Abenduak

2-3
2021

Europa
Jauregia
Vitoria-Gasteiz

Euskadiko kirolaren eta
jarduera fisikoaren VII. biltzarra
“Kirol (EKO)sistemaren ezinbesteko egokitzapena”

positivo

EGITARAUA

08:15-08:45 Akreditazioak.

OSTEGUNA
Abenduak 2

08:45-09:15 Sarrera-ekitaldia.

Europa Jauregia

09:30-10:45 I. BLOKEA. KIROL EKOSISTEMAREN OINARRIAK
Esparru-txostena (45 min)
Let ‘s Be Active. Everyone, everywhere, everyday.
Global Action Plan on PhysicalActivity. 2018—2030.
Francisco B. Ortega. Osasunaren Mundu Erakundearen
aholkularia.
Hitzaldia (15 min)
Kirolaren finantzaketa publikoa. Datuen analisia eta horiei
buruzko txosten kritikoa.
Iñaki Ugarteburu. KAIT.
Galderak (15 min)

10:45-11:15
11:15-12:15

Kafea - Fruta.

EZTABAIDA MAHAIA
Kirolaren hainbat arlotako estrategiak eta proposamenak:
jarduera fisikoa sustatzea / eskola-kirola / jarduera fisikoaren
eta kirolaren finantzaketa / kirol-instalazioen parkea.
Euskal alderdi politikoen ordezkariak.
Moderatzailea: Luis Solar.

12:15-13:30

Jakinarazpenak eta esperientziak (5 x 10 min)

13:30-15:00

Atsedena - bazkaria.

15:00-16:45 II. BLOKEA PANDEMIAN SORTUTAKO KIROLEKOSISTEMA EGOKITZEKO ESTRATEGIAK
Hitzaldia (45 min)
2 urteko pandemiaren eragina kirolean eta jarduera fisikoan.
Juan Aldaz. EHU Soziologia fakultatea.
Hitzaldia (20 min)
Kirola ezinbesteko berritzapen garaietan.
Juanma Murua. Kontsultorea eta ekonomista hiri aktiboen
arloan.
Arrakasta izan duen esperientzia (20 min)
Jarduera fisikoaren eraldaketa digitala VOLAVA kirolenpresan.
Joel Balagué. CEO Volava.

EGITARAUA
OSTEGUNA
Abenduak 2
Europa Jauregia

Arrakasta izan duen esperientzia (20 min)
Kirol federatuko online lehiaren esperientzia berritzailea.
Judith Torralba. Euskadiko Gimnastika Federazioa.

16:45-17:15

Kafea - Fruta.

17:15-18:00

EZTABAIDA MAHAIA
Fitness sektoreko kirol-industriak pandemiara egokitzea.
(BE-UP fitness / BPXport / Fundación Estadio)
Moderatzailea: Gerardo Escarza.

09:00-10:45 III. BLOKEA. ETORKIZUNEKO ERRONKAK
Hitzaldia (30 min)
Kirolaren Ekosistema termometroa Espainian.
Alfonso Jiménez. Fundación España Activa.

EGITARAUA
OSTIRALA
Abenduak 3

Hitzaldia (20 min)
Ekitaldiak antolatzea errealitate berriaren aurrean: Kirol
anitzeko 2022ko Europako Triatloi Txapelketa Bizkaian.
Jorge García. FETRIko lehiaketa-zuzendaria.

Europa Jauregia

Hitzaldia (20 min)
GIHak kirol trasformazioaren bultzatzaile eredu gisa.
Ana Vallejo. Sport & Green events kontsultore
independientea.
EZTABAIDA MAHAIA (30 min)
Udal kirolaren erronkak. Kirol zerbitzu eta instalazioen
iraunkortasun ekonomiko eta soziala.
Boni Teruelo / Asier Arevalo / Fernando Tazo / Inma
Martinez-Aldama.
Moderatzaileak: Clemen Sevilla.

10:45-11:15

Kafea - Fruta.

11:15-12:30

Jakinarazpenak eta esperientziak (5 x 10 min)

12:30-13:15

Amaierako ponentzia.
Aldaketa kirolaren gobernantza-estiloan.
Juanjo Álvarez. EHUko Nazioarteko Zuzenbide pribatuko
katedraduna.

Ostiral arratsaldean kirolaren eta inklusioaren jaia egingo dira Santa Barbara
Plazan 17:00tik 20:00etara. Gaituz Sport.

