko mugimenduak zaildu.
Ondorioz, hobe da geuk ez eta bizikletak eramatea gehiegizko pisua.
Saskia oso osagarri praktikoa da, betiere pisu handia eraman ezean. Motxila
txiki bat, jertsea eta abar eramatea ahalbidetzen digu, modu seguru eta
erabilerrazean.
Fardelak eramatekoa, normalean atzealdeko gurpilean jarrita, oso estua izaten
da, eta bereziki zakuto deituriko poltsak eramateko dago diseinatuta. Zakuto
horiek fardelak eramatekoari lotuta daude, ez daitezen edozein astinalditan
erori, eta akabera eta neurri desberdinetakoak aurki daitezke. Zaindu beharra
dago zakuto bakarrarekin ez daramagula pisu gehiegi, bestela bizikletaren
oreka orokorra aldatuko luke.
Olagarroek (kakodun gomak) oso ondo funtzionatzen dute edozein fardel mota
lotzeko, baina ondo tenkatuta eta lotuta egon behar dira, bestela, askatuko
balira, gurpiletako erradioetara joan eta erori egin gintezke.

4.1.8 Nola lotuko dugu bizikleta ez diezaguten lapurtu?
Bizikleta utzi dugun tokian topatu nahi badugu, ondo lotu behar dugu.
Horregatik daude hirian bizikleta aparkaleku ugari. Aparkalekuok diseinu aldetik
desberdinak izan badaitezke ere, fidagarritasuna bi kontzeptutan datza: lehenik
eta behin, bizikleta lotzeko moduan; bigarrenik, giltzarrapo motan.
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Lehenengoari dagokionez, koadroa behintzat aparkalekuko euskarriari lotu
behar zaio. Gertatu ere gerta daiteke lapurrak ez eramatea bizikleta osoa,
baizik eta gurpil bat edo aulkia. Beraz, bizikletaren zati horiek ere ondo lotuta
egon behar dira.
Bigarrena dela eta, esan beharra dago hainbat giltzarrapo mota dagoela.
Dendetan altzairuzko kable txirikordatu erako giltzarrapoak daude, hainbat
lodieratakoak. Merkeenak izan arren, lapurrek errazen puska ditzaketenak ere
badira.
“Pitoiak” ere baditugu, batzuk altzairuzkoak (astunagoak) eta beste batzuk
aluminiozkoak (arinagoak). Garestiagoak dira, aurrekoak baino, baina
altzairuzko kable txirikordatua babeski metaliko batez estalita dagoenez, ez dira
hain errazak puskatzen, nahikoa izan ez arren.
Lasai egoteko, erresistenteagoak bilakatzen dituzten altzairu mota eta lodiera
eduki behar dute. Normalean, garestiagoak izaten dira, baina segurtasunziurtapen handiena dute. Astunenak badira ere, berauek osatzen dituzten
piezek aukera ematen dute, erabiltzen ez ditugunean, bizikletan erraz
eramateko.
Bizikleta bat behar bezala lotzeko, gurpil biak eta koadroa ziurtatu behar dira.
Hori dela eta, bi giltzarrapo eramatea gomendatzen dugu: nagusia, edo
segurtasunezkoa, koadroa eta gurpiletako bat aparkalekuko euskarriari lotzeko,
eta bigarrena bigarren gurpila gutxienez euskarriari lotzeko. Segurtasunezko
giltzarrapo eta kable lodiko banarekin nahikoa da.
Sistema batzuek aulkia lotzea ahalbidetzen digute (kable txirikordatu txiki bat,
koadroari eta aulkiari lotuta), eta beste batzuek gurpilak ziurtatzea, berez
dakarrena ordezkatzen duen itxitura baten bidez, erreminta berezirik gabe
ziurtaturiko gurpilak askatzea ezinezkoa egiten duena.
Halere, lotzen dugun moduan lotzen dugula, jende
asko pasatzen den leku batean kokaturiko
aparkaleku batean utziz gero, edo eraikin publikoen
ondoan, gure bizikletaren gaineko lapurren interesa
txikiagotu egingo da. Aldiz, bizikleta leku bakarti
batean utziz gero, jende aldetik joan-etorri urrikoa
edo oso ezkutukoa, lapurrek munduko denbora
guztia izango dute giltzarrapoak puskatzeko,
inolako kezkarik gabe.

4.1.9 Ahuntz-hanka
Esan beharra dago ez dela funtsezkoa, baina bizikleta lurrean edo edozein
elementutan bermatuta utzi beharra saihesten du, bizikleta erori eta pedalak
edo kate aldagailua puskatzeko arriskua murriztuta, pinoiaren funtzionamendu
okerra eragingo lukeena.
Ahuntz-hankarik eduki ez eta bizikleta lurrean utzi behar izanez gero, egin
astiro eta bizikletaren ezkerraldea utzita lurraren kontra.
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1.2. maila: Bizikleta menderatzeko ariketak

Maila honetan egiten diren hainbat ariketak eragin garrantzitsua izaten dute
bizikleta gidatzen duten ikasleen konfiantzan, norbanako zein talde mailan.
Ariketa hauek ondorengo lan baten ataria dira:
•
•

oztopo fisikoak gainditzeko trebetasunen banakako lana (2. maila).
taldean ibiltzeko lana (3 maila).

Helburuak ondokoak dira:
•
•
•
•

Oreka dinamikoa landu.
Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Heldulekuari esku batekin eutsi, seinaleak egiteko.
Segurtasun distantziari eutsi, ilaran ibiltzean.

•
•

Bikotekako zirkulazioa entrenatu.
Taldekako zirkulazioa entrenatu, bateko ilaran edo bikoteka, eta
martxa bitartean taldea berregituratu.

•

Beste txirrindulari batzuekin mugimenduen koordinazioa praktikatu.

Ariketak eskolako jolastokian edo asfaltaturiko kirol pistan egingo dira. Adi ibili
beharra dago ikasleek ez ditzaten derrapatzeak egin, azaleran pneumatiko
markarik ez uzteko.
Proposaturiko 10 ariketetarako beharrezko materiala 4 kono dira 12 ikasleko
talde bakoitzeko, eta txilibitu bat begiralearentzat. Konoak karratu bat eratuz
jarri behar dira pistan; begiralea erdian jarriko da, hortik uneoro kontrolatuko
baititu ikasleak konoen kanpoaldetik inguruan bueltaka dabiltzanean.
Ariketa bakoitza egiteko 5-10 minutu izango dira.
Ariketak egiten hasi aurretik, begiraleak egiaztatuko du ikasleek kaskoak ondo
lotuta dituztela, gurpilak ondo puztuta daudela, heldulekua ondo finkatuta
dagoela, balaztak egoki dabiltzala eta gurpilen ardatzak ondo ezarrita daudela.
Saio hau 2 begiralerekin eta gutxi gorabehera ordubetean egingo litzateke. Egin
beharreko ariketa eta jolasen sekuentzia ondokoa izan liteke, bakoitza 10 bat
minutuko iraupenarekin. Jarraian, saio honetan burutu ohi den ariketa
sekuentzia zehazten da.
NAHITAEZKO ARIKETAK
4.2.1 Hasiera eta geldiunea
Helburua: Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Begiraleak azalpena eman eta erakusketa egin ondoren, eta ikasleak paraleloki
jarrita eta elkarren artean nahikoa espazio utzita, begiraleek banan-banan
eskatuko diote ikasle bakoitzari (hasi ilararen muturretatik) bizikletan era
kontrolatuan igotzeko (balaztak aplikatuz), pedala 'abiatzeko jarreran' dagoela,
artez abiatzeko, balaztak uneoro eskuekin estaliz eta gelditzeko (jolastokiaren
bestaldean) balazta biak erabiliz eta, erabat gelditu ostean, lurrean oin bakarra
jarriz, eta pedala berriz ere 'abiatzeko jarreran' jartzeko. Dena ondo joanez
gero, ariketa hori denok bateko ilaran ibiliz egin daiteke, begirale bat buruan
eta bestea jolastoki erditik behatzen edo taldearen amaieran laguntzen dauden
bitartean. Hasi aurretik, arauak edo neurriak ezarriko dira, esaterako, bateko
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ilaran seguru ibiltzea (segurtasun distantzia, guztiak aurrera begira, eskuak
heldulekuan eta balaztak estaliz, etab.). Ariketa egin bitartean, jolas bat egin
daiteke: akatsik egiten duena (segurtasun distantzia oso handia, balaztak
eskuekin ez estaltzea, pedala 'abiatzeko jarreran' jartzen denbora gehiegi
ematea, etab.) ilararen bukaerara bidaliko da. Trebetasun onenak dituzten
ikasleak aurrealdean geratuko dira.
4.2.2 Abiadura aldaketak
Helburua: Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Bizikletako aldagailuek zertarako balio duten azalduko da (galdera bidez),
azpimarratuz geldiune bat egin aurretik aldaketa baxuak edo errazagoak jarri
behar direla, berriz abiatzerakoan azkarrago egin ahal izateko. Ariketa egin
daiteke taldean ibiliz eta aldaketak egiteko eskatuz edo ikasleek aldagailuak
begirale taldeburuak ezarritako abiaduraren arabera aldatuz (gutxi gorabehera
azkar), beste begiraleak egiaztatu bitartean ikasleak pedalei eragiteko erritmo
onean doazela eta geldiune bakoitzaren ostean abiadura onarekin abiatzen
direla. Ikasleak zirkuitu inguruan bateko ilaran badabiltza, euren artean
segurtasun distantzia utzita, begiraleak ordulariaren orratzen zentzuan ibili
behar dira zein pinoirekin dabiltzan ikusi ahal izateko.
4.2.3 Larrialdiko geldiunea
Helburua: Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Ariketa honen xedea da ikasleak kalean gerta daitezkeen ustekabeko geldiune
zakarrei aurre egiteko prestatzea, bizikleta kontrol osoz eta erortzeko arriskurik
barik geratuta. Lau dira helburuak: a) aulkiaren atzealde aldera egotea eserita
(pisu handiagoa bizikletaren atzealdean); b) besoak zuzen edukitzea (tolestu
barik); c) oinak pedalen gainean izatea (oreka ez galtzeko); d) eta, azkenik,
balazta biak aldi berean erabiltzea. Ikasleek bakarka egingo dute ariketa hau,
eta patxadatsu, zuzen joanda begiraleetako bakoitzarengana (jolastokiko alde
bakoitzean) eta haiek agindutakoan geldituta.
4.2.4 Oztopoak saihestea
Helburua: Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Ariketa honen xedea da ikasleak prestatzea kaletik dabiltzanean zuzen egitea
oztopa diezaieketen errepideko zuloei edo bestelako traba finkoei aurre egiteko.
Helburua da alboetara ez erabiltzea espazio gehiegi oztopo bat saihesten den
bakoitzean, bizikletaren oreka eta abiadurari eutsita.
4.2.5 Ikusmen periferikoa
Helburua: Artez gidatu, ikaslearen atzean kokaturiko objektu finko bati begiratu
bitartean.
Begiraleak azpimarratu behar du entzumenak ez ezik, ikusmenak ere
ohartarazten digula errepidean badaudela beste erabiltzaile batzuk eta
garrantzitsua dela ibilgailuen gidariekin 'kontaktu bisuala' ezartzea. Begirale
batek erakusketa egingo du. Ikaslea irteera-marran jarriko da. Begiralea ere
hor egongo da. Begiraleak txistua jotzean, ikaslea artez abiatuko da bizikletaz.
10 bat metro egindakoan, begiraleak berriz joko du txistua eta eskua hainbat
atzamar altxatuta jasoko du, ikasleak zenbat atzamar altxatu dituen esan
dezan. Ikaslea bukaerara heldu eta hasierara itzuliko da. Aldaketak egin
daitezke distantziari dagokionez, atzamar kopurua ikusteko, ezkerrera eta
eskuinera begiratu, esku bietako atzamarrak erabili, etab.
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4.2.6 Seinaleztapen motak
Helburua: Artez gidatu, ikaslearen atzean kokaturiko objektu finko bati begiratu
bitartean.
Dauden hiru seinaleztapen moten gaineko azalpen teorikoa (bira eskuinetara,
bira ezkerretara eta gelditzeko seinaleztapena), erakusketa eta bakarkako
praktika, aldi bakoitzean ikasle batek eginda. Ariketaren praktikan atzerako
begirada, unean uneko seinaleztapena eta egiaztatzeko atzerako beste begirada
bat uztartuko dira, maniobra egin aurretik (bira eskuinetara edo geldiunea).

