
Ariketa fisikoa maiz 
egiteak, behar adina 
urtez, bizi-itxaropena 
7 urte bitarte luzatu 
dezake, oro har, 
bizi-kalitate hobeaz 
ere. Halaber, pertso-
nen artean elkarrera-
gin sozial handiagoz 
egindako ariketa 
fisikoak eta kirolak 
eragin are nabaria-
goa izan dezakete 
bizi-itxaropenean eta 
bizi-kalitatean.  

Osasunaren Mundu 
Erakundeak 18 eta 
64 urte bitarteko 
pertsona guztientzat 
gomendatzen du 
neurrizko jarduera 
fisiko aerobikoa egi-
tea gutxienez 150 eta 
300 minutu bitarte 
astean, edo jardue-
ra fisiko aerobiko 
bizia bada, 75 eta 150 
minutu bitarte, edo 
bi mota horietako 
jarduerak modu ba-
liokidean uztartzea.   

Ariketa fisikoa 
handitzea erretzeari 
uztea bezain onu-
ragarria da hainbat 
gaixotasunek eragin-
dako heriotza-tasa 
murrizteko. Erretzeari 
uzteko unea da!

Kontsultatu 
osasun-langileekin 
gida honetako pro-
posamenak egiteko 
balizko kontraindi-
kazio pertsonalik 
ote dagoen. Honako 
galdetegi motz ho-
nek kontraindikazio 
horiei antzematen 
lagundu zaitzake.

OMEaren 
gomendioak 
(2020)

Zientzia: ariketa, 
medizina bi-
kaina.

Zientzia: ariketa 
eta bizi-itxaro-
pena

Zientzia: osasu-
nean eragin 
handiena duten 
kirolak

Sarbidea PAR-Q 
+ galdetegira

KONTUAN 
HARTU

AHOLKU OROKORRAK

1. Gida hau 50 eta 69 urtera arteko pertsonei zuzenduta dago. Alabaina, adin hori orientagarria 
izanen da, eta baldintzatzaile nahiz eragile pertsonalen arabera, hainbat lagunentzat erabilga-
rriago izan daiteke gomendatzen denaz bestelako kronologia duen gida bat erabiltzea. Baloratu 
horrelako hautu partikularrak ariketa fisikoaren eta osasunaren inguruko profesionalekin.

2. COVID 19aren ondoriozko gaixotasun biriko bat baduzu gaur egun, edo berriki sendatu ba-
zara, osasun-profesional 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. Seguru asko, gehiegizko irregulartasuna osasungarria baino kaltegarriagoa da orga-
nismoarentzat; eta beti da hobea gutxi egitea, baina erregulartasunez (baita gomendioen azpi-
tik 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.

50-69 URTE BITARTE
• Aktibo ez dauden edo jarduera fisiko gutxi egiten duten pertsonak. 
• COVID-19aren 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
(Norbanakoak egin behar du, edo testa osatzeko gaitasunik ez  
duten pertsonen kasuan, haien tutoreak edo zaintzaileak)

Aurreko astean, zenbat aldiz egin duzu, guztira 30 minutuz edo 
gehiagoz, zure arnasketa-erritmoa handitzeko jarduera fisiko 

nahikoa? (*)1 (*)Horrek barne har dezake kirola, ariketa fisikoa eta ibi-
laldiak pauso arinean edo bizikletaren erabilera, aisialdi gisa edo leku 
batetik bestera joateko. Ez lirateke aintzat hartu behar etxeko-lanak 
edo zure lanaren parte diren beste mota bateko jarduera fisikoak. 

ZURE ERANTZUNA

Asteko egun 
guztietan

Astean 3 eta 6 
egun bitarte

Astean 0 eta 2 
egun bitarte

Zorionak, bide onean zaude!
Seguru asko, Osasunaren Mundu Erakun-
deak zure adinerako egiten dituen gomen-
dioak erdiesten ari zara, saia zaitez astero 
neurrizko jarduera fisiko aerobikoa gutxienez 
300 minutuz egiten. Zure osasunak esker-
tuko dizu.

(1): Galdera hemen baliozkotua: Milton, K; FC Bull and A.Bauman (2010). Reliability and validity testing of a sin-
gle-item physical activity measure. British Journal of Sport Medicine. DOI 10.1136/bjsm.2009.068395.

