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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua KIROL-ESKALADA 

Maila LMH 6 Saio-kopurua 10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (berdez) 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 

 
Elkarlaneko 

ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 
 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 
 
 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan ziurgabetasun-inguruneko ekintzen dominioa lantzen da — bosgarrena 
sailkapenean—, eta helburu nagusiak dira ikasleek hainbat ingurune aldakorretan mugitzen 
ikastea, eta beren buruarenganako konfiantza eta segurtasuna areagotzea. 

Ekintza motor hau aukeratu da dominio hori lantzeko: kirol-eskalada. Kirol-eskaladan, mendi 
batean edo natura-ingurune batean kokaturiko espazio bertikal bat (horma bat) gainditzea da 
eginkizun nagusia. Grabitatearen kontrako borroka edo jolasa da eskalada. Eta jolas horretan, 
soilik gorputzak eskaintzen dituen laguntzak onartzen dira igotzeko eta aurrera egiteko; hau da, 
laguntza artifizialak (soka, mosketoiak, ainguraketak,...) ez dira onartzen eskalada mota horretan, 
eta erorketetan segurtasun-tresna gisa erabili ahalko dira soil-soilik.  

Kirol-eskaladako jarduerek gaitasun motorra garatzen laguntzen dute, batez ere ziurgabetasun-
inguruneetako espazio bertikaletan segurtasunez mugitzeko gaitasuna. Halaber, oso ekintza 
aproposak dira berdintasuna bultzatzeko. Izan ere, aukera ematen dute mutilak kirol-jardueretan 
hoberenak direla ukatzeko, ikasleek argi ikusten dutelako denek dituzten aurrezagutzak kasu 
gehienetan berdintsuak izaten direla. Horrez gain, denbora librea betetzeko aukera paregabea 
eskaintzen zaie, kirol-eskaladako jardueren bidez, jarduera fisikoa egiteko ohitura hartzen 
laguntzen zaielako ikasleei. Hasieran, rokodromoan landuko dute eskalada, baina gero edozein 
natura-ingurunetan egin ahalko dutenez, naturan bizitako jarduera zirraragarria eta motibagarria 
bihurtuko da, haien bizitzako une askotan praktikatu ahalko dutena. 

Eskaladako jardueren bidez, hausnarketa sustatzen da, ikasleek etengabe kontzentratu eta 
erabakiak hartu egin beharko baitituzte espazio bertikala gainditzeko. Izan ere, ikasleek horma 
irakurri eta interpretatu egin beharko dute, eta pentsatu eta erabakiak hartu (oinekin zapaldu, 
eskuekin eutsi, mugitu eta igo). Halaber, eskaladako jarduerek ikasleen arteko elkarlana eta 
erantzukizuna areagotzen laguntzen dute, gehienbat sokarekin eskalatzean bikotearen 
segurtasuna beren eskuetan izaten delako. Era berean, eskaladari esker, ikasleek aukera izango 
dute ingurune bertikaletan norberak dituen mugimendu-aukerak ikertzeko, beren egoera fisikoaz 
jabetzeko eta beren gorputzaren kontzientzia hartzeko. Azkenik, beldurrari aurre egiten, 
autokontrola lortzen eta emozioak kudeatzen ikasten laguntza paregabea ematen dute 
eskaladako jarduerek. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 

Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Eskaladako 
jardueretan zeharka 
egitean eta gora 
igotzean ikusizko 
informazioa, eskuen 
eta oinen euskarriak 
eta oreka hobetzea, 
espazio bertikaletan 
segurtasunez 
mugitzeko.  

 

 

1. Ezezagunak eta 
zalantzagarriak diren 
ingurune 
askotarikoetan 
egokitzea 
lekualdatzeak eta 
jauziak. 

 

 
3. Gorputza zenbait 
jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, 
erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz. 

 
 

Bide bat igotzean, 
eskuen eta oinen 
euskarriak 
eraginkortasunez 
erabiltzen ditu. 
 
Eskalatzean, ikusizko 
informazioa baliatzen 
du ibilbidea 
interpretatzeko. 

 
 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-
orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria 

Eskaladako teknika 
hobetzea, eskalada-
bideak egokiro 
igotzeko eta jaisteko,  
eta lagunari 
segurtasuna 
bermatzeko. 

 

Top rope eran 
eskalatzean, 
segurtasun-teknika 
(grigriarekin) 
aplikatzen du. 
 
Rappel egiten du, 
irakasleak lagunduta 
eta segurtasun-
neurriak hartuta. 
 
Top rope eran 
eskalatzean, bidea 
igotzen ahalegintzen 
da, eta gutxienez 5 
metro igotzen da. 
 

Eskaladako 
jardueretan arriskuak 
antzematea eta 
saihestea, nork bere 
emozioak kudeatzea, 
eta egin beharreko 
ahalegina egoki 
neurtzea eta 
kudeatzea, 
ziurgabetasun-
inguruneko espazio 
bertikaletan era 
autonomoan 
mugitzen jakiteko. 

 

4. Jarrera aktiboak 
izatea, egoera fisikoa 
oro har hobetzeko, eta 
jarduerak egitean 
kontuan hartzea 
norberaren 
gorputzaren eta 
mugimendu-
gaitasunaren aukerak 
eta mugak. 

 

Eskaladako jarduerak 
egitean, arriskuak 
saihesten ditu. 

 
Bere emozioak 
kudeatzen ditu eta 
beldurrari aurre egiten 
dio. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

 
 

Helburu didaktikoak 
 
 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 
 

Lorpen-adierazleak 

 
 

Ebaluazio-tresnak 
 

Eskaladako 
jardueretan 
elkarlanean eta 
erantzukizunez 
aritzea, taldean lan 
egiten ikasteko eta 
nork bere ardurak 
onartzen hasteko. 

5. Modu koordinatuan 
eta lankidetzan 
jardutea, erronkak 
ebazteko edo taldeko 
jolasetan aurkari bati 
edo batzuei aurre 
egiteko, bai erasotzaile 
gisa, bai defendatzaile 
gisa. 

 

Kideekin era 
koordinatuan, 
erantzukizunez eta 
elkarlanean aritzen da, 
eskaladako helburuak 
lortzeko. 

 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-
orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria 
 
 
 
 
 

Jarduera fisiko 
guztiak egitean nor 
bere buruarekin eta 
besteekin arduratsua 
izateko prest 
agertzea. 

6. Norberaren 
ahalegina eta 
taldearekin ezartzen 
diren harremanak 
identifikatzea jolasen 
eta kirol-jardueren 
oinarrizko balio diren 
aldetik, eta haiekin bat 
jokatzea. 

 

Jardueretan, gustura 
hartzen du parte eta 
jarrera positiboa du. 

 
Ahalegina eta 
harremanak 
emaitzaren gainetik 
balioesten ditu.  
 
Irabaztea edo galtzea 
onartzen du. 

 
Hausnartzeko 
denboran, taldean era 
positiboan eragiten du 
eta kritika eraikitzailea 
egiten du. 

Jarduera fisikoa 
egitean 
ekipamenduari eta 
higiene-ohiturei 
erreparatzea, bizi-
ohitura osasungarriak 
finkatzen eta 
autonomia izaten 
laguntzeko. 

 

8. Jokabide aktiboak 
izatea, ariketa fisikoak 
osasunerako duen 
balioa aintzat hartuta, 
gorputza eta jarrera- 
nahiz elikadura-
ohiturak zaintzeko 
interesa izatea, eta 
drogen kontsumoa eta 
portaera-
mendetasunak sor 
ditzaketen jokabideak 
saihestea. 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditu. 

 
Jarduera fisikoa 
egitean, osasuna eta 
higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Eskaladako jarduerak ingurune egonkorretan (rokodromoan) eta 
ziurgabetasun-inguruneetako espazio bertikaletan. 

 Eskaladako teknika oinarrizkoa: arnesa janztea, eskaladako oinarrizko korapiloak 
(zortziaren korapiloa eta Machard-a), gorputzaren pisuaren eta besoen kokapena,  
atseden-uneak eta heldulekuak hartzeko erak. 

 Eskalatzeko oinarrizko materiala: soka, arnesa, katu-oinak, mosketoiak, espres zinta, 
grigria, saskia, kaskoa, magnesio-poltsa eta -hautsak. 

 Rappel teknika praktikatzea. 

 Espazioaren pertzepzioa: eskaladan arriskuak antzematea, saihestea eta segurtasuna 
bermatzea. 

 Emozioen azterketa: nor bere emozioez jabetzea, autorregulatzea eta autoestimua 
hobetzea. 

 Eskaladarako interesa eta motibazioa izatea, eta eskalada denbora librea antolatzeko 
balioestea. 

 Parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa izatea. 

 Errespetua: natura-inguruneekiko, norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta 
materialarekiko. 

 Taldean hausnarketa eta kritika eraikitzailea egitea. 

 Osasun- eta higiene-ohiturak zaintzea. 
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  Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek ziurgabetasun-inguruneetako espazio bertikaletan (hormetan) 
desplazatzen ikasiko dute. Horretarako, jarduera batzuetan ikasle guztiak batera arituko dira; 
beste batzuetan, berriz, binaka edo hirunaka arituko dira; eta beste batzuetan, bakarka egingo 
dute lan.  

Jarduerak, saioz saio, zailtasun-mailaren arabera antolatu dira. Alde batetik, eskaladako tekniken 
zailtasun- edo konplexutasun-mailaren arabera, eta bestetik, saioa egingo den ingurunearen 
nolakotasunaren arabera, −alegia, ziurgabetasun- edo ziurtasun-ingurunea izatea kontuan 
hartuta−. Izan ere, zenbat eta ezegonkorragoa izan ingurunea, orduan eta zailago egiten zaie 
ikasleei ingurune horretan egoki desplazatzea.  

Saioetan zehar zailtasunak era progresiboan sartu behar direnez, lehenengo hiru saioetan 
ikasleek boulderrean zeharka egingo dute eskalada-jarduera, arrisku handirik hartu gabe. 
Laugarren saiotik aurrera, ikasleek horma bertikaletan eskalatuko dute, arnesa jantzita eta 
kidearen laguntzaz. Eta azken bi saioetan, ziurtasun-ingurunea den rokodromotik atera eta 
natura-ingurune batean kokatutako hormetan (hots, ziurgabetasun-ingurune batean) egingo 
dituzte erronka motorrak. Beraz, ingurune egonkor batean jarduera erraz samarrak eginez hasiko 
dira, eta ingurune ezegonkor batean jarduera gero eta arriskutsuagoak eginez bukatuko dute 
ikasleek. 

