IGERIKETA ESKOLA

UMEAK-- HELDUAK

Arrasateko Udal Kiroldegiko igerilekuko igeriketa eskola mailaka antolatuta
dago, ur-abilezien garapenaren arabera, ume zein helduei zuzendua. Begiraleek
formazio espezifikoa izango dute eta denok laneko jantzi berdinaz egongo dira jantzita.
Beraien pedagogia zehaztuta egongo da eta beraien bulegoko ordenagailuan egongo da
gordeta. Edozein ordezkapenen aurrean, ikasleek ez dute igarriko irakaskuntza ildo
ezberdinik. Ikastaroetan izena emateko internetez (sinadura elektronikoz) edo
kiroldegiko harreran egin ahalko da. Horretarako izen-emate orria beteko da, non datu
pertsonalez eta datu ekonomikoez gain, irizpide pedagogiko batzuk jasoko diren eta
erabiltzaileak begiraleak jakin beharreko osasun informazioren bat (konfidentziala)
jasoko den.
Begiraleek materialaren inbentarioa izango dute eta eguneratuta mantenduko da
inbentario hori. Begiraleek, ergonomia zain dezaten, materiala garraiatzeko orgak
izango dituzte. Begiralearen “astoa” deituriko erreminta izango dute igeriketa estiloen
hanken mugimendu espezifikoak ikasleei erakutsi ahal izateko uretan sartu gabe.
Honetaz gain, uretako argazki kamera eta telebista baten laguntza izango dute ikasleen
progresioa grabatu eta nork bere burua pantailan ikus dezan. Aquagym eta aquazunbako begiraleek burura egokitutako mikroa izango dute beraien saioetan ahotsa zaintzeko.

Begiralearen “astoa”
(altzairu herdoilgaitzez egina eta gurpilekin)

Ondorengo orrialdetan progresio pedagogikoaren nondik norakoak jasotzen dira.
Laburbilduz, honakoa da:
Haurtxoak
6 hilabete-4 urte
Uretara ohitzea

Umeak
4 urte-14 urte
Uretara ohitzea
Kirol estiloen hastapena
Kirol estiloen hobekuntza
Entrenamendua
(errendimendua/
igeriketa praktikatzea)

Helduak
14 urtetik aurrera
Uretara ohitzea
Kirol estiloen hastapena
Kirol estiloen hobekuntza
Entrenamendua
(errendimendua/
igeriketa praktikatzea)

HAURTXOENTZAKO UR-JARDUERAK

Uretako jardueron helburu nagusia ez da haurrek teknikoki igeri egiten ikastea, baizik eta hauek ur
ingurunera moldatu eta ohitzea da, urak eskaintzen duen mugimendu aukera zabalaz eta besteekin harremanetan
jartzean sortzen diren ekarpenez baliatuz. Lehenik eta behin, helburu ororen gainetik haurtxoaren gozamena eta
plazerra dagoela azpimarratu behar da, proposaturiko jarduerak modu ludikoan eginik lortuko baitira gainontzeko
helburuak.
 ONURAK HAURTXOENTZAT
- Sistema fisiologikoa eta gaitasun fisikoak:
Igeriketa, gihar kopuru handiena erabiltzen deneko jarduera fisikoa izanik, haurraren garapen fisikoan
lagungarria da. Ariketa fisikoak edozein izakitan dituen onura berberak eskaintzen dizkiote jarduera hauek
haurtxoari. Besteak beste, gaitasun fisikoen hobekuntza orokorra (indarra eta erresistentzia gaitasuna handitzen
dira, koordinazioa eta arintasuna hobetu), eta aparatu lokomotorearen garapena bultzatzen dute. Gorputzeko
sistemen heltze eta garatze prozesuan ere lagungarri dira jarduerok: zirkulazio eta arnas sistemak indartzen
dituzte (uretan egiten den arnasketa lanak oxigeno hartzea eta odolaren bidez garraiatzea hobetzen du), hezurren
osaketan lagundu, immunitate sistema kitzikatu, …