ARIKETA OSAGARRIAK (HAUTAZKOAK)
4.2.7 Bostekoa ematea
Helburua: Heldulekuari esku bakarrarekin eutsi,
segurtasun distantzia entrenatu ilaran ibiltzean.

seinaleak

egiteko,

eta

Ariketari ekin aurretik, begiraleak bateko ilaran ibilaraziko ditu ikasleak konoek
mugaturiko karratu inguruan, kanpoaldetik, uniformeki banatuta daudela eta
euren artean 3-4 metroko espazioa dutela. Begiralea aurrez aurre egongo da
ikasleen norabideari dagokionez. Lehenengo ikaslea begiralearen parera
heltzean, eskuinaldetik pasako zaio. Begiraleak eskua altxatu eta ikasleak
bostekoa emango dio, haren izena esanez, eta zirkuitu inguruan ibiltzen
jarraituko du. Ilarako hurrengo ikasleek, gelditu barik, begiralearen ondotik
pasatu eta eskuineko eskuarekin begiralearena jo eta haren izena esango dute.
Ikasleek uneoro eutsi behar diote beren arteko segurtasun distantziari.
Begiralearen eskuaren garaiera aldatu egin daiteke, baita eskua bera ere.
4.2.8 Geldiunea eta norabide aldaketa
Helburua: Segurtasuna eskuratu eta bizikleta menderatu.
Ikasleak bateko ilaran ibiliko dira zirkuitu ingurutik, euren artean segurtasun
distantzia utzita. Begiraleak txistua jo edo esango du: “STOP”. Ikasleak balazta
biak erabiliz gelditu beharko dira, derrapatu gabe, ezta ikaskideren batekin
talka egin gabe ere. Motibatzeko, bizikleta gelditzen duen azkena kanpora
daiteke. Ariketa batzuk egin ostean, begiraleak “norabide aldaketa” esan eta
ikasleak gai izan beharko dira espazio hori bera erabiliz eta oinak lurrean jarri
barik biratzeko.
Ariketa honetan, begiraleak “pedala abiatzeko jarreran” azalduko du. Modurik
eraginkorrena da txirrindulari bat azkar eta era kontrolatuan abiatzeko.
Eskuineko oina lurrean eta ezkerrekoa pedal gainean (ezkerreko pedala
horizontalaren gainetik gutxi gorabehera 14:00etako jarreran). Pedala
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abiatzeko jarreran ezkerreko oinarekin jartzean, eskuineko oina lurrean
daukate, eskuin aldera okertuta, bazterbiderantz errepide batean daudenean
edo espaloira kalean daudenean. Halere, ikasle batzuek pedala eskuineko
oinarekin prestatzen badute, ez zaie zuzenketarik egin behar, garrantzitsua
azkar abiatzea baita.
4.2.9 Erregeak egiten duena
Helburua: Heldulekuari esku bakarrarekin eutsi,
segurtasun distantzia entrenatu ilaran ibiltzean.

seinaleak

egiteko,

eta

Ikasleak bateko ilaran ibiliko dira zirkuitu inguruan, euren artean segurtasun
distantzia utzita. Begiraleak esango du: “Eskuineko eskua, buruan”. Ikasleek
keinua kopiatuko dute erritmoa jaitsi eta lurra ukitu barik. Begiraleak esango du
keinuari 3 segundoz eutsi behar zaiola, denbora hori behar izaten baita
normalean eskuarekin egindako seinalea ikusgarria izan dadin. Aldaketak
eskuetako edozeinekin: sudurrean, ipurdian, eskuineko eskua ezkerreko
belarrian eta abar, eta ikasleak animatzen dituen guztia, baina arriskurik eragin
gabe.
Seinaleztapen moten gaineko ariketaren ariketa osagarria. Gomendatzen da
erabiltzea ikasleak, ikastaroa egin aurretik, ez daudenean ohituta bizikletaz
esku bakarrarekin ibiltzera. Orduan, ikasleak jolastokiaren edo ezarritako
lekuaren erdian dagoen begiralearen inguruan ibilarazi beharrean, komenigarria
litzateke ikasleak, banan-banan eta artez, jolastokiaren mutur bakoitzean
kokaturiko begiraleengana ('erregeak') abiatzea; begiraleek esku bat edo
bestea askatzeko eskatuko dute, ikasleei orekari eusten edo berau hobetzen
laguntzeko unean uneko aholkuak emanez.
4.2.10 Lasterketa motela
Helburua: Oreka dinamikoa landu.
Bi marra markatu (hasiera eta bukaera) eta 20 bat metro uzten dira elkarren
artean. Marrak adierazten dituzten konoak bat etor daitezke jolastokian jada
marrazturikoekin. Ikasleak pistaren zabalera osoan banatu eta nahikoa
distantzia utzi behar dute ondoko ikaskideekin eta pistaren mugekin, 1,5 eta 2
metro artekoa. Ikasleak irteera-marran kokatuko dira. Begiraleak txistua
jotzean, ikasleak oso motel abiatuko dira bizikleta gainean, pedal kolpe txikiak
emanez, lurra inola ere ukitu barik, helmugarantz. Lurra ukitzen duena
kanporatu egingo da. Ikasle bat beste baten ibilbidean sartuz gero, kanporatu
egingo da. Helmugara heltzen denbora gehien ematen duena izango da
irabazlea. Egin erakusketa serio erabilgarria. Eta egiaztatu ikasleak paraleloki
jarrita daudela, euren artean nahikoa distantzia utzita talka egiteko arriskua
ahalik eta txikiena izan dadin.
4.2.11 Oreka lasterketa
Helburua: Oreka dinamikoa landu.
Bi marra markatu (hasiera eta bukaera) eta 20 bat metro uzten dira elkarren
artean. Marrak adierazten dituzten konoak bat etor daitezke jolastokian jada
marrazturikoekin. Ikasleak pistaren zabalera osoan banatu eta nahikoa
distantzia utzi behar dute ondoko ikaskideekin eta pistaren mugekin, 1,5 eta 2
metro artekoa. Ikasleak irteera-marran kokatuko dira. Begiraleak txistua
jotzean, ikasleek lurrean gehienez bi ostikada emanda beren burua bultzatu eta
bizikleta gainean egingo dute aurrera, baina oinak pedaletan jarri gabe. Beraz,
hankak zintzilik izango dituzte ibilbidearen gainerakoan, lurra ukitu barik. Lurra
edo pedalak ukitzen dituena kanporatu egingo da. Distantzia handiena egiten
duena izango da irabazlea.
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Ariketa hau bereziki egoki eta erabilgarria da aurreko ariketa (lasterketa
motela) egin ostean bizikletaren oreka eta kontrola hobetu beharra dutela
behaturiko ikasle taldeekin. Kasu honetan, komeniko litzateke aipatu ariketaren
ostean, jarraian, egitea.
4.2.12 Bikoteak
Helburua: Bikotekako zirkulazioa entrenatu.
Ikasleak bikoteka jarriko dira zirkuitu inguruan. Begiraleak txistua jotzean,
abian jarriko dira bikoteen artean segurtasun distantzia utzita. Bikotea bigarren
konora heldutakoan, edo begiraleak esandakoan, lekua aldatuko dute gelditu
barik. Ariketa hau egin daiteke ordulariaren orratzen zentzuan edo kontrakoan.

