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1. SARRERA ETA HELBURUAK 

 

Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko 

lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko Legearen aurreproiektua egin du. Dokumentu 

horretan, kirol arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko oinarrizkoak diren zenbait alderdi 

arautzen dira, eta berariaz ezartzen da zeintzuk diren lanbide horiek; era berean, lanbide horietan 

jarduteko zer kualifikazio izan behar diren zehazten da, eta lanbide bakoitzari dagokion eremu 

funtzional orokorra esleitzen zaio. 

Horrenbestez, aurreproiektuak lau lanbide bereizten ditu; horietako bakoitzak lanbide-jarduera 

desberdinak ditu eta, beraz, kualifikazio desberdinak behar ditu. 

Legeak, kirol arloko profesionalek izan behar dituzten kualifikazio-baldintzak ez ezik, xedapen 

gehigarri baten bidez ezartzen du zer kualifikazio izan behar dituzten boluntarioek, kontuan izanda 

kirol arloan funtsezko eginkizunak betetzen dituztela. 

Lege honek arreta berezia jartzen du Zuzenbide Iragankorrean. Horrela, legeak errespetatzen ditu 

hura indarrean jartzean arautuko diren lanbideetan diharduten baina legeak eskatzen duen 

kualifikazioa ez dutenen eskubideak, eta, beraz, esperientziaren eta prestakuntza ez-formalaren 

bidez lortutako gaitasunak aitortzeko zenbait prozedura ezarriko dira.  

Zenbat pertsona prestatu behar diren eta gaitasunak edo gaikuntzak aitortzeko prozedurak 

zenbati aplikatu behar zaizkien jakiteko, sektorearen errealitatea ezagutu beharra dago. 

Informazio-premia horretatik sortu da azterlan hau. Hain zuzen ere, lan honen xedea da Euskal 

Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten pertsona guztien lan- eta prestakuntza-egoera 

aztertzea. 

Horren haritik, helburu zehatz hauek lortu nahi dira: 

 Jakitea Euskal Autonomia Erkidegoan zenbat pertsonak diharduten kirol arloan, 

lanbidearen eta jardueraren arabera. 

 

 Jakitea zer kualifikazio duten Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten 

pertsonek, lanbidearen eta jardueraren arabera. 
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 Jakitea zer lan-baldintza dituzten Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten 

pertsonek, lanbidearen eta jardueraren arabera. 

 

 Jakitea zer ezaugarri dituzten Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten 

pertsonek, lanbidearen eta jardueraren arabera. 

 

Askotariko kirol-erakundeei eta, indibidualki, horietan diharduten pertsona guztiei buruzkoa da 

analisia, eta tratamendu metodologiko bera eman zaie hala profesionalei nola boluntarioei. 

Horretarako, bi kasuetan online inkesta bat erabili da, ahalik eta populazio objektibo gehienera 

iristeko eta emaitza estatistikoki adierazgarriak eskaini ahal izateko. 

Bestalde, hainbat dokumentu ikertu dira eta kirol arloko hainbat iturri begiratu dira, aztertu 

beharreko unibertsoa zehazte aldera. 

Ikerketa 2015ean zehar egin da.  

Hurrengo atalean, ikerketan erabilitako metodologia eta lan-prozesua zehatz-mehatz azaltzen dira. 
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2. METODOLOGIA 
Ikerketa honen helburu nagusia da kirol arloan diharduten giza baliabideen errealitatea ezagutzea. 

Alabaina, gaur egungo egoeran sakontzen hasi aurretik, jakin behar dugu zenbat pertsonaz ari 

garen, zer lanbide-profil dituzten eta nola dauden banatuta beren lan-esparruko erakundeetan. 

Izan ere, aldez aurretik ez genuen behar bezala ezagutzen ikerketaren unibertsoa: pertsonak. 

Beraz, hutsune hori osatu behar dugu, errealitatearekin bat datozen emaitzak eman nahi baditugu. 

Eta, horretarako, erakundeetara jo dugu, haiei zuzenean galdetzeko zenbat pertsona dituzten 

aztergai ditugun lanbideetan lanean. 

Horrenbestez, ikerketa honek bi fase ditu, baina paraleloan landu dira, denbora aurreztearren eta 

erakundeekiko harremanak bi informazio mota horiek biltzeko baliatzearren. Honako hauek eskatu 

zaizkie erakundeei: 

I. Haien giza baliabideei buruzko informazioa; zehazki, zenbat diren eta zer lanbide-ezaugarri 

dituzten. 

 

II. Ikerketa-enpresaren eta erakundean lan egiten duten pertsonen artean bitartekari gisa 

aritzea, azken horiei inkesta helarazteko eta ikerketan parte har dezaten bultzatzeko. Hala, 

erakunde guztietara jotzean, gaur egun kirolarekin lotutako lanbide batean diharduten 

pertsonekin harremanetan jartzeko bidea zabaldu genuen. 

 

Garrantzitsua da azpimarratzea bi eskari horiek egitean adierazi zitzaiela kontuan har zitzatela bai 

profesional moduan bai boluntario gisa ari diren pertsona guztiak. 

Inkesta 2015eko ekainetik azarora bete zen. Uztailaren amaieratik irailaren amaierara geldialdia 

egin zen, ikasturtea hasi eta bukatzeko garaietan erantzun gutxiegi jasotzeko arriskua saihesteko. 

 

Ondoren, zehaztasun handiagoz azaltzen da ikerketaren bi faseak burutu arteko prozesua: 

INKESTA ERAKUNDEEI 

Aurrez adierazi moduan, ez zen jakina gaur egun zenbat pertsonak diharduten, profesional nahiz 

boluntario gisa, kirolaren arloan, eta, hortaz, kirol-erakundeen datuetara jo behar zen hutsune hori 

betetzeko. 
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Baina, horrez gain, erakundeen unibertsoaren berri ere ez genekien, ez eta haien banaketa ere 

erakunde-tipologiaren arabera. 

Datu hori jakiteko, bi bide erabili ziren: 

 Dokumentuen analisia: direktorioak, datu-baseak… 

 

 Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurraldeko federazioei galdetzea, zenbat kirol-klub 

dauden jakiteko eta haien zerrendako eta harremanetarako datuak lortzeko. 

 

Metodologia horri esker, gainera, harremanetarako informazioa duen datu-base bat osatzea lortu 

zen, eta kontuan hartu behar da informazio hori ezinbestekoa zela, inkestarako erabili zen 

metodologiatik. Posta elektronikoaren helbidea eskuragarri ez zegoen kasuetan, deiak egin ziren 

horiek lortzeko, ikerketako inkestak eta informazio osoa horrela bidali ahal izateko. 

Hurrengo taulan, abiapuntutzat hartutako unibertsoa (iturri dokumentalen bidez lortua) eta 

arazketa-lanak egin ondoren lortutako behin betiko unibertsoa jaso dira. 

Beraz, unibertso teorikoa 5.214 eta 8.114 erakunde* bitarte dira, eta araztua, berriz, 5.233 

erakunde: 

 

 
UNIBERTSO 
TEORIKOA 

AZKEN 
UNIBERTSOA  

ENPRESAK 523 465 

IKASTETXEAK (Gorputz Hezkuntza) 665 665 

IKASTETXEAK/GURASO-ELKARTEAK (eskolaz kanpoko jarduerak) 521 521 

LURRALDE-FEDERAZIOAK 141 141 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FEDERAZIOAK 49 49 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA / INSTALAZIO PUBLIKOA 255 255 

KIROL-KLUBAK* 3.062-5.962 3.139 

 
5.216-8.116 5.235 

*Klub kopuruaren dimentsioa zehazteko, Eusko Jaurlaritzaren datuak erabili ziren. Hala ere, zerrendan bi kopuru 

agertzen ziren: 3.062 klub (datuen arabera, jardunean egoteko probabilitate gehienak dituztenak) eta 5.962 (horietako 

gehienen egoeraren berririk ez dugu). 
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Azken unibertsoaren datura iristeko arazketa-prozesua honela egin da: 

ENPRESAK: enpresa pribatuetan, hasierako kopurua 523 zen, Eustateko Enpresen Gidazerrendatik 

(2015) aterea. 

Unibertso teorikoa: 523 enpresa.  

Unibertsoa kalkulatzeko modua: unibertsoa kalkulatzeko, datu-base batzuk erosi ziren, jarduera 

honi dagozkion EJSNak jasoz.  

 9311 Kirol-instalazioen kudeaketa 

 9312 Kirol-kluben jarduerak 

 9313 Gimnasioen jarduerak 

Alabaina, datu-base horretako erregistro guztiak ez dira baliozkoak, enpresa batzuk beste arlo 

batzuetakoak baitira (aholkularitza, aisia, instalazioak…), kirol-jardueraren EJSNan egon arren. 

Datu-basea osatze aldera, online bilaketa xehea egin da, eta guztira 311 enpresa aurkitu dira, 

jarduera hauek egiten dituztenak: gimnasioak eta jarduera fisikoko zentroak eta kirol-

zerbitzuetako enpresak. 

Azken unibertsoa: 465 enpresa.  

Erakundeei egindako inkestak: 85 

 

 

IKASTETXEAK: 

Unibertso teorikoa: 665 ikastetxe.  

Azken unibertsoa: 665 ikastetxe.  

Unibertsoa kalkulatzeko modua: Eusko Jaurlaritzaren datu-basea. 

Erakundeei egindako inkestak: 150 

 

 

IKASTETXEAK/GURASO-ELKARTEAK: 

Kalkuluak egiteko, eskola-kirola bi multzotan sailkatu da: alde batetik, ikastetxeak guztira, Gorputz 

Hezkuntzako irakasleen kopurua aintzat hartuz, eta, bestetik, eskolaz kanpoko kirola, eta azken 

horretan sartu dira bai jarduera hori eskaintzen duten ikastetxeak bai jarduera mota hori 

antolatzen duten guraso-elkarteak. 

Unibertso teorikoa: 521 



 

ADIMEN | Página 12 de 94 
 

Azken unibertsoa: 521 

Unibertsoa kalkulatzeko modua: hiru foru-aldundietatik bildutako datuak. Bestalde, inkestak 

egiteko erregistroak bi bide hauetatik lortu dira: 

 Aldundiek emandako erregistroak, harremanetarako datuekin: 189 

 Online bilaketa: 58 

Erakundeei egindako inkestak: 74 

 

 

KIROL-FEDERAZIOAK: 

Unibertso teorikoa: 141 lurralde-federazio eta Euskal Autonomia Erkidegoko 47 federazio. 

Azken unibertsoa: 141 lurralde-federazio eta Euskal Autonomia Erkidegoko 47 federazio. 

Unibertsoa kalkulatzeko modua: online bilaketa. 

Erakundeei egindako inkestak: 36 

 

 

KIROL ARLOKO KLUBAK ETA ELKARTEAK: 

Unibertso teorikoa: (ikastetxeei lotutako eta lotu gabeko klubak barne): 3.062-5.962 

Azken unibertsoa: 3.139 

Unibertsoa kalkulatzeko modua:  

 Aldundiek emandako erregistro-zerrendak, eskola-kirolari lotutako klubenak: 732 

 Deiak klubetara haien posta elektronikoko helbidea lortzeko, helbiderik izan ezean. 

 Eusko Jaurlaritzak emandako klub-zerrendak, harremanetarako daturik gabe. Datu-base 

horretan agertzen diren klub askori buruz ez zen erabat ziurra oraindik existitzen ziren ala ez. 

Horregatik, unibertso erreala zehazteko: 

 Euskal Autonomia Erkidegoko kirol guztietako federazioekin harremanetan jarri eta eskatu 

zitzaien kirol-modalitate bakoitzean zenbat klub dauden zehaztea, datu eguneratuekin, eta 

horien zerrenda ematea, harremanetarako datuekin. 

 Harremanetarako daturik lortu ahal izan ez zenean, kluben izenen, kopuruen eta 

harremanetarako datuen online bilaketa xehea egin zen. 

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten pertsonen kalkulua egiteko orduan ez dira 

kontuan hartu zenbait kiroletako klub eta elkarteak, ia ez dutelako monitorerik, entrenatzailerik 

edo kirol-zuzendaririk, edo zenbat teknikari dituzten galdetzean, erantzunik eman ez dutelako. 
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Kirol horiek, zehazki, honako hauek dira: bola-jokoa, petanka, ehiza, billarra eta mahai tenisa. 

Beraz, kalkulu hori egiteko, 2.771 klub eta kirol-elkarte hartu dira kontuan. 

Erakundeei egindako inkestak: 380 

 

 

ADMINISTRAZIOA (UDALAK): 

Unibertso teorikoa: 251  

Azken unibertsoa: 251 

Unibertsoa kalkulatzeko modua: online bilaketa. 

Erakundeei egindako inkestak: 14 

 

 

ADMINISTRAZIOA (EUSKO JAURLARITZA ETA ALDUNDIAK): 

Datuak eskatu zitzaizkien, halaber, Eusko Jaurlaritzari eta aldundiei, kirol arloan eta aztergai diren 

lanbideetan diharduten langile propioei buruz. Eusko Jaurlaritzak eta bi aldundik eman zuten 

erantzuna. 