Bestalde, metodologikoki funtsezkotzat jotzen dugu ikasleei ezarritako helburuak denek lortzeko 
modukoak izatea. Hori dela-eta, irakasleak aniztasunari erreparatuko dio eta ikasleen premien eta 
gaitasunen arabera egokituko ditu jarduerak. Horregatik, irakasleak eskaladako jardueren 
zailtasun-maila igo edo jaitsi egingo du, ikastaldearen arabera. Izan ere, irakasleari gerta dakioke 
horma bertikaletan eskalatu beharrean makurguneetan edo horma etzanagoetan eskalatzea 
proposatu behar izatea, edota eskaladako teknika konplexuak erabili beharrean oinarrizko 
teknikak erabiltzea, ikasleen maila zein den.  

Jarrerari dagokionez, eskaladako unitate didaktiko honetan irakasleak arreta berezia jarriko du 
arrakastarekin eta porrotarekin lotutako alderdi emozional eta afektiboan. Hori dela eta, 
eskalatzean norbait bide erdira iritsi eta jaitsi nahi duela esanez gero, hobe izango da jaistea eta 
handik gutxira berriro saiatzea. Bestela, gerta daiteke ikasleak hasieratik eskaladari beldurra 
hartzea, gustukoa ez izatea eta, motibazio faltagatik, parte ez hartzeko erabakia hartzea. 
Irakasleak ez ditu egoerak bortxatu behar, eta ikasle bakoitzak ikasprozesuan behar duen 
erritmoa eta denbora errespetatuko ditu: irakaslearen eginkizuna izango da, soil-soilik, ikaslea 
ahalik eta gehien animatzea eta motibatzea, jarduerak gustura egin ditzan.  

Materialari dagokionez, hauxe behar da: jarduerei egokitutako material konbentzionala (arnesak, 
katu-oinak, sokak, espres zintak, grigriak,...) eta ez-konbentzionala (inguruneak eskaintzen dituen 
erabilera libreko hormak edo harresiak) erabiliko da, aukeratzeko orduan beti ere arriskuak eta 
egokitasuna kontuan hartuta. 

Taldekatzeari dagokionez, batzuetan jarduerak ikasle guztien artean egingo dituzte; bestetan, 
talde txikitan (bi, hiru edo lau lagunekoak); eta, azkenik, bakarka. Binaka jartzerakoan, unitatearen 
hasieran eginiko ebaluazioaren datuak aintzat hartu behar dira, ezagutza- eta trebetasun-maila 
desberdineko ikasleak nahastea komeni baita. 

Horma bertikalean jarduerak egiteko, antolaketa berezia izango da. Ikasleen talde osoa bitan 
banatuko da: talde bat horma bertikalean egin beharreko maniobrak egiten arituko da (talde 
horretan, irakaslea egongo da segurtasuna bermatzen), eta beste taldea boulderreko panelean 
eskaladako hainbat jolas egiten, era autonomoan. Aldizka irakaslea hurbildu egingo da jardueren 
martxa egokia ziurtatzeko. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak:  % 55 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak:  % 45 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, natura-inguruneekiko eta materialarekiko) 

Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Eskaladarekin lotutako lexikoa ezagutzea eta egoki erabiltzea.  

 Eskalatzean, binakako lanean elkarrizketaren balioa onartzea. 

 Eskaladako jardueretan, azalpenak eta argudioak eraginkortasunez ematea eta 
besteenak entzutea. 

 Jarduera motorretan nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz 
era egokian azaltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

 Eskalada-bideen sailkapena zailtasunaren arabera taxuz egitea. 

 Eskaladako oinarrizko nozio topologikoak ezagutzea eta behar bezala aplikatzea. 

 Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz (bertikaltasuna, 
horizontaltasuna eta makurdura) ohartzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Naturarekin harremana izatea, ezagutzea eta natura-inguruneetan arduraz jokatzea. 

 Natura-inguruneetan praktikatutako kirolen ingurumen-eragina ezagutzea. 

 Eskaladako jarduerei esker norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzen 
laguntzea. 

 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 Eskaladaren inguruko web-orri eta blogak bisitatzeko beharrezko ezaguera teknologikoak 
izatea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

 Eskaladako jardueretan, nork bere erantzukizuna onartuz eta denen artean erdietsi 
beharrekoetan elkarlanean arituz lan egitea. 

 Taldean sortutako gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta 
gainditzea. 

 Eskaladako jardueretan, nork bere emozioak asertibotasunez adieraztea eta kudeatzea. 

 Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea eta 
errespetatzea. 

 Jardueretan, arauak onartuz eta autonomiaz partea hartzea. 

 Jarduera fisikoa denbora librea betetzeko balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 
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7. Konpetentzia motorra 
 

 Ingurune egonkorretan eta ziurgabetasun-inguruneetako espazio bertikaletan 
segurtasunez mugitzea. 

 Norberaren eta besteen segurtasuna bermatuz aritzea. 

 Eskaladako jardueretan arriskua antzematea eta saihestea. 

 Esfortzu fisikoa erregulatzea eta kudeatzea, egin beharreko eskaladen arabera. 

 Eskalatzean eskuen eta oinen euskarriak eraginkortasunez erabiltzea.  

 Eskalatzean ikus-informazioari esker jarraitu beharreko ibilbidea interpretatzea. 

 Osasuna hobetzeko asmotan, nork bere egoera fisikoa ezagutzea. 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Sedentario izatearen arriskuak ezagutzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

 Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta eraginkortasunez erabiltzea. 

 Nork bere emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) adieraztea, eta besteenak ulertzea eta 
errespetatzea. 

 Hitzezko aginduak, erronkak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta 
bizipenak, emozioak eta pentsamenduak adieraztean, era autonomo, sortzaile eta 
eraginkorrean aritzea. 

 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

 Nork bere ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta  oinarrizko lexikoa eta 
arauak ulertzea (pentsamendu analitikoa). 

 Ziurgabetasun-inguruneko espazioetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea 
(pentsamendu sortzailea). 

 Nork bere erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea eta ebaluatzea (pentsamendu 
kritikoa). 

 Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz ikasitakoa beste egoera batzuetara 
egokitzea. 

 Ikasprozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

 Taldean norberaren erantzukizunak onartuz eta elkarlanean arituz lan egitea. 

 Kidearekin lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu komun bat lortzeko 
elkarlanean aritzea, eta funtzioak eta betebeharrak onartzea. 

 Taldean gatazka-egoerak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta 
gainditzea. 

 Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea.  

 Jardueren garapenean, ardurak ganoraz hartzea, autonomia izatea eta arauak onartzea. 

 Galtzen eta irabazten jakitea, eta emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak 
balioestea.  

 Nork bere bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu asertiboan adieraztea, eta 
besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

 Erronka motor berrien aurrean erabakiak hartzeko gai izatea. 

 Arazoei aurre egiteko, akatsetatik ikastea, arriskuak antzematea eta saihesten jakitea.  

 Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea. 

 Estrategiak eta ekintza-arauak sortzea eta ikasprozesua hobetzeko proposamenak 
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egitea. 

 Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

 Egindako jarduerak ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea. 

 Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

 Autoestimu errealista izatea. 

 Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

 Norberaren jokabide etikoa erregulatzea. 

 Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 
jabetzea.  

 Noberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

 Norberaren osasuna eta gorputz-itxura erregulatzea. 

 Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagorekin hartzea, eta erabakitakoaren 
gaineko erantzukizuna onartzea. 

 Frustrazio-egoerak ulertzea, jasatea eta gainditzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz). HEZIBERRI 

1 

 
Hautemate-gaitasunak eta gaitasun motorrak aztertzea, nork bere buruarengan 
konfiantza izatea eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako onuragarria izan 
dadin. 
 

2 

 
Trebetasun eta gaitasun  fisikoak garatzea, haurren eboluzio-prozesuarekin bat, jolasa 
erabiliz, oinarrizko baliabide den aldetik. 
 

3 

 
Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak ezagutzea, hautatzea eta 
aplikatzea, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina erregulatuz, 
dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren aukeren eta zereginaren nolakotasunaren 
arabera maila jakin batera iristea, nork bere buruari ezartzen dion eskakizunean. 
 

4 

 
Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako jolas-tradizioak, jarduera fisikoen eta kirol-
jardueren tradizioak nahiz adierazpen-tradizioak ezagutzea, haien balioak 
errespetatzeko eta balioesteko, jolas eta adierazpen tradizionalak eta herrikoiak 
praktikatuz. 
 

5 

 
Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-bitartekoen berri jakitea, modu 
estetikoan eta sortzailean landuz, haiek sentitzeko, bizitzeko eta onartzeko, eta 
mugimendu propio baten bidez pertsonalizatzeko. 
 

6 

 
Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko nahiz 
besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, higieneak, 
elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat hartzea. 
 

7 

 
Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera talde-harremanak sustatzen 
dituzten proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak eraikiz.  
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Saioen sekuentzia 

 

1. saioa 
Unitate didaktikoaren aurkezpena. Eskaladako materiala ezagutzea. Gerrikoa 
janztea. Zortziak egitea. “Katuak eta saguak”. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. Eskalatzea: zeharkaldiak egitea. Eskaladako teknika 
azaltzea. Eskaladako teknika lantzea. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. Begiak itxita eskalatzea. Grigriarekin segurtatzen ikastea: 
jarduera nagusia  eta jarduera osagarriak (boulderrean). Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. Horma bertikalean goraka eskalatzea: jarduera nagusia 
eta jarduera osagarriak (boulderrean). Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. Horma bertikalean goraka eskalatzea: jarduera nagusia 
eta jarduera osagarriak (boulderrean). Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. Rappel teknika irakastea. Horma etzan batean 
rappelatzea. 9-10 metroko horma bertikal batean rappelatzea. Hausnartzeko 
tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. Sokaburu jarrita eskalatzea: jarduera nagusia eta 
jarduera osagarriak (boulderrean). Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
 

Saioaren aurkezpena. Sokaburu jarrita eskalatzea: jarduera nagusia eta  
jarduera osagarriak (boulderrean). Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Rappel teknika berrikustea. Natura-ingurune bateko 
horma bertikal batean rappelatzea. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa Saioaren aurkezpena. Natura-ingurune batean eskalatzea. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasleek duten eskaladako materialaren ezagutza-maila identifikatzea. 

Zeharka eskalatzean gorputzaren mugimendu-aukerak esperimentatzea. 

Non Rokodromoko boulderra edo gimnasioa 

Materiala 

Arnesak, sokak, grigria, saskia, katu-oinak, mosketoiak, espres zintak, 

magnesio-poltsak eta -hautsak, kaskoak eta zortziak, zortziaren korapiloaren 

irudiaren fotokopiak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleei unitatearen nondik-
norakoak azalduko dizkie: lortu beharreko helburuak, ebaluazio-
adierazleak, saioen antolaketa eta saio-kopurua aipatuko ditu.  