4.2.13 1eko eta 2ko ilara
Helburua: Taldekako zirkulazioa entrenatu, bateko ilaran zein bikoteka, eta
martxa bitartean taldea berregituratu.
Ikasleak bateko ilaran ibiliko dira zirkuitu ingurutik, euren artean segurtasun
distantzia utzita. Begiraleak txistua birritan jotzean, mugimenduan
berrordenatuko dira bikoteka jarriz. Begiraleak txistua behin jotzean,
mugimenduan berrordenatuko dira bateko ilaran. Begiraleak aldaketak egin
ditzake, esaterako, norabide aldaketak, bikoteen lekua txandakatu, bikote
aldaketak, geldiunea, etab.
4.2.14 8a
Helburua: Beste txirrindulari batzuekin mugimenduen koordinazioa praktikatu
Gutxi gorabehera 4 metroko diametroko zirkuluak sortzen dira konoekin, beren
artean 3 metro inguru utzita. Ikasleek, bateko ilaran doazela, “zortziari” egin
beharko diote aurre, erdialdea gurutzatzean norabide batean doan txirrindulari
batek eta kontrako norabidean doan beste batek topo egingo dutelako. Ariketa
egin daiteke eskuinetik datozenei lehentasuna eman behar izanda.
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2. MAILA: TREBETASUNEN ZIRKUITUA – PAUWELS-EN TESTA
5.1

Helburua

Eskolaz kanpoko irteerak egin aurretik, ziurtatu beharra dago ikasleek bizikleta
egoera onean dutela eta behar bezala menderatzen dutela. Hori dela eta,
garrantzitsua da ikasleek bizikletarekin egiten duten lana ulertzea, ez
inposiziotzat jota, baizik eta eskolaz kanpoko jarduerak egin ahal izateko
premiatzat.
Adibide batzuk jartzearren: ezin gara kalera atera auto bat pasatzean oreka
galtzen badugu, edo ezin ditugu norabidea aldatzeko seinalek egin ez badakigu
esku bakarrarekin gidatzen, etab.
Jarduera ulergarri, hausnartu eta elkarrizketatu horiek egindakoan baino ezingo
ditugu lortu bide-hezkuntza mailako emaitzak, ikasleen euren jarreretan
eragingo dugun heinean.
5.2

Deskribapena

Ikasleen gaitasunak Pauwels irakasleak (Leuvengo Unibertsitatea, Belgika)
diseinaturiko test honen bidez ebalua ditzakegu.
Horretarako, nahikoa da 20x20 metroko jolastokia eduki eta irudian
marrazturiko zirkuituaren moduko bat antolatzea. Ikasle bakoitzaren ibilbidea
kronometratu behar da. 10 eta 12 urte bitarteko haur bat gai izan behar da
ibilbidea 85 segundoan egiteko, zigorrak barne. Antzemandako akats bakoitza
(oina lurrean jartzea, kono bat botatzea, ibilbidea desbideratzea, besoa osorik
ez luzatzea, atzera begiratzean zenbakia ez ikustea) segundo bat bezala
zenbatzen da.
Ez da lasterketa, motrizitate testa baizik; horren bidez, jakin dezakegu haurra
gai ote den arrazoizko denbora-tarte batean kalean egoki gidatzeko
beharrezkoak dituen informazio guztiak barneratzeko.
Pauwelsen testaren ebaluazioa:
•
•

45 segundotik behera: Bikain
46 eta 74 segundo bitartean: Ondo

•

75 segundotik gora: Eskas
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Metodologia

Begiraleak zirkuituko guneak nola igarotzen diren azalduko du, abiadurari
buruzko eta ezarritako helburua lortzeko maniobren gaineko aholkuak emanez.
Bizikleta gaineko erakusketa egingo du, ez dadin inolako zalantzarik egon.
Ikasleek behar bezala jantzita eraman behar dute kaskoa.
Ikasleak zirkuituko sarreraren atzean jarriko dira bateko ilaran, eta begiraleak
esan ahala sartuko dira barruan. Ikasleen arteko espazioak gutxienez
zirkuituaren erdikoa izan behar du instalazioa ezagutzeko lehenbiziko fase
honetan. Ikasle bakoitzak zirkuitua gutxienez bizpahiru aldiz egin ostean,
ohartarazi egingo da hurrengo txanda izango dela ebaluatuko dena.
Oraingoan, aldiz, ikasle batek zirkuitua bukatu eta begiraleak ebaluazioa
idatzitakoan baino ez da sartuko hurrengo partaidea.
Hiru balorazio maila egongo dira: ondo, gai eta ez-gai.
Gai balorazioaren kasuan, ikasleak ebaluazioa gaindituko du, baina entrenatzen
jarraitu beharko du bere trebetasunak hobetzeko.
Ez-gai balorazioaren kasuan, partaideak ez du ebaluazioa gaindituko, beraz,
bere trebetasunak hobetzeko entrenatzen jarraitu behar izateaz gain, ezingo du
ikastaroaren 3. mailan parte hartu, alegia, bizikletaz kalean ibili.
Gertatu ere gerta liteke bizikletaren kontrol maila handia duten ikasleei ez-gai
balorazioa ematea, hainbat arrazoi tarteko: zirkuituaren espiritu ez-lehiakorra
hausten duen jarrera, edo begiralearen jarraibideak ez betetzea, edo proba
egiteko zailtasunak dituzten ikaskideei behar besteko begirunerik ez erakustea.
Begirale taldea prest egongo bada ere taldearen arduradunekin ikasle
bakoitzaren egoera eztabaidatzera, zorrotzak izango dira beren erabakietan,
oinarrizko bi printzipiori jarraiki:
Programa honen azken mailaren garapena zaintzeko betebeharra, eta,
ondorioz, ikasleak, norbanako zein talde mailan, hurrengo ikaskuntza mailaren
ohiko garapenari erantsitako egoera arriskutsuetan egon daitezen saihestekoa.
Gainerako ikaskide eta begiraleei dagokienez talde, elkarlan, erantzukizun eta
elkartasun balioak sendotzeko betebeharra. Hortaz, ikasleen aldetik ez dira
onartuko axolagabekeria, lehiakortasuna edo ikaskideekiko edo begiraleen
agintearekiko errespetu eza dakarten jarrerak.

GIPUZKOAKO HEZKUNTZA-ZENTROETAN BIZIKLETA GIDATZEKO IKASTAROAK EMATEKO ESKULIBURUA

6.

_ 21

3. MAILA: BIZIKLETAZ KALEAN IBILTZEA

3. mailak bi zati dauzka:
•
•

6.1

Lehenbizikoan, ordubetekoa, saio teorikoa egingo da hiriko
kaleetatik bizikletaz ibiltzeko moduari buruzko azalpenak emanda.
Bigarrenean, bi ordukoa, taldekako irteera bat egingo da eskola
inguruko kaleetara, eta banakako ariketak egingo dira bertan.

Eduki teorikoak

6.1.1 Oinarrizko zirkulazio seinaleak
Koadro honetan, bizikletazko zirkulazioarekin zuzenean edo zeharka loturiko
seinale garrantzitsuenak ageri dira, baita Zirkulazioko Araudi Orokorraren
arabera duten definizioa ere.
Nahitaezko geldiunea edo stop. Gidari orok dauka bere
ibilgailua
hurrengo
marraren
aurrean
gelditzeko
betebeharra,
edo,
marrarik
egon
ezean,
justu
bidegurutzea baino lehen, eta hurbil duen bidetik doazen
ibilgailuei pasatzen uztekoa.
Utzi pasatzen. Gidari orok dauka hurrengo bidegurutzean
hurbil duen edo hartu nahi duen bidetik doazen ibilgailuei
pasatzen uzteko betebeharra.
Debekatuta dago edozein ibilgailu mota sartzea. Kasu
batzuetan, litekeena da bizikletak sartzea baimenduta
egotea; kasu horretan, “bizikletak izan ezik” dioen
kartela egon behar da.
Bizikletentzako bidea edo bide ziklista. Txirrindulariek
betebeharra dute sarreran hori dioen seinalea daukan
bidetik ibiltzeko, eta gainerako erabiltzaileek debekatuta
dute bide hori erabiltzea.
Bizitegi-kalea. Bereziki atondutako zirkulazio guneak
adierazten ditu, lehenik eta behin oinezkoei zuzenduta
daudenak; horietan, ondoko zirkulazioko arau bereziak
aplikatzen dira: ibilgailuen gehieneko abiadura 20
kilometro ordukoa da, eta gidariek oinezkoei eman behar
diete lehentasuna. Ibilgailuek seinale edo marka bidez
adierazitako lekuetan baino ezin dute aparkatu.
Oinezkoek zirkulazio gune osoa erabil dezakete. Jolasak
eta kirolak baimenduta daude. Oinezkoek ez diete
alferrikako trabarik egin behar ibilgailuen gidariei.
30eko gunea. Bereziki atondutako zirkulazio gunea
adierazten du, lehenik eta behin oinezkoei zuzendua.
Ibilgailuen gehieneko abiadura 30 kilometro ordukoa da.
Oinezkoek dute lehentasuna.
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6.1.2 Txirrindulariak errepidetik ibiltzeko lekua
Bizikleta ibilgailua delako baieztapena kontuan hartuta, bizikletak ibiltzeko leku
arrunt eta ohikoa galtzada da. Ibilgailua den heinean, begi-bistakoa da
ibilbidean zehar zirkulazio arau eta seinale guztiak bete behar direla.
Zirkulazioko Araudi Orokorraren arabera, bizikletak ahalik eta eskuinenera ibili
behar dira; halere, hori hiriarteko bideetarako dago pentsatuta: errepideak eta
autobideak. Hiriko zirkulazioaren kasuan, udalerriko zirkulazioko udal
ordenantzak kontrakoa esan ezean, gomendioa da bizikletak espaloietatik
gertuen dauden bideen erditik ibiltzea.
Kale batzuek, autobus eta taxientzako bide bat dutenek, bizikletak ibiltzea
baimen dezakete. Bizikletak ibili ezinezko bus bideak, berriz, hobe da ekiditea,
bestela ondoko bidetik ibili beharko ginateke, nahiko deserosoa dena
txirrindulariarentzat.
Norabide bereko bide anitzeko kale batetik bagoaz, bidegurutze batean
ezkerretara egingo badugu, kontuan hartu behar da naturalena bidez aldatuz
joatea dela (betiere zirkulazio baldintzek ahalbidetuz gero), biratzeko bide
egokian egon arte.
Bidean nola gauden kokatuta, bi aukera daude: jarrera nagusia eta bigarren
jarrera.
Jarrera nagusia: Txirrindularia joan nahi duen norabiderako eskuineko
bidearen erdian dago. Bidea okupatzea ere esaten zaio.
Txirrindulariok oro har jarrera hori izango dugu. Lehenik eta behin, gure
eskuinetik ezin da ibilgailurik igaro, ez bada beste bizikleta bat edo motor bat.
Beraz, autoek bi aukera dituzte: gure atzetik joan, erritmo berean, edo gure
ezkerreko bidetik aurreratu.
Jarrera horrekin ez dugu aukerarik ematen bidea inbaditu diezaguten, eta,
ibilgailu batek bidegurutze batean eskuinetara egin nahi izanez gero, bi gauza
egin ditzake: nahikoa espaziorekin aurreratu edo bidegurutzeraino iritsi arte
itxaron.
Bigarren jarrera: Egiten ari garen bidearen hegaletik metro erdira edo metro
batera. Ez bide erdian.
Txirrindulariok jarrera hau izango dugu atzetik datozkigun autoek segurtasunez
aurrera gaitzaten ahalbidetzeko. Kasu ohikoenak ondokoak dira:
•
•
•