 

LORTUTAKO LAGIN OSOAREN LABURPENA: 

Abiapuntuko helburua 225 erakunderen inkestak lortzea zen, unibertsoarekiko aproportzionala 

den lagin-banaketa batez. Azkenean, 741 inkesta baliodun lortu ziren, eta laginketa-errorea +-% 

3,3 da: 

  
Jaso nahi zen 
gutxieneko 

lagina 

Azkenean 
jasotako lagina 

ENPRESAK 55 85 

IKASTETXEAK 
55 

150 

IKASTETXEAK/GURASO-ELKARTEAK 74 

FEDERAZIOAK 30 36 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 30 16 

KIROL-KLUBAK 55 380 

  225 741 
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Behin lagina lortuta, datu-basea arazteari ekin zitzaion, eta horretarako muturreko balioak ezabatu 

ziren, emaitzen esanguran eragin handiegia izan ez zezaten. 

Azken urratsa lagina unibertsora hedatzea izan zen haztapen-koefiziente baten bidez; koefiziente 

hori lortzeko kontuan izan ziren unibertsoaren guztizkoak erakundearen arabera eta lagina: 

 

  
LAGINA UNIBERTSOA 

Haztapen-
koefizientea 

Kirol-klubak/Taldeak/Federazioak 416 2.961 7,12 

Ikastetxeak/IGEak (eskolaz kanpoko 
jarduerak) 

74 521 7,94 

Ikastetxeak 150 665 4,53 

Enpresa pribatuak 85 465 5,82 

Udalak 14 251 19,23 

Eusko Jaurlaritza 1 1 1 

Foru-aldundiak 2 3 1,5 
*Laginaren haztapena egiterakoan, federazioak klubekin eta kirol-elkarteekin batera zenbatu dira. 

 

Lortutako emaitzek erakundeen unibertsoaren banaketa hau erakusten dute, kirol motaren 

arabera: 

 

  
Gutxienek

o tartea 
Erakunde kopurua 

Gehienek
o tartea 

Gorputz Hezkuntza - 665 - 

Eskola-kirola 1.475 1.670 1.865 

Kirol federatua 1.990 2.200 2.410 

Guztiontzako kirola 1.355 1.546 1.737 

 

Erakundeek inkesta bete ondoren, analisi bat egin da kirol arloan diharduten pertsonen unibertsoa 

zehazteko, erakundeek berek emandako datuetan oinarrituta. 

Hastapeneko analisian, guztira 26.725 pertsonaren datuak bildu dira. Zenbaki horri koefiziente bat 

aplikatu zaio, desbiderapen jakin bat zuzentzeko: pertsona bat bera behin baino gehiagotan 

zenbatu liteke, jarduera bera edo hainbat jarduera kirol-erakunde batean baino gehiagotan egiten 

dituelako. 
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Koefiziente hori pertsona guztiei egindako banako inkestetatik lortu da, horietan galdetzen 

baitzaie guztira zenbat erakundetan diharduten. Aztertu diren lanbide guztien kopuruak jaso dira, 

eta erakundeen datu-baseetatik ateratako pertsonen unibertsoko kopuruei gehitu zaizkie.  

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan, boluntario nahiz profesional gisa, diharduten 

pertsonen guztizkoa 19.703 da. 

 

INKESTA KIROL ARLOAN DIHARDUTEN PERTSONEI 

Erakundeei egindako inkestatik pertsonei buruz ateratako datuek bi helburu dituzte: alde batetik, 

sektorearen errealitatea ezagutzea, eta, bestetik, gizabanakoei buruz lortutako emaitzak doitzea, 

lagina unibertsoaren arabera haztatuz. 

Metodologia gisa, erakundeei egindako inkestan bezala, online inkesta erabili zen –norberak bete 

beharrekoa– datu indibidualak biltzeko.  

Metodologia hori hautatzeko zergatiak hauek dira, besteak beste: 

 Pertsonak oso sakabanatuta daude erakundeetan, eta aintzat hartu behar da, gainera, hiru 

lurralde historikoetara eta hiri- zein landa-eremuetara iritsi nahi zela. Horrek guztiak 

informazioa biltzea zailtzen zuen, batez ere kontuan izanda galdetutako pertsonen lan-

ordutegiak ezohikoak direla eta askok –bereziki boluntarioek– ordutegi murriztua dutela 

astean zehar.  
 

 Beraz, online inkestaren bidez ahalik eta pertsona gehienengana iritsi nahi izan da, eta 

horretarako erakundeen erroldaren datu-base bat erabili da eta erakunde horietako 

arduradunei eskatu zaie inkesta langile eta boluntario guztiei banatzea. 
 

 Formula horrekin, gainera, erantzunak anonimoak izango direla bermatzen zaie bai 

gizabanakoei bai erakundeei. Garrantzitsua da hori, inkestaren zati baten xedea baitzen 

pertsonek gaur egun dituzten lan-baldintzen berri jakitea, eta, horretarako, nolabaiteko 

ezinegona sor lezaketen galderak egin ziren. 

Ahalik eta intuitibo eta atseginena izateko asmoz diseinatu zen inkesta, pertsonei erantzuten 

laguntzeko, betiere bermatuta ikerketa honetarako behar den informazio guztia bilduko zuela. 

Norberak bete beharreko inkesta orotan dago eskatutako informazioa oker ulertu edo 

interpretatzeko arriskua. Arrisku hori ahalik eta gehien txikitzeko, inkestan bertan azaltzen zen, 

definizio eta argibideen bidez, hura nola bete behar zen eta zer bildu nahi zen atal bakoitzean, 

inkesta betetzen ari ziren pertsonak une oro ohartu zitezen beren datuak behar bezala ematearen 

garrantziaz. 
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Gainera, gerora datu-basea zorrotz araztu zen, ahal zen neurrian datuetan antzemandako 

inkoherentziak zuzentzeko. 

Online galdeketarekin batera, erakundeei telefonoz deitu zitzaien ostera, inkestak erakundeko 

pertsonen artean banatu eta haiek bete zitzaten animatzeko, eta, bestalde, kontsultarako telefono 

bat jarri zen, pertsonei nahiz erakundeei sor lekizkiekeen zalantzak argitzeko. 

Beraz, laginketa zentsuaren araberakoa izan da, emaitzak unibertsoaren arabera haztatu dira, kirol 

arloan diharduten pertsonei buruz erakundeetatik bildutako datuetan oinarrituta, eta lanbide 

hauek bereizi dira: 

 

  Unibertsoa Lagina 
Haztapen-

koefizientea 

Gorputz Hezkuntzako 
irakaslea 

1.401 158 8,87 

Kirol-monitorea  12.167 378 32,19 

Entrenatzailea  13.319 534 24,94 

Kirol-zuzendaria 1.723 457 3,77 

 

Datuen analisia nola egin den ulertzeko, kontua hartu behar da: 

 Kirol arloko analisian maila bat baino gehiago daudela: pertsona, lanbidea eta kirol-

jarduera. 

 

 Pertsona bat maila batean baino gehiagotan ager daitekeela. Adibidez: bi lanbide edo 

gehiago izan ditzake; lanbide bera baina lanbide horri dagozkion hainbat jarduera egin 

ditzake; lanbide bera izan dezake baina hainbat kirol-modalitatetan jardun, eta abar. 

Horregatik, datuak aztertzeko orduan analisiaren premien arabera lantzen dira maila horiek. Azken 

finean pertsonez ari gara, baina batzuetan lanbide edo kirol-jarduera jakin bati loturik daude. 

Adibidez, datu soziodemografikoak jakin nahi badituzu, pertsona izango da analisi-unitatea (izan 

ere, kirol-profil gutxi edo asko dituela ere, sexu bakarra, adin bakarra edota helbide bakarra izango 

ditu), baina prestakuntza jarduerei egokitzen zaien jakin nahi badugu, jarduerak izango dira analisi-

unitatea, prestakuntza jakin bat egokia izan daitekeelako pertsona batek egiten duen jarduera 

baterako baina ez pertsona horrek berak egiten duen beste jarduera baterako. Txostenean, taula 

edo grafikoaren oinean adieraziko da zein den kontuan hartutako analisi-unitatea: pertsonak, 

lanbideak edo jarduerak. 



 

ADIMEN | Página 17 de 94 
 

Inkesta 

kopurua

Soin Hezkuntzako irakaslea 158

Kirol monitorea 378

Entrenatzailea 534

Kirol zuzendaria 457

Txostenean dauden taula eta grafikoen irakurketa arintzearren, ondoren adieraziko dira, batera, 

zer analisi-oinarri edo zenbat inkesta ditugun analisi-maila bakoitzean (pertsonak, lanbideak, 

jarduerak), eta aztergai den errealitatearen guztizkoa, kalkuluen arabera (hau da, guztira, zenbat 

pertsona dira?, zenbat lanbidetakoak?, zenbat jardueratan?). Datu horiek kontuan izan behar dira, 

erreferentzia gisa, txosten osoan zehar.  

Beraz… 

...laginak balio du erreferentzia gisa izateko zenbat inkesta ditugun emaitza hauek 

aurkeztean. Hori bereziki garrantzitsua da lagina murrizten denean eta, ondorioz, 

laginketa-errorea areagotzen denean (esaterako, kirol-jardueren kategoria jakin 

batzuetan). 

Erantzunak aurreko galdera baten iragazkitik heltzen direnean, laginketa-oinarriak 

adierazten dira txostenean, dagokion lekuan, oinarri horiek analisiaren gainerako 

laginekiko desberdinak baitira. 

...eta kalkulatutako kopuruak balio du, era berean, kalkulatzeko zenbat 

pertsona/lanbide/jarduerari buruz ari garen emaitzak ehunekoetan ematen ditugunean. 

Ondorengo lerroetan lagina azaltzen da kopurutan: guztizkoa nahiz lanbide eta jardueren 

araberakoa eta lurraldearen eta lan-harremanaren araberakoa.  

Kopuru zenbatetsiari dagokionez, kopuru orokorrak ematen dira (pertsonak guztira, lanbideak 

guztira, jarduerak guztira). Edonola ere, emaitzen txosteneko lehenengo atalean –“Kirol arloan 

diharduten pertsonak”– lanbideen eta jardueren banaketa erakusten da, eta orduan egiten da, 

halaber, horietako bakoitzean diharduten pertsonen kalkulua. 

Pertsonen guztizkoarekiko: 

 Bildutako inkesta kopurua: 1.349 pertsona  

 Pertsonen kopuru zenbatetsia: 19.703 pertsona 

 

Lanbideen guztizkoarekiko: 

 Bildutako inkesta kopurua: 1.527 lanbide  

 Lanbideen kopuru zenbatetsia: 28.610 lanbide 
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Oinarri 

erreala

Soin Hezkuntzako Irakaslea 158

Kirol Monitorea 472

Entrenatzailea 597

Kirol Zuzendaria 561

Lehen Hezkuntzan 67

Bigarren Hezkuntzan 91

Egokitzapen fisikoko jardueretan. 113

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan 84

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan 25

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 163

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 56

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan 31

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 66

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 5

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 194

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 232

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean 80

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan 20

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan 124

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan 174

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan 145

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan 75

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) 43

Araba 358

Bizkaia 754

Gipuzkoa 641

Gainerakoak 35

Profesionalak 867

Boluntarioak 921

Lanbidea

Lan Harremanak

Lurraldeak

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Jardueren guztizkoarekiko (hainbat diziplina sar daitezke): 

 Bildutako inkesta kopurua: 1.788 jarduera  

 Jarduera kopuru zenbatetsia: 33.599 jarduera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txostenean zehar, zenbait datu aztertzen dira kirol motaren arabera. Emaitza horiek 

interpretatzeko orduan, kontuan izan behar da kirol motari buruzko galdera erantzun anitzekoa 

dela (pertsona berak kirol batean baino gehiagotan jardun dezake), eta pertsonari dagokiola, ez 

jarduera bakoitzari (hau da, pertsona berak hiru jardueratan jardun dezake, eta jarduera horiek bi 

kirol motakoak izan daitezke. Baina ez da jardueraren eta kirol motaren arteko erlaziorik ezartzen).  
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Oinarri 

erreala

Kirol Federatua 356

Eskola-kirola 224

Guztiontzako kirola 227

Beraz, kirol horien xehetasunak jasotzeko orduan, kirol mota bakar batekin lotutako jarduera 

batean edo gehiagotan diharduten pertsonen datuak bildu dira (bikoiztasunik egon ez dadin eta 

kirol motaren eta jardueren egoeraren arteko erlazio ez-errealak ezartzea saihesteko). Kasu 

horietan, Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da kontuan hartu. Horrenbestez, analisi 

hauetarako laginketa-oinarria hau da: 
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3.1. KIROL ARLOAN DIHARDUTEN PERTSONAK 

Lehenengo atal honetan, aztergai den unibertsoa aurkezten da, guztizkoa aintzat hartuz eta 

zenbaki absolututan, analisian sartzen diren aldagaien arabera eta alderdi hauek kontuan izanda: 

 Pertsona kopurua analisi-aldagai bakoitzeko. 

 Kategorien pisua, ehunekotan, analisi-aldagai bakoitzean. 