ESPARRU
TEORIKOA

2020ko Tokioko Olinpiar Jokoak bezala, biltzarra atzeratu egin zen
pandemiagatik. Hitzordu garrantzitsuak berreskuratzeko eta Euskadiko
Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren VII. Biltzarra aurkezteko unea da. Bertan,
Euskadin kirola eta jarduera fisikoa elkarrekin bizi eta sustatzen duten eragileen
komunitate osoa bilduko da, jada ezaguna den (EKO) Kirol Sistemaren inguruko
ezagutza eta esperientzia aztertu, ezagutu eta partekatzeko.

I. BLOKEA

Gune hau erabiliko dugu arduradun politikoek kirol-politikak abian jartzeari
dagokionez duten jarrera eta lehentasunak identifikatzeko. Bloke honetan,
alderdi politikoen egungo ibilbide-orria entzungo dugu.

(EKO) KIROLSISTEMAREN
OINARRIAK

Gainera, kanpora begiratu behar dugu, eta gure esparruaren inguruko
planteamendu orokorrak ezagutu. Osasunaren Mundu Erakundearen eskutik,
biltzarrean, Jarduera Fisikoaren Ekintza Plan Globala (2018-2030) aurkeztuko
da.

II. BLOKEA
PANDEMIAN
SORTUTAKO (EKO)
KIROL-SISTEMA
EGOKITZEKO
ESTRATEGIAK

III. BLOKEA
ETORKIZUNEKO
ERRONKAK

Pandemiaren hasierako krisia gaindituta, gure sektorean arrakasta izan duten
kasuak aztertzeko garaia da. Izan ere, kasuotan, pandemiari erantzuten jakin
dute, eta aurrekaririk gabeko kanpoko testuinguru batetik eratorritako baldintza
berrietara egokitu. Erakunde berritzaileen ezagutza baliatu nahi da.

Etorkizunari begiratu nahi diogu, kirolaren eta jarduera fisikoaren ekosistemaren
funtsezko izaeratik abiatuta, pertsonen ongizatearen ekonomia berri baterantz.
Zein dira sektorearen etorkizuna bideratzen duten aukerak?
Horrez gain, 2030 agendako GJHak lortzeko kirolak egiten duen ekarpenaz hitz
egingo dugu.
Gizartean eta lurraldeetan eragin handia duten ekitaldiak sortzeko modu berriak
aurkeztuko ditugu.
Azkenik, tokiko eremura iritsiko gara, kirol-instalazio eta -zerbitzu publikoen
iraunkortasun ekonomiko eta sozialaz eta (EKO)kirol-sistemaren barruan bete
behar duten eginkizunaz hitz egiteko.

PREZIOAK

15,00 €

On line biltzarra

30,00 € 	KAIT bazkideak eta Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren
Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialeko kideak

50,00 €

Gainerako inskripzioak

35,00 €

2021eko abenduaren 2ko osteguneko afaria

KIROLAREN EUSKAL ESKOLA

IZENA EMATEA

Irailaren 1 etik aurrera
1. K
iroleskolako web orrialdearen izen-emate prozeduraren bidez www.
kiroleskola.net
Ondorengo esteka sakatu: Izen-emateak, eta jarraitu urratsak.
• urratsean, topatuko dituzun jarduera guztien artean, hautatu jarduera hau.
• 
Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen zalantzak argitzeko:
944032866 telefono zenbakian edo kiroleskola@euskadi.eus helbide
elektronikoan.
2. Banku transferentzia egin KAITeko K.K.an (2095 0363 51 9116155521 KUTXABANK).
• Izen abizenak gehitu transferentziaren kontzeptuan.
• Matrikula murriztua duten ikasleak matrikula edo zihurtagiria bidali beharko
dute izenemate emailera ere: kiroleskola@euskadi.eus
* Erakunde laguntzaileetako kideek ez dute ziurtagiririk bidali beharko.

WEBGUNEA

HARREMANETAN
JARTZEKO

www.kait-kirola.org

kiroleskola@euskadi.eus
kait@kait-kirola.org
Bezeroen arreta:
TFNOA: 944 032 866
Whatsaap: 688 670 722

KOMUNIKAZIOEN
ETA ESPERIENTZIEN
ARAUAK
LANEN
EZAUGARRIAK

Euskadiko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren VII. Biltzarra 2021eko abenduaren
2an eta 3an egingo da Gasteizko Europa Jauregian. Ekitaldiak hiru ardatz nagusi
izango ditu: kirolaren ekosistemaren oinarriak, pandemiaren eraginez egin
beharreko egokitzapena edo eraldaketa, eta etorkizuneko erronkak. Aurreko
edizioan gertatu zen bezala, komunikazioak eta esperientziak bidaltzeko aukera
dago. Batzorde zientifikoko bi kidek jasotako lanak itsu-itsuan ebaluatzea
bermatzen da.
Txostenen, esperientzien edo komunikazioen arauei buruzko zalantzarik izanez
gero, edo biltzarrari buruzko beste edozein galdera orokor edo antolakuntzakoa
egin nahi izanez gero, kiroleskola@euskadi.eus-era mezu bat bidal dezakezue.

