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1- EUSKAL PILOTAREN EZAGUTZA 
 

Euskal Pilota belaunaldiz - belaunaldi tradizioz transmititu den kulturaren ondarea dugu. Kirol 

kultura bezala ezagutzen da eta horretarako interesgarria izango litzateke oinarriz nondik 

datorren jakitea: 

- Gizakiak beti izan du zerbait jaurtitzeko premia: HISTORIAURREAN, adibidez, 

ehizatzeko, babesteko edo olgetarako. Aztarnategietan, testu idatzietan eta margoetan 

ageri denez, LEHENGO ZIBILIZAZIO GUZTIEK ezagutu dute pilota-jokoa. 

 

- Erdi Aroan, ARABIARREK EUROPAN sartu zuten JEU DE PAUME pilota-jokoa. Jokoak 

arrakasta lortu eta mendebaldeko Europa osoan zabaldu zen Frantziako Iraultzaren 

garaira arte. Antza denez, erraketarekin jokatzen diren kirol guztiek hor dute jatorria. 

Gizarte maila guztietako jendeak pilotan jokatzen zuen:  

•  Esku pilotari “bilauen jokoa” deitu zitzaion (juego de plebeyos) eta herri xeheak 

jokatzen zuen.  

•  Aristokratek palaz jokatu ohi zuten; horregatik, “erregeen jokoa” deitu zioten.  

Jeu de Paume distantzia luzean (longue paume) edo motzean (courte de paume) 

jokatzen zen. Eta motzean aritzen zirenean leku itxi batean jokatzen zuten (frantsesez 

tripot eta euskaraz pilare). Hortik trinketea sortu zen.  

- Denborak aurrera egin ahala, pilota-jokoak gainbehera egin zuen eta desagertuz joan 

zen hainbat lekutan, batean izan ezik: itsaso eta mendien artean, EUSKAL HERRIAN, 

bizirik iraun zuen. 

- Artzain euskaldunek, denbora librean, eskuz jokatu ohi zuten, “pilotasoro” izeneko 

zelaietan. Hasieran BOTELUZEA izeneko modalitatean jokatu ohi zuten. Gero larruzko 

eskularruak erabiltzen hasi ziren eta LAXOA sortu zen. Bi horiek dira euskal pilotaren 

modalitate zaharrenak. Pilotak egiteko Ekuadorreko kautxua erabiltzen hasi zenean, 

euskaldunak hormak eraiki zituzten, pilota bizi horiek gelditzeko: ERREBOTE 

modalitatea sortu zen, eta horren ondorioz gaur eguneko EUSKAL PILOTA eta horren 

modalitate, tresna eta instalazio guztiak. 

 

-  Gaur egun pilota 24 herrialdetan jokatzen da, eta lau urterik behin MUNDUKO 

TXAPELKETA antolatzen da. Gainera, 1992ko JOKO OLINPIKOETAN pilota-jokoaren 

erakustaldian egin ziren. 
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Jokoan pilota erabiltzen duten kirolak mundu osoan aurki daitezke, askok erantzuten dugu 

euskaldunok izan ginela sortzaileak, baina ez zen horrela izan: nahiz eta euskaldunok euskal 

pilota sortu eta pilotaren etorkizunean garrantzi handia izan. Hau jakinda eta pilotak mundu 

osoan duen erakargarritasuna baliatuz, urte askoan jolastu den kirol hau gure haur eta gazteei 

hurbiltzen saiatu behar gara.  

1.1- Euskal Pilotaren ezaugarriak 

Euskal Pilota aztertzerako orduan, kontutan izan behar ditugu honen barne logika (ikasleak, 

espazioa, denbora, materiala eta puntuazio sistema) zein kanpo logika (epailea, botileroa, 

ikusleria, atsedenak..). 

 Pilotarien arteko erlazioak: aurkaritza eta lankidetza harremanak ematen dira. 

Banakako partiduetan, bat bestearen aurka izanik aurkaritza aurkituko dugu, baina 

bikoteka, hirukoteka… baldin bada, aurkaritza zein lankidetza izango dugu. 

 Espazioa: espazioari dagokionez espazio ziurra da, hau da jokalariek ezagunak 

dituzte. Joko espazioa (kantxa eta bertako hormak) eta joko gabeko eremua 

(kontrakantxa eta hormarik ez duen espazioa). Tantoa egiteko pilotak joko espazioan 

egin behar du punpa; marretan edo joko gabeko espazioan botea eginez gero txartzat 

emango da. 

 Denbora:  pilotariek txandaka emango diote, hau da, lehendabizi talde batek ondoren 

besteak, horrela tantoa lortu arte. Denboraren iraupena ez dago zehaztua, puntu jakin 

batzuetara lehena iristen denean amaituko da, baina tantoen iraupen ezberdinek 

partidua luzeagoa edo motzagoa izatea eragingo du. 

 Materiala:  

 Pilota ezberdinekin jokatzen da: pilotaren diametroaren neurria eta erabilitako 

materiala ezaugarri ezberdinak izango dira modalitatearen arabera; esaterako 

pala larruz jokatzeko pilotak bi larru ditu, esku pilotakoak larru bat eta pala 

gomaz jokatzekoa gomaz egina dago. 

 Pilota modu ezberdinetan erabiltzen da: pilota, eskuz edo erremintaz jo 

daiteke; .alaz eta eskuz jo egin behar zaio, xareaz eta joko garbiko xisteraz 

jaso - jaurti, erremonteko xisteraz eta eskularruez irristatu eta zesta puntako 

xisteraz gehienetan atxikia egin daiteke. 
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 Puntuazioa: esan bezala alde bat tanto kopuru zehatzera iristean amaituko da 

partidua, hau da ezin da berdinketarik gertatu. Zenbaketa moduari dagokionez, bi kasu 

aurki ditzakegu Eskola Kirolean. Bata, denok ezagutzen dugun sisteman, 18, 22, 25.. 

tantutara iristea hain zuzen ere, eta bestea, set deitzen den sisteman. Hau da, 

partiduak 5/6 tantuko jokuetara jolasten dira eta set gehien irabazten dituen bikotea 

izango da garailea. 

1.2- Euskal pilotaren instalakuntzak 
 

PLAZA LIBREA  

Jokalekua horma batek (arautu gabeko forma eta neurriarekin) eta lur edo porlanezko zoru 

batek osatzen dute. Hormari frontis esaten zaio, eta pilota errebotarazten duen zoruari kantxa. 

Sakea egin ondoren, jokalariek pilota berriro bidali behar dute airez edo lehenengo botearen 

ondoren. Pilota jokoan egongo da hormako marra horizontalaren gainean (txapa) jotzen 

duenean eta jokalekuan errebotatzen duen bitartean. Sakea egiterakoan, pilotak, jokalariak 

hormara jaurti ondoren, botea egin behar du modalitate bakoitzaren araberako distantzia 

desberdin batera kokaturiko muga (marra) baten ondoren.  

PLAZA LIBREKO MODALITATEAK 

 ZUZENAK: Laxoa, Errebotea. 

  EZ ZUZENAK: Esku-pilota, Pala motza, Larruzko paleta, Gomazko paleta, Joko garbi, Xistera.  

TRINKETA  

Teilatu batez estalitako lau hormek eta pilotak botea egiten duen zoruak (kantxa) osatzen dute 

jokalekua. Sakearen ondoren, jokalariek pilota airez edo lehenengo botearen ondoren bidali 

behar dute.  

Hauek dira jokuaren mugak: Horma nagusian (frontis), marra horizontal bat behean (txapa): 

bere azpitik jotzen duen pilota oro hutsa da. Alboko eta ondoko hormetan, lehenengo 

solairuen altueran, burdin hesia (goiko txapa) da jokoaren goiko muga. Ezkerreko eta ondoko 

horman teilatu okerra duen galeria bat dago itsatsia. Danborra (tejadillo) izeneko galeria 

horrek sare batez estalitako zulo bat du: partidua bitartean pilotariak pilota zulo horretara 

bidaltzen saiatuko dira, zuzenean edo zoruan bote bat eman ondoren (modalitatearen 

arabera). Eskubitara, aurreko eta eskubiko hormen anguluan, tauladura bat dago (fraile 

izenekoa), hormaren goiera osoan, eta zulo bat beheko marraren gain-gainean (xilo).  
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TRINKETEKO MODALITATEAK  

 ZUZENAK: Pasaka.  

 EZ ZUZENAK: Esku pilota, Larruzko paleta, Gomazko paleta, Paleta argentinarra, Xarea.  

EZKER HORMAKO  FRONTOIAK 

 Bi eratako frontoiak dira: bata, horma labur batekoa (36 metro) ezkerretara eta bestea, horma 

luze batekoa (54 metro) ezkerretara baita ere. Aurreko hormak (frontis), ezkerreko hormak, 

erreboteko hormak eta zoruak (kantxa) osatzen dute jokalekua. Pilota eskubitara bidaltzea, 

kontrakantxara, eta han bote egitea hutsa da.  

Hauek dira jokoaren mugak: Aurreko, ezkerreko eta erreboteko horman, marra horizontal bat 

gainaldean: bere gainetik jotzen duen pilota oro hutsa da. Marra bertikal batek aurreko eta 

erreboteko hormen zabalera mugatzen du. Zoruan ezkerreko hormaren paraleloan, marra 

batek “kantxa” eta “kontrakantxa” mugatzen ditu. Ia espezialitate guztietan, sakea 

egiterakoan, pilota aurreko hormaren kontra bidali behar da, zuzenean edo ezkerreko horma 

ukitu eta bi marren artean (falta eta pasa) botea egin behar du. Sakearen ondoren, pilotariek 

airez edo lehenengo botearen ondoren bidali behar dute pilota frontisera.  

FRONTOIKO MODALITATEAK  

 FRONTOI MOTZEAN: Esku-pilota, Pala motza, Larruzko paleta, Gomazko paleta, Joko-garbia, Frontenisa.  

 FRONTOI LUZEAN: Pala, Zesta-punta, Erremontea. 

1.3- Euskal Pilotaren modalitateak 

Hainbat modalitate aurki ditzakegu pilotan, eta horiek ezagutzeko banan-banan azalduko dira 

jarraian. 

 

ESKUZKO MODALITATEA: ESKU PILOTA 

Eskuz jokatzen den modalitatea da hedatuena, eta 

ezaugarri ezberdineko pilotalekuetan jokatzen da. Bi pilotari 

edo bi bikote elkarren kontra arituz jokatzen da. Elkarren 

aurka diharduten bi alde horiek, txandaka, pilota bat 

kolpatzen dute, pilotak frontisa jo dezan, harik eta bi 

aldeetako batek huts egiten duelako besteak tantoa lortzen 

duen arte. Euskal Herrian ez ezik, Errioxan, Aragoin eta 
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Gaztela Leonen ere jokatzen da. Nazioartean ere ezaguna da hainbat tokitan.  