- Garapen psikomotorea:
Garapen psikomotorea errazten da, haurrari espazioa konkistatzeko aukera berria eskaintzen
zaiolako. Haur txikiari tridimentsionalki mugitzeko aukera eta lurrean ez bezalako mugimendu askatasun
handia eskaintzen dizkio urak. Horrela, bere jakintza motorea erruz aberastuko duten mugimenduak eta
esperientziak izango ditu uretan. Gainera, desplazamenduari eta distantziari dagozkion nozioak bereganatuko ditu,
koordinazio motorearen garapenerako garrantzitsu izango direnak.
- Bilakaera psikologikoa:
Pixkanaka, haurra ura ezagutuz eta inguru berri honetara egokituz joaten da. Inguru eta baldintza
berriei aurre egiteak bere ezintasunez eta ahalmenez ohartzen laguntzen dio haurrari. Era berean, ezagutze eta
moldatze horretan gero eta ziurtasun eta autonomia handiagoa lortzen doan heinean, bere buruan konfiantza
handiagoa hartuz joango da eta horrek auto-estimua hobetzen lagunduko dio.
- Pertzepzio eta adimen gaitasuna:

Adimen gaitasunen hobekuntzari dagokionez, iritzi kontrajarriak daude. Ikuspegi zabalduena ez izan arren, zenbait ikerlarik ( DIEM doktorea, 1980) jardueron bidez
gaitasun intelektuala sustatzen dela diote. Ikerketa batzuen arabera, ur jardueretan parte hartzen duten haurtxoek emaitza hobeak lortzen dituzte eskolan, baina oraindik ez
dago ikerketa argigarririk gai horren inguruan. Hala ere, jarduera hauen bitartez haurrak jasotzen duen etengabeko estimulazioa dela eta, onartzen da jarduerak haurtxoaren
adimenaren bilakaeran eragin positiboa izango duela, ingurunearen pertzepzio gaitasuna eta sormena areagotuz. Gainera, urak h aur txikiaren jolas gaitasuna kitzikatzen du,
eta horrek garrantzi handia du haurraren ondorengo ikaskuntza prozesuetan.

- Garapen sozio-afektiboa:
Arlo afektiboari dagokionez, kontuan hartu behar da jarduera hauek haurtxoaren eta aita/amaren arteko etengabeko kontaktuaz gauzatzen direla. Jarduera hauen
helburuetako bat haurraren eta gurasoen arteko harremana indartzea da, esperientzia berri eta sakonak elkarrekin izanez eta h orrela euren arteko ezagutza eta harreman
afektiboa hobetuz. Era berean, kontuan izan behar da gurasoen jokaerak eta erreakzioek garrantzi handia izango dutela haurtxoarengan oro har, eta halako ikaskuntza
berrietan bereziki. Haurrak gurasoen aurpegia "irakurtzen" ikasten du, eta, beraz, haiengandik jasotzen du esperientzia berri horien esanahi afektibo eta emozionala.
Bestalde, haur txikiaren lehen sozializazio esperientzia izaten dira sarri uretako jarduerok. Horrela, haurraren sozializazioa modu ludiko an hasten da, guraso eta
haurren arteko harreman estuari pixkanaka irakaslearen presentzia ere gehitzen zaio eta igerilekuan beste haurrekin eta haien gurasoekin batera egoten da. Haurrak
komunikatzeko eta taldearen baitan garatzeko konfiantza handiagoa hartzen du. Azkenik, nahiz eta garrantzian lehena izan, jarduera horiek, ondo proposatu eta aurrera
eramanez gero, haurrari ematen dioten plazerra azpimarratu behar da.
Nolabait sailkatzearren, haurraren dimentsio ezberdinak banaka aipatu diren arren, kontuan hartu behar da esparru horiek guztiak oso estuki erlazionaturik daudela,
eta beraz, baten garapenak bestearena ere ahalbidetu eta errazten duela. Horrela, garapen fisikoak mugimendu eta ikaskuntza berrietarako aukera gehiago ematen dio
haurrari, eta era berean, jabetza berriak abilezia berrietarako oinarria izango dira.
 GURASOEN PARTE-HARTZEA
Gurasoen parte hartzea ezinbestekoa da jarduerotan, haien presentzia hutsak segurtasuna ematen baitio haurrari.
Igerileku barruko saioak hasi aurretik, etxeko bainuontzian, gurasoek haurraren uretara egokitzea landu eta bultzatu behar du te,
horrela, igerilekura iristerako, uraren kontaktura ohitua egon dadin. Behin igerilekuan, gurasoek behar duen ziurtasuna emango
diote haurrari jarrera lasai, alai eta maitekorra adieraziz, horrela ingurune eta jarduera berrira egokitzeko bidea erraztuz. Baina
konfiantza iturri izan daitezkeen bezala, gurasoak beldurtuta eta urduri egonez gero, haurrari ere sentipen horiek transmititu eta
eragingo dizkiote. Bestalde, gurasoen laguntza eta zaintza ezinbesteko izanik ere, une egokia iristean beharrezkoa izango da
gurasoek haurrari pixkanaka babesa gutxitu eta bere autonomiaren bilakaeran bultzatzea.
Irakasleak, bere aldetik, haurtxoak eta gurasoak uretan gustura ibiltzeko beharrezko duten informazioa helarazi eta
ikaskuntzarako lagungarri izango den giro atsegina ahalbidetuko du. Baina gogoratu, abentura berri honen benetako protagonistak
ZUEK ZARETELA!
 EDUKIEN PROGRESIOA
Ikastaro honen helburu guztien betetzea epe luzera begira izango da, 0 eta 4 urte bitartean, prozesu naturala izanik. Hona he men ikastaroan landuko diren edukiak eta
bakoitzaren progresioa.

