
Osasunaren Mundu Erakun-
deak gomendatzen du, 5 eta 
17 urte bitarteko pertsona 
guztientzat, gutxienez, egu-
nean  intentsitate ertaineko 
edo biziko jarduera fisi-
koko 60 minutu metatzea. 
Gainera, astean 3 egunez 
gutxienez intentsitate 
biziko jarduera aerobikoak 
zein giharrak eta hezurrak 
indartzen dituzten jarduerak 
egitea. Ikastetxeetako Gor-
putz Hezkuntzako eskolak 
ez dira nahikoak, horregatik 
eskola-orduetatik kanpo 
kirol jardueraren bat egitea 
erabaki bikaina da. 

OMEaren
gomendioak (2020)

ALADINO
ikerketa (2019)

Sarbidea 
PAR-Q + galdetegira

KONTUAN 
HARTU

 
Hala elikadura- eta lo-aztura 
desegokiak nola jarduera 
fisiko gutxi egitea fun
tsezko gakoetarikoak dira 
haur espainiarren % 23,3ek 
gehiegizko pisua eta % 17,3ek 
obesitatea edukitzeko. Egoe-
ra hori betikotzeak arriskuan 
jartzen du adingabeen 
egungo eta etorkizuneko 
osasuna. 

Kontsultatu osasun-langilee-
kin gida honetako proposa-
menak egiteko balizko kon-
traindikazio pertsonalik ote 
dagoen. Honako galdetegi 
motz honek kontraindikazio 
horiei antzematen lagundu 
zaitzake.

AHOLKU OROKORRAK

1. Gida hau 17 urtera arteko pertsonei zuzenduta dago. Alabaina, adin hori orientagarria da, eta 
baldintzatzaile nahiz eragile pertsonalen arabera, hainbat lagunentzat erabilgarriago izan daite-
ke gomendatzen denaz bestelako kronologia duen gida bat erabiltzea. Baloratu horrelako hau-
tu partikularrak ariketa fisikoaren eta osasunaren inguruko profesionalekin.

2. COVID 19aren ondoriozko gaixotasun biriko bat baduzu gaur egun, edo berriki sendatu ba-
zara, osasunprofesional kualifikatu bati kontsultatu ariketa fisikoa egiteari berriz ekin aurretik. 
Izan ere, kasu jakin batzuetan kontraindikatuta egon daiteke. Esteka interesgarri batzuk: a) Ma-
drilgo Infanta Sofía Ospitaleko ariketa fisikoak (1) sintomarik gabeko pertsonentzat edo sintoma 
oso arinak dituztenentzat; eta b) Espainiako Kardiologia Elkartearen gomendioak (2). Halaber, 
gidan bestelako kontraindikazioak detektatzeko lagungarri den galdetegi bat izanen duzu es-
kura (PARQ + galdetegia). Edonola ere, desabantaila eta arazo txikiak dira, ariketa fisikoak eta 
kirolak osasunerako oro har dituzten onurekin alderatuta.
 
3. Ariketa fisikoko programa bati ekiten diozunean, dela modu antolatuan dela modu autono-
moan gida honekin, oso garrantzitsua da erregulartasunari eustea, horrek baldintzatzen baitu 
organismoan eragin nabarmenagoak eta egonkorragoak dituzten egokitzapen fisiologikoak 
gertatzea. Gehiegizko irregulartasuna osasungarria baino kaltegarriagoa da organismoarentzat; 
eta beti da hobea gutxi egitea baina erregulartasunez (baita gomendioen azpitik ere), ezer ez 
egitea baino.

4. Gida honek askotariko baliabideak eskaintzen ditu ariketa fisikoa eta kirola egunerokoan egi-
teko, profesionalen ikuskapenik gabe. Horregatik, gomendagarria da modu autonomoan egin-
dako ariketa fisikoaz gain, aldi berean edo ez, kirol antolatuak ere egitea (Yoga, Pilates, Gimnasia, 
HIT, Karate, eta abarretako kirol ikastaroak). Oro har, antolatutako jarduera horrek programazio 
didaktiko zuzena bermatzen du, motibagarriagoa da eta helburu zehatzak izaten ditu; halaber, 
kontuan hartu beharreko osagai soziala dauka, arlo psikikoan eragiten duena (ariketa taldean 
egiten bada) eta jakina, “ariketa fisikoari” dagokionez OMEk gomendatutako gutxienekoak be-
tetzen direla bermatzen du.

17 URTE BITARTE
• Aktibo ez dauden edo jarduera fisiko gutxi egiten duten pertsonak. 
• COVID19aren pandemiarengatik ezinbestez etxean konfinatuta egon behar duten pertsonak. 