Analisi-aldagaiak honako hauek dira:  

 Kirol arloan diharduten pertsonen kopurua. 

 Kirol arloko lanbideak: pertsona kopurua lanbide bakoitzean eta lanbide bakoitzaren pisua 

guztizkoarekiko. 

 Kirol-jarduerak: pertsona kopurua kirol-jarduera bakoitzean eta kirol-jarduera bakoitzaren 

pisua guztizkoarekiko. 

 Batez besteko jarduera kopurua pertsonako. 

 Jarduera nagusia vs bigarren mailako jarduera. 

 Kirol-erakunde mota: kirol-erakunde mota bakoitzean diharduten pertsonen kopurua eta 

erakunde bakoitzaren pisua guztizkoarekiko.  

 Kirol mota: kirol mota bakoitzean diharduten pertsonen kopurua eta kirol mota 

bakoitzaren pisua guztizkoarekiko. Kirol egokituko jardueratan diharduten pertsonen 

kopurua. 

Zehaztu behar da, laginaren tamainak eragindako errore bat (laginketa-errorea) dela-eta, zenbaki 

absolutuen datuetarako hein bat (konfiantza-tartea) aurkeztu dela, eta zenbaki absolututan 

aurkeztutako kopuru bakoitza alda litekeela, betiere hein horren barruan. 
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1401

12167
13319

1723

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Kirol-jardueretan diharduten pertsonen kopurua: 

guztizkoa eta lanbidearen arabera 

Pertsona kopurua: guztizkoa eta kirol-lanbidearen arabera 

Alde batetik, pertsonen guztizkoa zenbatu da, haiek lanbide eta/edo jarduera batean edo 

gehiagotan jarduten dutela ere. 

Lanbideei buruzko datuei dagokienez, pertsonak beren lanbidearen arabera soilik zenbatu dira, 

lanbide batean jarduera eta/edo kirol-diziplina batean edo gehiagotan jarduten dutela ere. 

Lanbidearen araberako pertsonen baturak pertsonen guztizkoa gainditzen du, pertsona bakar 

batek lanbide batean baino gehiagotan jardun baitezake.  

Laginekin lan egiten denez, emaitzetan kontuan hartu behar da laginketa-errorea. Horregatik, 

zenbaki absolutuak kalkulatzeko orduan (ateratako ehunekoekiko), kopuru bakoitzak zer heinetan 

oszila dezakeen adierazten da (gehieneko tartea eta gutxieneko tartea).  

 

Kirol arloan diharduten pertsonen GUZTIZKOA: 19.703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 



 

ADIMEN | Página 23 de 94 
 

Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

SOIN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA 1401 1401 1401

KIROL MONITOREA 11511 12167 12823

ENTRENATZAILEA 12658 13319 13980

KIROL ZUZENDARIA 1408 1723 2038

%7,1 

%61,8 
%67,6 

%8,7 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Kirol arloan diharduten pertsonen guztizkoa lanbidearen arabera, eta konfiantza-tarteak 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Kirol arloko lanbideen pisua 

Lanbide bakoitzak duen pisuari dagokionez, lehendabizi pertsonen guztizkoa hartu da erreferentzia 

gisa. Beraz, ehunekoen batura % 100 baino gehiago da, aurrez esan den moduan pertsona batek 

berak lanbide batean baino gehiagotan jardun dezakeelako. 

 

Lanbideen pisua, pertsonen guztizkoarekiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehunekoen batura % 100 baino gehiago da, pertsona batek berak lanbide batean baino gehiagotan jardun dezakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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Soin Hezkuntzako 
irakaslea; %4,9 

Kirol monitorea ; 
%42,5 

Entrenatzailea ; 
%46,6 

Kirol zuzendaria; 
%6,0 

Hurrengo grafikoan, lanbide bakoitzaren pisu erlatiboa agertzen da, % 100arekiko. 

Lanbideen pisua, lanbideen guztizkoarekiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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LANBIDEA JARDUERA %

Lehen Hezkuntzan %63,5

Bigarren Hezkuntzan %36,5

Guztira %100,0

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %28,8

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %20,1

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %6,2

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %41,5

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %14,7

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %6,6

Guztira %117,8

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,7

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren 

jardueretan %0,8

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %35,6

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %42,3

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %14,5

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %3,0

Guztira %107,9

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %26,6

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %37,8

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %31,1

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %15,7

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %8,9

Guztira %120,1

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Kirol arloko pertsonek egiten dituzten jarduerak 
 

Kirol arloko jardueren pisua 

Hurrengo taulan, kirol-jarduera bakoitzak lanbide bakoitzean duen pisua agertzen da. Ehunekoen 

batura % 100 baino gehiago da, lanbide berean jarduera bat baino gehiago egin daitezkeelako. 

Kirol-jardueren pisua lanbide bakoitzean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Hurrengo taulan, jarduera bakoitzak pertsonen guztizkoan duen pisua agertzen da. Ehunekoen 

batura % 100 baino gehiago da, pertsona batek berak jarduera batean baino gehiagotan jardun 

dezakeelako. 

 

Kirol arloan diharduten pertsonek 1,71 jarduera egiten dituzte, batez beste. 
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LANBIDEA JARDUERA % pertsonak

Lehen Hezkuntzan %3,0

Bigarren Hezkuntzan %4,1

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %18,5

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %13,7

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %4,1

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %26,6

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %9,3

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %5,1

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %8,4

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %0,6

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %24,6

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %29,2

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %10,1

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %2,5

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %2,4

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %3,3

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %2,8

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %1,4

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %0,8

%171

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Guztira

LANBIDEA JARDUERA
Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Lehen Hezkuntzan 889 889 889

Bigarren Hezkuntzan 512 512 512

Egokitzapen fisikoko jardueretan. 3153 3637 4121

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan 2280 2704 3128

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan 567 805 1043

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 4682 5247 5812

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 1452 1803 2154

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan 734 998 1262

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 1310 1646 1982

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 30 125 220

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 4292 4839 5386

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 5199 5787 6375

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean 1627 1995 2363

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan 311 499 687

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan 285 468 651

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan 441 656 871

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan 350 547 744

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan 141 283 425

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) 54 162 270

33599

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Guztira

Kirol-jardueren pisua, pertsonen guztizkoarekiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Pertsona kopurua, kirol-jarduera motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohar metodologikoa: pertsona bakar batek hainbat kirol-jardueratan jardun dezake, edo jarduera berean hainbat kirol-

diziplinatan jardun dezake; horregatik, gerta daiteke pertsona horiek behin baino gehiagotan zenbatzea. 
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%30,2 

%23,8 

%46,0 

Bai, nire jarduera/k nagusia/k
da/dira

Kirolarekin lotuta ez
dauden/dagoen beste lan

batzuekin/batekin
partekatzen ditut/dut

Ez, bigarren mailako
jarduera/k da/dira

Kirolarekin 
lotuta ez 

dauden/dag
oen beste 

lan 
batzuk/bat; 

%55,3 

Ikasketak; 
%19,4 

Bestetik; 
%25,3 

Jarduera nagusia vs bigarren mailako jarduera 

Kirol-jarduerek pertsonen bizitzan zer pisu duten jakiteko, haiei galdetu zitzaien zeregin hori(ek) 

beren jarduera nagusia ziren ala ez (jarduera nagusitzat jotzen da pertsonak bizibide duen hura 

edo haren eguneroko jardueran denbora gehien hartzen duen hura). 

Jarduera nagusia ez baziren, hau da, bigarren mailakoak baziren, galdetzen zitzaien zein zen 

jarduera nagusia: kirolarekin loturarik ez duen lana, ikasketak eta bestelako egoerak. 

 

Jarduera nagusia vs bigarren mailako jarduera 

  

  

 

 

 

 

 

 
Analisi-unitatea: pertsonak 
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%7,1 

%52,8 

%43,6 

%35,2 

Soin Hezkuntza Kirol Federatua Eskola-kirola Guztiontzako kirola

Soin Hezkuntza; 
%5,1 

Kirol Federatua; 
%38,1 

Eskola-kirola; 
%31,4 

Guztiontzako 
kirola; %25,4 

Kirol arloko pertsonek zer kirol motatan diharduten 

Kirol-tipologien pisua 
 

Kirol mota, pertsonen guztizkoarekiko 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi-unitatea: pertsonak 
Ehunekoen batura % 100 baino gehiago da, pertsona batek berak kirol batean baino gehiagotan jardun dezakeelako. 

 

Kirol motaren banaketa % 100arekiko 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Soin Hezkuntza - 1401 -

Kirol Federatua 9700 10408 11116

Eskola-kirola 7917 8594 9271

Guztiontzako kirola 6305 6940 7575

Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Kirol monitorea 2321 2560 2800 3324 3549 3775 5498 5642 5787

Entrenatzailea 6893 7150 7408 4335 4563 4792 850 979 1107

Kirol zuzendaria 558 697 836 376 481 587 242 319 397

Kirol Federatua Eskola-kirola Guztiontzako kirola

%83,5 

%3,2 

%13,3 

Ez, bat ere ez Bai, guztiak Bai, parteka

Pertsona kopurua, kirol motaren arabera 

 

Pertsona kopurua, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Lanbideak, kirol motaren arabera 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

Kirol egokituko jardueretan diharduten pertsonak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 
 

Guztira: % 16,5 
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%66,5

%21,7
%18,4

%12,9

%7,1

%1,0

Kirol Klub/Taldea Ikastetxea_Ikasleen
Guraso Elkartea

Enpresa Pribatua Federazioa Ikastetxea_Soin Hezkuntza Herri administrazioa /
Instalazio Publikoa

Kirol Klub/Taldea; 
%52,1 

Ikastetxea_Ikasleen 
Guraso Elkartea; 

%17,0 

Enpresa Pribatua; 
%14,4 

Federazioa; %10,1 

Ikastetxea_Soin 
Hezkuntza; %5,6 

Herri administrazioa 
/ Instalazio Publikoa; 

%0,8 

Kirol arloko pertsonek zer erakunde motatan 

diharduten 

Erakunde mota bakoitzaren pisua 

 

Erakunde mota bakoitzaren pisua, pertsona kopuruaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

Ehunekoen batura % 100 baino gehiago da, pertsona batek berak erakunde mota batean baino gehiagotan jardun 
dezakeelako. 
Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Erakunde mota bakoitzaren pisua % 100arekiko 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi-unitatea: jarduerak 
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Tarte 

txikiena
Kopurua

Tarte 

handiena

Kirol Klub/Taldea 12432 13102 13772

Ikastetxea_Ikasleen Guraso Elkartea 3769 4273 4777

Enpresa Pribatua 3154 3625 4097

Federazioa 2137 2542 2946

Ikastetxea_Soin Hezkuntza - 1401 -

Herri administrazioa 77 195 313

Pertsona kopurua, erakunde motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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Gizona; %73,1 

Emakumea; 
%26,9 

3.2. KIROL ARLOAN DIHARDUTEN PERTSONEN 

PROFIL SOZIODEMOGRAFIKOA 

 

Lehenengo atal honetan, kirol arloan diharduten giza baliabideen profil soziodemografikoari 

buruzko datuak aurkezten dira, analisi-aldagai hauekiko: 

 

 Sexua 

 Adina 

 Nazionalitatea 

 Bizilekua 

 

Datuen guztizkoak pertsona bakoitzak (guztira, 19.703 dira) emandako informaziotik atera dira, 

pertsona horiek kirolaren barruan lanbide bat edo gehiago dutela ere.  

Bestalde, kirol arloko lanbide eta jarduerei buruzko datuak jaso dira, hain zuzen ere jakiteko 

horietako bakoitzean zer ezaugarri soziodemografiko gailentzen diren (kontuan hartuta pertsona 

bat bera behin baino gehiagotan zenbatu daitekeela, hark dituen lanbideen eta jardueren 

arabera). 