- Ohitzea

- Arnasketa

- Flotazioa

Progresioa:

Progresioa:

Progresioa:

 IGE RILEKU ERTZEAN ESERI:
› Gurasoen besoetan
- Zipriztindu (gorputza, burua, aurpegia)
› Bakarrik
- Zipriztindu eta busti (gorputza, burua...)



GURASOA URPERA TU haurraren bistan



BERTIKALK I GURAS OEN LA GUNTZA Z



HAURRA URPE RA TU (beti abisatu):
 GURASOAREK IN BA TE RA:
› Urperatu eta az aleratu
- Horizontalki
- Bertikalki
› Urperatu
- Bakarrik azaleratu
 GURASOEN LA GUNTZA Z:
› Urperatu eta az aleratu
› Urperatu eta bakarrik azaleratu
 BAKARRIK urperatu eta azaleratu



AHOZ GORAKO POS IZIOA N GURASOE N
LAGUNTZA Z



AHOZ BEHE RAKO POSIZIOAN GURASOEN
LAGUNTZA Z



IRA ULKE TA (ahoz gora-ahoz behera/ahoz
behera-ahoz gora eta bertikaletik
horizontalera/horizontaletik bertikalera)
GURASOE N LAGUNTZA Z



AURREKO EDUKIAK BAINA MA TERIALA REN
LAGUNTZA REKIN (ez dago kontaktu fisikorik)



AURREKO EDUKIAK BAINA INOLAKO
LAGUNTZA RIK GABE

 URE TA RA SARTU:
› Gurasoak helduz:
- Besoetan estuki besarkatuz
- Besapeetatik
- Eskutik
› Bakarrik
- Ertzetik uretan dagoen gurasoarengana
- Uretan gurasorik egon gabe
 URE TA RA EGOK ITU:
› Gurasoak helduz:
- Ziurtasunez helduz
- Besarkatuz
- Besapeetik helduz (gorputza estututa)
- Besapeetatik helduz (urrunago jarrita)
› Bakarrik:
- Material flot agarrien laguntzaz



HAURRA GA I DA BERE KABUZ A RNASKE TA
KONTROLA TZEKO (abisurik gabe) E TA
BURB UILAK EGITE N ERE BADAK I

- Desplazamenduak

- Jauziak

Progresioa:

Progresioa:



GURASOEK HAURRA DESPLA ZA TU





HAURRA LA GUNTZA REKIN DESPLA ZA TU:
 GURASOAK HELDUZ:
› Besapetik (gurasoa haurraren aurrean)
› Besapetik (gurasoa haurraren albo batean)
› Materiala erabiliz (paloteak)
 PERTSONE N LAGUNTZA REKIN BAINA
ASKATUZ:
› Pertsonengana:
- Amak askatu eta amarengana
- Aitak edo irakasleak askatu eta
amarengana
- Amak askatu eta aita edo
irakaslearengana
› Igerilek uaren ertzera:
- Amarengandik ertzera
- Irakasle edo aitarengandik ertzera
› Materiala hartzera

GURASOEN LA GUNTZA REKIN
 GURASOEK HELDUZ (gurasoa ur
barruan haurraren aurrean):
› Besapeetatik
› Bi eskuak emanda
› Esku batekin
›Material lagungarria erabiliz eta gabe
 GURASOEK ERTZE TIK ASKATUZ:
› Eserita
› Zutik
› Altuera handituz doa (txirrista, tranpolina)

 MATE RIA LA ERABILIZ:
› Palote bat edo bi, flotagailua,
mangitoak, taula…
 LAGUNTZA RIK GABE: (ertzetik bakarrik
salto)



HAURRA MA TE RIA LARE N LAGUNTZA Z
DESPLA ZA TU:
- Flotagarritasun gehieneko
materialetatik gutxienek oetara


HAURRA DESPLA ZA TU LAGUNTZA RIK GABE

Kupoa: 8 haurtxo taldeko.
Guraso bakarra haurtxo bakoitzeko

IGERIKETA ESKOLA: UMEAK

OLAGARROA
PULPO

KARRAMARROA
CANGREJ O

- Hasieran igerileku t xikiko
urari beldurra d iot, burua
ezin dut uretan sartu, jauzia
ertzetik laguntzarekin eg in
behar dut…

- Hasieran igerileku handian
ibiltzeari beldurra diot, jauzia
ertzetik laguntzarekin eg in
behar dut, flotagailua behar
dut…

-Bu kaeran gustura nabil
uretan, murg ildu egiten naiz
lasai asko, flotatzen badakit,
burbuila potoloak ateratzen
ditut eta banabil igerian
flotagailu rik gabe gora eta
behera begira. Ert zetik, nik
bakarrik egiten dut jauzi.

- Bukaeran gustura nabil
uretan, murg ildu egiten naiz
lasai asko, flotatzen badakit,
burbuila potoloak ateratzen
ditut eta banabil igerian
flotagailu rik gabe gora eta
behera begira. Ert zetik n ik
bakarrik egiten dut jauzi.

IGELA
RANA

- Hasieran ez dakit igerian
egiten helduak bezala, kro l
eta bizkar estiloak d iotenak.
Ertzet ik zut ik jau zi egiten
badakit, baina buru z
behera… hori oso zaila da!
- Bukaeran ikasi dut aitat xo
eta amat xo bezala krol eta
bizkar estiloetan igeri egiten.
Buru z behera ere jau zi egiten
badakit (modu errazan) eta
urpean igeri eg iten dut metro
batzuk.

AMUARRAINA
TRUCHA

-Hasieran kro l eta bizkar
estiloetan igeri eg iten
badakit, baina luze bat (25
m.) jarraian egitea kostatzen
zait. Buru z behera jau zi
egiten badakit, baina neure
erara. Urpean ere gustura
nabil.
- Krol eta bizkar estiloetan
luze bat egitea lortu dut.
Braza estiloan igeri egiten
ikasi dut! Buru z behera jauzi
egiten badakit, ondo-ondo,
gainera. Urpean lu ze-luze (8
m.) igeri eg iten dut.

IZURDEA
DELFÍN

- Hasieran krol, bizkar eta
braza estiloetan igeri eg iten
badakit. Buru z behera jau zi
egiten ere bai eta urpean
denbora luzez ib iltzen naiz
igeri egiten.
- Bukaeran kro l, b izkar eta
braza estiloetan igeri eg iten
dut igerilari profesionalak
bezala. Igerileku ertzean
itzu lipurd iak eg iten ikasi dut
eta ertzetik irteten igerilariak
bezala ere bai.