•

Zirkulazio bidea nahiko zabala da.
Egiten ari garen bide ertzean ez dago autorik aparkatuta.
Kaleak bide bana dauka norabide bakoitzerako eta autoek kontrako
bidetik aurrera dezakete segurtasunez. Oharra: marra jarraitua egon
arren, autoek badute berau gainditzea txirrindulari bat segurtasunez
aurreratzeko, betiere ikusgaitasun egokia edukiz gero.
Bidea aldapan gora dago, eta txirrindulariaren abiadura atzetik
datozen autoena baino askoz ere txikiagoa da.

Bigarren jarrera ezkerretik edo eskuinetik hartuko dugu, ondoko baldintzen
arabera:
•

Kaleak norabide bakoitzerako bide bana edukiz gero, eskuinetik
ibiliko gara, eta bigarren jarreratik nagusira ezkerretara egin behar
dugunean baino ez gara igaroko.

GIPUZKOAKO HEZKUNTZA-ZENTROETAN BIZIKLETA GIDATZEKO IKASTAROAK EMATEKO ESKULIBURUA

•

_ 23

Zirkulazio bide bakarreko kale batean autoak aparkatzeko marra bat
egonez gero, eskuinean, eta ez ezkerrean, bigarren jarreran ibiliko
gara ezkerretik.

Bigarren jarreran, metro erdiko edo metro bateko distantzia utzi beharko dugu
zirkulazio bidearen hegalari dagokionez, ondoko arrazoiak direla eta:
•

•

Espaloia ukitzen duen galtzada zatian, estolda-zuloak daude.
Kalearen erditik espaloirantz jaitsiera txikia dagoenez (euria ari
duenean ura estoldetan sar dadin), hostoak, harritxoak, zaborra eta
kristalak ere topa ditzakegu bertan, beraz, ekidin beharreko leku
arriskutsua da.
Autoak aparkatzeko marrarik balego, segurtasun distantzia horri
eutsita ez dugu talkarik egingo bat-batean irekitzen den auto baten
atearekin, autoetatik ateratzen diren pertsonekin edo aparkalekutik
ateratzen den auto batekin.

Jarrera nagusia (1) eta bigarren jarrera (2)
6.1.3 Segurtasunez ibiltzeko aholkuak
•

Bilatu ibilbide lasaia.

Aukeratu ibilbide egokienak, esaterako, bidegorriak eta zirkulazio urriko kaleak.
•

Bizikleta ibilgailua da.

Errespetatu zirkulazioko arau eta seinaleak beste edozein ibilgailuk bezala.
•

Ibili bideen erdigunetik.

Ibili beti zure bidearen erdigunetik autoek segurtasunez aurrera zaitzaten
nahikoa distantzia ez dagoela ikusiz gero.
•

Mantendu zentzuzko distantzia espaloiarekin eta aparkaturiko autoekin.

Irekitzen den ate batek edo espaloitik jaisten den oinezko batek bat-bateko
mugimenduren bat eginaraz diezazukete. Hori ere bada beti zure bidearen
erdigunetik ibiltzeko arrazoi.
•

Ibili artez.

Ez ibili sigi-saga aparkaturiko autoen artean bete gabeko lekuetatik atzean
dituzun autoei pasatzen uzteko. Era berean, ez du merezi zure burua egoera
arriskutsuetan jartzea eta geldi dauden autoak segundo batzuk irabazteko
aurreratzea.
•

Egiaztatu ikusi zaituztela.
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Ezarri kontaktu bisuala gidariekin eta ekidin gune itsua, bereziki kamioi eta
autokarrena.
•

Errespetatu oinezkoak.

Oinezkoekin partekaturiko guneetatik ibiltzen zarenean (oinezkoentzako irlak,
pasealekuak, etab.), errespetatu oinezkoen pasatzeko lehentasuna eta egokitu
zure abiadura. Pentsatu oinezkoak beti duela lehentasuna. Badaude zenbait
kale bizikletaz ibiltzeko ordutegia mugatua izaten dutenak; kasu horretan,
jaitsi bizikletatik eta jarraitu oinez.
•

Kontuz maniobrekin.

Aurreratzeko edo norabidea aldatzeko maniobretan, egin pixkanaka eta
segurtasunez, aurretik adierazita eta ikusi zaituztela ziur.
•

Gauez, egon ikusgai.

Oso garrantzitsua da gauez edo argi gutxi dagoenean material islatzaileak eta
argiztapena erabiltzea, besteek ikus zaitzaten.
•

Aukeratu ondo bizikleta.

Edozein bizikleta da ona hirian ibiltzeko. Halere, hiriko bizikleta edo hibridoa
erosoagoa eta seguruagoa da. Probatu bizikleta elektrikoa edo pedalei eragiteko
laguntza dakarrena. Bateria kargatuta duzula igoerak ahaztu eta zure hiria laua
irudituko zaizu beti!
•

Eduki bizikleta egoera onean.

Atera aurretik, aztertu zure bizikletaren gurpilak, balaztak eta argiak. Egizkiozu
aldizkako azterketak zure hiriko denda espezializatuetako batean.
•

Uztartu bizikleta garraio publikoarekin.

Hiritik atera behar baduzu eta zure ibilbidea luzeegia iruditzen bazaizu, edo
gutxi egokituriko kaleetatik ibili beharra eragiten badizu, saiatu bizikleta eta
garraio publikoa uztartzen.
•

Zure lasaitasunerako, kontratatu erantzukizun zibileko aseguru bat.

Erabiltzaileen elkarte baten bazkidetuz lor dezakezu.
•

Pentsatu kaskoa janztea komeni zaizun.

Eroriz gero, erabilgarria izan daiteke, eta derrigorrezkoa da hamasei urtetik
beherakoentzat.
•

Sartu harremanetan beste txirrindulari batzuekin!

Ondo informatuta egoteko, helarazi zure kexa eta proposamenak, eta egin lan
garraiobide honen sustapenaren alde, hartu parte elkarteekin batera. Zenbat
eta bizikleta gehiago ibili, orduan eta seguruagoak izango dira kaleak, eta hiria
ez da hain kutsatuta egongo.
6.1.4 Bidegorri motak
Hiriek bizikletentzako ibilbideak dituzte, berezituak edo gainerako ibilgailuekin
baterakoak izan daitezkeenak. Sare horrek oso tipologia desberdinak dauzka
eta beti ibili behar gara oso adi, kale arrunt batetik gabiltzanean bezala edo
gehiago. Bereziki arretatsu ibili behar gara bidegorriak beste kale batzuekin
gurutzatzen diren tokietan, auto eta motoen gidariekin kontaktu bisuala
ezarrita, izan ere, oraindik ez baitaude oso ohituta bidegorriak egotera eta
txirrindulariekin batera ibiltzera.
Ez gara inola ere erlaxatu behar bidegorri barruan “babestuta” sentitzen garela
eta. Gainera, egoera ugaritan, dela bidegorriak ez duelako jarraitutasunik, dela
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gure helmuga beste bat delako, bidegorritik segurtasunez ateratzen jakin
beharko dugu trafikoan sartzeko.
6.2