 

2. jarduera Eskaladako materiala ezagutzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek eskaladako materiala ikusiko dute: 
arnesa edo gerrikoa, lodiera eta luzera ezberdinetako soka 
dinamikoak eta estatikoak, kidea segurtatzeko grigria, saskia, 
katu-oinak, mosketoiak (zuzenak, kurbatuak eta 
segurtasunekoak), espres zintak, magnesio-poltsa eta magnesio-
hautsak, kaskoa eta zortzia. Irakasleak azaldu egingo die ikasleei 
zer diren, zertarako balio duten eta nola erabiltzen diren.  

 

3. jarduera Gerrikoa janztea Denbora 10 min 

Hirunaka edo launaka. Talde bakoitzeko kide batek arnesa 

jantziko du, irakasleak ematen dituen azalpenak entzun eta ikusi 

bitartean. Taldekideek ondo ari dela ziurtatuko dute.  

Ondoren, rol-aldaketa izango da: taldeko gainerako kide guztiek, 

banan-banan, arnesa jantziko dute eta besteek ondo ari den 

begiratuko dute. 
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4. jarduera Zortziak egitea Denbora 10 min 

Hirunaka edo launaka. Irakasleak behar adina aldiz azalduko du 

zortziaren korapiloa nola egiten den. Laguntza gisa, zortziaren 

korapiloaren irudi baten fotokopiak banatuko ditu.  

Behin orriak banatuta, aurreko jardueran arnesa jantzi duen 
azken kideak hau egingo du: zortziaren korapiloa egin eta bere 
arnesari lotuko dio; taldekideek ondo ari den begiratuko dute. 
Gero, rol-aldaketa egingo dute, guztiek zortziaren korapiloa egin 
eta arnesari lotu arte.   

5. jarduera “Katuak eta saguak” Denbora 10 min 

Bi taldetan. Talde osoa bi taldetan banatuko da: talde bateko 

ikasleak katuak izango dira, eta bestekoak saguak. Lehenik, 

saguen taldeko ikasle bat boulderreko panelean edo horman (edo 

horma-barretan) kokatuko da. Jarri den lekutik bi metrora, katu 

bat kokatuko da. Irakasleak seinalea emandakoan, bi kideak 

(sagua eta katua) horizontalki eskalatzen eta panel osoa 

zeharkatzen ahaleginduko dira, aurrez ezarritako helduleku 

bateraino.  

Katuaren eginkizuna izango da sagua ukitzea; hori lortuz gero, 

sagua harrapatuta egongo da.  

Denbora sobera egonez gero, rol-aldaketa izango da (saguak 
izan direnak katuak izango dira; katuak izan direnak, berriz, 
saguak izango dira), eta jarduera bera egingo dute.  

 

6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Erraz lortu al duzue gerrikoa janztea? Eta zortziaren 

korapiloa egitea?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 
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Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria 
beteko dute. 
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2. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ikasleek zeharka eskalatzean gorputza mugitzeko moduak esperimentatzea. 

Ikasleen hasierako ezagutza-maila identifikatzea. 

Eskaladako espazio bertikaletan sortzen diren arazoak konpontzea. 

Kideekin era koordinatuan eta elkarlanean aritzea. 

Non Rokodromoko boulderra edo eskolakoa 

Materiala Autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Eskalatzea: zeharkaldiak egitea Denbora 
10 min +  
10 min 

Bakarka. Ikasleak boulderreko panelean edo horman bi eratara 

eskalatzen arituko dira, bi motatako zeharkaldiak egiten: 

A zeharkaldiak. Zeharkaldi horietan, helduleku handienak 

erabiliko dituzte, eta, gainera, ahalik eta helduleku gehien ukituko 

dituzte. 

B zeharkaldiak. Zeharkaldi horietan, ahalik eta helduleku gutxien 

erabiliko dituzte. 

Zeharkaldietan, ikasle bakoitza gehienez 30 segundoz arituko da. 

Jarduera horiei esker, irakasleak hasierako ebaluaziorako datuak 
bildu ahalko ditu, eta, horrenbestez, ikasleek eskaladan duten 
ezagutza-maila neurtzeko aukera izango du. 

 

3. jarduera Eskaladako teknika azaltzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera eta bakarka. Zaila da ikasle guztiek 
eskalatzeko trebetasun-maila berbera izatea. Hori dela-eta, maila 
altuenekoei eta maila apalenekoei berriro zeharkaldia egiteko 
eskatuko die irakasleak. Jarduera egin bitartean, eskalatzeko 
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moduari buruzko hausnarketa egingo dute ikasleek.  

Hausnarketa egin ondoren, irakasleak galderak egingo dizkie 
ikasleei eskaladako teknikaren oinarrizko arauen inguruan: 

 

- “Zertan datoz bat zeharkaldiak erraz egiten dituzten 
ikasleak?”. 

- “Non kokatzen dute pisu handiena, oinetan edo 
besoetan?”. 

- “Eskalatzean, gorputza hormara hurbildu edo urrundu 
egiten dute?”. 

- “Eraginkorragoa al da beti besoak uzkurtuta eskalatzea?”. 

- “Arnasketak ba al du garrantzirik? Eta atsedenak?”. 

- “Aldez aurretik gorputza berotzeak badu garrantzirik?”. 

- “Zenbat euskarri-puntu ditugu eskalatzean? Beti kopuru 
bera?”. 

- “Horma batetik igotzeko eta gero jaisteko gai zaretela uste 
duzue?”. 

 

Galdeketa bukatu ondoren, ikasle guztien artean eta irakaslearen 
laguntzaz, eskaladako teknikaren oinarrizko arauak zehaztuko 
dituzte.  

 

 

 

 

4. jarduera Eskaladako teknika lantzea Denbora 10 min 

Bakarka. Eskaladako teknikaren oinarrizko arauak zehaztu 
ondoren, ikasleak, bakarka eta txandaka, ordura arte entzundako 
eta praktikatutako teknika esperimentatzen arituko dira. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Erraz lortu al duzue eskaladako teknika ikastea?”. 
- “Zer moduz moldatu zarete zeharkaldietan teknika 

zehaztu ondoren?”. 
- “Hobekuntzarik nabaritu al duzue?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
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… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Top rope izenekoan segurtasun-teknika (grigriarekin) era autonomoan 

erabiltzea.  

Zeharka eskalatzean, gorputzaren mugimendu-aukerak esperimentatzen 

jarraitzea eta beren hasierako maila hobetzen ahalegintzea. 

Non Rokodromoa 

Materiala 

3-5 grigri, 3-5 soka, 3-5 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, 3-5 motxila txiki 

(ikasleenak), zapia, 3 espres zinta, kordinoak, begiak estaltzeko zapiak, 

korapiloak egiteko soka motzak eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Begiak itxita eskalatzea   Denbora 
10 min 

 

Binaka. Bikoteka, kide batek boulderreko horma eskalatuko du, 

begiak itxita; beste kidea, bitartean, aholkuak ematen eta 

gidatzen arituko da. Eskalaitzeak  bukatzen duenean, rol-

aldaketa egingo dute.  

Ikasle bakoitzak 30 segundo izango ditu boulderreko panela alde 

batetik bestera zeharkatzeko, edo begiak itxita ahalik eta urrutien 

iristeko.  

Ikasleek, errenkan jarduera egiteko zain dauden bitartean, soka 
arnesean lotzeko zortziaren korapiloa berrikusiko dute.  

 

3. jarduera Grigriarekin segurtatzen ikastea Denbora 35 min 

Bakarka. Berez, ikasleek jarduera bat baino gehiago egiteko 

aukera izango dute: bi espazio egongo dira, eta bakoitzean 

dagokien jarduera egingo dute ikasleek.  

Hasteko, irakasleak talde osoaren aurrean azalduko du soka 

grigrian nola jarri behar den. Azalpenaz gain, garrantzitsua da  
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irakasleak, ikasle bat eskalatzen ari den bitartean, grigriaren 

erabilera azaltzea, ikasleek ikus dezaten.  

 

Jarduera nagusia. 

Jarduera nagusia egiteko, horma bertikalean sokak goiko 

elkargunetik pasatuta egon behar du —alegia, lurrean bi soka-

punta, eta sokaren erdia goiko elkargunean burnizko uztai 

txikiaren barrutik pasatuta—.  

Ikasleek eskalada-kidea segurtatzen trebatu beharko dute. 

Horretarako, sokaren punta batean ikasle bat kokatuko da, grigria 

arnesera lotuta. Sokaren beste puntan, arriskurik ez izateko, pisu 

gutxiko (5 kg) motxila bat jarriko du ikasleak, goraka joan beharko 

lukeen eskalatzaileren ordez. Motxila elkarguneraino igoko du, 

grigriarekin segurtatze-lana eginez. Goraino iritsi ondoren, 

ikasleak motxila grigriarekin lurreraino jaitsiko du, poliki-poliki.  

 

Jarduera osagarriak boulderrean. 

 

- Boulderreko panelean eskalatzea: “zapi-jolasa”. 

 

Bi talde. Trebetasun-mailari dagokionez, taldeek ahalik eta 
orekatuenak izan behar dute. 

Talde bakoitza boulderreko panelaren punta batean jarriko da. 
Irakasleak zapi bat panelaren erdian eta ahalik eta gorenen (3 
metro) kokatuko du helduleku handi batean, erraz ukitzeko edo 
hartzeko moduan. Irakasleak talde bakoitzean dauden ikasle 
adina zenbaki prestatuko ditu eta taldekideei zenbaki bana 
emango die. (Talde bakoitzeko zenbat taldekide, hainbat zenbaki, 
beraz). 

Irakasleak lehendik utzitako kartulina multzo batetik kartulina bat 
hartuko dute (talde bakoitzeko zenbat taldekide, hainbat 
kartulina), eta han idatzitako zenbakia irakurriko dute. Ateratako 
zenbakia duten bi kideak, ahalik eta lasterren zeharka eskalatuz, 
zapia ukitzen ahaleginduko dira. Zapia ukitzera iristen den lehena 
irabazlea izango da eta puntuak irabaziko ditu, eta galtzailea 
kanporatuta geratuko da. 

Aukera dago inor kanporatu gabe talde bakoitzeko puntuak 
zenbatzeko edo puntuazioari garrantzirik eman gabe jolastea.  

 

- Boulderreko panelaren goiko aldean espres zintak 
kokatzea. 

 

Hirunaka. Boulderreko panelaren goiko aldean (3 metrora)  
irakasleak espres zintak kokatuko ditu. Talde bakoitzaren 
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helburua izango da banan-banan ahalik eta kordino-eraztun 
gehien espres zintan sartzea. Horretarako, ikasleek panela 
eskalatu beharko dute. Kordino-eraztun bat espres zintan sartu 
ondoren, ezingo dute lurrera salto egin; katuka jaitsi beharko dute 
eta kide bati txanda eman beharko diote, eskuan txaloa joz. 
Horrela aritu beharko dute, harik eta irakasleak seinalea eman 
arte edo ezarritako denbora agortu arte. Seinalea ematean, 
jolasa geratu egingo da eta espres zintan dauden kordino-
eraztunak zenbatuko dituzte: kordino-eraztun gehien dituen 
taldea irabazlea izango da. 