 

Sexua 

Sexua (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 
 
Analisi-unitatea: pertsonak 
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%73,4 %66,4 
%78,1 %81,8 

%26,6 %33,6 
%21,9 %18,2 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Gizona Emakumea

Gizona Emakumea Guztira

Lehen Hezkuntzan %79,1 %20,9 100%

Bigarren Hezkuntzan %69,2 %30,8 100%

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %44,9 %55,1 100%

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %69,0 %31,0 100%

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %72,1 %27,9 100%

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %76,4 %23,6 100%

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %89,2 %10,8 100%

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %36,0 %64,0 100%

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %62,6 %37,4 100%

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %88,9 %11,1 100%

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %72,2 %27,8 100%

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %80,8 %19,2 100%

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %94,8 %5,2 100%

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %93,8 %6,3 100%

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %79,0 %21,0 100%

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %85,5 %14,5 100%

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %80,4 %19,6 100%

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %94,0 %6,0 100%

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %64,9 %35,1 100%

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Sexua, kirol-lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Sexua, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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%4,9 

%28,3 

%22,9 

%24,4 

%15,6 

%3,7 

%0,3 

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60_tik gora

Ee

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

16-19 %0,0 %3,7 %5,8 %0,0

20-29 %12,0 %29,9 %31,3 %12,9

30-39 %35,5 %23,6 %22,9 %26,6

40-49 %36,1 %20,6 %24,5 %31,2

50-59 %15,8 %18,0 %12,0 %23,8

60_tik gora %0,6 %3,7 %3,4 %5,0

Ee %0,0 %0,5 %0,2 %0,2

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Adina 

Adin-tarteak (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Adina, kirol-lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi-unitatea: lanbideak 
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40,03 

37,58 

36,02 

42,82 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Lanbidea Jarduera Adina ertaina

Lehen Hezkuntzan 38,45

Bigarren Hezkuntzan 41,2

Egokitzapen fisikoko jardueretan. 36,01

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan 33,18

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan 37,91

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 39,73

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 42,84

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan 33,32

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 30,49

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan 37,44

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 34,84

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean 37,41

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean 40,42

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan 33,54

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan 42,05

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan 42,83

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan 43,43

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan 43,91

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) 41,89

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Batez besteko adina, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

 

Batez besteko adina, kirol-jarduera motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,32 

Analisi-unitatea: jarduerak 
Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 
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Espainiarra; 
%98,4 

Europar 
Batasuneko 

herrialde 
batekoa; %1,3 

Europar 
Batasunaren 
barnean ez 

dagoen herrialde 
batekoa; %0,2 

%99,2 %97,8 %98,7 %98,3 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Europar Batasunaren barnean ez dagoen herrialde batekoa

Europar Batasuneko herrialde batekoa

Espainiarra

Nazionalitatea 

 

Nazionalitatea (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Nazionalitatea, kirol-lanbide motaren arabera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analisi-unitatea: lanbideak 
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Araba; %21,4 

Bizkaia; %40,9 

Gipuzkoa; %36,2 

Bestelakoak; 
%1,5 

Bizilekua 

 

Bizi diren lurraldea (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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Kirol arloko giza baliabideen ezaugarri soziodemografikoen laburpena 

 

Kirol arloan diharduten pertsonen artean, gizonezkoak dira nagusi (% 73,1 gizonezkoak dira, eta % 

26,9 emakumezkoak), eta aldea are nabarmenagoa da kirol-zuzendarietan (% 81,8 gizonezkoak 

dira). Aldiz, monitoreen artean emakumeek leku handiagoa dute (guztizkoaren herena dira). 

 

Jarduerak kontuan hartuta ere, nabarmena da horiek ere sexuaren arabera tipifikatuta daudela. 

Hala, gizonezkoak bereziki gailentzen dira jarduera edo lanbide hauetan: 

 Maila aurreratuko modalitate edo diziplina bateko monitoreak (% 89,2). 

 Goi-errendimenduko modalitate edo diziplina bateko entrenatzaileak (% 94,8). 

 Forma fisikoa berreskuratzeko eta hobetzeko entrenatzaileak (% 93,8). 

 Goi-errendimenduko modalitate edo diziplina bateko zuzendariak (% 94). 

 

Aldiz, emakumezkoak ohi baino gehiago dira jarduera edo lanbide hauetan: 

 Egokitzapen fisikoko jardueretako monitoreak (% 55,1). 

 Arreta berezia behar duten pertsonekin egiteko jardueretako monitoreak (% 64). 

 Kirol anitzeko eskola-kiroleko jardueretako entrenatzaileak (% 37,4). 

 Animazioko kirol-jardueretako kirol-zuzendariak (% 35,1). 

 

Kirol arloko giza baliabideen batez besteko adina 37,32 urte da; horien artean, zaharrenak kirol-

zuzendariak dira (10etik 6k 40 urte edo gehiago dituzte). 

 

Pertsona gehien-gehienek Espainiako nazionalitatea dute (% 98,4k, eta lanbideen artean ia alderik 

ez dago). 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten 10 profesional eta boluntarioetatik 4 

Bizkaian daude, eta Gipuzkoan, berriz, guztizkoaren % 36,2. Azkenik, % 21,4 Araban daude.  
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3.3. KIROL ARLOKO GIZA BALIABIDEEN 

KUALIFIKAZIOA 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko giza baliabideen kualifikazioari buruzko atal honetan bi zati nagusi 

daude: 

1) Alde batetik, giza baliabideen kualifikazioa. 

 

2) Bestetik, prestakuntzaren egokitasuna kirol-lanbide eta -jardueratan jarduteko. 

 

Kirol arloko pertsonen prestakuntza 

Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten pertsonek duten kualifikazioari 

buruzko datuak aurkezten dira. Zehazki: 

 Pertsonek duten gehieneko prestakuntza-mailari buruzko datuak, prestakuntza hori 

kirolarekin lotuta dagoela edo ez dagoela ere. 

 Berariazko prestakuntza kirolaren arloan: prestakuntza orokorren eta lortutako titulu 

zehatzei buruzko datuak biltzen dira. 

 Prestakuntza lehen laguntzan. 

 

Datuen guztizkoak pertsona bakoitzak (guztira, 19.703 dira) emandako informaziotik atera dira, 

pertsona horiek kirolaren barruan lanbide bat edo gehiago dutela ere.  

Bestalde, kirol arloko lanbideei eta jarduerei buruzko datuak jaso dira, hain zuzen ere jakiteko 

horietako bakoitzean zer kualifikazio-maila gailentzen den (kontuan hartuta pertsona bat bera 

behin baino gehiagotan zenbatu daitekeela, hark dituen lanbide eta jardueren arabera). 
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%0,3 

%1,4 

%28,7 

%3,0 

%12,3 

%45,6 

%8,7 

Ikasketarik gabe

Lehen Hezkuntza

Bigarren Hezkuntza

Bigarren Hezkuntzaz ondorengo
Heziketa ez goi-mailakoa

Lanbide Heziketa

Unibertsitate-ikasketak

Graduondoko Hezkuntza

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Ikasketarik gabe %0,0 %0,0 %0,7 %0,4

Lehen Hezkuntza %0,0 %2,1 %0,6 %0,7

Bigarren Hezkuntza* %0,6 %30,4 %26,2 %21,4

Bigarren Hezkuntzaz ondorengo Heziketa ez goi-mailakoa %0,0 %2,6 %2,8 %4,2

Lanbide Heziketa %0,0 %14,6 %12,5 %10,3

Unibertsitate-ikasketak* %84,8 %43,1 %46,8 %50,1

Graduondoko Hezkuntza* %14,6 %7,1 %10,3 %12,9

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Prestakuntza orokorra 

 

Prestakuntza orokorra (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

 

Prestakuntza orokorra, kirol-lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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64,9% 

24,4% 

6,5% 

4,2% 

Kirol ikasketekin,
bukatuak

Kirol ikasketarik gabe

Bi egoeratan (ikasketekin,
eta gaur egun ikasten)

Gaur egun ikasten

Ikasle guztiak 

kontutan izanda

Persona guztiak 

kontutan izanda

Soin Hezkuntzan edo Jarduera Fisikoaren edo Kirolaren Zientzietan 

Graduatua/Lizentziatua
%16,5 %1,8

Irakasle espezialista Soin Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzako Graduatua 

Soin Hezkuntzako aipamenarekin
%13,4 %1,4

Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioan Goi-mailako Teknikaria %3,8 %0,4

Ingurune Naturalean Gorputz- eta Kirol-ekintzak gidatzeko Teknikaria %0,6 %0,1

Kirol Prestakuntzak %45,7 %4,9

Profesionaltasun ziurtagiria %9,3 %1,0

Bestelako titulazioa/prestakuntza ez ofiziala %23,0 %2,5

Pertsonak guztira 2108 19703

Kirol-prestakuntza 

 

Gaur egun kirol-prestakuntza duten/ez duten pertsonen ehunekoa (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi-unitatea: pertsonak 

 

 

Kirol-prestakuntzen pisua, ikasten ari diren pertsonen guztizkoarekiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Ondoren, kirol arloan diharduten pertsonen prestakuntzari buruzko informazioa agertzen da, bai 

titulua lortu dutenei bai ikasten ari direnei buruzkoa. Hurrengo grafiko edo taulan prestakuntza-
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%24,4 

%13,6 

%19,4 

%6,4 

%43,7 

%4,7 

%16,6 

KIROL IKASKETARIK GABE

BAKARRIK "BESTELAKO
TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA"

UNIBERTSITATE-IKASKETAK

LANBIDE HEZIKETA

KIROL PRESTAKUNTZA

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA

BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ
OFIZIALA, BESTEAZ GAIN

%14,5 

%9,8 

Soin Hezkuntzan edo Jarduera Fisikoaren edo
Kirolaren Zientzietan Graduatua/Lizentziatua

Irakasle espezialista Soin Hezkuntzan edo
Lehen Hezkuntzako Graduatua Soin

Hezkuntzako aipamenarekin

mailak erakusten dira, orokorrean, laginaren guztizkoarekiko, lanbidearen, jardueraren, lan-

harremanaren, lurraldearen eta kirol motaren arabera. Datuen guztizko horiek tituluen arabera 

banakatu dira, eta grafiko eta taulatan jaso dira.  

 

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK (PERTSONEN GUZTIZKOAREKIKO)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 
 

 

Unibertsitate-ikasketak: unibertsitate-tituluen banaketa (pertsonen guztizkoarekiko)* 

 

 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura unibertsitate-ikasketen guztizkoa (% 19,4) baino handiagoa izan daiteke, pertsona batek 

berak unibertsitate-titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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%5,7 

%0,9 

Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioan Goi-
mailako Teknikaria

Ingurune Naturalean Gorputz- eta Kirol-
ekintzak gidatzeko Teknikaria

%20,9 

%11,9 

%14,5 

Kirol Prestakuntza I.maila

Kirol Prestakuntza II.maila

Kirol Prestakuntza III.maila

%1,9 

%1,7 

%1,3 

%1,2 

%1,1 

%0,6 

%0,4 

%0,3 

%0,3 

%0,2 

%0,1 

%0,1 

Gorputz- eta Kirol-animazioa eta aisialdikoa

Egokitzapen fisikoa erabilera anitzeko entrenamendu-aretoan

Igeriketa-jarduerak

Desgaitasunen bat duten pertsonentzako gorputz- eta kirol-animazioa eta…

Egokitzapen fisikoa taldean musika-euskarriz lagunduta

Uretako Fitnessa eta hidrozinesia

Gida bizikleta-ibilbideetan

Gida ingurune naturalean egiteko zaldi-ibilbideetan

Yoga instruktorea

Gida behealdeko eta erdialdeko mendietako ibilbideetan

Gida amildegi lehorretan edo urdun amildegietan

Espeleologiako gida

Lanbide Heziketa: Lanbide Heziketako tituluen banaketa (pertsonen guztizkoarekiko)* 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura Lanbide Heziketaren guztizkoa (% 6,4) baino handiagoa izan daiteke, pertsona batek berak 

Lanbide Heziketako titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Kirol-ikasketak: kirol-prestakuntzen banaketa (pertsonen guztizkoarekiko)* 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura kirol-ikasketen guztizkoa (% 43,7) baino handiagoa izan daiteke, pertsona batek berak kirol-

prestakuntza bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

Profesionaltasun-ziurtagiriak: profesionaltasun-ziurtagiri moten banaketa (pertsonen 

guztizkoarekiko)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura profesionaltasun-ziurtagirien guztizkoa (% 4,7) baino handiagoa izan daiteke, pertsona batek 

berak ziurtagiri bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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%7,7 

%2,7 

%17,8 

Eskola-kiroleko monitorea

Kirolaren prestakuntza okupazionalak

Kirol arloko bestelako prestakuntzak

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

KIROL IKASKETARIK GABE * %3,2 %25,1 %20,4 %29,1

BAKARRIK "BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA" %0,6 %18,0 %10,7 %7,9

UNIBERTSITATE-IKASKETAK %84,8 %20,1 %19,1 %26,5

LANBIDE HEZIKETA %7,0 %9,5 %5,6 %5,5

KIROL PRESTAKUNTZA I. maila* %11,4 %21,7 %23,4 %14,7

KIROL PRESTAKUNTZA II. maila %7,0 %9,8 %14,2 %12,3

KIROL PRESTAKUNTZA III. maila* %13,3 %6,1 %24,0 %19,9

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA* %8,9 %7,4 %3,9 %4,6

BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA, BESTEAZ GAIN %17,7 %12,4 %9,7 %14,7

GUZTIRA %179,1 %149,6 %143,9 %147,2

UNIBERTSITATE-IKASKETAK
Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Soin Hezkuntzan edo Jarduera Fisikoaren edo Kirolaren Zientzietan 

Graduatua/Lizentziatua
%55,7 %15,6 %15,4 %21,7

Irakasle espezialista Soin Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzako 

Graduatua Soin Hezkuntzako aipamenarekin
%50,0 %9,5 %7,5 %9,2

Bestelako prestakuntza ez-ofiziala: prestakuntza ez-ofizialen moten banaketa (pertsonen 

guztizkoarekiko)* 

 

 

 

 

*Oharra: ehunekoen batura bestelako prestakuntza ez-ofizialaren guztizkoa (% 23) baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak titulu ez-ofizial bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK, LANBIDE MOTAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Unibertsitate-ikasketak: unibertsitate-tituluen banaketa, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 
 