MARRAZOA
TIB URÓN
(8 u rtetik gora)

- Gau za bakar batzu k falta
zaizkit ikasteko: t ximeleta
estiloa, bai polita! eta
tranpolinetik jau zi egiten.
- Tximeleta estiloan igeri
egiten badakit, ez da hain
zaila! Eta tranpolinetik
beldurrik gabe jau zi egiten
dut. Orain, bai naizela
igerilaria!

OLAGARROA
PULPO

KARRAMARROA
CANGREJ O

IGELA
RANA

AMUARRAINA
TRUCHA

IZURDEA
DELFÍN

MARRAZOA
TIB URÓN

(8 u rtetik gora)

- Hel buruak:
[igerileku t xikia]
- Go rputzeko atal
sentikorretako molestiak
gainditu.
- Tarte laburrez aurpegia
uretan murg ildu arnasketa
mantenduz (apnea).
- Tarte laburrez aurpegia
uretan murg ildu burbuilak
eginez (espirazioa).
- Ahoz gorako posizioan
flotazio autonomoan
(material lagungarririk gabe)
egon.
- Ahoz beherako posizioan
flotazio autonomoan egon.
- Ahoz gorako posizioan
modu autonomoan
desplazatu.
- Ahoz beherako posizioan
modu autonomoan
desplazatu.
- Igerileku ertzet ik inolako
laguntzarik gabe jauzi egin
(zutik).

- Hel buruak:
[igerileku handia]

- Tarte laburrez aurpegia
uretan murg ildu arnasketa
mantenduz (apnea).
- Tarte laburrez aurpegia
uretan murg ildu burbuilak
eginez (espirazioa).
- Ahoz gorako posizioan
flotazio autonomoan
(material lagungarririk gabe)
egon.
- Ahoz beherako posizioan
flotazio autonomoan egon.
- Ahoz gorako posizioan
modu autonomoan
desplazatu.
- Ahoz beherako posizioan
modu autonomoan
desplazatu.
- Ahoz gorako posizio ko
desplazamendutik ahoz
beherako posizioko
desplazamendura pasatu eta
alderantziz (b iraketa
horizontalak).
- Igerileku ertzet ik inolako
laguntzarik gabe jauzi egin
(zutik).
(kupoa: 10 u me)
(kupoa: 11 u me)
= URETARA OHITZEA (URETAN AUTONOM IA
LORTU)

- Hel buruak:

- Hel buruak:

- Hel buruak:

- Hel buruak:

- Krol estiloan 12,5m. (lu ze
erdia) igerian egin.
- Bizkar estiloan 12,5m.
igerian eg in.
- Igerileku ertzet ik buruz
beherako jauzia eg in (modu
errazean).
- Urpean igeri egin metro
batzuk (2-5 m.).

- Krol estiloan 25 m. (lu ze
bat) igerian egin.
- Bizkar estiloan 25 m.
igerian eg in.
- Braza estiloan 25 m. igerian
egin.
- Igerileku ertzet ik buruz
beherako jauzia eg in (ondo).
- Urpean igeri egin metro
batzuk (5-7 m.) eta
igerilekuko lurreraino
iristeko gai izan.

- Krol estiloan teknika
hobetu.
- Krol estiloan arnasketa
alternatiboa (bi alboetara)
menperatu.
- Bizkar estiloan tekn ika
hobetu.
- Braza estiloan tekn ika
hobetu.
- Irteerak igerileku ertzet ik
(buruz behera eta bizkar
estilokoa).
- Biraketak (krol, bizkar eta
braza estiloetan) egin modu
oinarrizkoan.
- Aletekin lehenengo
kontaktua izan.

- Krol estiloa guztiz
menperatu.
- Bizkar estiloa guztiz
menperatu.
- Braza estiloa gu ztiz
menperatu.
- Tximeleta estiloan 25m.
igerian eg in.
- Irteerak podiumet ik egin.
- Biraketak (estilo guztietan)
menperatu.
- Aletekin ondo mo ldatu.