 

- Zeharkaldi luzeena egitea. 

 

Launaka edo bosnaka. Ikasleak 4-5 kideko taldetan banatuko 
dira. Jardueraren helburua da boulderreko panelean zeharkaldi 
luzeena egitea. Jarduerari ekin baino lehen, helduleku bat 
markatuko dute eta hura abiapuntua izango da. Ikasle bakoitzak 
eskuekin 2 pausu (2 helduleku berri) aurreratuko ditu eta 
hurrengoari txanda utziko dio. Azken horrek aurrekoak egin 
dituen pausu horiek egingo ditu eta beste bi berri markatuko ditu. 
Horrela, ahalik eta ibilbide luzeena egin arte. Norbait erortzen 
baldin bada, kide bati txanda pasako dio, hark jarrai dezan.  

 

- Berrikustea. 

 

Ikasleak boulderreko panelean jarduerak egitean gehiegi nekatuz 
gero, aukera izango dute geratzeko eta ordura arte ikasitako 
hainbat teknika berrikusteko: arnesa janztea eta aldi berean 
zortziko korapiloa egitea, eta soka grigritik eta saskitik pasatzea. 

Korapilo berriak ikasteko ere aukera izango dute: kordinoak 
lotzeko korapiloa, zinta lauak lotzekoa, korapilo dinamikoa eta 
Machard korapiloa. 

 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Erraz lortu al duzue segurtatze-teknika barneratzea?”. 
- “Motxila segurtatu beharrean laguna segurtatzeko gai 

zaretela uste duzue?”. 
- “Zer moduz moldatu zarete teknikarekin eskaladako 

jolas-zeharkaldietan?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
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… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Top rope eran eskalatzea. 
Top rope eran segurtasun-teknika (grigriarekin eta saskiarekin) era 
autonomoan erabiltzea.  
Sokan zintzilik jaisteko gorputz-jarrera ikastea.  
Top rope eran aritzean nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari aurre 
egitea. 

Non Rokodromoa 

Materiala 

3-5 grigri, 6-10 soka, 9-15 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, 20 uztai, kolore 

desberdinetako zinta itsaskorrak, soka motzak eta autoebaluazio-orria (2. 

eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Horma bertikalean goraka eskalatzea Denbora 
45 min 

 

Berez, ikasleek jarduera bat baino gehiago egiteko aukera izango 

dute: bi espazio egongo dira, eta bakoitzean dagokien jarduera 

egingo dute ikasleek.  

Jarduera nagusia. 

Hirunaka. Ikasleek, soka goitik ipinita dagoelarik, bide erraz bati 
ekingo diote. Segurtasun osoa izateko, goraka eskalatuko duen 
kide bakoitza beste bi taldekideek segurtatuta egongo da: bata 
grigriarekin arituko da segurtatzen, eta bestea saskiarekin 
(irakasleak emango ditu saskiarekin segurtatzeko azalpenak). 
Segurtatze-lanetan dauden ikasleek soka bana izango dute, 
bakoitza elkargunean segurtasun-mosketoi batetik pasata, 
marruskadurarekin apurtzeko arriskua saihesteko.  

Igo aurretik, eskalatzaileak eta segurtatzen ari diren kideek 
segurtasuneko txekeoa/azterketa egin behar dute: eskalatzaileak 
grigria eta saskia ongi dauden behatu behar du, eta segurtatze-
lanetan dauden kideek berdin egingo dute arnesa eta zortziko 
korapiloarekin (arnesaren erdiko eraztuna biratuta badago, 
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ezkerreko oina eskuinekoaren lekuan sartu duten seinale izango 
da). 

Hirukote bakoitzeko eskalatzailea horma igotzen hasiko da. Bi 
metro igotzen dituenean, eskuak askatu eta sokan zintzilik 
geratuko da (badaezpada ere une horretan irakaslea grigria duen 
ikaslearen ondoan jarriko da). Zintzilik gelditu ondoren, 
eskalatzaileak jaisteko gorputz-jarrera landuko du: hankak 
sorbalden parera zabaldu eta pixka bat tolestuko ditu, bizkarra 
eta burua atze aldera jarriko ditu eta pausu edo jauzi txikiak 
emanez jaisten hasiko da.  

Garrantzitsua da ekintza hori lurretik gertu samar egitea, eta 
eskalatzen ari den ikaslea zintzilik egotera ohitzea eta jaisteko 
jarreran trebatzea. Bestela, erraz gerta daiteke ikasleak 
elkargunean lurretik 10 metrotara dagoela ikustean, atzera egitea 
eta jaitsi nahi ez izatea.  

Ikasle guztiek jarduera egingo dutela ziurtatzeko, ikasle bakoitzak 
bi minutu izango ditu horma bertikala eskalatzeko (mantsoegi 
joanez gero, 5. saioa erabiliko da trebatzen jarraitzeko). 
Hirukoteko lehen kidea horman gora igo eta jaitsi ondoren, 
segurtatzen ari ziren kideetako batek eskalatuko du. Horrela 
arituko dira, kide guztiek jarduera egin arte.  

 

Jarduera osagarriak boulderrean. 

 

- Oztopoekin eskalatzea. 

 

Bakarka. Ikasleek boulderreko panelean eskalatzean zeharkaldi 

horizontalak egingo dituzte; ikaskideak panelean zintzilik egongo 

dira, oztopo gisa, heldulekuetatik eutsita. Panelaren punta batetik 

hasiko dira eskalatzen eta beste puntaraino joango dira. Panelak 

gehienez 3 metroko altuera izango du eta azpialdean koltxoneta 

handiak egongo dira, erorketak babesteko eta segurtasuna 

bermatzeko.  

 

- Eskalatzea eta uztaiak zintzilikatzea. 

 

Ikasleak lau taldetan banatuko dira. Talde bakoitzeko ikasle bat 
hasiko da jarduera egiten. Ikasle horiek boulder paneletik 10 
metrora kokatuko dira eta eskuan uztai bat eutsita izango dute. 
Ikasle batek seinalea ematean, kide horiek korrika abiatuko dira 
boulderreko panelean eskegitzera. Ondoren, panelean goraino 
eskalatuko dute eta goian helduleku apropos batean eskegiko 
dute daramaten uztaia. Panela eskalatzen jaitsiko dute, eta 
korrika joango dira taldeko beste kide bati txanda ematera. 

Horrela arituko dira, harik eta kide guztiek panelaren goiko aldean 
uztai bat kokatu arte.  
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Aldagaiak: aukera dago ikasleei kokatu beharreko uztai-kopurua 
handitzeko edo eskegi ondoren banan-banan uztaiak jaisteko. 

 

- Eskaladako bloke-erronkak egitea. 

 

Bakarka. Boulderreko panelean ibilbide batzuk egiteko markak 
jarriko dira zinta itsaskorrarekin (ibilbide bakoitza markatzeko 
kolore bat erabiliko da). Ibilbide batzuk errazak izango dira, eta 
beste batzuk, berriz, zailtasun handiagokoak. Eskalatzean 
erabiltzeko heldulekuak zein izango diren markatzeko, zinta 
itsaskorra kokatuko da helduleku horien azpian, ibilbide 
bakoitzerako aukeratu den kolorekoa. Ikasleei garbi azaldu behar 
zaie soilik markatutako helduleku horiek erabili ahalko dituztela. 
Hasierako eta bukaerako heldulekuek bi marka izango dituzte, 
zinta itsaskorrarekin eginak. Ibilbide erdian, helduleku 
puntuagarria beste kolore bateko zinta batez markatu daiteke. 
Helduleku puntuagarriraino iristen denak puntu bat lortuko du; eta 
bukaeraraino iritsiz gero, hiru puntu.  

Ikasle bakoitzak minutu bat izango du bloke-erronka gainditzeko.  

 

- Berrikustea. 

 

Ikasleak boulderreko panelean jarduerak egitean gehiegi nekatuz 
gero, aukera izango dute geratzeko eta ordura arte ikasitako 
hainbat teknika berrikusteko: arnesa janztea eta aldi berean 
zortziko korapiloa egitea, eta soka grigritik eta saskitik pasatzea. 

Korapilo berriak ikasteko ere aukera izango dute: kordinoak 
lotzeko korapiloa, zinta lauak lotzekoa, korapilo dinamikoa eta 
Machard korapiloa. 

Ordenagailu eramangarriak eskura izanez gero, eskaladako web-
orriak eta blogak bisitatu daitezke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Erraz lortu al duzue kidea segurtatzea?”. 
- “Segurtatzeko orduan zerrekin moldatu zarete hobeto, 

saskiarekin edo grigriarekin?”. 
- “Horma bertikalean eskalatzean norbaitek bertigorik 

sentitu al du?”. 
- “Beldurra kudeatzeko gai izan zarete?”. 
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- “Zer moduz moldatu zarete teknikarekin eskaladako 
jolas-zeharkaldietan?”. 

- “Blokeko eskalada-erronkak gainditu al dituzue?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Top rope eran eskalatzea. 
Top rope eran segurtasun-teknika (grigriarekin eta saskiarekin) era 
autonomoan erabiltzea.  
Sokan zintzilik jaisteko gorputz-jarrera ikastea.  
Top rope eran aritzean nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari aurre 
egitea. 

Non Rokodromoa 

Materiala 
3-5 grigri, 6-10 soka, 9-15 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, kolore 
desberdinetako zinta itsaskorrak, soka motzak, autoebaluazio-orria (2. 
eranskina) eta koebaluazio-orria (3. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Horma bertikalean goraka eskalatzea Denbora 
45 min 

 

Ikasleek jarduera bat baino gehiago egiteko aukera izango dute: 
espazioak egongo dira eta bakoitzean jarduera bat egin ahalko 
dute ikasleek.  

Jarduera nagusia.  

Hirunaka. Aurreko saioan egindako jardueraren jarraipena edo 
errepikapena izango da, ikasleek praktikatzeko denbora gehiago 
izan dezaten. Jarduera honetan, ikasleek bide erraz bat igoko 
dute; soka goitik ipinita egongo da. Oraingoan ere, eskalatuko 
duen kide bakoitza bi taldekideek segurtatuta egongo da: bata 
grigriarekin arituko da segurtatze-lanetan, eta bestea, 
saskiarekin.  