Oharra: datuen irakurketa bertikala. Ehunekoen batura unibertsitate-ikasketen guztizkoa baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak unibertsitate-titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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LANBIDE HEZIKETA
Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioan Goi-mailako Teknikaria %5,7 %8,2 %5,2 %5,3

Ingurune Naturalean Gorputz- eta Kirol-ekintzak gidatzeko 

Teknikaria
%1,9 %1,6 %0,4 %0,7

KIROL 

IKASKETARIK 

GABE 

BAKARRIK 

"BESTELAKO 

TITULAZIO/P

RESTAKUNTZ

A EZ 

OFIZIALA"

UNIBERTSITA

TE-IKASKETAK

LANBIDE 

HEZIKETA

KIROL 

PRESTAKUNT

ZA I. maila

KIROL 

PRESTAKUNT

ZA II. maila

KIROL 

PRESTAKUNT

ZA III. maila

PROFESIONAL

TASUN 

ZIURTAGIRIA

BESTELAKO 

TITULAZIO/P

RESTAKUNTZ

A EZ 

OFIZIALA, 

BESTEAZ 

GAIN

GUZTIRA

Lehen Hezkuntzan %7,5 %0,0 %83,6 %9,0 %6,0 %10,4 %10,4 %9,0 %13,4 %149,3

Bigarren Hezkuntzan %0,0 %1,1 %85,7 %5,5 %15,4 %4,4 %15,4 %8,8 %20,9 %157,2

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %9,2 %21,2 %32,9 %18,4 %15,2 %4,6 %9,2 %16,8 %35,4 %162,9

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %36,9 %14,3 %26,4 %9,2 %16,9 %6,4 %4,0 %4,6 %11,9 %130,1

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %17,1 %16,0 %14,3 %10,7 %23,6 %34,3 %4,3 %10,0 %16,0 %146,4

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %31,9 %13,5 %16,3 %6,1 %28,6 %7,2 %5,1 %3,2 %6,1 %118,2

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %14,4 %24,7 %9,0 %3,6 %32,4 %18,0 %9,9 %3,6 %7,0 %122,4

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %26,0 %9,7 %47,3 %8,0 %10,7 %2,7 %2,0 %11,3 %12,9 %134,0

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %27,3 %25,8 %16,6 %2,4 %19,0 %8,8 %7,8 %4,8 %6,1 %118,5

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %66,7 %0,0 %11,1 %0,0 %0,0 %0,0 %22,2 %0,0 %0,0 %100,0

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %30,0 %7,2 %16,2 %5,8 %27,0 %15,3 %11,8 %4,2 %9,8 %126,8

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %15,5 %13,0 %17,6 %5,5 %27,6 %14,4 %28,0 %1,3 %7,8 %130,2

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %9,0 %2,5 %20,6 %7,7 %15,5 %12,9 %50,3 %10,3 %15,0 %144,4

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %0,0 %5,0 %78,1 %12,5 %18,8 %12,5 %21,9 %12,5 %35,0 %200,1

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %29,2 %4,8 %48,1 %6,6 %10,7 %6,6 %8,6 %6,2 %17,7 %138,2

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %40,8 %7,5 %16,2 %7,5 %13,3 %12,1 %17,9 %3,8 %8,6 %127,8

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %20,8 %15,9 %14,3 %6,3 %18,3 %19,7 %23,5 %3,1 %12,4 %134,4

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %16,7 %6,7 %18,6 %1,4 %9,7 %11,1 %48,5 %3,2 %22,7 %136,2

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %28,2 %14,0 %40,0 %7,3 %13,5 %7,3 %8,2 %3,3 %25,6 %145,4

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Lanbide Heziketa: Lanbide Heziketako tituluen banaketa, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: datuen irakurketa bertikala. Ehunekoen batura Lanbide Heziketaren guztizkoa baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak Lanbide Heziketako titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

 

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK, KIROL-JARDUERA MOTAREN ARABERA (DATUEN IRAKURKETA 

HORIZONTALA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Soin Hezkuntzan edo 

Jarduera Fisikoaren edo 

Kirolaren Zientzietan 

Graduatua/Lizentziatua*

Irakasle espezialista Soin 

Hezkuntzan edo Lehen 

Hezkuntzako Graduatua 

Soin Hezkuntzako 

aipamenarekin*

Lehen Hezkuntzan %20,9 %83,6

Bigarren Hezkuntzan %81,3 %25,3

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %26,0 %14,5

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %19,1 %13,8

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %10,0 %5,7

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %11,2 %7,0

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %7,2 %3,6

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %47,3 %17,3

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,8 %10,4

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,1 %0,0

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %11,5 %8,2

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %15,0 %4,0

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %16,8 %10,3

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %78,1 %25,0

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %39,9 %18,1

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %11,6 %7,5

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %12,2 %4,2

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %18,6 %2,8

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %30,2 %12,2

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Gorputz- eta Kirol-ekintzen 

Animazioan Goi-mailako 

Teknikaria*

Ingurune Naturalean 

Gorputz- eta Kirol-ekintzak 

gidatzeko Teknikaria*

Lehen Hezkuntzan %9,0 %0,0

Bigarren Hezkuntzan %3,3 %3,3

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %17,5 %2,8

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %6,6 %2,6

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %2,1 %8,6

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %6,1 %0,0

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %3,6 %0,0

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %8,0 %0,0

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %2,4 %0,0

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %0,0 %0,0

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %5,3 %0,5

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %4,6 %0,9

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %7,7 %0,0

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %12,5 %0,0

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %6,6 %0,0

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %6,9 %3,5

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %6,3 %0,0

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %1,4 %0,0

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %7,3 %0,0

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Unibertsitate-ikasketak: unibertsitate-tituluen banaketa, kirol-jarduera motaren arabera (datuen 

irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: datuen irakurketa horizontala. Ehunekoen batura unibertsitate-ikasketen guztizkoa baino handiagoa izan 

daiteke, pertsona batek berak unibertsitate-titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
 

Lanbide Heziketa: Lanbide Heziketako tituluen banaketa, kirol-jarduera motaren arabera (datuen 

irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oharra: datuen irakurketa horizontala. Ehunekoen batura Lanbide Heziketaren guztizkoa baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak Lanbide Heziketako titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Profesionalak Boluntarioak

KIROL IKASKETARIK GABE * %14,4 %31,9

BAKARRIK "BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA"* %15,0 %12,6

UNIBERTSITATE-IKASKETAK* %28,5 %12,5

LANBIDE HEZIKETA* %10,1 %3,7

KIROL PRESTAKUNTZA I. maila %22,2 %19,9

KIROL PRESTAKUNTZA II. maila* %9,7 %13,6

KIROL PRESTAKUNTZA III. maila %13,6 %15,1

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA* %7,0 %2,9

BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA, BESTEAZ GAIN* %13,2 %6,4

GUZTIRA %133,7 %118,6

Araba Bizkaia Gipuzkoa

KIROL IKASKETARIK GABE %27,7 %20,3 %28,3

BAKARRIK "BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA" %8,7 %16,1 %14,4

UNIBERTSITATE-IKASKETAK %19,2 %19,1 %18,4

LANBIDE HEZIKETA %7,4 %6,0 %5,8

KIROL PRESTAKUNTZA I. maila* %23,7 %20,0 %19,8

KIROL PRESTAKUNTZA II. Maila %14,6 %14,2 %9,1

KIROL PRESTAKUNTZA III. maila %13,0 %14,0 %15,7

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA %4,8 %4,9 %4,0

BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA, BESTEAZ GAIN %7,8 %11,2 %8,8

GUZTIRA %126,9 %125,8 %124,3

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK, LAN-HARREMAN MOTAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

 
Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
 

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK, LURRALDEAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

KIROL IKASKETARIK GABE* %23,8 %41,6 %20,2

BAKARRIK "BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA"* %11,6 %11,5 %21,5

UNIBERTSITATE-IKASKETAK %13,1 %15,7 %18,7

LANBIDE HEZIKETA* %3,4 %7,3 %11,1

KIROL PRESTAKUNTZA I. maila %22,5 %18,0 %16,6

KIROL PRESTAKUNTZA II. Maila* %15,8 %7,7 %6,4

KIROL PRESTAKUNTZA III. Maila* %23,1 %8,0 %8,4

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA* %1,6 %2,9 %12,1

BESTELAKO TITULAZIO/PRESTAKUNTZA EZ OFIZIALA, BESTEAZ GAIN* %8,6 %3,1 %15,0

GUZTIRA %123,5 %115,8 %130,0

LANBIDE HEZIKETA
Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Gorputz- eta Kirol-ekintzen Animazioan Goi-mailako Teknikaria %3,4 %6,5 %8,4

Ingurune Naturalean Gorputz- eta Kirol-ekintzak gidatzeko Teknikaria %0,2 %0,9 %2,9

UNIBERTSITATE-IKASKETAK
Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Soin Hezkuntzan edo Jarduera Fisikoaren edo Kirolaren Zientzietan 

Graduatua/Lizentziatua
%12,0 %9,7 %15,7

Irakasle espezialista Soin Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzako Graduatua 

Soin Hezkuntzako aipamenarekin
%6,3 %7,8 %8,3

KIROL-PRESTAKUNTZA MAILAK, KIROL MOTAREN ARABERA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Oharra: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak prestakuntza-maila bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
 

Unibertsitate-ikasketak: unibertsitate-tituluen banaketa, kirol motaren arabera 

 

 

 
 

*Oharra: datuen irakurketa bertikala. Ehunekoen batura unibertsitate-ikasketen guztizkoa baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak unibertsitate-titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
 

Lanbide Heziketa: Lanbide Heziketako tituluen banaketa, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

*Oharra: datuen irakurketa bertikala. Ehunekoen batura Lanbide Heziketaren guztizkoa baino handiagoa izan daiteke, 

pertsona batek berak Lanbide Heziketako titulu bat baino gehiago izan ditzakeelako. 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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PRESTAKUNTZA 

MAILA
TITULU MOTA %

Monitore Titulua, 1999 aurrekoa (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %21,4

Monitore Titulua, 2000-2007 bitartean eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %9,3

Monitore Titulua, 2007. urtetik aurrera eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %22,9

I. mailako Entrenatzailea edo Kirol Teknikariaren Gradu Ertaineko hasierako zikloa gainditu izanaren Ziurtagiria (Prestakuntza 

ofizial/akademikoa, herri-administrazioak onetsia)
%55,7

Guztira %109,2

Entrenatzaile-titulu eskualdeko/laguntzailea, 1999 aurrekoa (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %11,7

Entrenatzaile-titulu eskualdeko/laguntzailea, 2000-2007 bitartean eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %5,2

Entrenatzaile-titulu eskualdeko/laguntzailea, 2007. urtetik aurrera eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %21,5

II. mailako Entrenatzailea edo Kirol Teknikaria (Prestakuntza ofizial/akademikoa, herri-administrazioak onetsia) %64,7

Guztira %103,0

Entrenatzaile edo Irakasle Nazionala, 1999 aurrekoa (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %30,6

Entrenatzaile edo Irakasle Nazionala, 2000-2007 bitartean eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %16,7

Entrenatzaile edo Irakasle Nazionala, 2007. urtetik aurrera eskuratua (Federazio Prestakuntza ez ofiziala) %15,9

III. mailako Entrenatzailea edo Goi-mailako Kirol Teknikaria (Prestakuntza ofizial/akademikoa, herri-administrazioak onetsia) %41,6

Guztira %104,8

KIROL PRESTAKUNTZA 

I. maila

KIROL PRESTAKUNTZA 

II. Maila

KIROL PRESTAKUNTZA 

III. Maila

I., II. eta III. mailetako kirol-titulu motak (kirol-teknikari ikasketak) 

Kirol-modalitate eta -espezialitateen ikasketak I., II. eta III. mailetako kirol-titulutan sailkatzen dira 

(hastapena, hobekuntza, goi-errendimendua). Maila bakoitzean, gaur egun dauden titulu motak 

jaso dira, ofizialak nahiz gerora ofizialtzat ezagutuak izan daitezkeenak. 

o Administrazio publikoak ezagututako prestakuntza ofizial/akademikoaren bidez lortutako 

tituluak. 
 

o 1999 baino lehenagoko tituluak (prestakuntza federatibo ez-ofiziala) sistema ofizialean 

baliokidea den titulu gisa ezagutuak izan daitezke. 
 

o 2007tik aurrerako tituluak (prestakuntza federatibo ez-ofiziala) ezin dira sistema ofizialean 

baliokidea den titulu gisa ezagutuak izan. 
 

o 2000 eta 2007 artean lortutako tituluak (prestakuntza federatibo ez-ofiziala) “zain” daude, 

hau da, ezagutuak izateko aukerari buruz hartzen den erabakiaren zain. 

Kirol-prestakuntzako titulu motak I. mailan, II. mailan eta III. mailan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohar metodologikoa: ehunekoen batura % 100 baino gehiago izan daiteke, pertsona batek berak titulu mota bat baino 

gehiago izan ditzakeelako. 

