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Funtsezko 

printzipioak 
Biztanleen osasunaren inguruko azterketa egin 

Ariketa fisikoaren definizio zabala erabili  

Sektore askoren parte hartzea lortu: osasuna, 
hezkuntza, hirigintza, garraioa, trafikoa, 
arkitektura, enpresak, elkarteak, etab.  

Ingurunea hobetu ariketa fisikoa egiteko 

Programak herritarrek adierazitako 
beharrizanetan oinarritu  

 ekitatea hobetu 

Eskuragarri dagoen aukera onena erabili 

¿Qué funciona 

en el fomento 

de la actividad 

física? 

Estrategias 
Recomendadas 

Actividad 
física 

 

OSASUN 
PUBLIKOA 

KIROL 
SERBITZUAK 

UDALETZEAK 

IKASTETZEAK 

ELKARTEAK 

OSAKIDETZA 

Abordaje de la 

 AF  

desde una 

perspectiva 

comunitaria 
Son las diferencias en salud que son 

innecesarias y evitables y que además 
se consideran injustas 

 

Desigualdades en salud 
Equidad en salud: 

igualdad de 

oportunidades. 



Ariketa fisikoan inbertitzearen onura 
ekonomikoak erakutsi 

 

 

Funtsezko 

printzipioak 
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http://lapipe.bligoo.com/perfil-del-entrenador-en-los-distintos-procesos-de-ensenanza-aprendizaje-del-voleibol-autor-p


Talde lana 

Zutik geratu diren pertsonak eta eserita geratu direnak: 

 

 Betetzen ote dituzue gomendatutako gutxieneko AFak?  

Zenbatek ez dute betetzen gomendatutako gutxieneko AFak?  

Zergatik? 

Hausnartu dezagun 



Osasunaren adierazle sozialak 

Pertsonak 

sortu 

bizi  

harremanak 

Izateko gizarte baldintzak  

 

beren osasunean eta komunitatearenean 

eragiten dutenak 



Fuente: Hugh Barton and Marcus Grant (2006), drawing on Whitehead and Dahlgren (1991) and Barton (2005) 

ALDAGARRIAK  

ALDAEZINAK 

AFaren praktika oso baldintzatzen 

dute adierazle sozialek… 

Osasunaren adierazle sozialak 

INGURUNE 
MAKROA 

INGURUNE 
MIKROA 



Ingurune 
makroa 

Erakusgarriak 

Ingurune 
eraikia 

Berdeguneak 

Garraioa 



•- Bizimodu aktiboa 
eramateko aukerak 
eskainiz 

•- Bizimodu aktiboa 
zailtzen duten oztopoak 
desagerraraziz, 
ingurumen izaerakoak 
barne, esate baterako, 
klima eta topografia. 

•Edozein pertsonak duen 
aukerarik errazena 
osasuna zaintzeko 
jokabidea denean 
lortzen da arrakasta. 

AF 
eguneroko 
bizimoduko 

ohitura 
bihurtzea 
sustatu: 

Ingurune 
eraikia 



•Hiri garapen trinkoa. Hiri garapen berria dagoeneko 
baden batean txertatzeak saihestu egiten du hiri 
barreiadura. Eta oinez eta txirringaz ibiltzea 
ahalbidetzen du. 

Garraio aktiboa sustatzen 
dute etxebizitzen 

dentsitatearen hazkundeak 
eta hiri espazioaren erabilera 

mistoak. 

Ingurune makroa 

Ingurune 
eraikia 



• Helmugen arteko tartea 500 metro baino 
txikiagoa bada, hau da, oinez 5-10 minutuan 
egiteko modukoa bada, oinez egiteko tartea 
dela esan dezakegu. Txirringaz: 3km-ra iristen ez 
diren tarteak egiteko. 

Kalean modu koadrikulatuan 
diseinaturik, oinez eta txirringaz 

ibiltzea sustatu daiteke, 
konektibitate handiagoa 

sortzen, trafikoaren abiadura 
moteltzen eta helmugen arteko 

tarteak laburtzen laguntzen 
baitute. 

Ingurune 
eraikia 



• Aisialdi aktiborako 
instalazioez hornituriko 
espazio publikoak, era 
guztietako pertsonek 
erabiltzeko eta 
erabilera asko 
emateko.  