Nola ibili taldean begiraleekin

6.2.1 Bakoitzaren rolak
Lehenik eta behin, taldetzat jotzen den pertsona kopurua definitu behar da.
Zirkulazio ikastaroen kasuan, taldea ikasgela batek (20-30 ikaslek), irakasle
arduradunek eta begiraleek osatuko dute.
Ikasleak oso talde txikietan ibiltzera ohituta daude, asko jota unitate
familiarraren baitan (4-5 lagun), baina orain 30 lagunekin batera ibiliko gara,
beraz, egoera nabarmen aldatzen da.
Ezaugarri horiek dituen ibilbide bat bizikletaz egiteko ikastetxetik kanpora atera
behar bada ere, ondo pasatu eta jardueraz gozatzeko, kontziente izan behar
gara arreta deskuidu txiki batek arriskuan jar gaitzakeela geu eta gure
ikaskideak.
Beraz, argi eduki beharreko lehenengo gauza da oso kontzentratuta eta adi
ibili behar garela.
Halaber, ulertu beharra dago ez dela lehiaketa, hiriko beste leku batera iristeko
joan-etorri edo pasiera baizik.
Kontziente izan behar dugu ikasle guztiek ez dutela trebetasun maila bera, edo
bizikleta gaineko eskarmentu bera, beraz, taldearen abiadura ikaskide
motelenek baldintzatuta egongo da. Ondorioz, ahalik eta gehien gozatuz
guztion parte hartzea ahalbidetuko duena taldearen abiadura izango da,
taldetzat denok osatzen dugun hori jota. Talde diogunean, esan nahi dugu
bizikleta gainean trebetasun edo eskarmentu handiagoa duten ikasleek
begiralearen lanari lagun diezaioketela, zailtasun gehiago dituzten ikaskideak
animatuz edo haiei laguntza emanez.
Taldearen buruan eta bukaeran, begiraleak joango dira. Buruan doan begiraleak
egin beharreko maniobrak (ibilbideari ekin, balaztatu, desbideratu, bateko ilara,
bikotekako ilara, etab.) adieraziko ditu, eta, gainera, denek arazorik gabe
jarraitu ahal izateko moduko erritmo egokia eramango du.
Taldearen bukaeran, bigarren begiralearen funtzioa da taldea ixtea, alegia,
motelenak edo zailtasun gehiago dituztenak animatu eta haiei laguntzea. Era
berean, beste gidari batzuk txirrindulari taldeaz ohartarazi behar ditu,
pazientzia eskatuz eta eskerrak emanez. Normalean, begirale horrek botikina,
erremintak eta ordezko piezak eramaten ditu jarduera bitartean sor litezkeen
arazo txikiak konpontzeko.
Azkenik, hirugarren begirale batek kaleak moztu beharko ditu, bidegurutze
batean talde osoa segurtasunez igarotzen dela ziurtatzeko eta beste begiraleei
laguntzeko.
6.2.2 Jarrera 1eko eta 2ko ilaran
Taldea handia denez, unitate gisa funtzionatu behar du, beraz, ohikoena da 2ko
ilaran ibiltzea: bidean espazio txikiena okupatzen du, begiraleen komunikazio
bisuala ahalbidetzen du eta maniobra ohikoenak errazten ditu, esaterako, talde
osoa semaforoa berde dagoela pasatzea.
Biko ilara erako eraketak ondoko aspektuak hartu behar ditu kontuan:
•

Lehenik eta behin, bi txirrindulari elkarren ondoan dabiltzanean, adi egon
behar da ez daitezen gehiegi gerturatu, heldulekuen arteko kolpe txiki

GIPUZKOAKO HEZKUNTZA-ZENTROETAN BIZIKLETA GIDATZEKO IKASTAROAK EMATEKO ESKULIBURUA

•

•

_ 26

batek bizikletaren kontrola galaraz dezakeelako, eta, kasu batzuetan,
erorarazi.
Bigarrenik, distantzia utzi behar da ilaran aurrean ditugun kideekin;
bestela, bat-batean balaztatuz gero, adibidez, aurreko txirrindulariarekin
talka egin eta istripua eragin baitezakegu, eta bizikletak hondatu,
kasurik larrienetan erabiltezin ere utzita. Segurtasun distantzia hori 1,5
eta 2 metro bitartekoa izan behar da. Distantzia handituz gero,
segurtasuna ere areagotu egingo litzateke, baina orduan ez ginateke
ahalik eta taldekatuen ibiliko (oso garrantzitsua dena, lehen aipatu
bezala, hiran gabiltzanean).
Hirugarrenik, begi-bistakoa eta beharrezkoa da ikasle guztiek ulertzea
taldean gabiltzala ezin direla kontzienteki egoera arriskutsuak sortu,
beraz, “debekatuta” dago: esku barik gidatzea (bat edo biak gabe),
talde barruan sigi-saga ibiltzea, “zalditxoak” edo “alderantzizkatzeak”
egitea eta, jakina, ikaskideak gogaitu edo lasterketak egitea. Begiraleek
beharrezko neurriak hartuko dituzte halakorik ez gertatzeko, eta,
gertatuz gero, pentsatu beharko da lagun horrek edo horiek ezin dutela
halako jarduerarik egin.

Errepikakorra eman arren, dena da errazagoa guztiek adi-adi erreparatuz
gero zirkulazio baldintzei, eta bizikletak aparkatutakoan izango da hitz egiteko,
barre egiteko edo jolasteko unea.
Kalearen baldintzen arabera edo trabak topatzen ditugunean, buruan dagoen
begiraleak bateko ilaran jar gaitezen eska diezaguke. Hori modu ordenatuan
egin behar da, baina, aldi berean, arin. Modu horretan, dena den, ez gara
luzaroan egongo, jakin baitakigu beste eragozpen batzuk dakartzala taldean
ibiltzeko orduan.
Taldearen segurtasun orokorra areagotzeko, beharrezkoa da denek ezagutzea
egin beharreko maniobrak edo bidea irekitzen dugunean aurkitzen ditugun
arriskuak.
Modurik arin eta eraginkorrena telefonoaren jolasa da. Begiraleak, burua
partzialki atzerantz biratuz, agindu bat emango du (esaterako: egin bateko
ilara). Begiralearen atzekoak mezua adi entzun eta berehala esango dio atzean
duen lagunari, begiraleak egin bezala. Hala, denek bata bestearen atzetik
gauza bera errepikatuko dute mezua taldearen bukaeran dagoen
begiralearengana iritsi arte. Une horretan, talde osoa izango da mezuaren
jakitun eta, ondorioz, prest egongo gara norbanako eta talde gisa
erreakzionatzeko. Garrantzitsua da, dena den, ibilbidean zehar mezua ez
aldatzea eta ez heltzea nahasi edo txarto ilararen amaierara. Ez dago zertan
oihukatu, ezta mezua abestu ere, nahikoa da gure atzean dauden kideak
jabetzea.
Gertatu era gerta daiteke mezua atzetik aurrera etortzea: ibilgailu batek
aurreratzea, gurpila zulatzea, inor erortzea, etab.
Garrantzitsua da atzean ditugun kideak jazotzen zaigun edozein gertakariz
ohartaraztea, esaterako, aulkiaren garaiera aldatzeko gelditu behar dugunean,
kaskoa ondo jartzeko, gurpila zulatu zaigulako, etab. Kasu horretan, atzeko
kideei jakinarazi eta berehala aterako gara taldetik eskuinetik, dela arazoa
norberak konpontzeko, dela begiralearen laguntzaren zain egoteko.
6.2.3 Begiraleentzako gomendioak
Begiraleak oso ondo gaituta egon behar dira bizikletaz bakarrik ibiltzeko, beraz,
haien kezka nagusia taldea eta zirkulazio baldintzak izan behar dira; hortaz,
ezin hobeto eta zalantzarik gabe menderatu behar dute beren bizikleta.
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Begiraleek (batik bat irakasleek) ikasleei buruz duten ezagutza (izena, izaera
zein jokabidea) funtsezkoa da jarduerak ondo funtziona dezan.
Ziur aurkituko ditugula zailtasun gehiago dituzten ikasleak, animatuak izateko
eta laguntza jasotzeko arreta handiagoa beharko dutenak; aldiz, beste batzuk
trebeagoak izango dira. Azken horiei (aurretiko ezagutzaren abantailarekin)
zailtasun gehiago dituzten ikaskideei laguntzeko ardura eman diezaiekegu, edo
taldea egoki jartzeko, mezu edo ohartarazpenak pasatzeko eta zertxobait
distraituta dauden ikasleak arretatsuago egon daitezen ohartarazteko ardura
ere.
Garrantzitsua da zailtasun gehiago dituzten ikasleak urduritasun gutxien
eragingo dien lekuan jartzea, talde barruan, hau da, beste ikaskide batzuen
eragina txikiena den tokian. Normalean, ilararen bukaera aldera jartzen dira,
begirale bat baitago haiek zaintzen.
Ikasleren batek ez badu jokabide onik, hoberena da ilararen bukaerara
eramatea, bigarren begiraleak zain dezan. Jokabide desegokia daukan ikasle
bat taldearen aurrealde edo erdialdean edukitzeak alferrikako arriskuak eragin
ditzake, eta, batzuetan, jokabide desegokien epidemia bat sortu.
Taldea geldiarazten dugun bakoitzean, bidetik kanpo talde osoa sartzen den
leku batean egin behar dugu. Ezin gara geratu, ez bakarka ez taldeka, beste
ibilgailu batzuk pasatzen diren toki baten erdian.
Oso gomendagarria da begiraleek bereizgarriren bat eramatea, dela kolore
desberdineko txaleko bat, dela beraien bizikletan kolore deigarriko bandera bat.
Hala, ikasleek azkar aurkitu ahal izango dituzte talde barruan. Beste ibilgailu
batzuen gidariek azkar ikusiko dituzte taldearen arduradunak, ikasle taldearen
barruan paper esanguratsua dutela ulertuta.
Begiraleek, ahal den neurrian, jokabide eredugarria izan behar dute beste
ibilgailuen gidariekin eta oinezkoekin. Saihestu egin behar dira besteekiko hitz
edo keinu adeigabeak.
Ibilbide motaren arabera, merezi du berau egin aurretik herriko udaltzainei
jakinaraztea, dela jakinarazteko, beste barik, dela aholkuak eta ohartarazpenak
jasotzeko, edo, beharrezkoa izanez gero, ibilbideko gune gatazkatsuren batean
laguntza emateko.
Ibilbidea aurretik aztertu behar da, gune arriskutsuei aurre egin ahal izateko,
beste ibilbide bat proposatuz zein zehatz-mehatz prestatuz nola egingo diogun
aurre, dagozkion maniobrak aldez aurretik adostuta.
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Banakako ariketak kalean