Analisi-unitatea: pertsonak 
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%23,7 

%18,3 

%17,5 

%14,5 

%17,6 

%19,2 

Ez, deus ez*

Bai, kirol-teknikari ofizialetako entrenatzaile-ikastaroetako “Lehen 
Sorospeneko” prestakuntza-modulua, edo profesionaltasun-… 

Bai, entrenatzaile-ikastaroan jasotakoa (20 ordutik beherako
prestakuntza)*

Bai, unibertsitateko ikasketa akademikoetan edo lanbide
heziketako ikasketetan jasotakoa: titulazio ofizial…

Bai, 20 ordu baino gutxiagoko beste prestakuntzaren bat

Bai, 20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Ez, deus ez* %11,4 %23,5 %21,9 %24,1

Bai, kirol-teknikari ofizialetako entrenatzaile-ikastaroetako “Lehen Sorospeneko” 

prestakuntza-modulua, edo profesionaltasun-ziurtagirietakoa (30-40 ordu)
%22,2 %22,2 %15,5 %18,6

Bai, entrenatzaile-ikastaroan jasotakoa (20 ordutik beherako prestakuntza)* %10,1 %11,9 %22,8 %17,5

Bai, unibertsitateko ikasketa akademikoetan edo lanbide heziketako ikasketetan 

jasotakoa: titulazio ofizial akademikoaren barnean txertatua*
%28,5 %14,3 %15,7 %16,2

Bai, 20 ordu baino gutxiagoko beste prestakuntzaren bat            %20,9 %16,1 %17,4 %17,3

Bai, 20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat            %20,9 %21,7 %18,5 %19,5

Guztira %114,0 %109,7 %111,8 %113,2

Prestakuntza lehen laguntzan 

 

Prestakuntza lehen laguntzan (pertsonen guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: pertsonak 

 

 

Prestakuntza lehen laguntzan, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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Profesionalak Boluntarioak

Ez, deus ez* %16,7 %26,6

Bai, kirol-teknikari ofizialetako entrenatzaile-ikastaroetako “Lehen Sorospeneko” prestakuntza-

modulua, edo profesionaltasun-ziurtagirietakoa (30-40 ordu)*
%23,6 %15,1

Bai, entrenatzaile-ikastaroan jasotakoa (20 ordutik beherako prestakuntza) %15,2 %18,9

Bai, unibertsitateko ikasketa akademikoetan edo lanbide heziketako ikasketetan jasotakoa: 

titulazio ofizial akademikoaren barnean txertatua*
%19,1 %13,1

Bai, 20 ordu baino gutxiagoko beste prestakuntzaren bat            %14,2 %19,3

Bai, 20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat            %21,7 %18,7

Guztira %110,5 %111,7

Ez, deus ez

“Lehen 

Sorospeneko” 

prestakuntza-

modulua

Entrenatzaile-

ikastaroan 

jasotakoa

Unibertsitate

ko 

ikasketetan 

edo lanbide 

heziketan 

jasotakoa

20 ordu 

baino 

gutxiagoko 

beste 

prestakuntza

ren bat            

20 ordu 

baino 

gehiagoko 

beste 

prestakuntza

ren bat            

Guztira

Lehen Hezkuntzan %14,9 %25,4 %13,4 %20,9 %17,9 %19,4 %111,9

Bigarren Hezkuntzan %8,8 %19,8 %7,7 %34,1 %23,1 %22,0 %115,5

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %13,8 %25,7 %10,6 %18,4 %19,3 %24,7 %112,5

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %25,7 %20,9 %11,2 %16,5 %8,6 %25,1 %108,0

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %17,1 %45,0 %0,0 %10,7 %8,6 %27,1 %108,5

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %26,5 %15,2 %15,9 %10,5 %26,1 %16,3 %110,5

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %30,6 %25,2 %8,1 %10,8 %9,0 %26,1 %109,8

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %4,0 %24,7 %2,0 %24,0 %10,0 %37,3 %102,0

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %40,1 %14,4 %20,9 %7,0 %12,0 %12,8 %107,2

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,1 %0,0 %22,2 %0,0 %22,2 %44,4 %99,9

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %23,7 %15,0 %17,1 %16,5 %19,0 %22,4 %113,7

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %19,3 %13,5 %27,9 %17,0 %16,8 %14,2 %108,7

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %18,1 %27,1 %23,9 %18,7 %13,5 %22,6 %123,9

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %6,3 %18,8 %6,3 %21,9 %31,3 %25,0 %109,6

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %23,5 %17,3 %9,1 %23,9 %17,7 %18,9 %110,4

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %28,6 %13,6 %19,1 %14,5 %14,5 %20,2 %110,5

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %25,7 %21,5 %19,7 %16,9 %14,7 %15,5 %114,0

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %23,7 %21,6 %22,3 %8,4 %13,0 %16,7 %105,7

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %9,8 %18,4 %15,9 %19,6 %25,3 %31,8 %120,8

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Prestakuntza lehen laguntzan, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Prestakuntza lehen laguntzan, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Araba Bizkaia Gipuzkoa

Ez, deus ez %24,4 %20,6 %26,9

Bai, kirol-teknikari ofizialetako entrenatzaile-ikastaroetako “Lehen Sorospeneko” 

prestakuntza-modulua, edo profesionaltasun-ziurtagirietakoa (30-40 ordu)
%19,0 %19,4 %16,0

Bai, entrenatzaile-ikastaroan jasotakoa (20 ordutik beherako prestakuntza) %16,2 %17,8 %18,2

Bai, unibertsitateko ikasketa akademikoetan edo lanbide heziketako ikasketetan 

jasotakoa: titulazio ofizial akademikoaren barnean txertatua
%17,0 %14,4 %12,4

Bai, 20 ordu baino gutxiagoko beste prestakuntzaren bat            %20,6 %17,8 %15,8

Bai, 20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat            %16,7 %21,2 %19,0

Guztira %112,9 %113,3 %107,8

Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Ez, deus ez %23,7 %31,0 %19,0

Bai, kirol-teknikari ofizialetako entrenatzaile-ikastaroetako “Lehen Sorospeneko” 

prestakuntza-modulua, edo profesionaltasun-ziurtagirietakoa (30-40 ordu)
%16,3 %15,3 %25,3

Bai, entrenatzaile-ikastaroan jasotakoa (20 ordutik beherako prestakuntza) %23,5 %15,3 %8,3

Bai, unibertsitateko ikasketa akademikoetan edo lanbide heziketako ikasketetan 

jasotakoa: titulazio ofizial akademikoaren barnean txertatua
%7,7 %15,2 %16,6

Bai, 20 ordu baino gutxiagoko beste prestakuntzaren bat            %19,7 %12,2 %19,6

Bai, 20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat            %18,1 %18,7 %19,6

Guztira %109,0 %107,7 %108,4

Prestakuntza lehen laguntzan, lurraldearen arabera 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Prestakuntza lehen laguntzan, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Kirol arloko giza baliabideen kualifikazioari buruzko atalaren laburpena 

 

Prestakuntza orokorrari dagokionez… 

Kirol-jardueratan diharduten pertsonen gehieneko prestakuntza orokorrari erreparatuta, 

unibertsitate-prestakuntza da nagusi (pertsonen % 45,6), eta, ondoren, bigarren hezkuntza (% 

28,7). 

 

Irakasleek dute prestakuntza-maila handiena, eta haien atzetik, urrun samar bada ere, kirol-

zuzendariek. Aldiz, kualifikazio orokor apalena monitoreek dute. 

 

Kirol-prestakuntzari dagokionez… 

Pertsonen % 64,9k kirol-ikasketaren bat bukatua dute, eta % 4,2 ikasten ari dira gaur egun. % 6,5ek 

bi egoerak uztartzen dituzte, eta, aitzitik, % 24,4k inolako ikasketarik ez dute eta ez dira 

prestakuntzako ikasketarik egiten ari. 

Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten pertsonen ia laurdenek kirolari 

lotutako inolako ikasketarik ez dute. Gainera, beste % 13,6k “bestelako titulu/prestakuntza ez-

ofizial bat” baino ez dute. Horrenbestez, profesional edo boluntario gisa diharduten pertsonen % 

38k ez dute beren jardueran aritzeko inolako kirol-prestakuntzarik. 

Kirol-prestakuntza ohikoenak kirol-ikasketak (% 43,7) eta unibertsitate-ikasketak (% 19,4) dira. 

Hala, kirol arloan diharduten pertsonen % 43,7k I., II. edo III. mailako kirol-prestakuntza dute, eta 

% 19,4k kirol arloko unibertsitate-titulu bat. Bi ikasketa mota horietan, ugarienak hauek dira: I. 

mailako kirol-prestakuntza (% 20,9) III. mailako kirol-prestakuntza (% 14,5) eta Jarduera Fisikoaren 

eta Kirolaren Zientzietako lizentzia edo gradua (% 14,5). 

Bestalde, % 6,4k Lanbide Heziketako kualifikazioa lortu dute, batik bat gorputz- eta kirol-ekintzen 

animazioko goi-mailako teknikari gisa, eta % 4,7k profesionaltasun-ziurtagiriren bat dute. 

 

Lanbideei dagokienez, kirol-prestakuntza duten pertsonen ehuneko txikiena monitore eta 

zuzendariena da (% 57 eta % 63, hurrenez hurren, betiere kontuan izan gabe inolako ikasketarik ez 

dutenak eta “bestelako titulu/prestakuntza ez-ofizial bat” baino ez dutenak), eta handiena, berriz, 

irakasleena. Azken horietan, ia % 97k kirol-kualifikazioa dute, eta gehienek (% 84,8k, beste edozein 

lanbidetan baino askoz gehiagok) baita kirol-prestakuntza ere.  
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Kirol-teknikari izateko ikasketak oso ohikoak dira zuzendari, monitore eta entrenatzaileen artean, 

unibertsitate-ikasketak baino ohikoagoak, batez ere azken horien artean. 

 

Profesionalen % 29,4k inolako kirol-prestakuntzarik ez dute (kontuan izanda inolako ikasketarik ez 

dutenak eta “bestelako titulu/prestakuntza ez-ofizial bat” baino ez dutenak), eta proportzio hori % 

44,5era iristen da boluntarioetan. 

Goi-mailako prestakuntza (unibertsitatekoa eta Lanbide Heziketa) profesionalek dute gehienbat, 

eta boluntarioetan, aldiz, kirol-teknikari ikasketak gailentzen dira. 

 

Kirol-prestakuntza kualifikatu apalenak jarduera edo lanbide hauetan dihardutenek dituzte 

(guztietan, ehunekoak % 50etik gorakoak dira): “izaera orokorreko edo kirol edo diziplina anitzeko 

jardueretako” monitoreak eta “eskola-kiroleko kirol anitzeko jardueretako” eta “natura-

ingurunean/animaliekin egiten diren eskola-kiroleko kirol anitzeko jardueretako” entrenatzaileak. 

Prestakuntza duten pertsonen ehuneko handienak, berriz, irakasleek eta “goi-errendimenduko 

modalitate edo diziplina bateko” eta “egoera fisikoa berreskuratu eta hobetzeko jardueretako” 

entrenatzaileek dituzte. 

 

Kirol arloan diharduten giza baliabideen kirol-prestakuntzan aldeak daude lurraldeen artean, batez 

ere kirol-teknikarien ikasketetan (I., II. eta III. mailak); horiek pisu handiagoa dute Araban eta 

Bizkaian. 

Inolako kirol-ikasketarik ez duten pertsonen ehuneko handiena Gipuzkoan dago (% 42,7k inolako 

ikasketarik ez dute edo “bestelako titulu/prestakuntza ez-ofizial bat” baino ez dute; Bizkaian eta 

Araban % 36 dira). 

 

Kirol motari dagokionez, eskola-kirolean diharduten pertsonak dira, argi eta garbi, kirol-

prestakuntza apalena dutenak. 

 

Lehen laguntzako prestakuntzari dagokionez… 

Pertsonen % 24 inguruk inolako prestakuntzarik ez dute lehen laguntzan. 10etik ia 2k “Lehen 

Laguntzako prestakuntza-modulu bat” egin dute “entrenatzaile edo kirol-teknikari ofizial izateko 
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ikastaroetan edo profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko ikastaroetan”, eta/edo lehen laguntzako 

prestakuntza jaso dute “entrenatzaile-ikastaroetan”. 

 

Lehen laguntzan prestakuntza jaso duten kirol arloko profesionalen artean, ehuneko handiena 

irakasleek dute, eta horiek dira, monitoreekin batera, neurri handiagoan egin dutenak “Lehen 

Laguntzako prestakuntza-modulu bat entrenatzaile edo kirol-teknikari ofizial izateko ikastaroetan 

edo profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko ikastaroetan”. 

 

Arlo horretan, alde handia dago profesionalen eta boluntarioen artean. Izan ere, profesionalen % 

83k prestakuntzaren bat badute, eta boluntarioen artean, aldiz, ehunekoa 10 puntu txikiagoa da.  

 

Arlo horretan prestakuntza gehien jaso duten taldeak (guztietan % 90etik gora) bigarren 

hezkuntzako irakasleak, “arreta berezia behar duten pertsonekin egiteko jardueretako” 

monitoreak, “egoera fisikoa berreskuratu eta hobetzeko jardueretako” entrenatzaileak eta 

“animazioko kirol-jardueretako” zuzendariak dira. 