Aisialdi 
aktiborako 

egokiak 
diren 

espazio 
publiko 
irekiak 
sustatu: 

www.Esto no es un solar.wordpress.com 

Ingurune makroa 

Ingurune 
eraikia 



Espazio publikoak instalazioez hornitu beste jarduera batzuk 
egin ahal izateko, esate baterako, saskiak, kantxak edo/eta 

joko zelaiak.  

Ingurune makroa 

Ingurune 
eraikia 



Espazio publikoak oinezkoentzako eta 
txirringentzako bideez hornitu. 

Ingurune makroa 

Instalazioen 
erosotasuna 
ibiltzeko 
(espaloiak, 
xendrak)   

Ingurune 
eraikia 



estetika 

Kale 
erakargarriagoak 

Argiztapena, 
irisgarritasuna, 
segurtasuna …  

Ingurune makroa 

Ingurune 
eraikia 



dendak 

parkeak 

Ingurune makroa 

Ingurune 
eraikia 

helmugen irisgarritasuna 



Irisgarritasuna berdeguneetara 
 

Berdeguneen eta oinezkoen eta txirringa bideen arteko lotura  

Ingurune makroa 

Berdeguneak 



• Garraio publikoaren 
sistema egoki batek 
luzatu egiten ditu 
herritarrak oinez edo 
txirringaz egiteko prest 
dauden tarteak. 

Garraio 
publiko 
egokia 

eta 
erosoa 
sustatu : 

Robert Wood Johnson Fundation. HOW DOES TRANSPORTATION IMPACT HEALTH? 

Garraio publikoa erabiltzen 

duten pertsonen % 30ek 

egunean ariketa fisikoa egiteko 

30 minutu baino gehiago 

lortzen dute 

Egunean batez beste 19 

minutuz ibili ohi dira garraio 

publikoa erabiltzen dutenak. 

Ingurune makroa 

Garraioa 

 



Oinez edo txirringaz dabiltzanen kopurua handitzeak segurtasuna ematen du 
errepidean, eta gidariek eremu hauetan barrena gidatzen dutenean kontu 

handiagoa izatea dakar. 

Ingurune makroa 

Transporte 

 



• Itxarote denbora horiek luzeegitzat jotzen 
badituzte, oinezkoek eta txirrindulariek 
errazago ez diete kasurik egiten seinaleei 
(eta handitu egiten da ezbeharren arriskua).  
 

Garraio aktiboa 
ahalbidetzen da 
bidegurutzeetan 

oinezkoentzako eta 
txirrindularientzako 
itxarote denborak 

murriztuta.  

Ingurune makroa 

Garraioa 

 



• Handitu egiten da lanera 
txirringaz doazen pertsonen 
kopurua. 
 

Tasen 
kobrantza 
hirigunean 

autoa 
erabiltzeagatik 

Ingurune makroa 

Garraioa 

 



Ingurune 
mikroa 

Erakusgarriak 

Lan baldintzak 

Hedabideak 

Esku hartzeak maila 
komunitarioan 

Eskolak 
Aisialdia eta kirola 



promoción de la salud en el lugar de trabajo  

reducir costos médicos y relacionados con 
el absentismo laboral en un 25-30% durante 

un periodo promedio de unos 3,6 años.  

una reducción media del 27% en las ausencias por 
enfermedad 

una reducción media del 26% en los costos de asistencia sanitaria; 

una reducción media del 32% en las indemnizaciones por accidente de trabajo 
   y por discapacidad; 

un ahorro medio con relación a los costes de entre US$ 5,81 y US$ 1,00. 

Ingurune mikroa 

Lan baldintzak 

Ariketa fisikoa eta lanaldian zehar 

ariketa fisikoa egiteko denbora 

sustatuko dituen programa 

egituratuta. 

 AF egiteko aukerak eman atsedenaldietan  

o Osteratxoak egiteko taldeak sortu 

o Lantokiaren inguruko bideen mapa bat sortu, joan-etorrien denborak 

adieraziz 

 Walk-and-talk bilerak proposatu. 

 Lantokira txirringaz joateko bideen mapa bat argitaratu, bide horiek egiteko 

denbora barne. Txirringak eskaini laneko joan-etorriak egiteko.  

   

 . Mezuak posta elektronikoaren, web orriaren, kartelen eta besteen bidez 

helarazi 

Eskaileretarako sarbideak hobetu 

eta seinaleez hornitu 

 Eskaileren erabilera sustatzeko kanpaina (hitzaldiak, kartelak, etab.)  

Lantokian fitness egiteko eremu bat 

txertatu, edo daudenak hobetu 

 Dutxak eta aldagelak izateko aukera eman.  