KOMUNIKAZIOAK

Komunikazioak ikerketa original batetik ateratako ondorio orokorrak azaltzeko
erabiliko dira. Pertsona bakoitzak egoki iritzitako komunikazio guztiak aurkez
ditzake. Era berean, ez dago inolako mugarik egile-kopuruari dagokionez.
Komunikazioek gutxienez 400 eta gehienez 2.000 hitz (erreferentziak barne)
izango dituzte, eta testu honetan deskribatutako oinarrizko arau batzuk
errespetatu beharko dituzte. Araudi hori betetzen ez duen komunikazio oro
kanpoan geratuko da.
Komunikazioaren antolaketari dagokionez, azaldutako puntuak errespetatzea
gomendatzen da, hala ere, aurkeztu nahi den ikerketa motaren arabera beste
egitura mota batzuk onar daitezke. Erreferentziak idazteko, APA 6th edition style
erabili behar da. Biltzarrean lanak aurkeztu eta partekatu ondoren, izena eman
duten egileek komunikazio edo esperientzia bat aurkeztu izanaren ziurtagiria
jasoko dute. Beraz, ziurtagiri bat jasotzeko beharrezkoa izango da biltzarrean
izena ematea eta bidalitako proposamena aurkeztea, bai komunikazio bat bada,
bai esperientzia bat bada.

ESPERIENTZIAK

Esperientziak praktika arrakastatsuak edo berritzaileak azaltzeko erabiliko dira.
Pertsona bakoitzak egokitzat jotzen dituen esperientzia guztiak aurkez ditzake.
Era berean, ez dago inolako mugarik egile-kopuruari dagokionez.
Esperientziek 2.000 hitz izango dituzte gehienez (erreferentziak barne), eta
oinarrizko arau batzuk errespetatu bete dituzte. Araudi hori betetzen ez duen
komunikazio oro kanpoan geratuko da. Erreferentziak idazteko, APA 6th edition
style erabili behar da.
Biltzarrean lanak aurkeztu eta partekatu ondoren, izena eman duten egileek
komunikazio edo esperientzia bat aurkeztu izanaren ziurtagiria jasoko dute.
Beraz, ziurtagiri bat jasotzeko beharrezkoa izango da biltzarrean izena ematea
eta bidalitako proposamena aurkeztea, bai komunikazio bat bada, bai esperientzia
bat bada.

ARAU
OROKORRAK

Oro har, lanak euskaraz eta gaztelaniaz aurkez daitezke, baina ez da ixten beste
hizkuntza batzuetan aurkezteko aukera. Kasu horretan, eskertuko litzateke
komunikazioa edo esperientzia aurkezteko hizkuntza aldez aurretik jakinaraztea,
itsu-itsuan ebaluatzeko aukerak zehaztu ahal izateko.
Biltzarrean aurkeztu nahi diren komunikazioak eta esperientziak kiroleskola@
euskadi.eus helbidera bidali beharko dira 2021eko irailaren 15eko 24:00ak
baino lehen.
Gogoratu oinarrizko arauak betetzen ez badira edo lanak epez kanpo bidaltzen
badira, lan horiek ez direla ebaluatuko eta baztertu egingo direla.
Arduradunari bidaltzen zaion Word dokumentuak lanaren izenburuaren izena
izan beharko du. Behin jasotakoan, bi aldiz ebaluatuko da, itsu-itsuan (egileen
izen-abizenak ezagutu gabe). Beraz, txostenetatik kanpo utzi beharko da egileei
buruzko aipamen oro, edo euren identitatea azalaraz dezaketen zatiak.
Antolatzaileek 2021eko irailaren 30a baino lehen jakinaraziko diete egileei, posta
elektroniko bidez, euren komunikazioak eta esperientziak onartzen dituzten ala
ez. Behin lana onartuta, egileek izena emateko aukera izango dute, eta 2021eko
urriaren 1etik 31ra bitarteko epea izango dute horretarako. Lana aurkezteko
nahikoa izango da egileetako batek izena ematea.Ziurtagiria biltzarrean izena
eman duten egile guztiei emango zaie.
Bidalitako eta onartutako lan guztiak webgunean inskribatutako pertsona
guztien eskura egongo dira.
Bestalde, antolakuntzak lan guztiak ISBNrekin liburu digital eta fisiko batean
argitaratuko direla bermatzen du. Egile batzuek uko egiten diote euren
komunikazioa (edo esperientzia) liburu digital batean argitaratzeari, besteak
beste, artikulu zientifiko gisa aldizkari batera bidali nahi dutelako. Errealitate
horren aurrean, egileren batek bere proposamena liburuan argitaratzea nahi ez
badu, lana argitaratzeari uko egiten diola jakinarazi beharko du onarpen-mezua
jasotzen duenean.
Komunikazioak edo esperientziak aurkezteko, honako esteka honetan eranskin
bakoitzeko
txantiloi
editagarriak
word
bidez
deskarga
daitezke:
https://drive.google.com/file/d/1DjQGTVoHOr1LXOASUnOc6OFVQXfMey8-/
view?usp=sharing