 

 

ERREMINTAZKO MODALITATEAK 

 

1- Gomazko paleta: Zurezko paleta bat eta 

gomazko pilota bat erabiltzen dira. 

Espezialitaterik zabalduena da aisiarako 

egokia, ez baita besteak bezain gogorra. Pala 

zurezkoa da, pieza bakarra edo zur mota 

ugariz osatua. Aluminiozko eta zurezko 

zatiak, alboetan zuntz indargarriak dituztenak. 

Palaren ezaugarriak ondorengoak dira:  

● Gehienezko luzera: 55 cm 

● Gehienezko zabalera: 20 cm 

● Lodiera: 1 cm 

● Pisua: 500 g 

 

2- Pala motza: Zurezko paleta bat eta larruzko 

pilota bat erabiltzen dira, larruzko paletakoak baino 

lodiagoa eta diametro handiagoa duena. Oso 

espezialitate fisikoa eta ikusgarria da. Pala 

pagozkoa edo beste edozein zur noblez eginikoa 

da, pieza bakarra. Ondoko ezaugarriak ditu:  

● Gehienezko luzera: 51 cm 

● Gehienezko zabalera: 11'50 cm 

● Lodiera: 2 / 4'50 cm 

● Pisua: 600 / 800 g 
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3- Larruzko paleta: Zurezko paleta bat eta larruzko pilota 

bat erabiltzen dira (larruzko pilotarik txikiena da pilota 

mota hori erabiltzen duten espezialitate guztien artean). 

Erakargarria da oso, eta ikusgarria ere bai, jokoaren 

abiadura dela medio. Pala pagozkoa edo beste edozein 

zur noblez eginikoa da, ez du zertan pieza bakarra izan, 

baina zurezkoa izanen da, eta, ondoko ezaugarriak 

izanen ditu: 

● Gehienezko luzera: 50 cm 

● Gehienezko zabalera:13.50 cm 

● Lodiera: 2/3 cm 

● Pisua: 550/600 g 

 

4- Zesta punta: Espezialitaterik hedatuena 

mundu zabalean eta ikusgarriena ere bai. 

Pilota ziztu bizian doa, batzuetan orduko 300 

km.ko abiaduran. Zurezko (gaztaina) eta 

zumezko erremintarekin jokatzen da eta 

larruzko eskularrua du, eskua sartzeko. 

 

Tresna: Gaztainondoz eginikoa, zarratutako 

zumez ehundutakoa, ubide itxurakoa eta 

ondua, eta, pilotari eusteko poltsa bat duena, 

tako, kosta (saihets itxurako egitura), uztai 

eta puntaz osatutakoa. Eskularrua larruzkoa 

edo antzeko materialen batez eginikoa izanen da. Plastikozko zestak ere erabiltzen ahalko 

dira, baldin eta besteen egitura bera badute. 

● Luzera guztira: 62 / 68 cm 

● Poltsaren sakonera: 15 / 16 cm 

● Luzera kurba eta guzti: 90 / 100 cm 
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5- Erremontea: Erremontea pilotaren aldaera bat da, xistera ez oso sakonarekin jokatzen 

dena. Pilota xisteraren behealdetik sartzen da eta puntatik irteten da etengabeko mugimendu 

batean. Zesta-puntan, aldiz, pilota hartzen da, eta gero, bultzada batekin frontisera jaurtitzen 

da; pilota une jakin batean geldi dago 

saski barruan. Xisterak zesta-puntako 

xisteraren antza du, baina konkordura 

txikiagoa du, ez baitauka zestak 

daukan sabel sakona; eta sendoagoa 

da. Erremonte-xistera Juan Moya 

iruinsemeari zor zaio, XIX. mendearen 

hasierako hamarkadetan oraindik 

eskularruz egiten baitzen erremontean. 

Iruñean, saskigile bati zesta puntako 

xisteraren antzerako bat enkargatu zion, eta denbora laburrean pilotari guztiek hartu zuten 

tresnatzat. Pilotalekua gainerako pilotalekuen antzekoa da: 14 koadro ditu, eta sakea 12,5etik 

egiten da. Saskiak 67 zentimetro ditu eskumuturretik puntara eta 770 g pisatzen du. Pilotak 

115 g pisatzen du, eta 6 zentimetroko diametroa dauka. 

 

 

6- Xarea: Pilotan jokatzeko tresna 

da, zurezko uztaiaz eta sare batez 

osatua. Zura gaztaina da. Larruzko 

pilota oso bizia da. Pilota ez da 

jotzen baizik eta indar handiz 

botatzen da. Horregatik oso joko 

arina da. Garai batean euskal 

erlijiosoak espezialitate honetan aritu 

eta Argentinara eraman zuten. 

Tresna okertutako zumezko edo 

zurezko uztai batekin egiten da, eta, 

barnean, elkarren artean jositako eta gutxi tenkatutako soka bati lotzen zaio. 
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JOKO ZUZENAK 

Joko zuzenak euskal pilotaren historia, oinarri eta sustrai dira, Euskal Herriko kirol eta 

kulturaren ondare preziatua. XIX. mendearen erdialdean paretaren kontra jokatzen hasi 

zirenean (pleka), garrantzia galtzen joan ziren. Nahiz eta askok bere desagerpena behin eta 

berriro iragarria duten, bizirik diraute, eta zorionez orokorrean errekuperatzen ari dira. Gaur 

egun Joko Zuzenetan 500 pilotari baino gehiago ari dira praktikan Euskal Herrian, modu ofizial 

eta arautu batean. Haien ezaugarri orokorrak honako hauek dira: 

 Aurrez aurre ipinitako bi pilotari talde aritzen dira bi zatitan banaturik dagoen eremu 

batean. Ez da paretarik erabiltzen, haren laguntzaz pilota bueltatzeko ez bada. 

 Talde batek besteari botatzen dio pilota (eskuz edo tresnaz), eremua erdibitzen duen 

marra edo sarea gaindituz, kintzea egin artean. 

 Kintzeka eta jokoka zenbatzen dira tantoak: 15-30-40 eta jokoa. 

Gaur egun Euskal Herrian bizirik dirauten Joko Zuzenen modalitateak hauek ditugu: 

 

1- Pasaka 

 Pilotarekiko erlazio: jo, jaurti... 

 Erramintaz: eskularru motzak. 

 2:2 egoera, 13 jokora. 

 Bi gune: sakeko gunea (A) eta 

errestoko gunea (B). 

 Sakean punparik ez, jaurtiketa. 

 Sakean falta erdia: 

 Sakeko gunean ez da sartu. 

 Pilotak teilatua ez du ukitu 

eta sakeko gunean sartu da. 

 Sakatzaileak sakeko marra zapaldu du (ez ditu oinak marraren atzetik) 

 Pilotak ezker horma ukitu du. 

 Gune aldaketa: talde bat 40ra iristean. 

 Aurrelariak sakatzen du. 

 Falta-erdia emateko jokalariak protesta egingo du, bestela epaileak ez du falta-erdirik 

emango. 
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2- Bote luzea 

 Pilotarekiko erlazioa: jo (eskuz) 

 5:5 egoera, 10 jokora. 

 Bi gune: sakeko gunea (A) eta 

errestoko gunea (B). 

 Botarria sakeko gunean. 

 Sakean talde bakoitza bere eremuan. 

 Sakean zehar eremu bakarra. 

3- Laxoa 

 Pilotarekiko erlazio: jo, irristatu    

 Eskularru motzak (2) eta luzeak (2) 

 4:4 egoera, 9 jokalari 

 Bi gune: sakeko gunea (A) eta 

errestoko gunea (B). 

 Botarria sakeko gunean 

 Sakean talde bakoitza bere 

eremuan. 

 Jokoan zehar, eremu bakarra. 

4- Errebotea 

 Pilotarekiko erlazioa: jo, irristatu   

  

 Eskuz (sakea), eskularru motza (2) eta joko 

garbiko xistera (3) 

 5:5 egoera, 13 jokora 

 Bi gune: sakeko gunea (A) eta errestoko gunea 

(B). 

 Botarria sakeko gunean; erdian. 

 Sakean pilotak eremua eta frontisa ukitu behar ditu. 

 Errestoa ezin da airez egin. 

***Oharra: errestoan egotea hobea da, espazioa txikiagoa delako. 
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2-  ESKOLA KIROLAREN BALOREAK   

2.1-    Programaren Ezaugarriak. 

 

A. Umeek kirol anitzetan hasteko eta kirol modalitate desberdinak ezagutzeko aukera 

dute, geroago (infantiletatik aurrera) espezializatu ahal izan daitezen. 

B. Adinean aurrera egin ahala kirol jardunaldi gehiagoko lehiaketa programak jartzen 

zaizkie umeei. 

C. Hastapenetan, joko-arau egokituak dituzte umeek. Esate baterako, taldekako kirol 

batzuetan jokalekuaren neurriak, baloien tamaina eta pisua, taldekideen kopurua eta 

abar kirolarien adinera moldatuta daude, eta jokalari guztiek jokatu behar dute 

gutxienezko denbora bat. Edo, banakako kirol batzuetan, korri egin beharreko 

distantziak, jaurtigaien pisua eta tamaina eta abar ere moldatuta egoten dira. 

2.2-    Kirola eta giza baloreak eskola kirolean 

● Norberaren nortasuna errespetatzen duen eredua nahi dugu landu, ikasleei 

lehiaketaren zama gaineratu gabe. 

● Balore garrantzitsu batzuk sustatu nahi ditugu: talde jokoa, adiskidetasuna, joko 

garbia, aurkariarenganako errespetua… 

● Umearen heldutasun-prozesua sendotzen duen kirola nahi dugu, umearen 

gaitasunak aurkitzen eta garatzen lagunduko duena. 

● Umeei jarduera fisiko eta kirol anitz daudela azalduko dien eta guztiak baloratzen 

erakutsiko dien eredua nahi dugu. 

● Kirol modalitate desberdinak ezagutu eta probatu ondoren, gaztetxoak bere gogoko 

modalitatea askatasun osoz aukeratzea nahi dugu. 

● Umeak lehiaketaren bidean eta giroan poliki-poliki sartzea nahi dugu. 

● Kirol hezitzaile gero eta prestatuagoak eduki nahi ditugu, ezagupen teknikoetan ondo 

trebatuak (kirol teknikak, euskara, pedagogia…) 

● Eskola kirola programan gero eta ikastetxe gehiago eduki nahi ditugu, ahal den 

partaide kopuru handienera iristeko. Gaur egun 35.000 kirolari eta gehiago ari dira 

eskola kirolean parte hartzen. 