(kupoa: 12 u me)
(kupoa: 13 u me)
= IGERIKETA ESTILOEN (krol, bizkar, braza)
HASTAPENA + URETA KO TREBEZIA K (buru z beherako
jauzia, urpean igeri egin)

(kupoa: 14 u me)
(kupoa: 15 u me)
= IGERIKETA ESTILOEN (krol, bizkar, braza, t ximeleta)
HOBEKUNTZA + URETAKO TREBEZIA K (buru z beherako
jauzia podiu metik, urpean igeri egin, biraketak, aletekin ib ili)

Programazioa sorosle-begiraleen ordenagailuan egotea komeniko litzateke. Horrela edozein ordezkapenen (/langileren txanda aldaketaren) aurrean
begiraleak badaki progresio pedagogikoaren zein urratsetan doan talde bakoitza. Berdin jokatuko nuke ISK programarekin.
-

Kupoak: Olagarro-10 ume
Karramarro-11 ume
Igela- 12 ume
Amuarrain-13 ume
Izurde-14 ume
Marrazo-15 ume

-

Ordutegiak: 17:15etan hasiko nintzateke, gurasoei denbora emateko umea eskolatik hartzen, kiroldegira eramaten eta askotan merienda ematen. Nik
maila bakoitza ordu berean izatea gomendatzen dut (beste leku askotan hori egiten da eta oso ondo funtzionatzen du sistemak): olagarro-karramarro
(17:15-18:00); igela-amuarrain (18:00-18:45); izurde- marrazo (18:45-19:30). Horrek buruhausteak saihestuko lizkiekete harrerako idazkariei. Azken
urteotan gaizki ohituak daude gurasoak eta umeak: nahi duten orduan beti. Hori kirolde gi batentzat, non espazioa oso mugatua den, ezinezkoa da eta
hori ulertu behar da. Aukeran eman ahal dena, hori bai, da Ast-Asteaz-Osti; Aste.-Oste.; Laru. Honek esan nahi du ume bat olagarro hasten dela eta
ikastaroan jarraitzen badu urtean zehar, mailaz maila joango dela igotzen eskalan eta ordutegia aldatu egingo zaiola, baina ez eguna. Horrela ikasturte
hasieratik gurasoek eta umeek elkarrekin adostu behar dute zein eskolaz kanpoko aktibitatetan izena ematen duten. Azken urteo tako sistema honekin
jarraituz gero, talde askok nahasturik bukatuko dute errespetatu nahi delako ume batek bere laguntxoarekin jarraitzea. Ulertarazi behar zaie,
antolakuntza arrazoiengatik progresio pedagogikoaren mailaketa mantendu behar dela, ume bakoitzak bere progresioa daukala (bakoitzak bere
ahalmenak dituelako) eta hori ez dela arrazoia lagun bat “galtzeko”. Modu positiboan begiratuta ere lagun berriak egin daitezke. Ikastaroa
bukatutakoan bere betiko laguntxoarekin gera daiteke ig. txikian jolasten guraso edo tutore baten zaintzapean (8 urtetik beherakoak beti ere bazkide
badira). 1. astea pasata ezin izango da ume berririk sartu ikastaro batean, nahiz eta plazarik egon. Ikastaroen gaineko araud ia garatu behar da.

-

Ebaluaketa: ebaluaketa jarraitua da baina maila aldaketa hiru hilabetero egin ahal da. Salbuespen gisa, kasu partikular baten aurrean begiraleak adostu
dezake ume, guraso zein beste begiralearekin mailaz aldatu (gorago) hiru hilabetearen amaiera baino lehen (1. hilabetean) bere progresio pedagogiko
azkarra ez apurtzearren. Mailaketa froga datak zehaztu behar dira. Ebaluaketa bukaeran argazki batzuk aterako dira (horretarako izen-emate orrian
baimena sinatuko da) eta interneteko lotura eta pasahitza banatuko zaizkie gurasoei edo tutoreei argazkiak deskarga ditzaten.

-

Gurasoak harmailetan ikusten: edozein momentutan. Harmailak kristal gardenez egongo dira babestuta igerilekuko giroaz eta zarataz. Gurasoek
begiralearekin hitz egin dezakete eskola bakoitzeko hasieran edo bukaeran.

-

Jolasak: hiru hilabetearen azken egunean.