Taldeak kudeatzeko hainbat metodo daude. Gure kasuan, 24 pertsonako talde
bakarra osatzea proposatzen dugu, 3 begiralerekin; azken horiek ariketak
egingo diren tokiraino joango lirateke.
Ikasleak kopuru bereko taldeetan banatuko dira begirale banarekin. Talde
bakoitzak bere kabuz egingo du lan, baina besteengandik hurbil, hau da,
gertuko bidegurutzeetan. Kasu honetan, begiraleek talde gisa jardungo dute
neurri handiagoan. Begiraleek euren taldearen ardura nagusia ez ezik,
gunearen zati bat ere kontrolatu beharko dute. Guneak gainjarri egingo dira,
eta begiraleek txirrindulari guztiak begiratu beharko dituzte. Ikasleak
besteentzako trafiko ere bihur litezke, eta hori erabilgarri suerta daiteke trafiko
gutxiko guneetan. Taldeek txandaka egingo dituzte ariketak hiru puntuetako
bakoitzean.
Honako eskema ariketak egiteko gunearen balizko eredua da. Eskeman,
ikasleek egin beharreko ariketen ibilbidearen abiapuntuak ikus daitezke (Ai, Bi
eta Ci hirukiak), baita helmugak ere (Af, Bf eta Cf hirukiak).
Talde bakoitzeko ikasleen ibilbideak kolore ezberdinez daude adierazita.
Begirale bakoitzaren kokalekua kolorez adierazita agertzen da.

Maniobra ezberdinak bidegurutze berean.
Begirale bakoitzak 8 bat ikasle izango ditu bere ardurapean.
Oro har, begiraleen proposamen pedagogikoa honakoa da:
•

Begiraleak aukeratuko du erabiliko duen lekua, hala nola ikasleek
ariketaren erakustaldia behatzeko gunerik onena.

•

Begiraleak ariketaren aurkezpen laburra egingo du.

•

Begiraleak erakustaldia egingo du bizikleta gainean.

•

Begiralea itzuli eta iruzkinak eta galderak egingo dizkie ikasleei.
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•

Begiraleak, ariketak iraun bitartean, ikasle guztiak, irten ez direnak zein
amaitu dutenak, uneoro behatzeko kokapen egokia hartuko du.

•

Ikasleek banan-banan egingo dute ariketa, ahaleginik handiena lehen
saiakeran eginez, eta ondokoetan gutxiago, aurreratuz doazen heinean.

•

Ikasleak hasi, galtzadan lekua hartu eta helmugan geldituko dira.

•

Txandaren zain dagoen taldeak txirrindulariei begiratuko die. Taldeari
feedback orokorra eman dakioke edozein momentutan, eta erakustaldi
gehiago egin.

Honakoak dira proposatutako ariketak:
o
o
o

Galtzadan ibilbide bati ekitea.
Galtzadan ibilbidea amaitzea.
Beste erabiltzaileei maniobrak adieraztea.

o
o
o

Erabiltzen diren kaleetan nondik zirkulatu behar den ulertzea.
Inguratzen dituen gauza oroz jabetzea, baita atzealdetik ere.
Aparkatutako ibilgailuak aurreratzea.

Alboetako bigarren mailako kaleak igarotzea.
Eskuinetara biratzea.
Ezkerretara biratzea bigarren mailako kale batetik kale nagusi
baterantz.
o Ezkerretara biratzea kale nagusi batetik bigarren mailako baterantz.

o
o
o

6.3.1 Galtzadan ibilbide bati ekitea
Ikasleek zintarritik hasi beharko dute (edo aparkatutako autoen lerrotik,
ikuspena eragozten duen ibilgailurik balego). Bi balaztak eskuez helduta, eta
oina pedala abiatzeko prest jarreran dutela, atzera begiratu behar dute
(ezkerreko sorbaldaren gainetik) atzetik datorren trafikoa ikusteko. Ondoren,
atzean leku librea egonez gero eta ibilgailu edo oinezkoren batek aurreko bidea
oztopatu ezean, abiatu eta trafikoan sartuko dira.
Kale batetik gabiltzanean, ikusteko eta ikusiak izateko moduko leku batetik
abiatu behar dugu. Arrisku nagusia atzetik datorren trafikoa izanik ere,
hurbiltzen diren pertsonei ere erreparatu behar diegu, kalea zeharka
baitezakete, oinezkoen pasabidea egon ala ez. Halaber, kontuan hartu behar
ditugu espaloitik kanpo gure aurrean geldi daitezkeen oinezkoak.
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1. Begiratu: egiaztatu maniobrari ekitea segurua den, ezkerreko
sorbaldaren gainetik atzera begiratuz.
2. Seinalatu: maniobrari ekitea segurua bada, adierazi ezkerreko besoaz
(besoa luze kanporantz, ahurra beherantz eta hatzak elkarrekin daudela).
3. Esku biak heldulekuan: pedalei eragiten has zaitezke, poliki.
4. Segurtasunezko begirada: eman azken begirada ezkerreko sorbaldaren
gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela egiaztatzeko.
5. Maniobra: segurtasunez egin daitekeela egiaztatu duzunean, begiratu
aurrerantz eta kokatu jarrera egokian galtzadan (nagusian zein
bigarrenean).
6.3.2 Galtzadan ibilbidea amaitzea
Gelditzeko eskuinetara kokatu baino lehen, atzera begiratu behar dugu, atzetik
datorkigun trafikoa ikusteko. Galtzada oso estua bada, aurreratzea zailtzeko
modukoa, martxa apurka-apurka jaitsi behar dugu. Txirrindulari bat edo motorgidari bat badugu gure atzetik, komenigarria da atzera begiratzea eskuineko
sorbaldaren gainetik, alde horretatik aurreratzeko asmorik balute ere.
Gelditu baino lehen atzera begiratuz egiaztatzeko keinua egitea oso
garrantzitsua da, zerbait egitear gaudela jakinarazten baitie galtzadako
erabiltzaileei. Ikusmen bidezko egiaztapena egiteko sorbaldaren zein alde
(ezkerrekoa ala eskuinekoa) erabiliko dugun erabakitzea egoeraren araberakoa
da. Helburu nagusia da atzean zer dagoen jakitea, eta, ahal den heinean, baita
hurbiletik segika dugun motordun ibilgailuarekin edota txirrindulariarekin
kontaktu bisuala ezartzea ere.
Eskuinetara egiaztatzeak aukera emango digu okupatuko dugun lekuan norbait
(oinezkoa, txakurra...) gelditzeko zorian dagoen egiaztatzeko, bereziki
galtzadatik ateratzen ari bada.

1. Begiratu: egiaztatu segurua ote den, ezkerreko sorbaldaren gainetik
atzera begiratuz: baduzu ibilgailurik hurbiletik jarraitzen? Oso hurbil
badago, utziozu pasatzen.
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2. Seinalatu: gelditzea segurua bada, adierazi ezkerreko besoaz (besoa
luze kanporantz, ahurra beherantz eta hatzak elkarrekin daudela) eta
egin mugimendu labur eta azkarrak gora eta behera hiru aldiz.
3. Bi eskuak heldulekuan: eragin poliki bi balaztei eta areagotu presioa
bietan batera. Aurreko balaztari indar gehiegiz eraginez gero, hegan
atera zaitezke heldulekuaren gainetik. Balaztei azkarregi eraginez gero,
derrapatu egin dezakezu. Ez erabili oinak balaztatzeko.
4. Segurtasunezko begirada: eman azken begirada ezkerreko sorbaldaren
gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela egiaztatzeko.
5. Maniobra: segurtasunez egin daitekeela egiaztatu duzunean, eraman
bizikleta geltokirantz poliki eta segurtasunez, eta jaitsi espaloira
eskuinaldetik.
Une batzuetan, ezin izango duzu geldialdia aurrez planifikatu, adibidez, oinezko
bat aurretik gurutzatzen zaizunean edo auto bat bat-batean zirkulazioan
sartzen denean. Kasu horietan, larrialdiko geldialdia egin beharko duzu: bi
balaztetan presio berbera egin beharko duzu kontrola ez galtzeko, eta gorputza
atzerantz eraman, beso biak luzatuz.
6.3.3 Beste erabiltzaile batzuei maniobrak adieraztea
Ikasleek, besoaz keinua egin baino lehen, atzera begiratu behar dute, baina
horrek ez du esan nahi keinua atzekoei soilik zuzentzen zaienik. Ikasleek
aurreko eta alboetako arriskuei ere erreparatu behar diete, ez atzekoei
bakarrik.
Keinua egiten badute, horrek argia izan behar du. Kasu batzuetan, ikasleek ez
dute keinurik egiten, behaketa ona egin baitute. Hori egin ondoren galdetzen
bazaie, keinua jasotzeko inor ez zegoela azaldu eta arrazoitzeko gai izan behar
dute.
Nahikoa da keinua beharra dagoenean baino ez egitea, eskuak heldulekutik
kentzen direnean txirrindulariak bizikletaren kontrola murrizten baitu.