● Beraz, baloreak lantzen dituen kirol eredu bat nahi dugu, kirolak ere hezi egiten duela 

uste dugulako. 
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2.3-    Akatsen zuzenketa eta ekintza positiboen errefortzua 

 

Askotan ez dakigu nola jokatu pilotariak akatsen bat egin izan duenean eta interesgarria 

izango litzateke eman beharreko errefortzu positiboa ematen jakitea. 

 

Hasteko, norbanakoan zentraturiko motibazioa eskaintzea gomendatzen da, ez besteen 

emaitzei erreparatutako motibazioa. Izan ere modu honetan, pilotariaren autokonfiantzan 

lagunduko diogu eta bere helmugak gainditzen joango da, baina hau lortzeko hainbat pauta 

jarraituko dira: 

 

● Uneko mailara egokitutako helburuak zehaztea, errealistak eta pilotariek helburu 

horiek lortzeko aukerak izatea. 

 

● Gaitasunak lantzeko ariketak proposatzea: 

 

 Pilotariek jakin dezatela zer egin. 

 Gaitasunak eta baliabideak eman: nola egin behar duten erakutsi. 

 Zailtasunak identifikatu eta hauek nola gainditu pentsatu. 

 

● Aurrerapenak eta esfortzua goraipatu. 

 

● Modu konstruktibo batean zuzendu: akatsa identifikatu, nola egin behar den argitu eta 

praktikatu. 

 

Entrenatzailearen gorespena garrantzitsua da pilotarien motibazioa areagotzeko, modu 

honetan haien esfortzua saritzen da eta pilotariak entrenamendura pozik joaten dira eta 

gainera, entrenatzaile eta pilotariaren arteko harremana sendotzen da, giro egoki bat sortuz. 

Pilotari bakoitzak du animatzea beharrezko duen une positibo bat eta guk hori identifikatu 

behar dugu, berarentzat pauso handi bat izan daiteke eta. 

 

Beraz, eta laburbilduz, pilotaria hobetzen lagundu behar dugu jarrera positibo eta konstruktibo 

batekin eta sekula ez jarrera zakarrarekin eta errietak erabiliz. Zerbait lortzen ez badute beti 

egon behar gara gu behar duen informazio hori emateko eta bestela, galdera bat eginez 

pilotariarekin batera erantzun bat bilatzen saiatuko gara, bera ere kontura dadin eta gu izan 

gaitezke haien eredua, orduan beraiek ondo ikus dezaten demostrazioa egin. 
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3- DENBORALDIAREN PLANGINTZA: faseak eta moldaketak 
 

Euskal pilotan faseen inguruan hitz egiten dugunean, jokalari batek igarotzen dituen aldiei 

egiten diogu erreferentzia.  
 

Jokalari bakoitzaren garapena ezberdina dela kontuan hartuta beti ere, lau fase orokor 

zehaztu izan dira euskal pilotaren ikaskuntzan: (1) ni eta pilota; (2) ni, pilota eta espazio-

denbora; (3) ni, pilota, espazio denbora eta aurkaria; eta azkenik, (4) ni, pilota, espazio 

denbora, aurkariak eta kidea/k.  
 

Aldi hauek ez daukate zertan zerikusia eduki behar jokalariaren adinarekin, izan ere, adin 

bereko bi kidek ezaugarri eta gaitasun desberdinak eduki ditzakete eta horiek errespetatu 

behar dira ikaskuntza prozesu honetan.  

 

Beraz, esan daiteke pilotari bakoitzak ikaskuntza prozesu jakin bat jarraituko duela eta 

entrenatzaile/hezitzaileon helburua da prozesu aberats eta eraginkor bat bermatzea. Beraz, 

ezin dugu espero pilotari guztiak denbora berean fase batetik bestera igarotzea eta gure 

funtzioa izango da bakoitzari dagoen aldiko ariketak proposatzea eta ahal den neurrian 

laguntzea. 
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Lehenengo fasea (Prebenjaminak 6 – 7 urte / Benjaminak 8 – 9 urte) 

Fase hau euskal pilotaren ikaskuntza prozesuan oinarrizkoena izango da, hau da, ondorengo 

faseen abiapuntua izango da. Fase honetan pilotarekiko erlazioa landuko da. Jokalariek 

oraindik ez dakite zeintzuk diren beraien zereginak eta eginbeharrak, eta ez dituzte oraindik 

harremanak (kolaborazio-oposizio) ezberdintzen. Pilotariaren lehenengo harremana izan ohi 

da pilotarekin, eta horren ondorioz, asko kostatzen zaio pilotaren norabidea jarraitzea, baita 

hau kolpatzea ere. Fase honetan pilotarekin esperimentatu beharra dago, hau ezagutu eta 

kontrolatzen hasteko, eta jaurtiketak lantzeak garrantzia handia 

hartuko du. 

Honi irtenbide bat bilatzeko zenbait eduki landu behar dira, eta 

horiek lantzeko hainbat ariketa aurrera eraman behar dira. Hurrengo 

atalean eduki bakoitzeko adibide bana ageri da. Hauek dira 

lehenengo fasean landu beharreko edukiak: (1) pilotaren ibilbidearen 

ezagutza, (2) jaurtiketak, (3) pilotara jartzea, (4) pilotaren kolpea, (5) 

kokapena/lekualdatzeak (espazio rola), (6) antzerako egitura duten 

jokoak (pilotaria, espazioa, denbora, pilota). 

Bigarren fasea (Benjaminak 8 – 9 urte / Kimuak 10 – 11 urte) 

Behin jokalariak lehen faseko edukiak ondo menperatzen dituela 

ikusitakoan, bigarren fasera igaro daiteke. Fase honetako edukiek 

zerikusia daukate lehenengokoekin, baina oraingoan 

espezifikoagoa izango da, pixkanaka pilota munduan trebatzen 

joateko. Fase honetan pilotariak pilota jada ezagutzen du, baita har 

ditzaken norabideak ere. Pilota kolpatzeko gogo handiak ditu, baita 

aurkariekin aritzeko ere nahiz eta oraindik itxaron behar duen. 

Lehenengo fasean landutako jaurtiketak oso lagungarriak izango 

dira fase honetan, izan ere, pilota kolpatzen hasi beharko dira. 

Egoera hau ikusita, zenbait eduki landu behar dira, eta horiek 

lantzeko hainbat ariketa aurrera eraman behar dira. Hurrengo atalean eduki bakoitzeko 

adibide bana ageri da. Hauek dira bigarren fasean landu beharreko edukiak: (1) pilotaren 

kolpea kolaborazioan, (2) 1. espazio helburua kolaborazioan, (3) 2. espazio helburua 

kolaborazioan, (4) sake eta errestoak kolaborazioan, (5) kokapena/lekualdatzeak (espazio 

rola) kolaborazioan, (6) moldatutako jokoak (pilotaria, espazioa, denbora, pilota). 
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Hirugarren fasea: (Haurrak 13-14 urte) 

Lehenengo fasetik bigarren faserako trantsizioan bezala, honetan ere ezinbestekoa da 

bigarren faseko edukiak menperatzea hirugarren fasera igarotzeko, bestela pilotaria ez da 

prestatuta egongo eta bere ikaskuntza prozesuan arazoak sor ditzakegu. Bigarrenean 

gertatutako moduan, hirugarreneko edukiek zerikusia edukiko dute ere lehenengo eta 

bigarren faseko edukiekin. Jada kidearekin jokatzen ikasi du eta aurkariak gehitzeko ordua 

iritsi da. Horretaz gain, kolpearen kontrola 

bereganatu eta pilotaren norabidea kontuan hartzen 

hasiko da. 

Egoera honen aurrean, zenbait eduki landu behar 

dira, eta horiek lantzeko hainbat ariketa aurrera 

eraman behar dira. Hurrengo atalean eduki 

bakoitzeko adibide bana ageri da. Hauek dira 

hirugarren fasean landu beharreko edukiak: (1) 

pilotaren kolpea 1. eta 2. espazio helburuak 

oposizioan, (2) 3. espazio helburu finkoa eta mugikorra oposizioan, (3) sake eta errestoak 

oposizioan, (4) espazio rol finkoa eta mugikorra oposizioan, (5) moldatutako jokoak (pilotaria, 

espazioa, denbora, pilota), (6) desoreka jokoak (pilotaria, espazioa, denbora, pilota). 

Laugarren fasea (Gaztetxoak 15-16 urte) 

Laugarren eta azken fasera iristeak gainontzeko hirurak ondo menperatzea suposatzen du. 

Pilotaria trebeagoa bihurtu da eta kirol honen barneko zein kanpoko ezaugarriak ondo 

ezagutzen ditu. Horrek ez du esan nahi laugarren fasean dagoen pilotaria oso ona dela eta 

edonorekin lehiatzeko gai dela, baizik eta oinarrizko jakintzak badituela eta laugarren aldiko 

ariketak egiteko aukera irabazi du.  

Beraz, zenbait eduki landu behar dira, eta horiek lantzeko hainbat ariketa aurrera eraman 

behar dira. Hurrengo atalean eduki bakoitzeko adibide bana ageri da. Hauek dira laugarren 

fasean landu beharreko edukiak: (1) pilotaren kolpea 1., 2. eta 3. espazio helburuak 

kolaborazio-oposizioan, (2) 3. espazio helburu mugikorra kolaborazio-oposizioan, (3) sake eta 

errestoak kolaborazio-oposizioan, (4) espazio rol finkoa eta mugikorra kolaborazio-oposizioan, 

(5) komunikazioa kolaborazio-oposizioan, (6) postu espezifikoak kolaborazio-oposizioan, (7) 

moldatutako jokoak (pilotaria, espazioa, denbora, pilota), (8) desoreka jokoak (pilotaria, 

espazioa, denbora, pilota). 
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4- ENTRENAMENDU BATEN PLANGINTZA 

4.1-     Entrenamendu fitxa: beroketa, atal nagusia eta amaiera. 

Entrenamendu bat planifikatzerako orduan hainbat faktore izan behar ditugu kontuan: 

modalitatea, adina, espazioa, taldearen maila… horregatik entrenatzaile bakoitza moldatu 

beharko da taldea eta baliabideak kontuan hartuta. Hala ere, entrenamendu guztiek, oro har, 

hiru atal nagusi izan behar dituzte: beroketa, atal nagusia eta amaiera. 