Igo aurretik, eskalatzaileak eta segurtatze-lanetan dauden kideek 
segurtasuneko txekeoa/azterketa egin behar dute: eskalatzaileak 
grigria eta saskia ongi dauden behatu behar du, eta segurtatzen 
dauden kideek berdin egingo dute arnesa eta zortziko 
korapiloarekin. 

Txekeoa egin ondoren, eskalatzaileak horman 4-5 metro igoko 
ditu eta jaisteko gorputz-jarrera landuko du.  
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Hirukoteko eskalaitzalea horman gora igo eta jaitsi ondoren, 
segurtatzen ari zen kide batek hartuko du eskalatzailearen lekua. 
Horrela arituko dira, kide guztiek jarduera egin  arte.  

Jarduera osagarriak boulderrean 

 

- “10, 9, 8,... eskalada-jolasa”. 

 

Bakarka. Ikasleak boulderreko paneletik 5 metrotara lerro 
horizontal batean kokatuko dira. Irakaslea zenbatzen hasiko da 
10etik atzeraka: 10etik 1era bitarteko zenbakiak esango ditu, 
poliki, eta bitartean, ikasleak korrika panelera hurbilduko dira. 
Helburua da irakasleak zenbatzen bukatu aurretik ikasle bakoitza 
panelean eskegita geratzea. Zenbatze-aldi bakoitzean, irakaslea  
zenbaki altuena kenduta hasiko da zenbatzen  (9, 8, 7,...; 8, 7, 
6,...)  

Jolasteko bi modu daude: iristen ez dena kanporatuta geratuta, 
edo inor kanporatu gabe. 

 

- Eskalatzea eta helmugara iristea. 

 

Bakarka. Ikasleei boulderreko panelean irteerako heldulekua eta 
helmugakoa markatuko zaizkie, koloretako zinta itsaskorrarekin. 
Ikasle bakoitzak erabakiko du panel osoan dauden heldulekuen 
artean zein helduleku erabili helmugara iristeko. Hasierako 
jarduera errazegia egiten bazaie, gero eta helduleku gehiago 
markatuko dira, zintza itsaskorrarekin egindako x batez; 
markatutako helduleku horiek ezingo dituzte erabili. 

Panel osoan bide-arazo bat baino gehiago diseinatuko dira eta 
ikasleei aukeratzen utziko zaie jarduera nondik hasi nahi duten.  

Ikasle bakoitzak minutu bat izango du helmugara iristeko. Taldeko 
ikasle batek denbora neurtuko du.  

 

- Eskaladako bloke-erronkak egitea. 

 

Bakarka. Aurreko saioan hasitako ibilbideak eta egin gabe geratu 
zirenak egiten ahaleginduko dira.  

Ikasleei gogoratuko zaie ibilbide erdian helduleku puntuagarri bat 
egongo dela (puntu bateko balioarekin), eta bukaeraraino iritsiz 
gero 3 puntu lortuko dituztela.  

Ikasle bakoitzak minutu bat izango du bloke-erronka gainditzeko. 
Taldeko ikasle batek denbora neurtuko du.  

 

- Berrikustea. 
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Ikasleak boulderreko panelean jarduerak egitean gehiegi nekatuz 
gero, aukera izango dute geratzeko eta ordura arte ikasitako 
hainbat teknika berrikusteko: arnesa janztea eta aldi berean 
zortziko korapiloa egitea, eta soka grigritik eta saskitik pasatzea. 

Ordenagailu eramangarriak eskura izanez gero, eskaladako web 
orriak eta blogak bisitatu daitezke. 

 

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Gero eta hobeto segurtatzen duzue kidea?”. 
- “Zer aukeratuko zenukete segurtatzeko: saskia edo 

grigria?”. 
- “Txikitu al da bertigo-sentsazioa horma bertikalean 

eskalatzean?”. 
- “Beldurra kudeatzeko gai izan zarete?”. 
- “Zer moduz moldatu zarete teknikarekin eskaladako 

zeharkaldietan?”. 
- “Blokeko eskalada-erronkak gainditu dituzue?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria eta 
koebaluazio-orria beteko dituzte. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Irakasleak lagunduta eta segurtasun-neurriak hartuta, rappel teknika egitea. 
Eskaladako jarduerak egitean arriskuak saihestea. 
Eskaladako jardueretan nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari aurre 
egitea. 

Non Rokodromoa 

Materiala 
6 arnes, 3 soka (jaitsi behar duten hormaren luzera halako bi sokeena), 3 
zortzi, 6 segurtasun-mosketoi, 3 kordino (5 mm lodi eta 15-20 cm luze), 3 grigri 
edo 3 saski, 3 kasko eta autoebaluazio-orria (2. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Rappel teknika irakastea Denbora 
5 min 

 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak rappelaren teknika ikasleei 
irakatsi aurretik, ikasleak motibatzeko eta izan dezaketen 
beldurra gutxitzeko, rappela egingo du ikasleen aurrean. 
Irakasleak, rappelatzean, horma erdian bi eskuak sokatik 
askatuko ditu eta arnesean daraman autosegurutik zintzilik 
geldituko da.  

 

3. jarduera Horma etzan batean rappelatzea Denbora 20 min 

Binaka. Horma bertikal batean rappelatzen hasi aurretik, ikasleek 
horma motz eta etzan batean egingo dituzte rappelatzen 
trebatzeko jarduerak. Lehenik, soka bikoitza rappela egin behar 
den lekutik behera kokatuko da. Soka kokatu eta gero, ikasle 
bakoitza soka jarri den ainguratze-puntuan lotuko da zinta lau 
batekin. Lotu ondoren, soka bikoitza zortzitik pasatuko da. 
Zortziari segurtasun-mosketoia jarriko zaio, eta segurtasun-
mosketoi hori arneseko erdiko eraztunera lotuko da. 

Soka zortzitik pasa eta arnesera lotu ondoren, zortzitik beherago 
geratzen diren soketan, autoseguru gisa, Machard korapiloa 
egingo da. Lan horretarako, kordinoa (5 mm lodi eta 15-20 luze) 
eta beste segurtasun-mosketoia erabiliko dira. Jarduera  osoan 
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zehar, bikoteko beste ikaslea behatzen eta laguntzen arituko da. 
Bukatu ondoren, rol-aldaketa egingo da.  

Rappela egitean frenatzeko erabiliko den eskua indartsuena 
izango da. Esku hori aldaka parean jarri behar da; beste eskua, 
zortzitik gora geratzen diren bi soketan, orekari eusteko. Jaistean 
sokek eskuetatik suabe irristatuz joan behar dute; geratu nahi 
izanez gero, eskuarekin tinko heldu behar diote sokari. 

Rappelatzeko gorputz-jarrera egokia hartu behar da: eserita 
egotean hartzen den antzeko jarrera, baina hankak aldaken 
zabalera baino gehiago zabalduta. Malda handirik ez duen 
eremuetan oinez jaistea bezala izango da; jaitsieran, erritmo 
konstantea mantendu behar da (kontuz ibili behar da ile luzea 
duten ikasleekin, arriskua baitago ilea zortzian sartzeko eta 
sokatik zintzilik jaitsi ezinik geratzeko. Horregatik, komeni da ilea 
motots batean biltzea edo gorro bat janztea). 

 

 

 

4. jarduera 9-10 metroko horma bertikal batean rappelatzea Denbora 20 min 

Binaka. Komeni da jarduera hau kaskoa jarrita egitea. 9-10 
metroko horma bertikala jaisteko, bigarren soka bat erabiliko da 
rappela egingo duen ikasleari segurtasun osoa eskaintzeko 
(beste kidea segurtatzen arituko da top-ropean, grigriarekin edo 
saskiarekin). Rappelatzen ari den ikaslea segurtatuta egongo da 
rappel-prozesu osoan. Alde batetik, autoseguruaren bidez, eta 
bestetik, beste soka batekin goitik segurtatze-lanetan arituko den 
kidearen bidez.  

Ikasleek aurreko jardueran egin duten bezala egingo dute, baina 
oraingo honetan 9-10 metro luze den horma bertikal batean. 
Rappelatzeko prozeduraren pausuak aldez aurretik landuak eta 
saiakerak eginak izateak asko laguntzen du beldurra uxatzen eta 
konfiantza areagotzen. 

Rappela egin behar den lekuak sarrera arriskutsua baldin badu, 
hori ere segurtatu egin beharko da, soka finko bat jarrita. Ikasle 
bakoitzak arnesaren erdiko eraztunean zinta laua eta segurtasun-
mosketoia izango ditu prest, elkargunera lotzeko rappela 
prestatzen duen bitartean. 

Horma bertikaletan rappelatzean, hankekin hormari bultza egin 
behar zaio eta gorputza atzeraka bota behar da. 

Behin kide batek jarduera burututa, rol-aldaketa egingo da. 
Ikasleak horrela arituko dira saioko denbora agortu arte. Zenbat 
eta gehiagotan landu rappela, orduan eta konfiantza gehiago 
hartuko dute ikasleek eta segurtasun handiagorekin egingo dute. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  
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Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentituda? Zergatik?”. 
- “Nola sentitu zarete rappel egin aurretik? Eta egin 

ondoren?”. 
- “Rappelatzean bertigo-sentsaziorik izan duzue?”. 
- “Beldurra kudeatzeko gai izan zarete?”. 
- “Eta zer moduz moldatu zarete rappel teknikarekin?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria 
beteko dute. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Sokaburu jarrita eskalatzea.  
Sokaburu jarrita eskalatzean norbere emozioak kudeatzea eta beldurrari aurre 
egitea. 
Top rope eran eskalatzea eta erdiraino gutxienez igotzea.  
Sokaburu jarrita eskalatzean irakaslearen laguntzaz segurtasun-teknika bat 
aplikatzea.  

Non Rokodromoa 

Materiala 
3-5 grigri, 3-5 saski, 6-10 soka, 9-15 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, 15-25 
espres zinta eta autoebaluazio-orria (2. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Sokaburu jarrita eskalatzea Denbora 
45 min 

 

Berez, ikasleek jarduera bat baino gehiago egiteko aukera izango 
dute: espazioak egongo dira eta bakoitzean jarduera bat egin 
ahalko dute ikasleek.  

Jarduera nagusia. 

Hirunaka. Jarduera honetan, segurtasun osoz eskalatzea 
lortzeko, binaka egin beharrean, hirunaka arituko dira: ikasle bat 
sokaburu jarrita eskalatzen arituko da; beste bat segurtatze-
lanetan, eskalatzaileari gerritik behera zintzilik geratzen zaion 
sokatik (eskalatzeko modu honi berezkoa zaion segurtasun-
teknika da); eta hirugarren ikaslea ere segurtatze-lanetan, 
bigarren soka batekin, top-rope eran eskalatzeari dagokion 
segurtatze-teknika erabilita.  