6.3.4 Erabiltzen diren kaleetan nondik zirkulatu behar den ulertzea
Galtzadan txirrindulariek hartu beharreko kokalekua ezberdina izango da hiri
arteko errepideak edota hiriguneetako kaleak diren.
Hiri arteko errepideetan, eskuineko bazterbidetik ibili behar da, ibiltzeko
modukoa bada. Bestela, galtzadaren ezinbesteko zatia soilik okupatuz ibiliko
gara. Taldeka joaten garenean, paraleloan ibiliko gara.
Hiriguneetako kaleetan, galtzada estuak direnean, eta norabide biko trafikoak
zaildu egiten dionean auto gidari bati gu segurtasunez aurreratzea, jarrera
nagusian joan gaitezke, hau da, zirkulazio bidearen erdigunea okupatuz.
Gainerako trafikoaren abiadura berean bagoaz, jarrera nagusian joan beharko
ginateke. Txirrindulari batzuek segurtasun gutxi izan dezakete jarrera nagusian
ibilita, horrek motordunen trafikoaren bidean jartzen dituelako eta barne-senak
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agintzen dielako hortik kanpo geratu behar dutela. Hala izanik ere, hortik
ibiltzeak babes handiagoa emango die, ikuspen handiagoa izango dutelako,
galtzadaren beste erabiltzaileek hobeto ikusiko dituztelako eta, are
garrantzitsuagoa dena, gidariei ezinezkoa egingo zaielako eurak aurreratzea
galtzada estua denean.
Seguru ez bazaude, berezko jarrera nagusia izan behar da.
6.3.5 Inguratzen dituen gauza oroz jabetzea, baita atzealdetik ere
Txirrindulariek uneoro hartu behar dituzte kontuan gainerako erabiltzaileak,
aurretik zein atzetik. Halaber, kontziente izan behar dute galtzadara edozein
unetan sar daitezkeen oinezkoez, bizikleta oso isila baita.
Behaketa onak arriskuen pertzepzioa hobetzen du, baita aurretiko prestaketa
egokia ahalbidetu ere. Egoerei aurrea hartuta, txirrindulariek arriskuak
murriztea lortuko dute. Behaketa onak erne jarriko gaitu edozein arriskuren
aurrean. Beraz, txirrindulariek ondo behatzen dutela erakutsi beharko dute.
Begirale batek galdetzen badie, ikusitakoa azaltzen jakin behar dute.

6.3.6 Aparkatutako ibilgailuak aurreratzea
Aparkatutako ibilgailu batera hurbiltzean, atzera begiratu behar dugu, eta,
beste motordun ibilgailurik etorri ezean, ibilbidea poliki zabaldu behar dugu
ibilgailua metro bat eta metro eta erdi arteko zentzuzko distantziarekin
aurreratzeko (autoaren atea zabalik dagoenean izaten den distantziaren
baliokidea).
Beharrezkoa balitz, aparkatutako autoaren atzean geldituko gara segurtasunez
aurreratzeko aukera izan arte.
Aurreratu dugunean, gutxika itzuli behar dugu gure txirrindulari jarrera
arruntera. Aurrean aparkatutako beste ibilgailurik balego, horiek ere aurreratu
beharko ditugu, eta guztiak aurreratu arte itxarongo dugu.
Aparkatutako ibilgailuetara hurbiltzean, barruan inor dagoen egiaztatu beharko
dugu, baita motorra piztuta dagoen eta ibilgailua ateratzen ari den ere (argi
keinukariak), aparkatutako ibilgailuaren maniobra aurreikusteko.
Eskarmentu gutxiko txirrindularientzat, oso tentagarria da aparkatutako autoen
arteko espazioetan sartu eta atera ibiltzea. Gomendagarriagoa da ikus
dezaketen lekuan gelditzea, eta gainerako gidariek eurak ikusteko moduko
lekuan, horrek atzeko ibilgailuek ezin aurreratzea eragingo badu ere.
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1. Begiratu: egiaztatu atze eta aurrealdea. Begiratu ibilgailuen leihoetatik
barruan inor dagoen.
2. Seinalatu: segurua bada, argi adierazi ezkerreko besoaz albora joan
baino lehen.
3. Esku biak heldulekuan: ziurtatu esku biak heldulekuan dituzula eta
ibilgailura iritsi baino lehen hatzak balazta-palanketan dauzkazula.
4. Segurtasunezko begirada: eman azken begirada ezkerreko sorbaldaren
gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela egiaztatzeko.
5. Maniobra: zabaldu gutxika eta utzi segurtasuneko tartea ibilgailuaren eta
zure bizikletaren artean.
6. Itzuli jarrera egokira: aurreratu ondoren, itzuli era mailakatuan
galtzadako jarrera naturalera, arriskurik ez dagoela egiaztatuz.
6.3.7 Alboetako bigarren mailako kaleak igarotzea
Alboko kale batetik igarotzean, kale nagusitik ibiltzeko erabiltzen dugun
abiadura eta jarrera berari eutsi behar diegu. Alboko bigarren mailako
errepidera begiratu behar dugu, biratzear dauden ibilgailuak edo galtzada
nagusia zeharkatzear dauden oinezkoak dauden ikusteko. Aurrerantz ere
begiratu behar dugu, kontrako bidean bere ezkerretarantz bira dezakeen
ibilgailurik dagoen ikusteko, edo gure ezkerretik bigarren mailako errepidera
etor daitezkeen ibilgailuak datozen ikusteko.
Zintarritik zenbat eta urrunago ibili, orduan eta ikusgarriagoak izango gara
hurbiltzen ari garen alboko kaleetatik irten daitezkeen ibilgailuen gidarientzat.
Halaber, alboko kalea hartu nahi duten eta atzetik datozen ibilgailuek aukera
gutxiago izango dute gure bidea ixteko.
Kontuan hartu beharreko funtsezko alderdia da alboetako bigarren mailako
kaleetatik irteten diren motordun ibilgailuen gidariek arreta handiagoa ipiniko
dietela kale nagusiko autoei txirrindulariei baino. Zalantza izanez gero, auto
batek okupatuko lukeen jarrera hartu beharko dugu, hau da, jarrera nagusia.
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1. Begiratu: egiaztatu atze eta aurrealdea, baita alboko kalea ere.
2. Maniobra: segurtasunez egin daitekeela egiaztatu duzunean, igaro
alboko kalera zure inguruneari begiratzeari utzi gabe, eta eutsi
galtzadako zure jarrerari.
6.3.8 Eskuinetarantz biratzea
Bidegurutzera iritsi baino lehen, atzera begiratu behar dugu, eta eskuinetarantz
biratzeko asmoa adieraziko dugu.
Bidegurutzera hurbiltzen ari garenean, hartu nahi dugun kaleak dituen
arriskuak egiaztatu behar ditugu, baita bidegurutzearen hasieran bidea
zeharkatzear egon daitezkeen oinezkoak ere.
Biratu baino lehen, azken egiaztapena egingo dugu eskuineko sorbaldaren
gainetik begiratuz, eskuinetik motorista edo txirrindulari batek abiadura
handiagoz aurreratuko gaituen egiaztatzeko.
Bidegurutze batean eskuinetarantz biratzen dugunean, kalean gure ezkerretik
ateratzen den trafikoa ere egiaztatu behar dugu, horrek galtzada nagusia
zeharkatzen badu.
Eskuineko sorbaldaren gainetik egiaztatzea egokia izango da egoera batzuetan,
adibidez, eskuinetik motorista edo txirrindulari batek abiadura handiagoz
aurreratuko gaituen egiaztatzeko. Biratu aurretik jarrera nagusia hartzeko
gomendioa atzetik datozen ibilgailuei gu aurreratzea oztopatzean datza,
eskuinetarantz biratzean ez diezaguten bidea itxi. Egokia da trafikoa sarriagoa
denean, baina motorista batek eskuinetik aurreratzeko aukerak areagotzen
ditu, horregatik da beharrezkoa eskuineko sorbaldaren gainetik azken
egiaztapena egitea.
Ikasleek ulertu behar dute egiten dituzten keinuak ez direla erabilgarriak atzetik
datozen gidarientzat bakarrik. Bidea zeharkatzear egon daitezkeen oinezkoek
eta kontrako norabidetik datozen gidariek ere, batik bat txirrindulariaren bide
bera hartzeko ezkerretarantz bira dezaketenek, arreta ipiniko diote
txirrindulariaren keinuari.