 Langileek inguruko elkarteetan beherapenak izateko aukera.  

  



Herritar askorengana iritsi daitezke aski 
kostu apalarekin  

Ahal handia dute osasunaren 
portaerarekin zerikusia duten 
komunitateko arauetan eragiteko, 
baita ariketa fisikoan ere. 

Oso gutxitan frogatu daiteke haien 
eragina herritarren portaeran. 

Kanpainak eraginkorrak dira gai 
baten inguruan sentsibilizatzeko, eta 
osagai baliagarria izan daitezke esku 
hartzeen sorta integral batean.  

Ingurune mikroa 

Hedabideak 



Ingurune mikroa 

Esku hartzeak maila 

komunitarioan 

Prozesu komunitarioa 

Komunitateko eragileek komunitate 
bateko osasunean erabakigarriak diren 
faktoreak aztertuko dituzte. Prozesu horrek 
komunitateak esku hartzeko 
mekanismoak aurreikusten ditu.  

Parte hartze komunitarioa 

Komunitate bat inplikatu beren osasun 
alorreko beharrizanei erantzungo dieten 
prozesu komunitarioak aztertzeko, 
diseinatzeko, abiarazteko eta 
ebaluatzeko.  



Ingurune mikroa 

Eskolak 

Hezkuntza fisikoko ikasketa 
planari curriculum hornidura 

gehitu 

Ikasleei aukera eman nola 
geletan hala atsedenaldietan 

aktibo izateko 

Joko zelaiak eta gimnasioak 
ireki komunitate osoak erabili 

ahal izan ditzan 

Eskoletara garraio aktiboa 
sustatu 



Ingurune mikroa 

Eskolak 

Azpiegiturak sortu edo 
hobetu (txirringentzako 

aparkalekuak)  

AF sustatzeko programak 
egin (egun batez eskolara 

oinez, txirringa eguna, 
AFaren onurak azaltzeko 

hitzaldiak …), nola ikasleei 
hala familiei zuzenduak.  Kanpainetan hainbat 

sektore inplikatu. Nola 
ikastetxekoak (ikasleen eta 

irakasleen elkarteak, 
gurasoen elkarteak, etab.) 

hala kanpokoak 
(udaletxeak, dendariak, 

elkarteak, etab.) 



Reorientación de la financiación pública hacia AF 

Reforzar la infraestructura deportiva local 
 

Establecer vínculos entre los diversos proveedores de deporte y entre 
éstos y los sectores relacionados con el deporte a nivel local 
(educación, ocio, bienestar, trabajo, cuidado de la salud...) 

Ingurune mikroa 

Aisialdi eta kirolerako 

azpiegitura 

deportes competitivos y de élite 

actividad física beneficiosa para la salud 
dirigida a todas las personas 



Norberaren 
jokabideak 

Erakusgarriak 

Lehen mailako 
arreta 

Egiturak (eskailerak) 



Pertsona ez aktiboak identifikatu 

AFBSren onuren berri eman MOEren gutxieneko 
gomendioen arabera 

Motibazioaren egoera zehaztu (portaeraren 
aldaketaren inguruko teoriak) 

Deribazioa AFaren orientatzailearengana 

(komunitatea)  
 

jarraipena 

Norberaren 
jokabideak 

Lehen mailako arreta 



Norberaren 
jokabideak 

Azpiegiturak (eskailerak) 

Disuasio-mezuak 
erabakiak hartzeko 

guneetan (igogailuaren 
ondoan)  

Mezu motibagarriak 
eskaileren ondoan 



Eta orain zer? 

Ariketa fisikoa eguneroko bizimoduaren osagarri izatea. 

Osasunaren eta kirolen sektoreen eta bazkide berrien 
(hirigintza, enplegua, garraioa, hezkuntza, ongizatea, 

elkartea, etab.) arteko aliantzak lortzea bizimodu aktiboaren 
era askotako dimentsioak kapitalizatzeko.  

Ikerlanaren helburua da  

Ekintzek ariketa fisikoaren praktikan eta 
ingurumen alorreko adierazleetan duten 

eragina jakitea 

Ezagutzak eta jardunbide egokiak 
transferitzeko eta hedatzeko modurik 

onenak bilatzea.  



Edozein pertsonak duen aukerarik errazena aukera 

aktiboena denean lortzen da arrakasta. 

 



Mila esker 

Aitziber Benito Pérez de Mendiola 

a-benito@ej-gv.es 