Irakasleak hirukote batekin erakustaldia egingo du talde osoaren 
aurrean. Erakustaldia bukatu ondoren, gainerako ikasleek, 
hirunaka, ikusitako jarduera egingo dute.  

Ikasleei azpimarratu behar zaie sokaburu jarrita eskalatzean 
erabilitako segurtatze-teknika top rope eran eskalatzean 
erabilitakoaz bestelakoa dela. 

Eskalatzen doan ikasleak gora egiten duen neurrian, horman 
kokatuta dauden seguruetan espres zintak jarri behar ditu: 
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mosketoi bat seguruan (kimikoan edo parabolteko txapan) sartu 
eta gerritik daraman soka libre geratzen den beste mosketoian  
pasatu behar du. Soka pasatu ondoren, bere soka-muturrak ez 
du hormara begira geratu behar, kanpo aldera baizik. 

Hirukoteko kide bat horman gora igo eta jaitsi ondoren, 
segurtatzen ari ziren kideetako batek hartuko du eskalatzailearen 
lekua. Horrela arituko dira, kide guztiek jarduera egin arte. 

 

Jarduera osagarriak boulderrean.  

 

- Soka espres zintetatik pasatzen ikastea. 

 

Binaka. Sokaburu jarrita eskalatzean soka espres zintetatik 
pasatzen trebatzeko, binaka jarriko dira: bat jarduera egiten 
egongo da, eta bestea behatzen eta, behar bada, laguntzen. 
Gero, rol-aldaketa egingo dute.  

Lehenik, panelean lurretik gertu samar jarriko dira seguruak, 
ainguratze horietan espres zintak jartzeko. Ikasleak soka libre 
dagoen mosketoitik pasatzen trebatzen ahaleginduko dira. 
Horretarako, ahalik eta helduleku onena aukeratuko dute; besoa 
luzatuz horri eutsiko diote, eta beste eskuarekin sokari eutsi eta 
mosketoitik pasatzen ahaleginduko dira. Oinak ongi finkatuta izan 
beharko dituzte.  

Jarduera egin bitartean, eskalatzaileak ahalik eta erosoen sentitu 
behar du, eskaladan une arriskutsuenetako bat baita. Komeni da 
jarduera behin eta berriz egitea, esku batekin, eta gero 
bestearekin, horman egoera errealean eskalatzeko orduan, 
ikasleek izan ditzaketen zailtasunak saihesteko. 

 

- Eskalatzean soka nola eraman behar den ikastea. 

 

Binaka. Boulderreko panelean hasiko dira. Eskalatu behar duten 
bidea zuzena baldin bada, soka eramateko edo gidatzeko orduan 
ez da arazorik izaten (soka hanken artean eramaten da, zuzen-
zuzen). Baina albo batera eskalatzen denean, soka oinaren 
gainean jarri behar da. Soka ez da hankaren atzealdean utzi 
behar, zeren eroriz gero, buruz behera erortzeko eta buruarekin 
hormaren kontra jotzeko arrisku handia izaten baita, bestela.  

Panelean seguruak zeharka jarriko dira; era horretara, ikasleek 
albo batera eginez eskalatu beharko dute. Seguruetara iristean, 
ikasleek seguru horietan soka espres zintetatik pasatuko dute eta 
aldi berean ainguratze horietara iristeko soka egoki gidatzen 
ikasiko dute. 

 

- Ahalik eta helduleku gehien ukitzea. 
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Binaka. Jardueraren helburua da eskalatzaileak libre duen 
eskuarekin ahalik eta helduleku gehien ukitzea, erori gabe. 

Ikasle bat eskalatzen arituko da, eta bestea behatzen eta 
eskalatzaileak erabiltzen dituen heldulekuak zenbatzen. Eskalatu 
behar duen kidea panelera igoko da. Panelean dagoelarik, 
helduleku zehatz bati eutsiko dio esku batekin eta beste eskua 
libre utziko du airean. Behin helduleku bati eutsita, helduleku hori 
ezingo du askatu, jarduera bukatu arte. Heldulekuan eskuz 
aldatzea onartzen da.  

Gero, rol-aldaketa egingo dute.  

 

- Piratek bezala eskalatzea. 

 

Bakarka. Ikasleen artean ibilbide erraz bat markatuko dute 
boulderreko panelean. Ondoren, ikasle bakoitza pirata bat izango 
balitz bezala ahaleginduko da panelean eskalatzen eta ibilbidea 
osatzen. Ibilbidea hanka baten gainean egin beharko du, beste 
hanka erabili gabe -airean eraman beharko du eta ezingo du 
horretaz baliatu-.  

Ibilbidea egitea erraz lortzen duten ikasleei beste erronka bat 
eman dakieke: bi hankak erabiliz baina soilik beso batez ibilbidea 
osatzea. 

 

 

 

 

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 

bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue  parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Nola moldatu zarete sokaburu jarrita eskalatzean?”.  
- “Errazago egiten al zaizue top-rope eran eskalatzea?”. 
- “Nola moldatu zarete sokaburu jarrita eskalatu duen 

ikaslea segurtatzen?”.  
- “Ikasi al duzue soka espres zintetatik era egokian 

pasatzen?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 
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Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Sokaburu jarrita eskalatzea.  
Sokaburu jarrita eskalatzean nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari 
aurre egitea. 
Top rope eran eskalatzea eta erdiraino gutxienez igotzea.  
Sokaburu jarrita eskalatzean irakaslearen laguntzaz segurtasun-teknika bat 
aplikatzea.  

Non Rokodromoa 

Materiala 
3-5 grigri, 3-5 saski, 6-10 soka, 9-15 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, 15-25 
espres zinta, musika-ekipoa, CDak, metro bateko hiru soka, 4 uztai, koltxoneta 
handi bat eta autoebaluazio-orria (2. eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Sokaburu jarrita eskalatzea Denbora 
45 min 

 

Berez, ikasleek jarduera bat baino gehiago egiteko aukera izango 
dute: espazioak egongo dira eta bakoitzean jarduera bat egin 
ahalko dute ikasleek.  

 

Jarduera nagusia. 

 

Hirunaka. Aurreko saioan landutakoaren errepikapena izango da, 
ikasleek praktikatzeko denbora gehiago izan dezaten.  

Jarduera honetan, segurtasun osoz eskalatzea lortzeko, binaka 
egin beharrean hirunaka arituko dira berriro ere: ikasle bat 
sokaburu jarrita eskalatzen arituko da; beste ikasle bat, 
segurtatze-lanetan, eskalatzaileari gerritik behera zintzilik 
geratzen zaion sokatik; eta hirugarren ikaslea ere segurtatze-
lanetan, bigarren soka batekin, top-rope eran eskalatzeari 
dagokion segurtatze-teknika erabilita. 

Hirukoteko kide bat horman gora igo eta jaitsi ondoren, 
segurtatzen ari zen kide batek hartuko du eskalatzailearen lekua. 
Horrela arituko dira, kide guztiek jarduera burutu arte. 
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Jarduera osagarriak boulderrean.  

 

- Musikarekin eskalatzea. 

 

Binaka. Bi ikasle arituko dira aldi berean eskalatzen, boulderreko 

panelean. Jarduera egiteko, irakasleak musika jarriko du. 

Hasieran, musika lasaia jarriko da eta eskalatzen dauden 

ikasleek eskaladako mugimenduak musikaren erritmora egokitu 

beharko dituzte. Musika lasaiarekin eskalatu ondoren, erritmo 

biziagoko musika jarriko du, eta, berriro eskalatzean, gorputzaren 

mugimenduak musikara egokitu beharko dituzte.  

 

- Eskalatu bitartean arropak janztea. 

 

Hirunaka. Boulderreko panelean eskalatzen hasi aurretik hainbat 
arropa eskegiko dira heldulekuetatik: eskularruak, txapelak, 
gorroak, bufandak, jertseak, kamisetak, zapatilak... 

Aldi bakoitzean, hiru kide arituko dira: lehena, panelaren 
ezkerraldetik sartuko da eskalatzera; bigarrena, erditik; eta 
hirugarrena, eskuinetik. Helburua da eskalatzen duten bitartean 
ahalik eta arropa gehien janztea, baina lurrera erori gabe eta 
oinekin lurra ukitu gabe. Norbait eroriz gero, beste kide batek 
hartuko du eroritako ikaslearen lekua.  

 

- Sokarekin elkartuta eskalatzea. 

 

Binaka. Ikasleak, soka motz baten bitartez (metro batekoa) 
elkarturik egongo dira, binaka. Ikasle bakoitzak soka poltsikoan 
edo galtzen barruan sartuta eramango du, baina inon lotu gabe. 
Helburua da bien artean era sinkronizatuan panel osoa 
eskalatzen zeharkatzea, soka poltsikotik askatu edo erori gabe. 
(Bi kideen arteko koordinazioa helburu).  

 

- Uztaitik pasatuz eskalatzea. 

 

Bakarka. Ikasle bat panela zeharkatzen hasiko da eskalatzen. 
Hiru metroan behin, beste ikasle batek uztai bat kokatuko du 
panelean. Uztai horiek panelarekiko perpendikularrak izango dira. 
Eskalatzen doan ikasleak uztai barrutik pasa eta lurrera erori 
gabe zeharkaldian aurrera egitea lortu beharko du. Horrela, 
ipinitako uztaiak barrutik pasatuko ditu ikasleak, panel osoa 
eskalatzen zeharkatu arte.  
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- Tximiniak eskalatzea. 

 

Ikasle guztiak batera. Tximinietan eskalatzeko teknika landuko 
dute. Instalazioan tximiniarik izan ezean, koltxoneta handi bat 
erabil daiteke, horma gisa.  

Ikasleek zeharkaldi osoa X forman eskalatuz egin beharko dute, 
hau da, esku bat eta oin bat boulderreko horman kokatuta, eta 
beste eskua eta beste oina, berriz, koltxonetako horman. X 
forman eskalatu ondoren, zeharkaldian ikasle bakoitzak tximiniak 
eskalatzeko hainbat era landuko ditu. 

 

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 

bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero.  

 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Nola moldatu zarete sokaburu jarrita eskalatzean?”.   
- “Norbait prest al dago goitik kokatuta dagoen bigarren 

soka kendu eta sokaburu jarrita eskalatzeko?”. 
- “Nola moldatu zarete sokaburu jarrita eskalatu duen 

ikaslea segurtatzen?”.  
- “Zerekin moldatzen zarete hobeto, grigriarekin edo 

saskiarekin?”. 
- “Ikasi al duzue soka espres zintetatik era egokian 

pasatzen?”. 
- “Iristen al zarete elkarguneraino atsedenik hartu gabe eta 

sokan zintzilik geratu gabe?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                   KIROL-ESKALADA 
 

40 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA 

9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Irakasleak lagunduta eta segurtasun-neurriak hartuta rappel teknika egitea 
natura-ingurune batean. 