GIPUZKOAKO HEZKUNTZA-ZENTROETAN BIZIKLETA GIDATZEKO IKASTAROAK EMATEKO ESKULIBURUA

_ 35

1. Begiratu: egiaztatu maniobra egitea segurua den, atzerantz begiratuz.
2. Seinalatu: maniobrari ekitea segurua bada, adierazi eskuineko besoaz
(besoa luze kanporantz, ahurra beherantz eta hatzak elkarrekin daudela).
3. Bi eskuak heldulekuan: bidegurutzera hurbildu ahala, ipini berriz
eskuineko eskua heldulekuan eta eragin poliki bi balaztei.
4. Segurtasunezko begirada: eman azken begirada ezkerreko sorbaldaren
gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela egiaztatzeko.
5. Maniobra: segurtasunez egin daitekeela egiaztatu duzunean, osatu
maniobra eta jarri galtzadan jarrera egokian (jarrera nagusian edo
bigarrenean).
6.3.9 Ezkerretara biratzea kale nagusi batetik bigarren mailako baterantz
Bidegurutzera hurbiltzean, baina nahikoa distantziarekin, atzealdea egiaztatu
behar dugu trafikoan jarrera nagusira sartzeko tartea dagoen jakiteko. Ahal
dela, pixkanaka atera behar dugu, atzetik datozen ibilgailuek ezin aurreratzeko
moduko jarrera egokian jartzeko. Jarrera horretan hurbildu behar dugu
bidegurutzera, eta kale nagusiko bi norabideetako trafikoari erreparatu.
Biratzean, ezkerreko besoa luzatuta adierazi behar dugu, eta, kale nagusian
sartuta gaudenean, bi eskuak berriz jarriko ditugu heldulekuan.
STOP seinalea badago, gelditzeko lerroan geldituko gara, “pedala abiatzeko
prest” jarrera hartuta. Kale nagusiko trafikoari ezker-eskuin begiratu behar
diogu, eta, tarte segurua dagoenean, martxari berriz ekin eta biraketa amaitu.
Bidegurutzean UTZI PASATZEN seinalea badago, beharrezkoa bada baino ez
gara geldituko, eta pasatzen utziko dugu biraketa egin baino lehen. Pareko
bigarren mailako bideetatik ateratzen den trafikoa ere egiaztatu beharko dugu,
bide nagusia zeharkatzen badute.
Bidegurutzea baino lehenago jarrera nagusia hartzeak kale nagusitik zirkulatzen
ari den trafikoari eta baldintzei arreta ipintzea ahalbidetzen digu.
Bidegurutzeraino jarrera horretan gidatzeak ibilgailuek bi aldeetatik aurreratzea
saihestuko du, bidegurutzerantz hurbiltzen garenean. Ibilgailuek aurrera
gaitzaten eragozteak modu seguruagoan biratzeko aukera emango digu, autoek
ezingo dutelako gure ibilbidea itxi.
UZTI PASATZEN seinalean, behaketa egokia egin ondoren gelditzen ez den
ikasle batek argi utzi behar du egiten ari dena ulertzen duela. Galdetuz gero,
euren ekintzak azaltzeko gai izan behar dira. UTZI PASATZEN seinalean trafikoa
edozein izanda ere gelditzen diren txirrindulariek ez dute adierazten egoeraren
jakitun direnik, ezta arrisku handiaren jabe direnik ere, atzetik datozen autoek
aurrera jarrai baitezakete.
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1. Begiratu: egiaztatu maniobrari ekitea segurua den, ezkerreko
sorbaldaren gainetik atzera begiratuz.
2. Seinalatu: maniobrari ekitea segurua bada, adierazi ezkerreko besoaz
(besoa luze kanporantz, ahurra beherantz eta hatzak elkarrekin daudela).
Era mailakatuan joan bidearen erdialdera, besoa luzatuta duzula.
3. Esku biak heldulekuan: bidegurutzera hurbildu ahala, jarri berriz
ezkerreko eskua heldulekuan eta eragin poliki bi balaztei.
4. Segurtasunezko begirada: eman azken begirada ezkerreko sorbaldaren
gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela egiaztatzeko. Kale
nagusian lekurik egon ezean, gelditu bizikleta eta ipini pedala “abiatzeko
prest” jarreran.
5. Maniobra: trafikoan tarte nahikoa dagoenean, osatu biraketa angelu
irekiarekin eta jar zaitez jarrera egokian kale nagusian (jarrera nagusian
edo bigarrenean).
6.3.10 Ezkerretara biratzea kale nagusi batetik bigarren mailako baterantz
Ezkerretara biratzeko maniobra ezberdina izango da hiri arteko errepidea edo
hiri barruko errepidea den.
Zirkulazioko Araudi Orokorraren arabera, hiri barruko kaleetan, ezkerretara
biratzeko egokitutako biderik ez badago, txirrindulariek eskuinean kokatu behar
dute, ahal izanez gero galtzadatik kanpo, eta hortik ekin maniobrari.
Hiri barruko kaleetan, bidegurutzera hurbiltzean, atzera begiratu behar dugu,
eta, arriskurik ez badago, erdiko lerrotik eskuinetara besoaren luzeraren
baliokidea den distantzian kokatu behar dugu, ezkerreko besoa luzatuz
adierazita biraketa egin baino lehen, baita egin bitartean ere. Kontrako bidean
trafikoa egonez gero, bigarren mailako erdiko lerroaren parean gelditu behar
dugu, “pedala abiatzeko prest” jarreran ipini eta, berehala, trafikorik ez
dagoenean, biraketa amaitu. Maniobra egin baino lehen, ezkerreko sorbaldaren
gainetik begiratuz egiaztatuko dugu, gure ezkerretik aurrera gaitzaketen
ibilgailuen arriskurik dagoen ikusteko. Biraketa amaitutakoan, txirrindulari
jarrera arrunta hartuko dugu bigarren mailako errepidean.
Komenigarria da ikasleek maniobra modu horretan egitea, baina kontziente izan
behar dira, atzetik trafiko sarria badago, posizio arruntean ibil daitezkeela eta
zintarritik hurbil geldi daitezkeela bidegurutzearen muturrean. Hortik, maniobra
bizikletaz edo oinez osa dezakete, kale nagusia zeharkatzea segurua denean.
Bidegurutze batean ezkerretarantz biratzen dugunean, gure eskuinetara dagoen
bigarren mailako errepidetik irteten den trafikoari erreparatu behar diogu,
horrek kale nagusia zeharkatzen badu.

GIPUZKOAKO HEZKUNTZA-ZENTROETAN BIZIKLETA GIDATZEKO IKASTAROAK EMATEKO ESKULIBURUA

_ 37

Ezkerretara biratzeko zain gauden bitartean besoa luzatuta izateak ikusgarriago
egiten gaitu kontrako norabidean datozen gidarien aurrean.

1. Begiratu: egiaztatu maniobrari ekitea segurua den, ezkerreko
sorbaldaren gainetik atzera begiratuz.
2. Seinalatu: maniobrari ekitea segurua bada, adierazi ezkerreko besoaz
(besoa luze kanporantz, ahurra beherantz eta hatzak elkarrekin daudela).
Era mailakatuan joan bidearen erdialderantz, besoa luzatuta duzula.
Gelditu galtzada erdiko lerrotik metro batera eta behatu inguruko trafiko
guztia.
3. Esku biak heldulekuan: bidegurutzera hurbildu ahala, jarri berriz
ezkerreko eskua heldulekuan eta eragin poliki bi balaztei. Bidegurutzean,
erreparatu galtzada nagusian sar daitezkeen autoei.
4. Segurtasunezko begirada: erreparatu zure aurrean kontrako norabidean
datozen autoei. Horiei eman behar diezu lehentasuna, eta bidean
trafikorik ez dagoen arte egon zain. Eman azken begirada ezkerreko
sorbaldaren gainetik, oraindik ere maniobra egitea segurua dela
egiaztatzeko. Gogoratu ez dela beharrezkoa gelditzea zure atzetik
autoren bat badago (ez bada aurreratzen ari zaizula).
5. Maniobra: segurtasunez egin daitekeela egiaztatu duzunean, biratu
angelu irekiarekin eta kokatu jarrera egokian bigarren mailako
errepidean (jarrera nagusian edo bigarrenean).
7.

ESAPIDEEN GLOSARIOA

ESAPIDEA / ESANAHIA
•

Erritmo. Txirrindulari batek minutu batean pedalak birarazten dituen aldi
kopurua.

•

Estolda-zulo. Galtzada baten aldeetan egindako hustubidea. Zein diseinu
eta norabide dituen, arriskua eragin diezaieke txirrindulariei.

•

Segurtasunezko begirada. Maniobra bat burutzerakoan egiten den azken
behaketa.

•

Bidea okupatu. Hautaturiko bidean jarrera nagusian eragitea pedalei.
Txirrindulari batek bidegurutze batean ere okupa dezake bidea, atzetik
datozkion ibilgailuek aurrera dezaten eragozteko.
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•

Arriskuen pertzepzio. Arriskuak aldez aurretik antzemateko gaitasuna,
txirrindulariei arriskuak aurreikustea, prestatzea eta murriztea
ahalbidetuko diena.

•

Jarrera nagusia. Txirrindulariaren jarrera zirkulazio bidearen erdian.
Bidea okupatzea ere esaten zaio.

•

Bigarren jarrera. Zirkulazio bidearen hegaletik metro erdi eta metro
batera bitarte ibiltzea. Ez bidearen erdian.

•

"Pedala abiatzeko prest" jarrera. Eskuineko oina lurrean eta ezkerrekoa
pedalaren gainean (ezkerreko pedala horizontalaren gainetik gutxi
gorabehera 14:00etako jarreran).

•

Koska. Espaloi baten ertza osatzen duten harri edo hormigoizko blokeen
ilara, espaloiaren eta galtzadaren arteko muga definitzen duena.

8.

BALIABIDEAK
8.1

Interneten dauden baliabide pedagogikoak

•

ConBici, “Con Bici al Cole – Proyecto pedagógico para primaria”
www.conbicialcole.com, 2007.

•

Gipuzkoako Foru Aldundia, “MUGI ZAITEZ! Mugikortasun iraunkorrari
buruzko Unitate Didaktikoa”, www.gipuzkoa.net, 2006.
8.2

Ikus-entzunezkoak

•

Ondoko ikus-entzunezkoak Interneten daude:

•

“Una bici cambia el mundo”, Almansa en Bici, 2011.

•

“Circula seguro en tu ciudad”, Valencia en Bici, 2011.

•

“La bicicleta: una màquina perfecte” Quèquicom, TV3, 2010.

•

“Con bici al instituto”, BACC, 2009.
8.3

Webguneak

•

Gipuzkoako Foru Aldundia: www.gipuzkoabizikletaz.net

•

BICICLOT: www.biciclot.net

•

Bikeability: www.dft.gov.uk/bikeability

•

Cycling Scotland: www.cyclingscotland.org

•

Trafikoko Zuzendaritza Nagusia: www.dgt.es

•

Institut Belge pour la Securité Routière: www.ibsr.be

•

PROVELO: www.provelo.be