ERANSKINA
KOMUNIKAZIO ETA
ESPERIENTZIAK
IDAZTEKO ARAUAK

• Formatua: lerroarteko espazio bat, Times New Roman 12 letra-motarekin.
• Dokumentuaren marjinak: 2,5 marjina guztietarako.
• 
Paragrafo guztiak tabulazio bidez hasi beharko dira. Ez da utzi behar
Paragrafoen arteko tartea, tituluen kasuan izan ezik, horiek etorri egin behar
baitute. Aurretik espazio bat dute.
• Orrialde-zenbakia sartu behar da beheko eskuineko aldean.
• Lanaren izenburua letra lodiz, erdian jarrita eta letra larriz idatzi beharko da.
Atal bakoitzaren izenburua, bestalde, letra lodiz idatziko da. Ezkerrean eta
minuskulaz. Azpitituluak egonez gero, letra lodirik gabe eta letra etzanez
idatzi behar da, ezkerretara lerrokatuta eta letra xehez. Ez zenbakiak erabili
behar dira atalak identifikatzeko.
• Egileen zerrenda tituluaren ondoren aurkeztu beharko da. Nagusia, biribila eta
xehea, lehenengo abizenak jarraian dituela izenarena. Jarraian, bakoitzaren
lantokia zehaztu behar da egilea. Halaber, egile baten helbide elektronikoa
sartu behar da. Edo egilea, komunikazioetarako.
• 
Laburpenak 150 hitz izango ditu gehienez, eta bertan zehaztuko da
Komunikazioaren, metodologiaren eta emaitza eta ondorioen helburua
Esanguratsuagoak.
• Gehienez 5 gako-hitz markatuko dira, izenburua osatzen duten hitzak.
• Txostenaren egiturari dagokionez, egitura jarraitzea eskatzen da. Txantiloian
markatuta, baina beste egitura mota batzuk onartuko dira.
• 
Taulak eta irudiak txertatuz gero, leku egokian jarri behar dira, dagokion
deskribapena eta azalpena (goiko aldean, taulak eta beheko aldean
irudietarako).
• Erreferentzietarako frantsesezko modua erabili behar da. Honako hauek baino
ez dira egin behar: Testuan aipatutako dokumentuak aipatzea.
• Hurrengo orrialdean txostenerako oinarrizko txantiloia sartu da.

ERANSKINA
KOMUNIKAZIOAREN
EZAUGARRIAK

IZENBURUA
Abizenak, Izena*Abizenak, Izena**Abizenak, Izena***
*Erakundea
**Erakundea
***Erakundea
Jakinarazpenetarako posta elektronikoa:

Laburpena: 150 hitz, gehienez.
Gako-hitzak: bost gehienez.

Komunikazioek gehienez 2.000 hitz izan beharko dituzte.
Sarrera (helburuak eta xedeak amaieran aipatu)
Metodologia (parte-hartzaileak, teknikak eta tresnak, prozesuak eta analisia)
Emaitzak
Eztabaida
Ondorioak
Erreferentziak

ERANSKINA
ESPERIENTZIAREN
EZAUGARRIAK

IZENBURUA
Abizenak, Izena*Abizenak, Izena**Abizenak, Izena***
*Erakundea
**Erakundea
***Erakundea
Jakinarazpenetarako posta elektronikoa:

Laburpena:150 hitz, gehienez
Gako-hitzak: bost gehienez.

Esperientziak 2.000 hitz izango ditu gehienez.
Sarrera (helburuak eta xedeak amaieran aipatu)
Parte-hartzaileen motak eta kopurua
Instalazioak
Erakunde parte-hartzaileak
Giza baliabideak
Baliabide materialak
Esperientziaren deskribapena
Balorazioak eta ondorioak
Informazio gehiagorako estekak
Erreferentziak

positivo

negativo