Eskaladako jarduerak egitean arriskuak saihestea. 

Eskaladako jardueretan nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari aurre 
egitea. 

Non Natura-ingurune bateko horma bertikal bat 

Materiala 

6 arnes, 6 soka (jaitsi behar diren hormen luzera halako bi sokeena), 3 zortzi, 6 
segurtasun-mosketoi, 3 kordino (5 mm lodi eta 15-20 cm luze), 3 grigri edo 3 
saski, 3 kasko, autoebaluazio-orria (2. eranskina) eta koebaluazio-orria (3. 
eranskina). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

Natura-ingurune bateko horma bertikal batera hurbilduko dira 
ikasleak. Hori dela eta, irakasleak hainbat gomendio luzatuko 
dizkie ikasleei: bideak eta bidezidorrak erabiltzea; lasterbideak 
saihestea; ingurunea zaintzea; zuhaitzak, landareak eta 
animaliak errespetatzea; zarata handirik ez ateratzea; langak 
itxita badaude, itxita uztea, eta irekita badaude, irekita uztea; 
sortzen den zaborra lurrera ez botatzea, berriro plastikozko 
poltsan sartzea eta motxilan eramatea herrian edo eskolan bota 
arte; eta, azkenik, eskaladako jarduera lantzean, natura-
inguruneak eskaintzen duen edertasunaz gozatzea. 

 

 

2. jarduera Rappel teknika berrikustea Denbora 
15 min 

 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleei rappel teknika 
gogoratzen duten galdetuko die. Zalantzak azalduz gero, denen 
artean eta irakaslearen laguntzarekin rappel teknika berrikusiko 
dute.  
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3. jarduera 
Natura-ingurune bateko horma bertikal batean 

rappelatzea 
Denbora 120 min 

Binaka. Komeni da jarduera hau kaskoa jarrita egitea. Rappel 
egingo duen ikasleari jaistean segurtasuna ziurtatzeko, bigarren 
soka bat erabiliko da. Soka horretatik, kidea egongo da 
segurtatzen, top rope eran (grigriarekin edo saskiarekin). Horrela 
eginez gero, rappelatzen ari den ikaslea segurtatuta egongo da 
jaitsiera osoan: alde batetik, Machard korapiloaren 
autoseguruaren bidez, eta bestetik, beste soka batekin goitik 
segurtatuko duen kidearen bidez.  

Lehenik, rappel egiteko, irakasleak sokak kokatuko ditu. Sokak 
kokatu eta gero, ikasle batek  zinta lau batekin lotuta geratu 
beharko du, soka jarri den ainguratzean edo elkargunean. Lotu 
ondoren, soka bikoitza zortzitik pasatuko du. Zortziari segurtasun-
mosketoi bat jarriko zaio, eta segurtasun-mosketoia arneseko 
erdiko eraztunera lotuko da. 

Zortzitik soka pasa eta arnesera lotu ondoren, zortzitik beheraka 
geratzen diren soketan, autoseguru gisa, Machard korapiloa 
egingo da. Lan horretarako, kordinoa (5 mm lodi eta 15-20 cm 
luze) eta beste segurtasun-mosketoi bat erabiliko dira.  

Ikasleei gogoratuko zaie rappelatzeko gorputz-jarrera egokia 
hartu behar dutela, -alegia, eserita egongo balira bezala eta 
hankak zabal jarri behar dute- eta jaitsieran erritmo konstantea 
mantendu behar dutela.  

Kide batek jarduera egin ondoren, rol-aldaketa egingo da. 
Ikasleak horrela arituko dira, saioa bukatu arte. 

 

 

 

 

 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 

bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue  parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Nola sentitu zarete natura-ingurune batean rappel 

egitean? Rokodromoan baino errazago edo zailago egin 
zaizue?”. 

- “Rappelatzean bertigo-sentsaziorik izan al duzue?”. 
- “Beldurra kudeatzeko gai izan zarete?”. 
- “Zer moduz moldatu zarete rappel egitean?”. 
- “Gogoratzen al zenuten teknika?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 
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Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria eta 
koebaluazio-orria beteko dituzte. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Natura-inguruneetako horma bertikaletan sokaburu jarrita eskalatzea. 

Sokaburu jarrita eskalatzean nork bere emozioak kudeatzea eta beldurrari 
aurre egitea. 

Natura-inguruneetako horma bertikaletan top rope eran eskalatzea eta 
erdiraino gutxienez igotzea.  

Sokaburu jarrita eskalatzean irakaslearen laguntzaz segurtasun-teknika bat 
aplikatzea.  

Non Natura-ingurune bateko horma bertikal bat 

Materiala 
3-5 grigri, 3-5 saski, 6-10 soka, 9-15 arnes, 6-10 segurtasun-mosketoi, 15-25 
espres zinta, 3-5 kasko, autoebaluazio-orria (2. eranskina) eta koebaluazio-
orria (3. eranskina).  

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. Azken saio honekin, 
unitate didaktikoa bukatuko dute ikasleek. 

Oraingoan ere, natura-ingurune bateko horma bertikal batera 
hurbilduko dira ikasleak. Hori dela eta, irakasleak berriro aurreko 
saioan emandako gomendioak gogoratuko dizkie ikasleei. 

 

2. jarduera Natura-ingurune batean eskalatzea Denbora 
120 min 

 

Hirunaka. Hirukote bakoitzean, ikasle bat sokaburu jarrita 
eskalatzen arituko da; bigarrena segurtatze-lanetan arituko da, 
eskalatzaileari gerritik behera zintzilik geratzen zaion sokatik; eta 
hirugarrena ere segurtatze-lanetan, bigarren soka batekin, top-
rope eran eskalatzeari dagokion segurtatze-teknika erabilita. 

Garrantzitsua da gogoratzea soka bakoitzak elkargunean 
segurtasun-mosketoi batetik pasata egon behar duela. Izan ere, 
mosketoi batetik soka bat baino gehiago sartuz gero, 
marruskadurarekin apurtzeko arriskua dago.  

Ikasleek rokodromoan ikasitakoa landuko dute berriro ere. Hauxe 
egingo dute: arnesak zuzentasunez jantzi, sokan lotzeko 
zortziaren korapiloa zuzentasunez egin, segurtatzeko grigria eta 
saskia era egokian kokatu, eskalatzaileek espres zintak horman 
dauden seguruetan jarri, soka mosketoitik egoki pasatu, 
eskalatzean soka egoki eraman, elkarguneko mosketoitik soka 
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pasatu, kideen artean komunikazio zuzena izan, segurtatzeko 
lana zuzentasunez egin, eta materiala ondo antolatu, zaindu eta 
jaso. 

Igo aurretik, eskalatzaileak eta segurtatze-lanetan dauden kideek 
segurtasuneko txekeoa egingo dute: eskalatzaileak grigria eta 
saskia ongi dauden begiratuko du, eta segurtatze-lanetan dauden 
kideek berdin egingo dute arnes eta zortziko korapiloarekin. 

Hirukoteko kide bat horman gora igo eta jaitsi ondoren, 
segurtatzen ari zen kideetako batek hartuko du eskalatzailearen 
lekua. Horrela arituko dira kide guztiek jarduera burutu arte. 

 

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 60 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 

bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 

izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 

gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue  parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Nola moldatu zarete natura-ingurunean sokaburu jarrita 

eskalatzean?”. 
- “Norbaitek eskalatu al du sokaburu jarrita eta goitik 

kokatuta dagoen bigarren soka kenduta?”.  
- “Nola moldatu zarete sokaburu jarrita eskalatu duen kidea 

segurtatzen?”.  
- “Zerekin moldatu zarete hobeto, grigriarekin edo 

saskiarekin?”. 
- “Ikasi al duzue soka espres zintetatik era egokian 

pasatzen?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 

- “Nola balioesten duzue orain arte egindako lana?”. 
- “Gai izango al zinatekete denon artean ikasi duzuen 

guztiarekin zerrenda bat egiteko?”. 
- “… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo unitatean zer 
landuko duten azaltzeko. 

 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria eta 
koebaluazio-orria beteko dituzte. 
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Eranskinak 

1. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

2. eranskina: autoebaluazio-orria  

3. eranskina: koebaluazio-orria 

4. eranskina: eskaladako materiala 

5. eranskina: eskalatzeko erak 

6. eranskina: Machard korapiloa 

7. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa: Gorputz Hezkuntzako programazioa 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (1. eranskina) 

LMH 6 _ 
EBALUAZIOA 

201_/201_ 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (2. eranskina) 

ONDO: BERDEA  /  HOLA-HOLA: HORIA   /  GAIZKI: GORRIA  /  EZIN DUT EGIN:  URDINA  /  EZ DA ETORRI: BELTZA   (IRAKASLEAK) 

IKASLEA 

------------------------- 

TALDEA 

------------------------ 

Janzkera Jarduerak Jarrera 
Osasun- eta higiene- 

ohiturak 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditut 

Nire gaitasun 
motorra 

hobetzen ari naiz 

Jardueretan, 
gustura hartzen 

dut parte eta 
jarrera positiboa 

dut 

Harremanak 
emaitzaren 

gainetik 
balioesten ditut 

Irabaztea edo 
galtzea 

onartzen dut 

Hausnartzeko 
denboran, 
taldean era 
positiboan 

eragiten dut eta 
kritika 

eraikitzaileak 
egiten ditut 

Jarduera fisikoa egitean, 
osasuna eta higienea 

zaintzen ditut 

1. saioa O O O O O O O 
2. saioa O O O O O O O 
3. saioa O O O O O O O 
4. saioa O O O O O O O 
5. saioa O O O O O O O 
6. saioa O O O O O O O 
7. saioa O O O O O O O 
8. saioa O O O O O O O 
9. saioa O O O O O O O 
10. saioa O O O O O O O 
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KOEBALUAZIOA-ORRIA (3. eranskina) 

 

 

 

  

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

 

 
ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Top rope eran eskalatzean, segurtasun-teknika 

(grigriarekin) aplikatzen du. 

   

Rappela egiten du, irakasleak lagunduta eta 

segurtasun-neurriak hartuta. 
   

Top rope eran eskalatzean, bidea igotzen 

ahalegintzen da, eta gutxienez 5 metro igotzen 

da. 

   

Eskaladako jarduerak egitean, arriskuak 

saihesten ditu. 

   

Kideekin era koordinatuan, erantzukizunez eta 
elkarlanean aritzen da, eskaladako helburuak 
lortzeko. 