BEROKETA 

Gorputza berotzean eta atal nagusirako prestatzean datza, aktibazioa ere deitzen zaio. Hala 

ere, askotan, batez ere ume txikienekin, aktibazioa ezean, desaktibazio moduko bat egitea 

komeni da. Umeak egun osoa ikastolan pasatzen dute asko mugitu barik, eta entrenamendura 

gogoekin eta jada aktibatuta sartzen dira, beraz, ez da beharrezkoa nagusiekin bezala 

entrenamendua lasaiago hastea. Horregatik, eta kontuan izanda umeak direla, txikienekin 

gehien gomendatzen dena jokoekin hastea da, eta ahal izatekotan beraien modalitatearekin 

zerikusia duten jokoak. Gomendagarria da hainbat joko prestatuta izatea denboraldian zehar 

joko desberdinak probatu ahal izateko. Horretaz gain, oso aholkugarria da ere joko bakoitzak 

bere izena izatea (umeak erraz identifika dezaten) eta originaltasuna izatea, joko tradizionalak 

eredu bezala hartzea eta horiek moldatzea euskal pilotarekin zerikusia izateko. 

Adibideak:  

 Baseball-a eskuekin, palekin edo zestarekin. 

 Volley-pala: bi talde daude, bat errebotean eta bestea frontisean. Beraien artean pilota pasa behar dute 

palarekin kolpatuz, ondoren beste zelaira bidaltzeko pilota (volleyball-ean bezala). 

 Harrapaketa jolasak: armiarma, katea, stop... 

Adin batetik aurrera, ordea, pilotariak ez datoz hain aktibatuta entrenamendura, horregatik 

beroketa progresiboagoa izaten saiatu behar gara. Infantil adinetik (13 urte) aurrera, gutxi 

gora behera, mugimendu artikularretan oinarritutako beroketa onuragarria da, bai lesioak 

aurreikusteko baita ohitura osasuntsuak bereganatzeko ere. Adin horretatik aurrera ez dauka 

zentzu handirik horrelako beroketak egitea, pilotarientzat aspergarriagoak izateaz gain, 

benjamin eta alebin adinetan umeak lesioak jasatea oso zaila baita. 
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Hau kontuan izanda, adin eta modalitate guztietan beharrezkoa da gorputz beroketa honen 

ondoren, pilotarekin beroketa bat egitea. Beraz, jokalari bakoitzari pala, pilota, zesta… bat 

banatzea ondo legoke atal nagusia hasi baino lehen materialarekin ohitzeko, eta lekua izanez 

gero, hasieran banaka paretaren kontra eta ondoren binaka berotzea. 

MUGIMENDU ARTIKULARRETAN OINARRITUTAKO BEROKETA 

Helburua: gorputza berotzen joatea eta lesioak 

aurreikustea 

Materiala: materialik gabe 

Deskribapena: pilotari guztiak ilaran kokatuko dira 

kantxaren luzeeran, eta frontisetik errebotera (joan-

etorriak) korrika egiten hasiko dira, trote suabean. Pare 

bat joan etorri egin ostean beste ariketa hauek egingo 

dituzte: 

1- Besoak aurrera, atzera, gora-behera eta alboetara 

mugitu korrika egiten jarraitzen duten heinean. 

2- Enborraren tortsioa alde batera eta bestera aurrerantz 

mugitzen. 

3- Skipping eta kontraskipping korrika egiten jarraitzen 

duten heinean (belaunak gora eta orpoak ipurdira). 

4- Alboz desplazamenduak, alde batera eta gero bestera. 

5- Aurrera eta atzerako desplazamenduak egitea 

(frontisetik errebotera aurrerantz eta buelta atzerantz). 

6- Borobil batean, lepoa, aldaka, belaunak, eta 

orkatilekin mugimendu zirkularrak egitea. 

Irudi grafikoa: 

 

 



 

ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA            2019-2020  Denboraldia 

 
19 

 

JOLASETAN OINARRITUTAKO BEROKETA 

Helburua: gorputza berotzen joatea era ludiko 

batean 

Materiala: gomaezpumazko baloia, esku 

pilotako eta teniseko pilotak, palak 

Deskribapena:  

1- Baloi eseria: gomaespumazko baloi bat beharko 

da. Partehartzaile guztiak eremu baten barruan 

kokatuko dira, horietako batek baloia izanik. Baloia 

duenak soilik 3 pauso eman ahalko ditu, ondoren 

baloia norbaiti jaurtitzeko. Norbaiti ematerakoan, 

pertsona hori lurrean eseriko da, eta berriro ere 

jokatu ahal izateko norbaitek baloia pasatu beharko 

dio. Esan beharra dago baloia airean hartzen bada 

pertsona hori ez dela eseri beharko, jokatzen 

jarraitu dezake. 

Irudi grafikoa:

 

2- Futbola eskuekin: Bi talde egongo dira, bata frontisean kokatuta eta bestea errebotean. Pilota 

frontoiaren erdialdean kokatuko da eta bi taldeek “gola” sartzen saiatu behar dira, pilotak 

errebotean edo frontisean txaparen azpian joaz. Pilotari bakoitzak bi toke izango ditu pilota 

duenean, lehenengoa pilota kontrolatzeko eta bigarrena taldekideren bati pasea egiteko edo gola 

sartzen saiatzeko. 

3- Volley-pala: Bi talde egongo dira, bata errebotean eta bestea frontisean. Beraien artean pilota 

pasa behar dute palarekin kolpatuz, ondoren beste zelaira bidaltzeko pilota (volleyball-ean bezala). 

Helburua beste taldeari tantoa egitea da (beste taldeak ez baldin badu gure pilotakada 

errestatzen). Talde bakoitzak hiru pilotakada erabili ahalko ditu: defentsa, prestaketa, eta erasoa. 
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ATAL NAGUSIA 

 Garrantzitsua da batez ere entrenamenduaren atal hau denboraldian zehar aldatzen joatea, 

eta plangintza on batean kontuan hartu behar dira denboraldiaren faseak. Denboraldi 

hasieran, adibidez, umeak pilotan jokatzera berriz ere ohitu beharko dira, beraz, 

entrenamendu eta ariketa orokorragoak egingo dira, non garrantzitsua izango den aurreko 

denboraldi amaierako nibela bereganatzea. Era berean, partiduak noiz diren ere kontuan 

hartu beharko da. Eskolarteko txapelketa normalean azaroan hasten bada, iraileko 

entrenamendu bat ezin da izan azaroko entrenamendu baten berdina, batez ere ume 

txikienetan. Hauei, partiduak jokatzera ohituta ez daudenez, partiduak nola jokatzen diren 

irakatsi behar zaie (non eta nola kokatu, aurrelari-atzelari postuak, zenbatera jokatzen den…), 

ahal den neurrian, txapelketa gerturatu ahala, entrenamenduetan ere partiduak jokatzea 

komeni da. Modu honetan, txapelketara ohituta helduko dira. Gainera, denboraldia aurrera 

joan ahala, adin guztietan, teknika landu beharra dago ere, adibidez, jokaldi desberdinak 

ikasten: mozketak, dejadak, bi-paretak, esku txarra trebatu…etab. Horrela, txapelketa 

gerturatzen den heinean entrenamendu “serio” edo “zorrotzagoak” egitea ondo dago, 

txapelketa bukatzean berriro ere entrenamenduen erritmoa pixka bat jaisteko. 

Horrez gain, edozein kiroletan bezala, pilotariek ere lehenengo entrenamendutik beraien 

kirolera jokatu behar dute. Hau da, palan apuntatu berri den ume batek lehenengo 

entrenamendutik jokatu behar du palan, partidu baten bidez edota joko baten bitartez, baina 

ezinbestekoa da hasieratik probatzea, berak kirol hori gustatzen zaion edo ez jakiteko era 

bakarra baita. 

Bestalde, atal nagusia planifikatzerako orduan bai taldea baita gure baliabideak ere kontuan 

hartu behar dira. Ez da berdina talde batean 6 pilotari egotea edo 12, entrenatzaile 1 edo 2 

beharko direlako, frontoiaren espazioa aldatuko delako eta materiala administratzen jakin 

beharko dugulako. 

Ariketen adibideak: 

 Segida bat, pilotari bat bestearen atzean pilota kolpatzea, pilota jokoan mantentzea helburu izanda. 

 Sake-errestoak. 

 Teknika lantzeko ariketak (keinu tekniko bat barneratzeko). 

 Zirkuituak. Batez ere txikienekin, pilotaren kontrola lantzeko. 

 Partiduak. 1vs1, 2vs2, 3vs3, 2vs1… landu nahi dugunaren arabera. 
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AMAIERA 

 Azken fasea planifikatzerako orduan, orokorrean bi aukera dauzkagu: lasaitze moduko bat 

egitea, non jokalarien desaktibatzea progresiboagoa den, edo azkenerako ariketa 

dibertigarriena uztea, “amaierako traka” bezala. 

Lasaitzea 

 Joko baten bidez egin daiteke, edota ideiak aman komunean jartzen. Honen bidez, umeekin 

entrenamenduaz hitz egin daiteke, ea zer moduz sentitu diren, zein ariketa gustatu zaien 

gehiago… eta era berean deskantsatzen hasteko. Horrez gain, jokoen bidez ere luzaketak l 

antzea ondo legoke. 

LUZAKETETAN OINARRITUTAKO AMAIERA 

Helburua: lesioak saihestu eta ohitura osasuntsuak 

bereganatu 

Materiala: materialik gabe 

Deskribapena: pilotari guztiak borobil batean 

kokatuko dira, eta entrenatzailea borobilaren 

erdian jarriko da. Garrantzia gehien emango diogu 

gorputzaren goiko atalak luzatzeari, euskal pilotan 

gehien erabiltzen dena baita. Hala ere, bikiak, 

kuadrizepsak, gluteoak eta iskiotibialak luzatzea ere 

ondo legoke. Lau ariketa horietaz gain, goiko 

ataleko trizepsa, eskumuturrak eta bizkarra 

ezinbestekoa izango da. Zazpi ariketa horiek egin 

beharko ditugu, bakoitza 10-15 segunduko 

iraupenarekin. 

-Aldaera: borobil batean kokatu gaitezke eta 

entrenamenduari buruzko gauzak komentatu (zer 

joan den ondo, zer gaizki, zein ariketa gustatu zaien 

gehien...)  
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Amaierako traka 

 ariketa dibertigarriena amaierarako uztean datza. Batez ere adin txikienekoekin egitea 

komeni da, beharbada fisiologikoki ez da egokiena (entrenamendua ez delako era 

progresiboan amaitzen), baina adin hauetan garrantzia handiagoa ematen zaio umeak etxera 

gustura joateari, pilotan gehiago jokatzeko gogoekin. Adibide moduan, putxe bat jokatzea 

izango litzateke amaierako traka. 

Adinaren arabera eta batez ere taldearen arabera, entrenatzaileak erabakiko du 

entrenamendua era batean edo bestean amaitzea. Ondo dago ere denboraldian zehar bi 

aukera horiek txandakatzea. 