IGOARAZI ZURE 
MINUTUAK
ZURE KONTAGAILURA
Jarraibide eta baliabideen gida Iruñean kalitatezko jarduera 
fisikoa zure kabuz egiteko, honako hauei zuzenduta

AUTODIAGNOSTIKO - TESTA
(adingabearen tutorea den pertsonak egiteko, ahal bada)

Aurreko astean, zenbat aldiz egin duzu, guztira, 60 minutuz edo 
gehiagoz, zure arnasketa-erritmoa handitzeko jarduera fisiko
nahikoa?(*)1 (*) Horrek barne har dezake kirola, ariketa fisikoa eta 

ibilaldi arinak edo bizikletaren erabilera, aisialdi gisa zein leku batetik 
bestera joateko.

ZURE ERANTZUNA

Asteko egun 
guztietan

Asteko 3 eta 6 
egun bitarte

Asteko 0 eta 2 
egun bitarte

Zorionak, bide onean zaude!
Osasunaren Mundu Erakundeak zure 
adinerako egiten dituen gomendioak 
erdiesten ari zara.

(1): Galdera hemen baliozkotua: Scott, JJ, PJ Morgan, RC Plotnikoff, DR Lubans (2015). Reliability and validity of a 
single‐item physical activity measure for adolescents. Journal of paediatrics and child health, 51 (8), 787793

Hara, ez da nahikoa!
Egunean, gutxienez, intentsitate ertaineko 
edo biziko jarduera fisikoko 60 minutu egitea 
lortu beharko zenuke hobeto sentitzeko. Saia 
zaitez. Kirol-ikastaroetan izena emateak eta 
gida honek lagunduko dizute. 

Ene, asko duzu hobetzeko!
Egunean, gutxienez, intentsitate ertaineko 
edo biziko jarduera fisikoko 60 minutu egitea 
lortu beharko zenuke zure gorputzean eta 
buruan hobekuntzak sentitzeko. Ez da den-
borarik galdu behar, pixkanaka. Kirol-ikas-
taroetan izena emateak eta gida honek 
lagunduko dizute.

AUTODIAGNOSTIKOA

010
Udala adi duzu gida honi buruzko edozein iruzkin, iradokizun (3) edo 
eduki berri proposatzeko.

Herritarrendako arreta: 948 420 100, Iruñeaz kanpotik edo telefono 
mugikorretik deituz gero. Iradokizun- eta kexa-postontzia (4).

(1) (2) (3) (4)
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ETXEAN

AHAL DUZULARIK EZ 
ERABILI IGOGAILUA, 
ESKAILERETAN IBILI: 
Gutxienez astean hiru 

egunez igogailua erabili 
ordez eskaileretan ibili 
egun osoan zehar zure 

etxera igotzeko. Bazene-
kien apirilaren 29a 

“Igogailuak Ez” Nazioarte-
ko Eguna dela?  

PANTAILEN AURREAN 
EMATEN DUZUN DEN-
BORA MURRIZTU (TB, 
ordenagailua, telefono 
mugikorrak, tabletak, 

bideo-jokoen kontsolak, 
etab.): Hemen kontsulta-
tu ditzakezu 5 eta 17 urte 

bitarteko edozein 
pertsona aktiboagoa eta 

dinamikoagoa izateko 
zenbait gako, pantailen 

aurrean emandako 
denbora murrizteko 

trikimailuak eta errutinak 
barne. Pantailen aurrean 
gomendatutako denbo-

ra: a) 2 urte baino 

gutxiago (hobe ez 
egotea), b) 2-4 urte 
(egunean ordubete 

gehienez), eta c) 5 urtetik 
gora (egunean 2 ordu 

gehienez).

JOLAS AKTIBOAK 
OPARITU, EDO OPARI-
TU DIEZAZKIZUTELA. 

Jolas aktiboak jarduera 
psiko-motore dibertigarri 
eta estimulatzaileak dira. 
Zure erosketa-zerrendan 
ezin dira falta punteria 
eta zehaztasun-jokoak, 

oreka lantzekoak, 
joan-etorri eta jauzi 

kontrolatuak eskatzen 
dituztenak, dantzatzeko 

jokoak, eta kirol materiala 
zure kirolik gogokoena 

etxean edo kanpoan 
egiteko. 

ZENBAT ETA DENBORA 
GUTXIAGO ESERITA, 

HOBE. Haur eta gazteek 
jarduera sedentarioetan 
ematen duten denbora 

murriztu behar dute, batez 
ere pantailen aurrean 

pasatako aisialdia. 

AKTIBOKI EREDU 
IZANEZ GERO, ERRAZA-

GO ERAKARRIKO 

DITUZU KIROLERA 
GEHIEN MAITE DITUZU-
NAK. Bazenekien belau-

naldifaktorea (kirola 
egiten duten aita eta 

amak) erabakigarria dela 
15 eta 19 urte bitarteko % 

65,1 gazteetan?

ZENBAIT BALIABIDE

1
Nafarroako Gobernuaren 

posterra, “jarduera 
fisikoaren” eskolapirami-

dearena. Deskargatu!