   

Irabaztea edo galtzea onartzen du    

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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ESKALADAKO MATERIALA1 (4. eranskina) 
 

ARNESAK 
 
Arnesak aukera ematen du eskalatzean eroriz gero erorketa geratu eta sokan zintzilik gelditzeko. 
Aldi berean, eskalatzailearen segurtasuna bermatzeko aukera ematen du. Arnesari  betegarria 
ipiniz, barrua bigundu egiten zaio eta erosoagoa da. Gerrian eta izterretan ondo estututa eraman 
behar da, buruz behera erorita ere ondo eutsita geratzeko. Eskalatzean, arnesa eroso janzteko, 
aldaken hezurren gainetik jarri behar da.  
 
Arnesak hainbat material garraiatzeko aukera ematen du. Izan ere, behar diren espres zintak 
zintzilik eramateaz gain, fisureroak, friendak, segurtasun-mosketoiak, zapatilak, kordinoak eta 
zinta lauak ere eraman daitezke.  
 
Mota ezberdinetako arnesak daude:  
 Gerrian jartzekoa: kirol-eskaladan gehien erabiltzen den arnesa da. Gerrikoa du 
eta oinak sartzeko bi hanka-zulo ditu. Arnesa lotzeko hainbat modelo daude; berrienetan, 
arnesaren gerrikoa belarrian estutzea nahikoa izaten da, baina beste arnes mota zaharrago 
batzuetan kontuz ibili behar da belarrian, seguru gelditzeko gerrikoari bigarren buelta bat eman 
behar baitzaio. Kasu horietan, “danger” hitza azaltzen da arnesaren belarrian.  

 
Arnesak dituen josturak ongi behatu behar dira noizean behin. Normalean, ez du garbiketa 
handirik behar izaten. Garbitzeko, xaboi neutroa erabiltzea gomendatzen da. 
 
 Bularreko arnesa: mota honetako arnesarekin eskalatzean gorputz-enborrak ez du 
atzera edo albo batera egiten erorketa batean edo sokan zintzilik geratzean. Normalean, gerriko 
arnesa erabiltzen da. Bularreko arnesa ez da inoiz bakarrik erabili behar.  
  

Arnes konbinatua edo osoa: mota honetako arnesean aurreko bi modeloak 

txertatzen dira: gerrikoa eta bularrekoa. Ziurtasun-maila handikoa da, baina eskalatzean 

korapiloa altuago geratzen denez, mugimenduak zerbait oztopatzen ditu. Gaur egun, umeekin 

eta bizkarrezurrean arazoak dituztenekin erabiltzen da. 

 

              

 

1Iratxe Gutierrezek, Iñigo Cañetek eta Luis Larrañagak egindako Garatu eskalada blogetik 
ateratako informazioan oinarrituta.  
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KATU-OINAK 
 
Eskalatzailearen oinetakoak dira eta  eskalatzean asko laguntzen dute. Katu-oinen zola 
itsaspena hobetzen duen goma bereziarekin egina egoten da, eta zolak gogorrak, erdi-gogorrak 
edo bigunak izan daitezke. Eskalatzaile trebeenek zola bigunekoak erabiltzen dituzte. Katu-oinak 
duen forma mantentzeko eta izerdia lehortzeko, eskalatu ondoren, katu-oinen barruan egunkari-
papera sartzea gomendatzen da. Katu-oinak garbitzeko ura eta xaboi neutroa erabiltzen dira.  
Normalean, katu-oinak zapatila-zenbakia baino zenbaki bat edo bi txikiago erosten dira, oinera 
ongi egokitzeko eta oin azpian sentsibilitate gehiago lortzeko.  
 

 

 
 
 
ESKALADAKO SOKA 
 
Ezinbestekoa da segurtasun-katean, eskalatzailea eskalatzean eroriz gero, sokak erorketa 
gelditu behar baitu. Kirol-eskaladan, soka bakarra erabiltzen da (soka-puntan 1 zenbakia 
azalduko da biribilean sartuta); mendian, berriz, bi soka. 
 
Sokaren lodiera eta luzera asko aldatu da: eskalada gero eta zailagoak ekarri du soka gero eta 
arinagoa izatea. Izan ere, zailtasun handiko bideetan erosoago eta eraginkorrago eskalatzeko, 
soka mehetu egin da.  
 
Luzerari dagokionez, gaur egun soka arruntak 70 eta 80 metroko sokak dira; 60 metroko soka 
gutxiago erabiltzen da.  
 
Eskalatzean, soka jartzeko modu bat baino gehiago dago. Alde batetik, soka goitik jarrita eskala 
daiteke, segurtasun handiagoarekin eskalatzeko. Bestetik, eskalatzailea sokaburu jarrita joan 
daiteke. Bestalde, sokari esker, eskalatzaileak rappel egin dezake. 
 
Kirol-eskaladan, erabiliko diren sokak dinamiko-elastikoak izango dira; soka estatikoak beste 
erabilera batzuk ditu. Erorketan soka estatikoarekin eroriz gero, bizkarrezurrean lesio grabeak 
izateko arriskua egoten da.  
 
Sokaren biziraupena luzatzeko, soka-zorroak erabili behar dira. Oso erabilgarriak dira eta 
sokaren garbitasuna asko bermatzen dute. Normalean, soka biltzean txekeoa egiten zaio, 
kanpoko geruzak etenik ez duela ziurtatzeko eta soka osoak puntu guztietan gogortasun-, 
malgutasun- eta elastizitate-maila bera duela egiaztatzeko. Soka ura eta xaboi neutroarekin 
garbitu behar da eta  itzaletan lehortu. 
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GRIGRIA ETA SASKIA 
 
Kirol-eskaladan gehien erabiltzen den segurtatzeko tresna eta seguruena da grigria.   
Grigria bera bakarrik blokeatzen da (autoblokeatzailea du) erorketa handia gertatuz gero, autoko 
gerrikoak egiten duen antzera. Ia ez du mantentze-lanik eskatzen, baina kontuz ibili behar da 
lurreko zikinkeriekin ez zikintzeko. Noizean behin, olio tantaren bat bota behar zaio.  
 
Eskalatzean, saskia ondo erabili behar da, soka-lagunaren segurtasuna bermatzeko. Saskia 
autoblokeatzailea ez denez, segurtatze-lanetan dagoen kideak adi eta erabileran trebatuta egon 
behar du, arriskua saihesteko. Saskian soka bakarra sartuta (kirol-eskaladan, gehienbat) edo bi 
soka sartuta (mendian, gehienbat) segurtatu daiteke eskalatzen sokaburu doana.  
 
 
 

                                                                                            

 

 

MOSKETOIAK ETA ESPRES ZINTAK 
 
Mosketoi-modelo ugari daude eta bakoitzak badu bere eginkizuna.  
Mosketoi sinpleak, segurtasun haririk gabekoak direnak, espres zintetan erabiltzen dira. Bi 
eratakoak daude: zuzenak eta okertuak. Zuzenak direnak, horman dagoen kimikoan edo parabolt 
txapan jartzen dira; eta mosketoi okertuan, eskalatzailearen soka jartzen da.  
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Mosketoi batzuek arnesa eta segurtatzeko tresna lotzeko balio dute. Beste batzuk, berriz,  
materiala garraiatzeko erabiltzen dira (oso pisu gutxikoak izaten dira). Eta beste mosketoi batzuk 
rappel egin ondoren horman uztekoak dira.  
 
Korapilo dinamikoarekin mosketoi HMSak erabili behar dira, korapiloak behar duen espazioa 
izateko eta lana egoki egiteko.  
Mosketoiei olio tantaren bat bota behar zaie noizean behin, eta espres zintetan josturak zaindu 
behar dira. 
 
Espres zintak ere luzera desberdinetakoak dira, zertarako erabiltzen diren. Kirol-eskaladan 
zintak, esaterako, motzak izaten dira; mendian, berriz, zinta luzeak jartzen dira soka zuzen 
eramaten laguntzeko, garrantzitsua baita eskalatzean eta igotzean soka ez trabatzea.   
 

 

 

 
ZORTZIA 
 
Sokatik behera jaisteko dago diseinatuta eta rappelatzean erabiltzen da. Orain dela urte asko 
zortzia segurtatzeko erabiltzen zen, baina grigria eta saskia merkatura atera zirenetik, askoz 
segurtasun handiagoko tresnak direnez, zortziak jaisteko funtzioa betetzen du, soil-soilik.  
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KASKOA 
 
Natura-inguruneetan dauden eskalada-eskoletan goitik harriak erortzeko arriskua dagoenean 

erabiltzen da kaskoa, eta rokodromoetan sokaburu eskalatzean. Erorketa txarretan burua 

babesteko balio du eta mendian eta horma handietan ezinbesteko tresna da, inguruan 
ziurgabetasun handiko eremuak baitira.  
 
 

 
 
 
MAGNESIO- POLTSA ETA -HAUTSAK 
 
Magnesio-hautsa eskalatzean sortzen den izerdia lehortzeko erabiltzen da. Hautsak gerrian 
lotuta eramaten den poltsa barruan eramaten dira; beharrezkoa denean, eskua poltsan sartzen 
da, hautsetan sartu, izerdia lehortu eta eskalatzen jarraitzen da. Heldulekuak oso txikiak edo 
irristakorrak direnean, ezinbesteko laguntza ematen dute magnesio-hautsek. Gaur egun 
magnesioa likido-egoeran ere aurkitu daiteke. 
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ESKALATZEKO ERAK (5. eranskina) 

TOP ROPE: 

Soka goitik (elkargunetik) ipinita eskalatzea da. Soka baten mutur batean eskalatzailea lotzen da, 
eta beste muturrean segurtatze-lanetan dagoen kidea. Hau da, soka segurtatze-lanetan dagoen 
kidetik goiko elkarguneraino doa, eta gero berriro jaisten da eskalatuko duen kidearen 
arneseraino. Zenbat eta gehiago tinkatu soka segurtatze-lanetan dagoen kideak, orduan eta 
erorketa txarra izateko arrisku gutxiago izango du eskalatzaileak. 

 

 

 

 

SOKABURU:  

Sokaburu jarrita eskalatzean, soka ez da goiko elkargunetik pasatuta egoten: segurtatze-lanetan 

dagoen kideak eskalatzailearen gerritik behera doan sokatik segurtatuko du eskalatzailea.  

Top rope eran baino autokontrol handiagoa behar da sokaburu jarrita eskalatzeko. Eskalatzaileak 

soka lurretik hartu eta goiko elkargunetik pasatzea lortu behar du. Horretarako, eskalatzaileak, 

hormara esku batekin eutsita, espres zintak jarri behar ditu eta bertatik gerrian lotuta daraman 

soka pasa. Esan beharrik ez dago arrisku handiagoa izaten dela eta erorketak luzeagoak izaten 

direla. 
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MACHARD KORAPILOA: (6. eranskina) 
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LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (7. Eranskina) 

 

  

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  

ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola eta Colpbola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

4. unitatea Gorputz-adierazpena I Gorputz-adierazpena II 
Gorputz Hezkuntzako 

bizipenak 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