AMAIERAKO “TRAKA” 

Helburua: pilotariak entrenamendua era 

dibertigarri batean amaitzea 

Materiala: esku pilotako, gomazko eta 

teniseko pilotak, palak 

Deskribapena:  

1- Partiduak: banaka edo binakako partiduak jokatzean 

datza. Pilotari asko badaude beraien artean txandakatu 

daitezke, guztiek guztien kontra jokatu ahal izateko. 

2- Putxea: jolas honetan guztiek guztien kontra jokatuko 

dute. Pilota nahi duenak kolpatu dezake, baina norbaitek 

huts egitean frontisean kokatuko dira. Frontisean 

daudenak pilota airean hartzen saiatuko dira frontisa 

kolpatu baino lehen, eta lortzen badute berriro ere 

jarriko dira jokatzen. Bakarrik bi pilotari geratzen 

direnean jokatzen, bien artean finala jokatuko dute, eta 

finalaren irabazlea putxearen irabazlea izango da, 

hurrengo putxean bizitza bat gehiago izanik. 

Irudi grafikoa: 
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4.2-      Pilotari bakoitzaren maila aztertu eta egokitu. 
 

Zalantzarik gabe jokalari guztiak desberdinak dira, beraz, jokalarien taldean ere beraien 

artean desberdintasun nabariak agertuko dira.  

Entrenamendu taldeak sortzerako orduan, pilotarien adina eta nibela aintzat hartu behar dira, 

eta hori buruan eduki behar dugu entrenamenduak planifikatzerako orduan ere. Ez zaio 

berdina eskatzen infantil talde bati edo prebenjamin talde bati, eta noski, ez dira ariketa 

berdinak egingo.  

Argi dago eskolar adinetan garrantzitsuena beraiek ondo pasatzea dela, ez da elitea bilatzen, 

horregatik gure helburu nagusia entrenatzaile bezala pilotariak entrenamenduetan gustura 

egotea izango da, partiduak eta txapelketak irabaztea bigarren mailako helburua baita. 

Horretarako gu gara moldatu behar garenak taldean giro ona egon dadin: umeei gustatzen 

zaizkien ariketak egin, eta, batez ere, ariketa horiek taldearen mailarekin bat egitea. 

 Horretaz gain, ondo legoke, batez ere denboraldiaren hasieran, pilotariak nola dabiltzan 

ikusteko ebaluazio bat egitea. Prozesu honek entrenatzaileei lana erraztuko die taldeak 

egiteko eta ariketak moldatzerako orduan. Umeen trebezia ezkerrez, eskumaz, eta duten 

indarra ebaluatzearekin nahikoa izango da erreferentzia bat edukitzeko, eta hortik hasita 

ariketak egokitzeko edo aholkuak emateko. Adibidez, indar asko duen ume bati esan 

diezaiokegu pixka bat atzeragotik egiteko sakea, edo trebeenari bakarrik esku txarrarekin 

eman diezaiokela pilotari… horrelako egokitzapenak egiteko eta entrenamenduaren oreka 

mantentzeko hasierako ebaluazioa ezinbestekoa da. 
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4.3-      Ariketekin eta jolasekin entrenamendua osatu. 

 

Hona hemen ariketak osatzeko taularen formatua:  

Ariketa: Mozketak 

Helburua: Mozketak nola egiten diren ikastea 

Elkarrekintza: Psikomotorra Aldia: 1. aldia 

Deskribapena: Jokalariak ilara baten jarriko dira, 

bakoitza bere pilotarekin eta frontisera begira, 

frontisetik 5 metrora gutxi gora behera (ariketa hasi 

baino lehen entrenatzaileak mozketak nola egiten 

diren azalduko die, adibide bat erabiliz). Ilaran 

dagoen lehenengo jokalariak pilota entrenatzaileari 

pasatuko dio, honek pilota prestatzeko eta 

jokalariak ondoren mozketa egiteko. Mozketa egin 

ondoren, jokalariak pilota hartuko du eta ilarara 

bueltatuko da bere txanda itxaroteko. 

Irudi grafikoa: 
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Ariketa: Sake-errestoak 

Helburua: Sake eta errestoen mekanika ezagutzea 

Elkarrekintza: Sozio-motorra: 1-1 Aldia: 2. aldia 

Deskribapena: Jokalariak ilara baten jarriko dira, 

bakoitza bere pilotarekin eta frontisera begira, 

kantxaren eskuma aldean. Horietako bat, ordea, 

ezker paretaren ondoan kokatuko da, pilotarik 

gabe. Ilaran dagoen lehenengo jokalariak sakea 

egingo du, eta ezkerrean dagoen jokalariak sakea 

errestatu egingo du. Errestoa egin ondoren, bi 

jokalarien rol-a aldatuko da, hau da, sakea egin 

duena errestatzen jarriko da, eta errestatzen egon 

dena ilaran jarriko da pilotarekin. 

Irudi grafikoa: 
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4.4-      Ikasleek sortutako materiala 

HELBURUA Lehengo eguna /  Harrera eguna 

MODALITATEA Pala 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Palak, presio baxuko pilotak, tizak edo zinta. 

ADINA / KATEGORIA Prebenjaminak (6-7 urte)  - Benjaminak (8-9 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa:  

 Pistoleroa (Ezagutza jolasa) (10)´: 

Umeetako bat borobil baten erdian jarriko da eta borobilean 

daudenak seinalatzen joango da banan banan. Umeetako bat 

seinalatua denean makurtu egingo da eta bere eskuineko eta bere 

ezkerreko pertsonek elkarren izenak esan beharko ditutze (bakoitzak 

bestearena). Azkarren esaten duen umea libratu egingo da eta 

motelena dena erdira sartuko da; borobil barrukoak borobilera 

bueltatuko da. 

 Biko katea (5´): 

Harraoaketa jolas honetan harrapatzaile bat egongo da etta kideak 

harrapatu beharko ditu eremu batean zehar. Harrapatutako guztiak 

elkarri eskuak emango dizkiote kate bat osatuz. Guztira lau pertsona 

eskutik emanda dauden aldi bakoitzean bikoteka jarriko dira, lauko 

katea biko katera aldatuta. 

 Porterien jolasa (10´): 

Frontoi osoa beharko da eta bi taldeetan banatuko dira guztiak. 

Talde bat frontisean jarriko da eta bestea errebotean; talde bakoitzak 

zelai bat izango du (frontoiko paretetako zenbakiek mugatuko 

dutena). Talde bakoitzak ate bat izango du (txaparen azpiko zatia, 

bai frontisean bai errebotean) eta helburua beste taldekoen atea 

pilota sartzea izango da pala erabilita. Pilota ezingo da eskuarekin 

hartu, palaz baliatuta prestatu beharko dute pilota kolpea jo baino 

lehen. 
 

- Atal Nagusia: 

 Beroketa paretaren kontra banaka (entrenatzaileak         

umeak ezagutzeko) (10´) 

 Paretan tamaina eta forma ezberdineko borobil eta 

karratuak margotuko dira. Umeen helburua pilota 

bertan sartzea izango da. //  (10´) 

- Amaierako Traka: 

 + Putxea (10´) 
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HELBURUA Teknika Orokorra  

MODALITATEA Pala 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Palak eta pilotak. 

ADINA / KATEGORIA Kadeteak (14-15 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa: 

 

 Frontoitik zehar korrika ibili eta bitartean artikulazio 

mugimenduak tartekatzen joan berotzen joateko. (5´) 

 Banaka edo bikoteka berotu ezker pareta edo frontisaren 

kontra, jende kopuruaren arabera. 

- Atal Nagusia:  

 

 Sake, erresto eta tantoa bukatu arte; honako aldaerak 

sartu daitezke: gutxienez sei pilotakada tantoa amaitu 

baino lehen, bakarrik ezkerrez edo eskuinez, bi baten 

kontra (bat sakean eta beste biak errestoan... 

 

 Eskuinez edo ezkerrez mozketak egin eta tantoa jarraitu 

amaitu arte. 

 

 Partiduekin hasiko dira modu honetan: mozketaz egindako 

tantoengatik 2 puntu lortuko dira; bi paretaz 

egindakoengatik 3 puntu, ezkerrez eta airez beste bi 

puntu... 

 

- Lasaitzea:  

 

 Luzapenak (5´) 
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HELBURUA Beheko Kolpea Eskuinez / Ezkerrez 

MODALITATEA Esku Pilota 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Esku pilotako pilotak eta beharrezxkoak badira konoak. 

ADINA / KATEGORIA Prebenjaminak (6-7 urte) - Benjaminak (8-9 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa: (15´) 

 Bost buelta korrika egiten frontoitik zehar 

 

 Borobil batean mugimendu artikuarrak lantzea, pilotari 

bakoitzak mugimendu bat egiteko proposamena emango 

du. 

 

 Zapitxoa: 

Talde abi taldeetan banatuko da eta bakoitzak zenbaki bat 

hautatuko du, zerotik seira adibidez (parte hartzaileen arabera. 

Entrenatzailea zapitxo batekin erdian jarriko da eta zenbakiak 

altuan esaten hasiko da; pilotariak daukaten zebakien arabera 

aterako dira zapitxo horren bila eta helburua norberaren 

hasierako puntura bueltatzea da kontrako taldeko pilotariak 

harrapatu gabe. 

 

- Atal Nagusia:  

 

 Saiatu pilotari ematen: behetik, besoa luzatuz, ezkerrez, 

eskuinez… Bakoitza pilota batekin eta paretaren 

aurka.(10´) 

 

 Pilota paretaren kontra kolpatu eta aurrez markatutako 

puntu zehatz batera desplazatuko dira. Puntu hori ukitu 

ostean berriz hasierako lekura bueltatu erta berriz hasiko 

dira. Aldaerak: ezkerrez bakarrik, eskuinez bakarrik, 

desplazamenduetan pilota behetik kolpatzeko keinua 

egin, etab. (15´) 

 

 Partidutxoak (banaka edo binaka)  (10´) 

- Lasaitzea: 

 

 Putxea (10´) 
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HELBURUA Lekualdatzeak 

MODALITATEA Esku Pilota 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Esku pilotako pilotak. 

ADINA / KATEGORIA Benjaminak (8-9 urte) - Kimuak (10-11 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa: 

 

 Bost minutuz korrikan frontoian zehar bueltak emanez. (5´) 

 

 Dinamikoki gorputzeko atalak mugitu borobil batean. (5´) 

 

 Armiarma (10´) 

 Pilotari bat armiarma izango da eta frontoiko lurreko 

marra baten gainetik harrapatu ahalko ditu bere kideak. 

Gainontzekoak zelaiaren alde batetik bestera pasa 

beharko dira erdian dagoen armiarmarengandik 

harrapatua izan gabe. Harrapatua izan den pilotaria 

armiarmarekin batera marra gainean jendea harrapatzen 

hasiko da mugitu gabe eta harrapatua izan den tokian. 