Hara, ez da nahikoa!
Gutxienez astero 150 eta 300 minutu bitarte-
ko jarduera fisikoa egiten ez baduzu, lanari 
ekin beharko zenioke. Saia zaitez. Kirol-ikas-
taroetan izena emateak eta gida honek 
lagunduko dizute.

Ene, asko hobetu behar duzu!
Egiten duzun jarduera fisikoa ez da nahikoa, 
egoera aldatzen saiatu behar duzu. Lehen 
helburua: Astean 150 minutu. Ez da denbora-
rik galdu behar, pixkanaka. Kirol-ikastaroetan 
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, SAIA 
ZAITEZ EGUNEAN 8 

ORDU BAINO GEHIAGOZ 
ESERITA EDO ETZAN-

DA EZ EGOTEN. Ariketa 
fisikoa maiz egiteak bizi-
modu sedentario horrek 
zure osasunerako dituen 
arrisku garrantzitsuei au-

rre egiten lagunduko dizu. 
Bizikleta eliptiko txikiak, 

bizikletak eta idazmahai-
ko stepper-ak eraginko-
rrak izan daitezke eserita 
zauden bitartean ariketa 
fisiko minimoa egiteko. 

BETE ITZAZU EGUNERO 
BI OHITURA OSO ERRAZ 

HAUEK. Lehena. Zure 
etxebizitzara sartzeko 

igogailua baduzu, baina 
oinez igo bazaitezke, egin 
ezazu astean ahal duzun 
guztietan (egun batzue-

tan bitan edo gehiagotan 
jarraian igo ditzakezu). 
Bigarrena. Mugikorrera 

deitzen dizuten aldiro, ibil 
zaitez etxean barna deiak 
iraun bitartean. Egunero 
5-6 dei jasoz gero, batez 

beste 5 minutukoak, guz-
tira 30 minutuz ariketa fi-
siko arina eginen zenuke. 
Beti da hobe zerbait ezer 

ez baino.  

ETXEKO ARIKETA FISI-
KOA ZURE LAGUN MINA 
DA KONFINATUTA EGON 

BEHAR BADUZU. 

ZENBAIT BALIABIDE

1
Zure mugikorrerako 

doako app-ak, eserita 
ematen duzun denbora 
kontrolatzen eta murriz-

ten laguntzeko.

The Work Break Timer

Chairless-Smart Sitting

2
Youtube kanalak ariketa 

fisikoa egiteko.

Le Bal (Dantza)

Marta Baena (Yoga)

Kárate Do

3

Ariketa fisikoari buruzko 
gomendioak etxe-konfina-

menduan 
(Esteban Gorostiaga).

4

Egin ezazu zure Aste-
roko-Plana zure kontrola 

eta jarraipena egiteko 
Osasun Ministerioaren 

fitxa hauekin: 18 eta 65 
urte bitarte.

5

Desgaitasuna eta dibertsi-
tate funtzionala duten 

pertsonendako ariketak.

Dibertsitate funtzionala

Desgaitasuna dutenendako 
ariketei buruzko OMEren 

gomendioak

6

Pilates etxean  
(Navarra TV).

PARKEETAN, KALEETAN, 
HIRI-GIMNASIOETAN...

HIRI-INGURUNEA KI-
ROLGUNE ITZELA DA 

(365 egunez / 24 orduz). 
Hiri-gimnasioak, parkeak, 
pilotaleku asko eta beste 
hiri-espazio batzuk auke-

ra ezin hobea dira nork 

bere kasa jarduera fisikoa 
egiteko, doakoa eta ia 

urteko edozein ordutan.  

XEDE HARTU BO-
RONDATEZ LAGUNT-
ZEA, EDO LAGUNDUA 
IZATEA, PASEATZEN 

DUZUN BITARTEAN. Iru-
ñeko hainbat entitatek 
eta ekimenek gizartean 

garrantzi oso handia 
duten aukera horiek 

eskaintzen dituzte zure 
organismoa prestatzen 

duzun bitartean.

ZENBAIT BALIABIDE

1
Iruñeko kirol-baliabide 

itxien eta aire zabalekoen 
geolokalizazioa  
(GeoPamplona)

2

Xede hartu laguntzea edo 
lagundua izatea paseatzen 

duzun bitartean, beste 
aukera batzuen artean.