-

Izen-emate orria: ikusi aurrerago eredu bat. Zehaztutako egunean mailaketa froga egiten da. 1. Egunean ikastaroen barne araudia eta maila bakoitzari
dagokion txanoa (koloreka) banatuko zaizkie guraso edo tutoreei. Ume batek txanoa galdu edo apurtzen bazaio beste bat eskuratzeko (gehiago ez)
eskubidea izango du.

ARRASATE IGERIKETA TALDEA
(9 urtetik gora)

ERRENDIMENDUA
(TXAPELKETAK)

IGERIKETA PRAKTIKATZEA SOILIK

IGERIKETA ESKOLA: HELDUAK
Uretara ohitzea---------- Kirol estiloen hastapena--------- Kirol estiloen hobekuntza---------Entrenamendua

- Kupoak: 3 ikasle gutxienez, 6 gehienez.
- Ordutegiak: 3 ordutegi eskaintzen dira: goizean, eguerdian eta arratsaldean, egun ezberdinetan, aukeran.
- Ebaluaketa: ebaluaketa jarraitua da baina maila aldaketa hilabetero egin ahal da. Bideo komentatuaren metodologia erabili ahalko da.
- Izen-emate orria: ikusi aurrerago eredu bat. Zehaztutako egunean mailaketa froga egiten da.

IGERIKETAKO IKASTAROETAKO
IZEN-EMATE ORRIA
[ELEBIDUNA IZATEN BADA HOBE]

 IKASLEAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK

N.A.N.

JAIOTEGUNA

HELBIDEA

HERRIA

TELEFO NOA

HERRIALDEA

ABONATU ZK.

 IRIZPIDE PEDAGOGIKOAK (markatu X batekin)
BAI
Aurpegia uretan sartzen badakit
Ahoz gora lasai etzanda mantentzen
badakit
Nire estiloan lurra ukitu barik,
laguntzarekin (gerrikoa, mangitoak)
mugitzeko gai naiz beldur barik
Nire estiloan lurra ukitu barik,
laguntzarik gabe mugitzeko gai naiz
beldur barik

EZ

BAI

EZ
Krol estiloan igerian egiten
badakit laguntza barik
Bizkar estiloan igerian egiten
badakit laguntza barik
Braza estiloan igerian egiten
badakit laguntza barik
Urpean igeri egiten badakit
Igerileku ertzetik buruz behera
botatzen badakit

BAI

EZ
25 m. (luze bat) jarraian krol estiloan
igeri egiteko gai naiz eta nire teknika
hobetu nahi dut.
25 m. (luze bat) jarraian bizkar estiloan
igeri egiteko gai naiz eta nire teknika
hobetu nahi dut.
25 m. (luze bat) jarraian braza estiloan
igeri egiteko gai naiz eta nire teknika
hobetu nahi dut.
Tximeleta estiloan igeri egiten ikasi
nahi dut (8 urtetik aurrera)
Krol, bizkar eta braza estiloetako
biraketak egiten ikasi nahi dut

* Oharra: bakoitzaren maila ezagutzeko mailaketa froga batzuk antolatuko dira egun zehatz batzuetan. Jakinaraziko zaizu.

 DATU EKONOMIKOAK
BANKUA

SUKURSALA

K.D.

KONTU ZK.

 OHARRAK
1) Ikasleak jardueraren praktika normalaren ondorioz sor daitezkeen lesioen arriskua onartzen du. Lesiorik badu edo begiraleak ezagutu beharreko ezaugarriren bat,
jakinarazi (informazio guztiz konfidentziala):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)

Irailaren erdialdetik ekainaren erdialdera bitartean eskainiko dira ikastaroak. Behin hasi ondoren, uzteko, bajaren aurreko hilabetearen 25a baino lehenago eman
beharko da abisua bulegoan edo internetez (sinadura elektronikoz) idatziz.

3) Baimena ebaluaketa garaian nire burua (/umea) grabatua izateko (/umeari argazkiak ateratzeko). Irudi horiek pertsonalak izango dira (interneteko lotura eta pasahitza
emango zaizkie ikasleei eta umeen tutoreei).
BAI

EZ

Arrasaten, 20….ko ………………………ren ………(e)an

Sinadura