 

- Atal Nagusia: 

 

 Teknika landu: sakeak, errestoak, mozketak, gantxoak, bi 

paretak… Entrenatzaileak ilara batean pilota prestatuko du 

eta pilotariak proposatutakoa egingo du. Pilotari asko 

badaude bi txokotan banatu (frontisa eta errebotea) eta 

norberak bere buruari pilota prestatuko dio. (15´) 

 

 Partidutxoak bikoteka (15´) 

- Lasaitzea: 

  

Putxea (10´) 
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HELBURUA Aireak 

MODALITATEA Esku Pilota 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Esku Pilotako pilotak. 

ADINA / KATEGORIA Haurrak (12-13 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa: (15´) 

 

 Korrika frontoian zehar mugimendu artikularrak eginez. 

 

 Eskuak berotu banaka pilotarekin paretaren kontra. 

 

 

- Atal Nagusia: 

 

Taldea bitan banatuko da: (15´ eta 15´)  

 

 Gantxoa landu: erasotu eta defenditu tantoa 

amaitu arte. 

 

 Bolea landu: Pilota paretaren kontra jo eta 

bolearen keinua egin pilota kolpatu gabe. 

Ondoren, paretan margotutako laukietan sartzen 

saiatuko dira pilota airez kolpatuz. 

 

 Partidutxoak (10´) 

- Lasaitzea:  

 

 Luzaketak (5´) 
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HELBURUA Sake- Errestoak 

MODALITATEA Palan edo Zesta Punta 

IRAUPENA Ordu bateko saioa 

MATERIALA Palak, pilotak edo zestak. 

ADINA / KATEGORIA Kimuak (10-11 urte) 

DESKRIBAPENA - Beroketa: (10´) 

 

 Eskaileran berotu 7. zenbakira arte. 

 

 Artikulazioak mugitu borobilean. 

 

 Bakoitza bere pilotarekin berotu pareta zati batean. 

- Atal Nagusia: 

 

 Sakea nola egin behar den azaldu: pilota hartu, non 

kokatu, korrikaldia eta pilota kolpatzeko aldia. (10´) 

 

 Sake-errestoak eta tantoa jarraitu amaitu arte. (10´) 

 

 Berdina baina peloteoa ahalik eta gehien luzatuz. (10´) 

 

 Partidutxoak  (10´) 

- Lasaitzea: (10´) 

 

 Hamar paseen jolasa: 

Talde handia bi talde txikiagoetan banatuko da eta 

helburua taldekieen artean hamar pase egitea izango da. 

Pilota lurrera eroriz gero paseen artean txanda beste 

taldekoei pasako zaie; pilota lurrera eroriz gero ere 

txanda kontrako aldearentzat izango da. Hamar pase 

lortu eta gero puntu bat lortuko du talde bakoitzak. 
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5- EDUKI TRANSBERTSALAK 

5.1-      Entrenamenduan jarraitu beharreko zenbait gomendio. 

 

Honako gomendioak jarraitu behar ditu entrenatzaile batek entrenamenduetan: 

 

 Pilotaria izango da erdigunea, bakoitzaren gaitasunei egokitutako laguntza bermatzea 

garrantzitsua da. 

 

 Entrenatzailea da entrenamendua antolatuko duena; antolaketa ez da zurruna izan 

behar, moldaketak onartu eta egin beharko dira egoera bakoitzaren aurrean. 

 

 Komunikatzea garrantzitsua da; pilotari bakoitzaren momentuko egoera, sentimendu eta 

interesak ezagutu behar dira. 

 

 Pilotariengan konfiantza erakustea eta garatzea garrantzitsua da (aurreko puntua 

eskuratzen laguntzen du). 

 

 Saioan zehar honako baloreak partaide guztien artean lantzea garrantzitsua da: 

errespetua, enpatia, giro ona sortzea, laguntza, elkarrekiko zaintza, komunikazioa, 

materialaren eta instalakuntzen errespetua, etab. 

 

 Pilotariaren alde teknikoa hobetzen saiatu behar da intereseko jardueren bidez, umeak 

gustora ikasi behar du. 

 

 Entrenamenduaren atalak eta faseak kontuan hartzea garrantzitsua da; batetik 

entrenatzeko zein partiduak jokatzeko progresioa ikasten dutelako, eta bestetik lesioak 

ekiditeko modua delako.  

 

 Inoiz ez dugu pilotari bat nahi ez duen zerbait egitera behartu; ondo pasatzera datoz eta 

progresio bat bilatzen saiatu behar gara gutxika beldurra gainditu dezan. 
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5.2-      Lesioen aurrean nola jokatu. 

Edozein kirolari kirola egiten ari denean ohikoa izan daiteke lesioren bat egitea eta normalean 

entrenatzailea izaten da laguntza eskaini dezakeen lehengo pertsona. Lesioek edozein 

larritasun maila izan dezakete eta horren arabera eskaini beharreko laguntza desberdina 

izaten da. Halako egoerak sortzen direnean beharrezkoa da: 

1. Lesionatua izan den umearengana jotzea 

2. Lasaitasuna transmititzen saiatzea 

3. Lesioa zenbatekoa izan daitekeen baloratzea.  

 

Modu honetan sailkatu ditzakegu lesio mota ezberdinak: 

 

 
LARRITASUN 
MAILA BAXUA 

● Zauri txikiak 

● Kolpeak 

● Bihurritu txikiak 

- Botikina 

- Izotza 

 
 

 
 

LARRITASUN 
MAILA 

ERTAINA 

 

 

● Zauri handiagoak 

● Bihurritu 

handiagoak 

● Zorabioak 

1. Lesionatua izan den umeari momentuko 

laguntza basiko bat ematea eta 

kasuaren arabera urgentzietara 

eramatea edo frontoian bertan 

konpontzea beharrezkoa da. 

2. Ospitalera eraman behar bada umearen 

gurasoei jakinarazi eta haien esku utziko 

dugu edo 112ra deituko dugu anbulatzia 

bat etorri dadin (kasu larriagoetan). 

 
 
 
 
 

 
LARRITASUN 
MAILA ALTUA 

 

 

 

● Konorte galerak 

● Dislokazioak 

● Hezur hausturak 

● Odoljario larriak... 

1. Unean bertan lesionatuari momentuko 

laguntza azkarra ematea eta 112ari 

deitzea beharrezkoa da . Medikuak etorri 

bitartean 112-ko pertsonalak laguntza 

eskainiko du, entrenatzaileak dituen 

zalantzei erantzuna emateko eta 

lesionatua ahalik eta egokien 

mantentzeko.  

2. Unea dagoenean (edo frontoian dagoen 

beste norbaiten laguntzarekin) umearen 

gurasoei jakinarazi 
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Bestalde, entrenatzailearen papera egoera hauetan oso garrantzitsua da; esan bezala, 

laguntza bermatuko duen lehengo pertsona izango da. Garrantzitsua da egoera lasaitzen 

saiatzea eta balorazio egoki bat egitea, horren arabera erabakiko delako zauritua frontoian 

tratatzea edo urgentzietara eramatea. Normalean entrenatzailea ez da bakarrik frontoian 

egoten eta inguruko guztiak izan daitezke laguntzaileak: frontoiko kantxeroa eta gurasoak 

(laguntza helduagoa) edo umeak. (momentuko laguntza erraza/ azkarra). Asteburuetako 

partiduetan lesioa gertatzen bada normalean askoz jende gehiago egon daiteke (epaileak, 

laguntzaileak, gurasoak, etab.) eta haiek ere laguntza eskaini dezakete. 
 

5.3-      Gurasoekiko harremana. 
 

Eskola Kirolean gurasoekin etengabeko harremanetan egon beharko da eta baliteke une 

batzuetan haiekin arazoak ere egotea. Entrenatzaile batek gurasoekiko harremanean honako 

puntuak argi izan behar ditu: 

 

 Komunikazioa garrantzitsuena da: informazioa helarazterakoan gaizki-ulertuak ekidin 

daitezke. 

 

 Gurasoen papera ezinbestekoa dela ulertu behar dute: asteburuetako partiduetara 

zein entrenamenduetara pilotariak eramateko, animatzeko, giro ona sortzeko, 

laguntzeko, etab. Hauek dira frontoitik kanpo pilotariekin denbora gehien pasako 

dutenak. 

 

 Eskola Kirolean lantzen diren baloreak argi izan behar dituzte: partidu zein 

entrenamenduetara ondo pasatzera, nor bere burua hobeto ezagutzera, balore 

hezitzaileak eta arauak ikastera, kirol bakoitzean trebatu eta hobetzera, gainontzeko 

pilotariekin harremantzera… datoz. 

 

 Partiduei begira jarraitu beharreko bidea lehia “sanoa”-rena da; ondo pasatzea helburu 

lehiari garrantzia urria emango zaio, errespetua nagusituko delarik. Pilotariak une on 

zein txarrak igaro ditzakete eta une horretan gurasoak izan daitezke aliaturik 

egokienak positibismoa helarazteko eta animoen bitartez egoerari buelta emateko.  
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  Entrenatzaileak  akatsen balorazio egoki bat egiten erakutsi behar die,  guraso asko 

ez dira jabetzen umeak ikasten daudela eta etengabeko ikaskuntza horretan akatsak 

egin behar dituztela ondoren hobetzeko. 

 

 Gurasoek entrenatzailearen espaziotik bereizten jakin behar dute: 

 

 Entrenatzaileak erabaki gehienak hartuko dituen pertsona izango da; baliteke 

askotan ados egotea edo desados agertzea, errespetua nagusitu behar da. 

 

 Hala ere, gurasoen aholku zein desadostasunei ez zaie bizkarra eman behar. 

 

 Entrenatzaileak beti pilotaria eta bere ikaskuntza izango du erdigune eta 

hartutako erabakiak helburu hori hobetzeko hartuak izango dira.  

 

 Partiduetan zehar entrenatzailea izango da pilotariei aholkuak eta laguntza 

bermatuko diena. Partidua amaitzerakoan garrantzitsua da gurasoek ulertzea 

entrenatzaileak denboratxo bat beharko duela pilotariei partiduari buruzko 

balorazio bat emateko eta animatzeko. Tarte horren ostean sartu ahalko dira 

gurasoak haien animoak ematera. 

5.4-      Arazoen aurrean nola jokatu. 

Entrenamenduetan zenbait gatazka gerta daitezke eta guk entrenatzaile bezala, gatazka 

horiei konponbidea bilatu behar diegu. Gatazkak ezberdinak izan daitezke, esaterako jolasean 

ezberdintasun handia egoteak jokalariengan izan dezakeen eragin negatiboa, haurren jarrera 

txarrak eragindako egoerak eta abar.  

