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1. Aurreko bilerako akta irakurtzea eta onartzea.
Akta ez zegoen idatzita.

2. 2017an egin zen berrikuspen prozesuaren ondorioz abian jarritako esku-hartzeen
azterketa:
Etengabeko prestakuntza.
Etengabeko prestakuntzarako programa bat jarri da abian, Gipuzkoako Eskola Kiroleko
Programan esku hartzen duten begiraleen gaitasunak hobetzeko.
Xedea da programan esku hartzen dutenei trebetasun eta teknika jakin batzuk eskura jartzea,
aipatutako berraztertzearen ondorioz, beharrezkoak diren arloetan beren eskumeneko
prestakuntzak hobetzeko. Horretarako, tailer batzuk diseinatu dira, eta, tailer horien asmoa da
balioak transmititzeko edukiak eskura jartzea, pedagogiaren eta metodologiaren bitartez.
Guztira 6 tailer dira.
. JolasHezi
6-8 urte bitarteko ikasleen garapen integralerako ezinbestekoak diren jarduerak dira: jokoak,
jolasak, gorputz adierazpena,… Lehentasuna eman diogu aukera berdintasuna eta nesken
ahalduntze motorra sustatzeari.
2018an ikastetxeei zuzendutako dirulaguntza lerro bat dago, udalen bidez jasotzen dutena
(A1b dirulaguntza lerroa), A1 eranskinaren barruan.
Proiektua jada ezarrita dagoen udalerrietan garatu ondoren, Gipuzkoa osora zabaldu nahi da.
Une honetan 2.000 ikasle inguru daude proiektu honetan izena emanda.

Eskola kiroleko tokiko programak (E1)
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Hasierako azterketa bat egin da, ikusteko zein egoeratan dagoen eskola kirola lehiaketaren
puntu desberdinetan, zein den begiraleen egoera, eta zein diren programaren oinarrizko
edukien ezaugarriak.
Asmoa da eskola kiroleko programa berrikusteko prozesuaren ondorioetan sakontzea, eta
baterako oinarri batzuk proposatzea, E2 Proiektu gisa, hartara lortzeko eskola kiroleko
programak etorkizunean Gipuzkoan izango duen bilakaeraren norabidea markatzea.

3. Kirolarekin lotutako lanbideei buruzko lege berriaren eragina. Aurreikuspena.
Aurreikusita dago legea 2018 amaieran onestea. Zuzenketak aurkezteko fasean dago.
Kualifikazioa ezinbestekoa izango da lanbidean aritzeko.
Kirol modalitateen 1. maila.
Judok eskatu du Gipuzkoan antolatzea 1., 2. eta 3. mailetarako beharrezkoak diren
prestakuntzak.
Lanbidek eskumenak baliozkotuko ditu.
Eskola kiroleko begiraleentzako prestakuntza ikastaroak, 45 ordu gehiagokoak, 1. mailara
pasatzea.
Ikusi behar da nola etorri daitezkeen bat begiraleak.
Jarduera fisikoen eta kirol jardueren teknikaria: Gipuzkoan beharrezkoa da Hezkuntzak
prestakuntza eskaintza.
Dirulaguntza lerroetan atal bat dago, eskola kiroleko begiraleak erregularizatzeko. Ikastetxeek
lehiaketa jardueretan inskribatuta dituzten benjamin eta alebin kategorietako taldeen eskola
kiroleko begiraleen kontratazioan egindako gastua baloratzen da.
Epaileek eta arbitroek jakin behar dute nola ordaintzen zaien, ez baitago inongo lan
harremanik, eta jakin behar dute zer egin PFEZn.
Beraien iritziz, federazioek partiduko kuotak ezarri behar dituzte.

4. Dirulaguntzak 2018.
E1: Dirulaguntza lerro hau matrikulazio datuen arabera kalkulatzen da.
E2rantz aldatzeko lanean ari gara; hau da, dirulaguntza eskola kiroleko programaren partehartze datuen arabera kalkulatzea da xedea, matrikulazio datuen arabera kalkulatu ordez.

5. Eskola kiroleko 2018-2019 programan ezarri beharreko aldaketa nagusiak.
Eskola kirola 12 urte arte, bakoitza bere ikastetxean.
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- Arautu egin dira ikasleen parte hartzea errendimendu hastapeneko jardueretan eta klubetako
eskolen jardueretan, era horretan, ikasleek parte hartu ahal izango dute beraiek bizi diren edo
eskolatuta dauden udaleko egituretan.
-GFAk baimen bereziak ematen ditu, kasu berezietarako, arrazoi soziolaboralengatik,
familiarrengatik edo adingabearen garatzeko gaitasunekin eta aukerekin lotutakoengatik.
-Alebin kategoriako 2. urteko mutilen futbola berregituratzea. Planteatu da jarraipena ematea
24 taldeko errendimendu liga bati eta perfekzionamenduko beste bati, aurreko urtean bezala.
Futbol federazioak eskatu du aurretiazko fase bat egitea, errendimendurako hastapenean
parte hartuko duten taldeak hautatzeko.
Kirol eskolen erregularizazioa. Epe bat emango da, klubek baimena berritzeko, kudeaketa
aplikazioaren bidez. Kirol eskolak ekainean berrikusiko dira, eta luzapenak irailean.
Bilera bat dago aurreikusita datorren asterako Real Sociedadekin eta Federazioarekin, futbol
eskolen jardueren garapena zehazteko.
Eskola kirolean ikuskapenak egiten hasi dira: GFAk izendatu ditu ikuskapenak egiteaz
arduratuko diren funtzionarioak, eta zenbait espediente ireki dira.
Ikusi da igande goizetako mendiko jardueretan igo egin dela parte-hartzea. Egutegia prestatu
da, kluben jarduera osagarriek mendiko jarduerekin bat etortzea saihestuz, eta hori faktore
positiboa izan da parte-hartzea igotzeko.
Mugikortasuna erregularizatzeko neurriek babesa emango diote prestakuntza egiten duten
kluben jarduerari.
Programan zenbait modalitateri dagokienez sartu diren berrikuntzen berri eman da: Futbola,
piraguismoa, pilota, hipika eta patinatzea.