Lehen laguntzan prestakuntza-gabezia neurri handiagoan ageri duten taldeak, berriz, hauek dira: 

“maila aurreratuko modalitate edo diziplina bateko” monitoreak, “kirol anitzeko eskola-kiroleko 

jardueretako” entrenatzaileak eta “oinarrizko edo hastapeneko modalitate/diziplina bateko” 

zuzendariak. 

 

Bestalde, lehen laguntzan prestakuntza handiena duten giza baliabideak Bizkaikoak dira, batez ere 

bi kategoria hauek pisu handiagoa dutelako: “Lehen Laguntzako prestakuntza-modulu bat 

entrenatzaile edo kirol-teknikari ofizial izateko ikastaroetan edo profesionaltasun-ziurtagiriak 

lortzeko ikastaroetan (30-40 h)” eta “20 ordu baino gehiagoko beste prestakuntzaren bat”. 

Araban eta Gipuzkoan, profesionalen eta boluntarioen laurdenek ez dute prestakuntzarik arlo 

horretan. Prestakuntza dutenen artean, ikastaro eta/edo moduluen bitartez lortu dute 

kualifikazioa. 

 

Kirol-tipologiari dagokionez, ehunekoei erreparatuta eskola-kirolean dago gabezia handiena lehen 

laguntzako prestakuntzan. 
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Prestakuntzaren egokitasuna gaur egungo 

jardueretan aritzeko 

 

Kirol arloan diharduten profesional eta boluntarioen kirol-kualifikazioa eta gaur egun egiten ari 

diren jarduerak zehaztuta, bi aldagai horien arteko egokitasun-mailak lor daitezke, erreferentzia 

gisa hartuz Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko 

Legearen aurreproiektua. 

Erlazio horren emaitza da Euskal Autonomia Erkidegoan kirol arloan diharduten pertsonen 

gaikuntza. 

Emaitza horiek lortzeko, kirol-jarduera guztiak hartzen dira kontuan. Izan ere, pertsona bat hainbat 

jardueratan aritu daiteke, eta horietako bakoitzean prestakuntza egokia duen ala ez aztertu behar 

da. 

Analisi hori egiteko sailkapena kategoria hauen arabera egin da: 

 Prestakuntza egokia dute: lotura egokia dago pertsonak egiten duen jardueraren eta 

daukan prestakuntzaren artean. Kirol-ikasketetan (I., II. edo III. mailak), egokitzat jotzen 

dira “administrazio publikoak ezagututako prestakuntza ofizial/akademikoaren bidez 

lortutako tituluak” eta “1999 baino lehenagoko tituluak (prestakuntza federatibo ez-

ofiziala)”. 

 Ez dute prestakuntza egokia: pertsonak ez dauka jarduerak egiteko behar den 

prestakuntza. Kirol-ikasketetan (I., II. edo III. mailak), ez dira egokitzat jotzen “2007tik 

aurrerako tituluak (prestakuntza federatibo ez-ofiziala)”. 

 Ezagutua/homologagarria izan daitekeen prestakuntza, kirol-modalitatearen arabera: 

“2000 eta 2007 artean lortutako tituluak (prestakuntza federatibo ez-ofiziala)”; horiek 

“zain” daude, hau da, ezagutuak izateko aukerari buruz hartzen den erabakiaren zain. 
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Eskatutako 
prestakunta 
dute; %37,0 

Homologagarria 
izan daiteke kirol 

jardueraren 
arabera; %1,8 

Ez dute 
eskatutako 

prestakuntzarik; 
%61,2 

750 ordu baino 
gehiagoko 

esperientzia; 
%56,4 

750 ordu baino 
gutxiagoko 

esperientzia; 
%43,6 

Ez dute 
eskatutako 
prestakuntz
arik; %61,2 

Jarduerak egiteko kualifikazioa (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Beren jarduera egiteko behar bezalako prestakuntza ez duten pertsonei dagokienez, 750 ordu 

baino gehiagoko esperientzia duten aztertu da. Izan ere, behin-behineko gaikuntza lortzeko aukera 

eman diezaieke horrek, esperientziaren eta prestakuntza ez-formalaren bidez lortutako gaitasunak 

ezagutzeko prozedurak sortu bitartean: 

 

Prestakuntza egokia ez duten pertsonen esperientzia (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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%100,0 

%30,6 
%37,4 

%24,2 

%1,3 %2,6 %2,1 

%68,0 
%60,1 

%73,7 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Eskatutako prestakunta dute

Homologagarria izan daiteke kirol jardueraren arabera

Ez dute eskatutako prestakuntzarik

%43,3 

%31,6 

%0,9 %2,6 

%55,8 

%65,9 

Profesionalak Boluntarioak

Eskatutako prestakunta dute
Homologagarria izan daiteke kirol jardueraren arabera
Ez dute eskatutako prestakuntzarik

Hurrengo grafikoek prestakuntzaren egokitasuna erakusten dute, hainbat aldagairen arabera: 

Jarduerak egiteko kualifikazioa, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Jarduerak egiteko kualifikazioa, lan-harreman motaren arabera (jarduerekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 



 

ADIMEN | Página 61 de 94 
 

Eskatutako 

prestakunta 

dute

Homologagarria 

izan daiteke kirol 

jardueraren 

arabera

Ez dute 

eskatutako 

prestakuntzarik

Guztira

Lehen Hezkuntzan %100,0 %0,0 %0,0 %100,0

Bigarren Hezkuntzan %100,0 %0,0 %0,0 %100,0

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %45,3 %0,0 %54,7 %100,0

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %25,7 %0,0 %74,3 %100,0

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %20,7 %0,0 %79,3 %100,0

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %30,8 %3,2 %66,0 %100,0

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %16,0 %1,8 %82,2 %100,0

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %51,3 %0,0 %48,7 %100,0

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %20,6 %0,0 %79,4 %100,0

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,1 %0,0 %88,9 %100,0

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %52,3 %1,1 %46,6 %100,0

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %29,8 %3,6 %66,6 %100,0

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %27,7 %6,5 %65,8 %100,0

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %78,1 %0,0 %21,9 %100,0

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %39,9 %0,0 %60,1 %100,0

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %15,6 %1,7 %82,7 %100,0

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %14,8 %1,1 %84,1 %100,0

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %25,1 %7,0 %68,0 %100,0

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %32,7 %0,0 %67,3 %100,0

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

%36,2 
%39,9 

%34,8 

%1,2 %1,8 %2,3 

%62,6 
%58,3 

%62,8 

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Eskatutako prestakunta dute

Homologagarria izan daiteke kirol jardueraren arabera

Ez dute eskatutako prestakuntzarik

Jarduerak egiteko kualifikazioa, kirol-jarduera motaren arabera (jardueren guztizkoarekiko. Datuen 

irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Jarduerak egiteko prestakuntza, lurraldearen arabera (jarduerekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki ez-esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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%33,7 
%28,1 

%37,1 

%3,0 %0,7 %0,6 

%63,3 

%71,2 

%62,4 

Kirol Federatua Eskola-kirola Guztiontzako kirola

Eskatutako prestakunta dute
Homologagarria izan daiteke kirol jardueraren arabera
Ez dute eskatutako prestakuntzarik

Eskatutako 
prestakunta 
dute; %33,2 

Homologagarria 
izan daiteke 

kirol 
jardueraren 

arabera; %2,9 

Ez dute 
eskatutako 

prestakuntzarik; 
%63,9 

Jarduerak egiteko kualifikazioa, kirol motaren arabera (jarduerekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Interesgarria da jakitea zer egoeratan dauden kirol-modalitateak profesional eta boluntarioen 

prestakuntzaren egokitasunari dagokionez. Alabaina, modalitate gehienetan lagina asko murrizten 

denez, ezinezkoa da estatistikoki adierazgarriak izango diren datuak ematea.  

Hala ere, kirol-modalitate guztiak kontuan hartuta, ikus daiteke horien herenek pertsona 

kualifikatuak dituztela lanean; % 63,9k, ordea, ez dute behar den prestakuntzarik. 

 

Jarduerak egiteko kualifikazioa kirol-modalitateetan (jarduerekiko) 

 

 

 

 

 

  

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Kirol-jardueretan aritzeko kualifikazioaren egokitasunaren laburpena 

 

Pertsonen prestakuntzari dagokionez, kirol-jardueren % 61,2n pertsonek ez dute behar bezalako 

prestakuntzarik. Hala ere, pertsona horien % 43,6k gaikuntza lortzeko aukera dute, 750 ordutik 

gorako esperientzia frogatuz gero. 

Gainerakoen artean, % 37k prestakuntza egokia dute, eta % 1,8 homologatuak izateko edo ez 

izateko zain daude, kirol-modalitatearen arabera. 

 

Lanbideei erreparatuta, zuzendariek dute beren jardueraren premietara gutxien egokitzen den 

kualifikazioa, eta egokitasun-maila handiena, berriz, entrenatzaileek dute (eta irakasleek). 

 

Profesionalen eta boluntarioen artean alderik badago: profesionalen % 43,3k dute behar den 

prestakuntza, eta boluntarioen % 31,6k. 

 

Pertsona kualifikatuenak dituzten jarduerak edo lanbideak hauek dira: “egoera fisikoa 

berreskuratu eta hobetzeko jardueretako” entrenatzaileak eta, ehuneko apalagoekin, baina % 

50etik gora, “oinarrizko edo hastapeneko modalitate/diziplina bateko” zuzendariak eta “arreta 

berezia behar duten pertsonekin egiteko jardueretako” monitoreak. 

Aitzitik, prestakuntza edo gaikuntza handiagoa dute (% 80tik gorakoa) “natura-ingurunean egiten 

diren eskola-kiroleko jardueretako” entrenatzaileek, “maila aurreratuko modalitate edo diziplina 

bateko” monitoreek eta “hastapeneko eta maila aurreratuko jardueretako” zuzendariek. 

 

Lurraldeka, ez dago alde handirik kirol arloko giza baliabideen kualifikazioaren ehunekoetan. 

 

Kirol-tipologiari dagokionez, guztiontzako kiroleko jarduerek dute egokitasun-maila handiena, eta 

eskola-kirolekoek, ordea, txikiena.  
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Bai, laneko 
kontratua 

daukat; %37,2 

Ez, ez daukat 
kontraturik, 
autonomoa 
naiz; %7,4 

Bai, 
borondatezko 

akordioa 
daukat; %24,6 

Ez, ez daukat 
kontraturik 

edo 
borondatezko 

akordiorik; 
%30,8 

3.4. KIROL ARLOAN DIHARDUTEN 

PERTSONEN LAN-BALDINTZAK 

 

Azken atal honetan, kirol-jardueren inguruko lan-baldintzak aztertzen dira, adierazle hauek 

oinarritzat hartuta: 

 Lan-harremanaren mota 

 Kontratu mota 

 Ordainsaria 

 Asteko arduraldia ordutan eta lan-ordutegia 

 Esperientzia metatua: orduak eta urteak 

 

Emaitzen guztizkoak lortzeko, kirol-jarduera guztiak hartzen dira kontuan. Izan ere, pertsona batek 

hainbat jardueratan jardun dezake, eta horregatik egoera desberdinak izan ditzake lan-baldintzei 

dagokienez. Kasu horietan, lan-baldintza berak ez dituzten jarduerak hartzen dira kontuan. 