Jokoan ezberdintasunei konponbidea eman 

 

Pilotari bakoitzak bere maila dauka eta entrenatzailea bakoitzaren erritmora egokitu behar da:  

 

 Hasieran ondo dator denak batera entrenatzea eta bakoitzaren mailaren arabera 

sailkatzea; sailkapen honek ez ditu hobeago edo okerrago bezala sailkatuko, bai ordea 

bakoitzaren mailaren arabera beharrezkoak dituzten egokitzapenak ezagutzea: pilotari bat 

ona izan daiteke eskuinez bi paretak egiten baina agian airez ez da horren ona. 
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 Baliteke pilotari batzuen ezkerra edo beste batzuen airea hobeagoa izatea; beraz, 

entrenatzaileak gaitasun eta mugimendu guztiak landu behar ditu eta ariketa bakoitzean 

pilotari bakoitzari moldatzea: zirkuitu bat prestatu eta bakoitzari zerbait ezberdina egiteko 

eskatzea; edo zirkuituko puntu batean entrenatzailea jarri eta pilota modu ezberdinean kolpatzeko 

prestatu (ezkerrez / eskuinez, bi pareta / mozketa, etab.) 

 Entrenamenduen antolaketari dagokionean pilotariak ez ditugu mailaren arabera bereiztu 

behar saio osoan zehar; ariketa ezberdinetan bereiztuta egon daitezke teknikoki 

hobetzeko baina ondo dator ere maila ezberdineko umeak batera jolastea. 

 Esan bezala, Eskola Kirolarekin teknika hobetzeaz aparte harremanak eta ondo pasatzea 

nagusitzen da. Hori dela eta zenbat eta ume gehiagorekin nahastu eta elkarrekin jolastu 

orduan era aberasgarriagoa izango da haien ikaskuntza prozesua.  
 

Jarrera ez egokiei konponbidea eman 

Eskola Kirolean entrenamenduetan nahiz partiduetan jarduten duten kide guztiak talde bat 

sortzen dute: 

 Hasieratik entrenatzaileak argi utzi behar du entrenamenduan parte hartuko duten pilotari 

guztiek taldea osatzen dutela eta errespetua eta enpatia izan behar direla nagusitu 

beharreko baloreak. Hau guztia kideen artea elkarri lagunduz, elkarri animatzeko eskatuz edo 

haien artean pilota nola kolpatu behar duten elkarri erakustearen bidez lortu daiteke. 

 Jarrera ez egokiek taldea kaltetzen dute eta eragina pertsonala izan beharrean inguruko 

kideen ikaskuntzan eragina izan dezake.  

 Egoeraren arabera, jarrera ez egokien aurrean, arazoa sortu duen pilotariarekin edo 

pilotariekin konpondu behar da eta talde batasuna lortzeko baloreak transmititu behar 

zaizkio argudioen bitartez. Arazoaren bi aldeak entzunak izan direla sentitu behar dira 

(bakoitzari bere denbora eskaini) eta horren ostean kideekiko enpatiaz jarduteko eskatu behar 

zaie. Horren ostean, arazoa konpontzeko zer egin dezaketen adostu eta elkarren arteko 

adostasuna nabarmendu behar da. 

 Egoerak okerrera egiten badu edo arazoa entrenatzaileak kudeatu ezin badu gurasoei 

komentatu beharko zaie. Gurasoak laguntzaile izango dira beti eta haiek ere helburu 

berdina bilatzen dutenez elkarlanean egoerari buelta ematen saiatu behar da. Ez izan 

beldurrik arazoa gurasoekin partekatzeko, askotan haien laguntza behar baita! 
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5.5-    Euskararen erabilera eta Hizkuntza Teknikoa 
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6- ADIBIDE ARIKETAK: edukiak eta ariketak. 

 

1.FASEA: EDUKIAK 

Pilotaren ibilbidea identifikatzea 

Helburua: Pilotaren ibilbide ezberdinak identifikatzeko gai izatea 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Ikasleak ilaran jarriko dira eta lehenengoak pilota 

jaurtiko du 1tik 3rako zenbaki bat esanez. Bere 

ostean doan ikasleak zenbaki horri dagokion ekintza 

burutuko du eta pilota punpa baten ondoren hartu, 

gero hurrengoari botatzeko: 

1. Lurrean eseri 

2. Bost txalo eman 

3. Bira bat eman 

  

  

  

  

  

  

  

 

Jaurtiketak 

Helburua: eskubiarekin eta ezkerrarekin jaurtitzea eta jasotzea landu. 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Parte hartzaileak ilaran kokatuko dira. Banan banan 

aterako dira. Lehenengo eskubiko eskuarekin jaurti 

eta ilararen atzekaldera joango da. Hurrengoak 

pilota jaso eta eskubiarekin ere jaurti beharko du. 

Horrela ilarako guztiek. Gero berdina baina 

ezkerrarekin. 
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Kolpearen prestaketa 

Helburua: Pilota jasotzeko/jotzeko non kokatu jakitea. 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Ikasleak bikoteka kokatuko dira, bikotekideetako 

batek pilota frontisera jaurti egingo du eta besteak 

hartu. Ondoren, hartu duenak jaurti eta besteak jaso. 

  

  

  

 

 

  

 

Pilota kolpatu 

Helburua: pilota jasotzen jakin eta era egokian kolpatu. 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Ilara baten kokatu banan banan atera. Lehenengoak 

sakea egin hurrengoak eskuekin jaso eta behin 

kolpatu eta ilararen atzekaldera joan. Horrela 

denbora guztian. 
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 Kokapena/Desplazamenduak (rol espacial) 

Helburua: kidearen jaurtiketari adi egon eta pilota hartu. 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Bi kidek parte hartuko dute. Bata bestearen atzean 

kokatuko da. atzekoak pilota jaurtiko du eta 

aurrekoa hartzera joan beharko da. Gero rolak 

aldatuko dituzte. 

 

 

  

  

  

  

  

Egitura bereko jolasak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: pase onak egin eta pilota jasotzeko prestatu. 

Elkarrekintza: psikomotorea Fasea: 1 

Azalpena: 

Ikasleak binaka jarri eta mota desberdinetako 

paseak egin. Botearekin, airez, etab. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA            2019-2020  Denboraldia 

 
43 

 

2.FASEA: Edukiak 

Pilota kolpatu elkarrekintzan 

Helburua: pilotakadak ahalik eta gehien irautea akatsik egin gabe. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

“Pilotari”. Ikasleak ilaran jarriko dira hormara begira. 

Pilota jokoan mantendu beharko dute ilarako  

ordena mantenduz, betiere lehenengo botean. Huts 

egitean, “pilotari” hitzaren hizki bat irabaziko da. 

Horrela, hitza osatu arte. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1º espazioa kontrolatzea elkarrekintzan 

Helburua: pilota kolpatzen jakin kidea dagoen lekura eta bi eskuekin kolpatzen 

hasi. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

Frontisa bitan banatu (ezkerra eta eskuina). 

Eskubian kideetako bat kokatuko da eta ezkerrean 

bestea. Eskubiko kidea ateratzen hasiko da eta 

ezkerreko aldera jaurti beharko du bere kidea 

dagoen tokira. Beste kideak berdina egin beharko 

du baina ezkerretik eskubira kolpatuz. Horrela ahalik 

eta denbora gehien egon beharko dira. gero lekuz 

aldatuko dira bi eskuak eta pilotaren norabidea 

lantzeko. 
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2º espazioa kontrolatzea elkarrekintzan 

Helburua: pilota kolpatu kidea irits daiteken toki batera eta ez errepikatu kideak 

botatako lekua. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

Lurrean 4 gune zehaztuko dira. Ikasleak orden 

zehatz batean segidan jo beharko dute pilota, baina 

aurrekoaren pilotakadak punpa egin duen gune 

ezberdin batera bota beharko du. 10 pilotakada 

jarraian ematen badituzte puntua jasoko dute. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Sakea eta errestoa elkarrekintzan 

Helburua: nire kideak kolpatutako pilotak ateratzen eta eramaten jakin. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

Kideak ilaran kokatuko dira eta banan banan 

aterako dira. Lehenengoak sakea egingo du eta ilara 

atzekaldean kokatuko da. Bigarren kideak kolpe bat 

edukiko du pilota jartzeko eta bestea kolpatzeko eta 

horrela atzekoekin ere. 10 kolpe jarraian ematea da 

helburua. 
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 Kokapena eta desplazamenduak (rol espacial) partaidetzan 

Helburua: kideari pilota hurbil uztea ahalik eta pilotakada gehien eman ahal 

izateko. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

Ikasleak bi ilaratan kokatuko dira. Ilarako 

lehenengoak aterako dira (ilara bakoitzeko bat) eta 

kolaboratuz 10 kolpe eman beharko dizkiote pilotari. 

Pilota kolpatzen den bakoitzean kantxan egongo 

den kono bat ukitu beharko dute. Kono hori 

kolpatzen duten bakoitzean mugi dezakete. Bikote 

bakoitzak nahi duen estrategia erabili ahalko du 

baina helburua bikoteari konoa hurbil jartzea izango 

da erraztasun gehiago izateko. 

  

  

  

  

  

  

  

Jolas moldatuak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: kolpea kontrolatzea eta kidearen kokapenaz ohartzea erraz uzteko. 

Elkarrekintza: lankidetza Fasea: 2 

Azalpena: 

Ikasleek binaka jokatuko dute. Lehenengoak sakea 

egingo du eta bigarrenak kolpe bat izango du 

kontrolatzeko eta bestea kideari botatzeko. Horrela 

15 pilotakada eman arte egongo dira. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA            2019-2020  Denboraldia 

 
46 

 

3.FASEA: Edukiak 

Pilota kolpatu + 1º y 2º espazioa kontrolatzea aurkaritzan 

Helburua: kideari berarentzat konplikatua izan daiteken zonalde bat egokitzea 

kolpea hara iristeko zailtasunak izan ditzan. 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Lau txoko ezberdin jarri eta pilota bota horietako 

batera. Aurrekoak esango dizu nora bota behar 

duzun. Geratu gabe izango da. 

  

  

  

  

  

  

  

 

3º espazioa kontrolatzea finkoa eta mugimenduan aurkaritzan 

Helburua: aurkariaren arabera mugitzen jakin eta tanto egiten saiatu. 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Bi frontisez osaturiko “frontoitxoan” bat baten 

aurkako egoerak jokatuko ditugu kiniela eran. 

Irabazten duena jarraitzen du, baina irabazleak bi 

aldiz jarraian irabaziz gero biak aterako dira, beste 

bi sartzeko. 

Mugimenduan berdina baina aurkariaren 

mugimenduak kontuan hartu, leku librea bilatu. 
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Sakea eta errestoa aurkaritzan 

Helburua: sakea egin eta aurkaria non dagoen kontuan hartuz tantoa egiten saiatu. 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Bat baten aurka. Batek atera besteak erresto eta 

partidu normala. Sakea egin duenak hiru kolpe 

izango ditu tantoa egiteko. Besteak aguantatu 

beharra. Gero rolak aldatu. 