6. E2 proiektua.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzua lanean ari da, duela zenbait hilabetetatik,
proiektu honen oinarriak ezartzeko. Proiektu honek Gipuzkoako eskola kirolaren ibilbidea
markatuko du, datozen urteetarako, programaren garapenean parte hartzen duten eragileen
parte-hartzearekin. Kirol hastapenaren bilakaeran aurkitzen ditugun erronka nagusiei aurre
egiteko, ezinbestekoa da kontuan hartzea programaren oinarri izango diren printzipioak:
batetik, kirola gizarte osora helaraztea, inor kiroletik baztertuta utzi gabe; bestetik, eskola
kirolaren egitura; eta, azkenik, hezkuntza profilak eta finantzazioa.
Hasieran barne hausnarketarako epe bat zabaldu da, eta ondoren baterako hausnarketa
egingo da, esku-hartzeari orientatuta.

7. Eee!ntzun kanpaina.
Indarkeriaren prebentzioa eskola kirolean. Eee!ntzun kanpainaren mezua zabaldu behar dugu
ikasturte amaierako jaietan, eta baita datorren ikasturtean ere, jarduerak hasten direnean.
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Esku-hartze bat egin nahi da, portaera desegokiak prebenitzeko.

8. Eskola Kiroleko Lurralde Kontseiluko kideak berritzea
Eneritz Maiorak, kirol egokituko koordinatzaileak, prozedura honen inguruko informazioa
eskatu du.
Adierazi du prozedura ireki behar dela, Kontseiluko kideen erdia baino gehiago berritu behar
baita, indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera. Prozesuan abian jartzen da,
hurrengo bilerari begira.

9. Bestelakoak

Genero berdintasuna
Jolas Hezi programa planteatu da neskek eskola kirolean parte har dezaten sustatzeko
oinarri gisa. Prestakuntza espezifikoko ekintzak ere eskaini dira, eskola kirolean
genero berdintasuna sustatzeko.
Mendiko federazioak ikastetxe batek jolasgaraian patioa banatzeko moduari buruz egin
duen hausnarketaren berri eman du. Debako Udaleko ordezkariak komentatu du
ikastetxeetan patioa banatu egiten dela jolasgaraian.
Neskei ere gustatzen zaie lehiatzea. Inkesta bat egin beharko litzake, neskei zer
gustatzen zaien jakiteko, batez ere nerabezaroan.
Kirol egokituko federazioko ordezkariek adierazi dutenez, desgaitasuna duten 6-8 urte
bitarteko haurrei proposatzen zaie hasierako fase bat, zeina jolasean oinarrituta
egongo baiten, eta, ondoren, goiko kategorietan, lehiaketan soilik oinarritutako beste
bat. Testuingurua eta jarraitu beharreko ibilbidea aztertu beharko genituzke, inklusio
aukerak areagotzeko.
Normalean, genero berdintasuna sustatzeko neurrien ardatz nagusia izaten da ea
jarduerak neskak eta mutilak nahastuta egin behar diren, edo generoaren arabera
bereizita egin behar diren. Bestalde, kirol arloko berdintasun planek formazioan eta
sentsibilitatean oinarritutako esku-hartzeak proposatzen dituzte normalean. Jolas hezi
egiturazko neurria izaten ari da.
Proposatzen da ezinbestekoa dela bide bat antolatzea, LH osorako, eta lehiaketazkoak
ez diren jarduerekin jarraitzea, baita DBHn ere.
Zenbait esperientzia azaldu dira: Arrasaten kirol aniztuna alde batera utzi da, eta aisia
eta jolasekin hasi dira. Mendiko jardueretan, sokarik gabeko eskaladarekin hasi dira,
koltxonetekin; eskaladako kontzentrazioak egiten dira, eta lehiaketa dago; bestela,
Bizkaira joaten dira. Alebin kategorian lehiaketa mistoa da. Karaten lehiaketa mistoa da
benjamin eta alebin kategorietan.

Euskararen erabilera
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Jarraipena egiten ari da, federazioen eskola kiroleko euskarri guztiak euskaraz egon
daitezen lortzeko. Beste erronka bat da euskarazko arbitrajeena; izan ere, horretan ere
esku hartu nahi da.
Eskola kirol egokituari buruzko prestakuntza ikastaroa eskaintze dela gogorarazi da;
maiatzaren 11tik 14ra izango da.

Donostia, 2018ko maiatzaren 9a

Sinadura.: ANA URKOLA
Idazkaria
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