Piramidea

2

Orri-markatzaileak 5 
urtetik 17ra bitartekoei 

zuzendutako  jarduerafisi-
koko gomendioekin. 
Inprimatu, moztu eta 

itsatsi.

3

Egin ezazu zure Aste-
roko-plana zure kontrola 
eta jarraipena eramateko 

Osasun Ministerioaren 
fitxa hauekin: 5 urtetik 

beherakoentzat.

4

Egin ezazu zure Aste-
roko-plana zure kontrola 
eta jarraipena eramateko 

Osasun Ministerioaren 
fitxa hauekin: 5 eta 17 urte 

bitarte.

5
Adingabekoekin etxean 
egiteko jarduera fisikoko 

APPak dohainik

Eat for Goals 

Haurrendako yoga  
eta fitness familia

6

Bideo-jokoak eta e-sports 
aktiboak (ordainduta)

Just Dance 2021 (Nintendo)  
> 0 urte

Aces of the Multiverse 
(Playstation) > 3 urte

Fruit Ninja Kinect  
> 3 urte (Xbox)

PARKEETAN, KALEETAN, 
HIRI-GIMNASIOETAN...

HIRI-INGURUNEA AUKE-
RA ANITZEKO KIROL 

GUNE BAT DA. Hiri-gim-
nasioak, parkeak, hainbat 

pilotaleku eta beste hi-
ri-espazio batzuk aukera 

ezin hobea dira modu 
autonomoan jarduera 

fisikoa egiteko, dohainik 
eta ia urteko edozein 

ordutan.  

PARTE HARTU ETA LA-
GUNDU BEHARREZKOA 
DENEAN. Adingabekoe-

kin, bultzatu eta parte 
hartu haien jolas-aktiboe-
tan, horrek Iruñeak kirola 

egiteko dituen baliabideak 
hobeto aprobetxatzen 

laguntzen badie. 

KALEKO ENTRENAMEN-
DUA EDO STREET WOR-
KOUT MUNDU OSOKO 
JOERA. Kaleko entrena-

mendua aparteko alterna-
tiba da pandemian zehar 

itxita egon den kiroldegie-
tako espazioari, ofiziala ez 
den kirol modalitate berria 

izateaz gain.

ZENBAIT BALIABIDE

1
COVID-19aren aholku 

orokorrak eta zure kabuz 
egiteko CSDren eta COLEF 

Kontseiluaren jarduerak

2

Sakatu hemen jarduera 
fisikoa preskibatzea nahi 

baduzu, jarraipenik gabe 5 
eta 17 urte bitarte badituzu 

(Osasun Ministerioa): 
onlineko inkesta eta 
gomendioak barne.

3

Txikientzako ariketa-bideoak 
eta hainbat hizkuntzatan 

dagoen “Ana & To” multime-
dia liburua (ANETO proiektua)

4 

COLEF Kontseiluaren jolas 
errazak eta azalduak 

familian egiteko

5

Iruñeko aire zabaleko 
kirolgune berariazkoak

6

Nafarroako Gobernuaren 
gazteentzako aztura 
osasungarrien gida 

(elikadura eta jarduera 
fisikoa).

7

Calisthenics 
(Tom Merrick).

MARTXAN JARRI 
ZURE KONTAGAILUA

NONBAITERA BIDEAN...

ZURE HANKAK BATE-
RIA BAT BAINO HOBE 
Ahal duzun guztietan, 

erabili trizikloak, patinak, 
patineteak edo bizikletak 
mugitzeko, osasunerako 

berebiziko eragina baitute 
baterien edo erregai fo-

silen bidez bultzatutako 
edozein ibilgailurekin alde-

ratuta.  

PASA ITZAZU IA EDOZEIN 
TOKITARA JOATEKO 
(ikastetxera, institutu-
ra, lagunekin egotera, 

senitartekoak bisitatzera, 
kirolgune edo kulturagune 

batera, etab.) 

PAUSOAK ZURE KON-
TAGAILURA. Eguneroko 

gutxieneko helburua: 
10.000 pauso edo egunean 

30 minutu baino gehiago 
“zure hankekin” egindako 

joan-etorrietan

ZENBAIT BALIABIDE

1
Udalaren “Metrominutu” 
app-a (GPS kokapena eta 

Iruñeko interesguneen 
arteko distantziak; distan-

tziak eta joan-etorrien 
denborak kalkulatzen ditu)

2

Iruñeko bidegorrien mapa 
osoa, araudia eta susta-

pen-kanpainak.

3

Eskola bideak

Zure pausoak 
ikastetxera edo 

institutura 
joateko ere 

garrantzitsuak 
dira

Hiri-gimnasioak, 
parkeak, hainbat 

pilotaleku... 
aukera ezin 
hobea dira   

jarduera fisiko 
autonomoa  

egiteko, dohai-
nik eta ia urteko 
edozein ordutan.
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