  

  

  

  

  

  

Rol espazial finkoa eta mugikorra aurkaritzan 

Helburua: Aurkariaren kokapenaren arabera tantoa lortzeko erraztasun handieneko 

guneak identifikatzea 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Eremu batean bat baten aurka jokatuko dute. Pilota 

kolpatzen duten bakoitzean eremuan egongo den 

kono bat ukitzera joan beharko dute. Helburua 

tantoa lortzea da espazio libreak bilatuz. 

Mugikorrean berdina egin beharko dute baina parte 

hartzaileek konoa mugitu ahalko dute kideari hau 

ukitzea zailduz. 
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Jolas moldatuak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: Tanto egiteko gai izatea aurkariaren kokapena kontuan hartuz. 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Bat baten aurkako partidak jolastuko dituzte tanto 

batera kiniela eran, baina pilota hartu eta botaz 

edota kolpatuz haiek nahi duten moduan. Irabazten 

duena jarraitzen du, baina irabazleak bi aldiz 

jarraian irabaziz gero biak aterako dira, beste bi 

sartzeko. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Desoreka jolasak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: desoreka egoeran tanto egiten saiatu kidea mugituz. 

Elkarrekintza: aurkaritza Fasea: 3 

Azalpena: 

Bi baten aurkako partiduak izango dira. Bakarrik 

dagoena espazioan ondo kokatu beharko da biluzik 

ez harrapatzeko. Horretaz gain, leku libreak bilatu. 
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4.FASEA: Edukiak 

Pilota kolpatu + 1º, 2º y 3º espazioa kontrolatzea aurkaritza-lankidetzan 

Helburua: bi eskuak erabiliz aurkariei irabaztea kidearen laguntzaz. Horretarako 

espazio libreak bilatu. 

Elkarrekintza: aurkaritza-lankidetza Fasea: 4 

Azalpena: 

“Putxe”. Ikasleak binaka eskutik helduz eta 

denok denon kontra eginez, pilota joz edota 

hartu-botaz, pilota hormaren kontra bidali, 

lehenengo botean eraman eta zelaiaren 

barruan sartu beharko dute. Aurrekoa egin 

ezean, putxerora (txapa dagoen lekura) 

joango dira. Putxerotik ateratzeko pilota 

airean harrapatu beharko da pilota bidali 

duenarekin “rol” aldaketa gauzatuz. 

“kalanbre” emateko aukera dago, putxeroan 

dauden jokalariak kontaktuan badaude 

pilota airean hartzeko unean, denak 

kanpora ateratzeko aukera izango dute. Bi 

jokalari baino ez geratzen direnean, jokalari 

guztiak putxerotik atera, izkina batean jarri 

eta bien arteko “desafioa” jokatuko da 

(“primi” bat jokoan egonik). 
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3º espazioa kontrolatzea finkoa eta mugimenduan aurkaritza-lankidetzan 

Helburua: pilota ezkerreko paretan edo kontrakantxan kokatzea aurkariak ez 

iristeko kolpatzera. 

Elkarrekintza: aurkaritza-lankidetza Fasea: 4 

Azalpena: 

Espazioa hirutan zatituko dugu. Bi biren 

aurkako partiduak izango dira eta pilota 

ezkerreko edo eskuineko espaziora bota 

beharko dute, erdikoan botatu ezingo duelarik, 

bestela txarra. 

  

  

  

  

  

  

Sakea eta errestoa aurkaritza eta lankidetzan 

Helburua: sakea egin eta espazio libreak bilatuz aurkariei tanto egiten saiatu. 

Elkarrekintza: lankidetza-aurkaritza Fasea: 4 

Azalpena: 

Bi biren aurka. Batek atera besteak erresto eta 

partidu normala. Sakea egin duenak hiru kolpe 

izango ditu tantoa egiteko. Besteak aguantatu 

beharra. Gero rolak aldatu. 
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Rol espazial finkoa eta mugikorra aurkaritza-lankidetzan 

Helburua: aurkariei gauzak zaildu eta tantoa egiten saiatu espazio libreak bilatuz. 

Elkarrekintza: aurkaritza-lankidetza Fasea: 4 

Azalpena: 

Finkoa: bi biren aurka eta ematen dion 

bakoitzean bikoteko batek ezker pareta 

ukitu beharko dute biek. 

Mugikorra: bi biren aurka eta partiduaren 

bitartean bikotekide batek ematean biek 

bostekoa eman beharko diote elkarri. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Komunikazioa aurkaritzan eta lankidetzan 

Helburua: atzelariak noiz eskatu behar duen ikastea eta aurrelariarekiko 

komunikazioa hobetzea. 

Elkarrekintza: aurkaritza-lankidetza Fasea: 4 

Azalpena: 

Bi biren aurka. Bi atzelari bi aurrelari. 

Atzelariak gidatu beharko du bere 

bikotekidea (aurrelaria). Pilotaren norabidea 

aztertu eta bera ala bikotekidea doan 

erabaki beharko du. Aurrelaria atzelariak 

“zu” esaten dionean mugitu ahalko da 

bakarrik. Hori egin ezean atzelariak eman 

beharko dio. 
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Postu espezifikoak aurkaritza-lankidetzan 

Helburua: kidearen arabera frontoian kokatzen jakin ahalik eta pilota gehien 

eramateko eta tanto egiteko. 

Elkarrekintza: aurkaritza-lankidetza Fasea: 4 

Azalpena: 

Bi biren aurkako partiduak izango dira. Kantxa lau 

laukitan banatuta egongo da. Lehenengo bi laukiak 

aurrealdean egongo dira, 3rarte, bat eskuin eta 

bestea ezkerrean. Beste biak hirutik atzera, eskuin 

ezker. Bikoteko kideak ezin izango dira alde bereko 

laukietan egon, hau da diagonalki kokatu beharko 

dira. Adibidez, aurrelaria ezkerreko aurreko laukian 

badago atzelaria eskubiko laukiko atzekaldean egon 

beharko da. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Jolas moldatuak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: esku txarrarekin ematera ausartzea eta horren abantailak aprobetxatzea. 

Elkarrekintza: lankidetza aurkaritza Fasea: 4 

Azalpena: 

Bi biren aurkako partiduak. Normal baina 

bikotekide batek esku txarrarekin emanez 

gero beste kolpe bat izango du bere kideak. 

Onarekin emanez gero kolpe bakarra. 
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Desoreka jolasak (pilotaria, espazioa, denbora eta pilota) 

Helburua: bikotekideagatik baldintzatuta egonik aurkariak non dauden identifikatu 

eta espazio libreak bilatzea 

Elkarrekintza: lankidetza- aurkaritza Fasea: 4 

Azalpena: 

“Eskutik helduta”: bi biren aurkako partidak 

jokatuko dira kiniela eran. Bikoteak eskutik 

helduta jokatuko dute. Bikoteko batek pilota 

hartuko du eta bere kideari prestatuko dio 

bote emanez besteak jotzeko. Irabazten 

dutenak jarraitzen dute, baina irabazleek bi 

aldiz jarraian irabaziz gero bi bikoteak 

aterako dira, beste bi sartzeko. 
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IKASLEEK SORTUTAKO MATERIALA: FASEAK ETA ARIKETAK 

 

 

Helburua:  KOKAPENA/LEKUALDATZEAK 

 

Elkarrekintza: PSIKOMOTOREA Fasea: 1 

Azalpena: 

 

Entrenatzaileak pilota botatzen du eta 

pilotariak pilota hartu eta ezker pareta edo 

zabala ukitu behar du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 

 

 

 

 

 

Helburua: PILOTAREN IBILBIDEAREN EZAGUTZA 
 

Elkarrekintza: PSIKOMOTOREA Fasea: 1 

Azalpena: 

 

Pilotaria entrenatzailearen aurrean jarriko da. 

entrenatzaileak buruzgain botako dio pilota 

eta honek esango dio nola hartu behar duen 

(azpitik, alboz, goitik, airez edo bigarren 

botean). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 
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Helburua: ELKARLANA, LANKIDETZA, BI ESKUEKIN TREBETASUNA 

HARTZEA, NORABIDEA, INDARRA… 

Elkarrekintza: LANKIDETZA Fasea: 2 

Azalpena: 

 

Frontoia bitan banatuko dugu eta 2 talde 

sortuko ditugu. Pilota alde batetik bestera 

botako dugu (2 ilara): eskuin-ezker. Eskubian 

dauden pilotariak ezkerrera joango dira, eta 

alderantziz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 

 

 

 

Helburua: ELKARLANA, LANKIDETZA, BI ESKUEKIN TREBETASUNA HARTZEA, 

NORABIDEA, INDARRA… PILOTA EZ ERORTZEA. 

 

Elkarrekintza: LANKIDETZA 

 

Fasea: 2 

Azalpena: 
 

Bi taldetan banatuko gara, talde bat frontisaren erdian eta bestea errebotean kokatuko da. 

Helburua pilotak lurra ez ukitzea izango da. Taldeak ilaratan antolatuko dira eta pilotari eman 

eta gero ilaran kokatuko dira berriz. 

 
 

ALDAERAK: 

1. Hasi esku onarekin eta gero txarrarekin. 

2. Pareta erabili paseak egiteko. 
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Helburua: SAKE ETA ERRESTOAK KOLABORAZIO-OPOSIZIOAN 

Elkarrekintza: LANKIDETZA-

AURKARITZA 

Fasea: 4 

Azalpena: 

 

Ateratzen den zenbakitik bi atzera dagoen 

zenbakira trote egin, inertzia hartzeko eta 

sakea egin. Ondoren, beste kideak errestoa 

egingo du eta sakea egin duena saiatuko da 

tanto egiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 

 

 

 

Helburua: SAKE ETA ERRESTOA LANTZEA OPOSIZIOAN 

 

Elkarrekintza: AURKARITZA 

 

Fasea: 3 

Azalpena: 

 

Sake eta errestoa egitea eta sakea egin duen 

pertsona 3 aukera izango ditu tantoa 

bukatzeko. Rolak aldatzen joango dira. 

 

ALDAERA: 

 

Ezkertia denak eskuinarekin bukatu beharko 

du tantoa eta eskuina denak ezkerrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 
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Helburua: POSTU ESPEZIFIKOAK KOLABORAZIO OPOSIZIOAN 

 

Elkarrekintza: LANKIDETZA-AURKARITZA 

 

Fasea: 4 

Azalpena: 

 

Pertsona batek ipintzen du pilota mozketa egiteko. 

Ondoren, beste bikoteak mozketa egin eta tantoak 

aurrera jarraitzen du amaitu arte. Gero alderantziz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 
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