Donibaneko ituna

Iruñeko Boluntariotza 
Geriatrikoa

3

Sakatu hemen jarduera 
fisikoa preskribatzea nahi 
baduzu, jarraipenik gabe 
eta 18 eta 64 urte bitarte 

badituzu (Osasun Ministe-
rioa): onlineko inkesta eta 

gomendioak barne

4
Ibilaldi osasungarriak 

Nafarroako Ospitalegu-
nearen inguruetan

5

Iruñeko eta Iruñerriko 
ibilaldi osasungarrien gida, 
EPOC duten gaixoentzat 
(ibilaldia nahieran funtzio 
berria duen App-a barne).

6

MOOTIV app-a (Entrena-
tzaile pertsonal adimen-

tsu a, osasunera bideratuta, 
edozein kirolgunetarako).

Mootiv Adroid

Mootiv IOS Apple

NONBAITERA BIDEAN...

MAIZ PASEATZEAK ASKO 
LAGUNTZEN DU, BAINA 
ZURE ELIKADURA ETA 

BIZIMODUAREN ZENBAIT 
ALDERDI KONTROLATU 

BEHAR DITUZU. Ba al 
zenekien 60 minutuz pa-

seatzeak 170 kcal (gizonak) 
eta 155 kcal (emakumeak) 
inguruko kaloria-gastua 

eragiten duela? 125 ml-ko 
zaporezko jogurt batek 
baditu 115 kcal inguru. 

ZABORRA EDUKIONTZIRA 
BOTATZERA ZOAZENEAN, 

BUELTA HANDIAGOA 
EMAN. Aprobetxatu itzazu 

zure aldizkako irteerak 
edukiontzira, urrunago 
dauden guneetara joa-
nez, noizean behin, zure 
kontagailuan minutu/

pausu gehiago irabazteko.  
Helburua, adineko pertso-
nentzat, sedentarioentzat, 

obesitatea dutenentzat, 
edo mugikortasun-arazoak 
dituztenentzat: gutxienez 

5.000 pausu egunean.    

MARTXAN JARRI ZURE 
KONTAGAILUA

ZURE SENITARTEKOAK 
BISITATZEN DITUZU-

NEAN, SAIA ZAITEZ 20-30 
MINUTU LEHENAGO IRTE-
TEN. Denbora hori, eginen 
dituzun bisita askotarako 

bidean, aprobetxatu 
dezakezu “ariketa-aldiak” 

egiteko.

PARTEKATU ITZAZU ETA 
ZOAZ DOAKO LIBURUEN 

BILA IRUÑEKO ETA 
IRUÑERRIKO EDOZEIN 
LEKUTARA Izan zaitez 

“Bookcrossing” munduko 
Komunitateko kide eta 
aprobetxa itzazu zure 
irteera aktiboak zeure 
buruari irakurketa-une 
ahaztezinak oparitzeko.

ZENBAIT BALIABIDE

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

Iruñeko interesguneen 
arteko distantziak; dis-

tantziak eta joan-etorrien 
denborak kalkulatzen 

ditu)

2

Erraz kalkulatu zure 
ahaleginen bizitasuna –

gomendagarria Borg 
Eskalako 3 eta 5 bitarte– 

3

Bookcrossing ekimenak 
(“mugi zaitez zure liburu 

gogokoengatik”) 

Bookcrossing.com

Iruñerriko 
Mankomunitateako 

Bookcrossing-a

4

Iruñeko bidegorrien mapa 
osoa, araudia eta susta-

pen-kanpainak. 

5
Ariketa objektiboki 

erregistratzeko app-ak 
(urratsak-km-kaloriak).

Google Fit

Fitbit

Podometroa

6

Ibilaldiak eta paseoak 
adinekoentzat eta 

erretiratuentzat

El Roble Ibiltarien Elkartea 
(Tel. 948-151243)

Aitonak Mendi Kluba 
(Tel. 948 230348)

Zure senitartekoei 
bisitak egiteko 

pixka bat lehena-
go irtenda, arike-
ta fisikoa egiteko 

aprobetxatzen 
ahal duzu.

Probatu al dituzu 
noizbait bizikleta 
eliptiko txikiak, 
bizikletak edo 
mahaigaineko 
steppers-ak?

Bihurtu zaitez 
Bookcrosser, 

irakurketa-une 
ahaztezinak 

aktiboki bilatzen 
dituena
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