Lan-harreman mota 
 

Lan-harremana (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisi-unitatea: jarduerak 
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Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Bai, laneko kontratua daukat %98,7 %43,7 %23,9 %36,0

Ez, ez daukat kontraturik, autonomoa naiz %1,3 %10,0 %4,9 %9,8

Bai, borondatezko akordioa daukat %0,0 %19,0 %34,4 %16,5

Ez, ez daukat kontraturik edo borondatezko akordiorik %0,0 %27,2 %36,9 %37,7

Guztira %100 %100 %100 %100

Bai, laneko 

kontratua 

daukat

Ez, ez daukat 

kontraturik, 

autonomoa 

naiz

Bai, 

borondatezko 

akordioa 

daukat

Ez, ez daukat 

kontraturik 

edo 

borondatezko 

akordiorik

Guztira

Lehen Hezkuntzan %98,5 %1,5 %0,0 %0,0 %100

Bigarren Hezkuntzan %98,9 %1,1 %0,0 %0,0 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %60,2 %23,9 %5,7 %10,2 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %44,5 %4,0 %22,6 %28,9 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %61,4 %12,9 %8,6 %17,1 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %28,9 %2,8 %30,3 %38,0 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %44,0 %11,0 %13,2 %31,9 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %69,6 %22,5 %6,5 %1,4 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %27,2 %4,9 %37,2 %30,7 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %33,3 %0,0 %22,2 %44,4 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %20,9 %4,5 %36,4 %38,1 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %24,3 %2,7 %32,0 %41,0 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %24,8 %8,8 %33,6 %32,8 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %18,8 %21,9 %21,9 %37,5 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %62,6 %8,8 %10,1 %18,5 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %21,3 %3,8 %22,8 %52,1 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %21,7 %8,0 %20,4 %49,9 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %34,9 %16,7 %15,0 %33,4 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %51,7 %22,2 %2,6 %23,5 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol 

Monitoreak*

Entrenatzaileak

Kirol 

Zuzendariak*

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Bai, laneko kontratua daukat* %51,6 %36,5 %28,9

Ez, ez daukat kontraturik, autonomoa naiz %6,3 %9,2 %7,3

Bai, borondatezko akordioa daukat* %16,7 %25,3 %27,6

Ez, ez daukat kontraturik edo borondatezko akordiorik* %25,5 %29,1 %36,2

Guztira %100 %100 %100

Lan-harremana, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Lan-harremana, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Lan-harremana, lurraldearen arabera 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Bai, laneko kontratua daukat %17,7 %34,8 %57,7

Ez, ez daukat kontraturik, autonomoa naiz %2,4 %2,1 %19,9

Bai, borondatezko akordioa daukat %32,1 %32,3 %8,8

Ez, ez daukat kontraturik edo borondatezko akordiorik %47,8 %30,8 %13,6

Guztira %100 %100 %100

Profesionalak; 
%44,6

Boluntarioak; 
%55,4

%100,0

%53,7

%28,8

%45,8

%0,0

%46,3

%71,2

%54,2

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Profesionalak Boluntarioak

Profesionalak Boluntarioak Guztira

Lehen Hezkuntzan %100,0 %0,0 %100

Bigarren Hezkuntzan %100,0 %0,0 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %84,1 %15,9 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %48,5 %51,5 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %74,3 %25,7 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %31,7 %68,3 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %54,9 %45,1 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %92,0 %8,0 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %32,1 %67,9 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %33,3 %66,7 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %25,4 %74,6 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %27,0 %73,0 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %33,6 %66,4 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %40,6 %59,4 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %71,4 %28,6 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %25,1 %74,9 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %29,7 %70,3 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %51,6 %48,4 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %73,9 %26,1 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol 

Monitoreak*

Entrenatzaileak

Kirol 

Zuzendariak*

Lan-harremana, kirol motaren arabera  

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila 

ez da kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Lan-harremanaren laburpena, kirol-jardueren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan-harremanaren laburpena 
(jardueren guztizkoarekiko) 

Lan-harremanaren laburpena, 
lanbide motaren arabera 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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%57,8 

%45,6 
%36,2 

%42,2 

%54,4 
%63,8 

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Profesionalak Boluntarioak

%20,1 

%36,9 

%77,6 %79,9 

%63,1 

%22,4 

Kirol Federatua Eskola-kirola Guztiontzako kirola

Profesionalak Boluntarioak

Lan-harremanaren laburpena, lurraldearen arabera 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

Lan-harremanaren laburpena, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak  

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Mugagabe 
iraunkorra ; 

%33,4 

Langile baten 
absentzia betez ; 

%25,2 

Aldizkako 
mugagabea 

(aldizkako lan-
kontratu finkoa); 

%18,3 

Ikaskuntza, 
Praktikak, 

Prestakuntza; 
%15,3 

Obra edo 
Zerbitzukoa; %4,6 

Beste kontratu 
mota; %3,2 

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Mugagabe iraunkorra %72,3 %24,3 %24,7 %66,3

Langile baten absentzia betez %4,5 %28,4 %25,6 %15,0

Aldizkako mugagabea (aldizkako lan-kontratu finkoa) %5,8 %23,3 %19,3 %8,7

Ikaskuntza, Praktikak, Prestakuntza %7,7 %17,9 %19,3 %4,0

Obra edo Zerbitzukoa %1,9 %2,3 %10,7 %3,3

Beste kontratu mota %7,7 %3,9 %0,4 %2,6

Guztira %100 %100 %100 %100

Kontratu mota 

 

Kontratu-tipologia (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Kontratu-tipologia, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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Mugagabe 

iraunkorra 

Langile 

baten 

absentzia 

betez 

Aldizkako 

mugagabea

Ikaskuntza, 

Praktikak, 

Prestakuntza

Obra edo 

Zerbitzukoa

Beste 

kontratu 

mota

Guztira Oinarria

Lehen Hezkuntzan %73,8 %3,1 %4,6 %12,3 %1,5 %4,6 %100 65

Bigarren Hezkuntzan %71,1 %5,6 %6,7 %4,4 %2,2 %10,0 %100 90

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %36,0 %25,2 %17,0 %16,1 %0,0 %5,7 %100 55

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %11,1 %33,3 %30,2 %17,5 %1,6 %6,4 %100 36

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %34,9 %34,9 %23,3 %7,0 %0,0 %0,0 %100 16

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %21,5 %30,4 %12,7 %25,3 %5,1 %5,1 %100 42

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %40,0 %30,0 %30,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100 20

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %18,8 %37,5 %21,9 %15,6 %6,3 %0,0 %100 19

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %37,6 %5,9 %11,9 %32,7 %11,9 %0,0 %100 18

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolan %66,7 %0,0 %33,3 %0,0 %0,0 %0,0 %100 2

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %11,6 %29,5 %18,8 %26,8 %10,7 %2,7 %100 40

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %20,7 %28,1 %25,1 %14,0 %12,0 %0,0 %100 52

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %41,2 %35,3 %0,0 %11,8 %11,8 %0,0 %100 18

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %33,3 %16,7 %50,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100 4

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %63,1 %15,4 %14,8 %1,3 %2,7 %2,6 %100 75

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %53,6 %14,3 %17,9 %3,6 %7,1 %3,6 %100 28

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %63,3 %24,5 %4,1 %4,1 %0,0 %4,1 %100 26

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %95,0 %0,0 %0,0 %5,0 %0,0 %0,0 %100 21

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %73,1 %11,8 %0,0 %10,1 %5,0 %0,0 %100 21

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Mugagabe iraunkorra %42,8 %8,5 %36,2

Langile baten absentzia betez %27,2 %25,9 %24,4

Aldizkako mugagabea %10,4 %18,4 %20,5

Ikaskuntza, Praktikak, Prestakuntza %13,9 %30,6 %15,3

Obra edo Zerbitzukoa* %5,2 %8,1 %0,1

Beste kontratu mota %0,4 %8,6 %3,6

Guztira %100,0 %100,0 %100,0

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Mugagabe iraunkorra* %26,6 %33,9 %42,7

Langile baten absentzia betez* %30,4 %23,7 %16,4

Aldizkako mugagabea* %12,3 %27,8 %9,4

Ikaskuntza, Praktikak, Prestakuntza* %17,7 %9,7 %22,5

Obra edo Zerbitzukoa %6,6 %3,6 %5,3

Beste kontratu mota %6,3 %1,4 %3,6

Guztira %100,0 %100,0 %100,0

Ikus daitekeenez, inkestan sartutako kirol-jardueraren arabera aldakortasun handia dago 

kontratuen segurtasunean. Hala ere, lagina nabarmen murrizten denez, datuak tentuz hartu behar 

dira. 

Kontratu-tipologia, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki ez-esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Kontratu-tipologia, kirol motaren arabera                                  Kontratu-tipologia, lurraldearen 

arabera 

 

 

 

 

 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Dietatik 
haragoko 

ordainsaria                    
; %53,9 

Justifikatuta
ko 

dietetarako 
dirua; %11,6 

Ez dute 
inolako 

ordainsaririk 
jasotzen; 

%34,5 

%100,0 

%61,0 

%39,8 
%50,9 

%7,2 

%18,4 
%6,2 

%31,9 
%41,8 %43,0 

Soin Hezkuntzako
irakaslea

Kirol monitorea Entrenatzailea Kirol zuzendaria

Dietatik haragoko ordainsaria Justifikatutako dietetarako dirua

Ez dute inolako ordainsaririk jasotzen

%34,5 

%12,0 

%15,8 

%9,1 

%9,5 

%5,8 

%6,3 

%7,0 

Ez du inolako ordainsaririk jasotzen

0-tik 100€-ra 

101-tik 250€-ra 

251-tik 500€-ra 

501-tik 1.000€-ra 

1.001-tik 1.500€-ra 

1.500€-tik gora 

Ee

Ordainsaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak       Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Ordainsari mota, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

Ordainsari mota (jardueren 
guztizkoarekiko) 

Jasotako kopurua (jardueren 

guztizkoarekiko)  
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Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Ez du inolako ordainsaririk jasotzen %0,0 %31,9 %41,8 %43,0

0-tik 100€-ra %0,0 %10,8 %15,2 %2,4

101-tik 250€-ra %3,2 %15,6 %18,0 %7,2

251-tik 500€-ra %2,5 %12,4 %6,9 %5,7

501-tik 1.000€-ra %11,5 %10,9 %6,8 %10,4

1.001-tik 1.500€-ra %8,3 %8,0 %3,4 %7,6

1.500€-tik gora %61,1 %3,1 %2,0 %18,4

Ee %13,4 %7,4 %6,0 %5,5

Guztira %100,0 %100,0 %100,0 %100,0

%100,0 

%15,4 

%21,3 

%63,3 

Profesionalak Boluntarioak

Dietatik haragoko ordainsaria Justifikatutako dietetarako dirua

Ez dute inolako ordainsaririk jasotzen

Jasotako kopurua, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

 

Ordainsari mota, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Profesionalak Boluntarioak

Ez du inolako ordainsaririk jasotzen %0,0 %63,3

0-tik 100€-ra %11,6 %12,3

101-tik 250€-ra %18,7 %13,4

251-tik 500€-ra %14,4 %4,6

501-tik 1.000€-ra %19,3 %1,3

1.001-tik 1.500€-ra %12,8 %0,0

1.500€-tik gora %13,7 %0,2

Ee %9,5 %4,9

Guztira %100 %100

Justifikatutako 

dietetarako 

dirua

Dietatik 

haragoko 

ordainsaria                    

Ez dute 

inolako 

ordainsaririk 

jasotzen

Guztira

Lehen Hezkuntzan %0,0 %100,0 %0,0 %100

Bigarren Hezkuntzan %0,0 %100,0 %0,0 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %1,1 %89,8 %9,1 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %5,6 %59,8 %34,6 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %4,3 %74,3 %21,4 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %12,8 %38,2 %49,0 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %6,6 %61,5 %31,9 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %1,4 %92,0 %6,5 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %17,8 %45,0 %37,2 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolan %0,0 %55,6 %44,4 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %19,1 %38,6 %42,3 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %18,1 %35,3 %46,6 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %21,2 %42,3 %36,5 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %9,4 %65,6 %25,0 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %0,8 %73,1 %26,1 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %5,3 %33,5 %61,2 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %8,0 %37,7 %54,4 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %16,7 %53,4 %29,9 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %2,6 %73,9 %23,5 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol 

Monitoreak*

Entrenatzaileak

Kirol 

Zuzendariak*

Jasotako kopurua, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

Ordainsari mota, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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%63,0 
%52,0 %48,5 

%8,1 

%12,1 %13,6 

%28,9 %35,9 %37,8 

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Dietatik haragoko ordainsaria Justifikatutako dietetarako dirua

Ez dute inolako ordainsaririk jasotzen

%27,1 

%47,6 

%81,3 
%15,2 

%15,8 

%2,0 

%57,7 

%36,6 

%16,7 

Kirol Federatua Eskola-kirola Guztiontzako kirola

Dietatik haragoko ordainsaria Justifikatutako dietetarako dirua
Ez dute inolako ordainsaririk jasotzen

Ordainsari mota, lurraldearen arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki ez-esanguratsuak  

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Ordainsari mota, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da 

kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak  
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%25,6

%36,0

%11,7

%6,2

%5,7

%14,2

%0,7

5 ordu baino gutxiago

5-9 ordu

10-14 ordu

15-19 ordu

20-25 ordu

25 ordu edo gehiago

Ee

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

5 ordu baino gutxiago %5,7 %34,2 %20,6 %16,0

5-9 ordu %7,6 %31,8 %45,3 %20,5

10-14 ordu %9,6 %8,9 %14,8 %14,6

15-19 ordu %11,5 %4,9 %6,2 %7,2

20-25 ordu %14,6 %5,3 %4,3 %8,9

25 ordu edo gehiago %51,0 %14,3 %7,9 %32,5

Ee %0,0 %0,6 %1,0 %0,5

Guztira %100 %100 %100 %100

Profesionalak Boluntarioak

5 ordu baino gutxiago %16,7 %33,0

5-9 ordu %25,0 %45,1

10-14 ordu %11,1 %12,3

15-19 ordu %8,4 %4,3

20-25 ordu %10,2 %1,9

25 ordu edo gehiago %28,2 %2,6

Ee %0,4 %0,8

Guztira %100 %100

Asteko arduraldia ordutan eta lan-ordutegia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Asteko ordu kopurua, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 
 

Asteko ordu kopurua  
(jardueren guztizkoarekiko) 

Asteko ordu kopurua  
lanbide motaren arabera 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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Araba Bizkaia Gipuzkoa

5 ordu baino gutxiago %30,6 %24,0 %24,7

5-9 ordu %34,6 %33,8 %39,2

10-14 ordu %12,4 %11,8 %10,9

15-19 ordu %6,0 %7,4 %5,9

20-25 ordu %3,1 %6,5 %6,1

25 ordu edo gehiago %11,7 %16,0 %12,8

Ee %1,4 %0,5 %0,3

Guztira %100 %100 %100

Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

5 ordu baino gutxiago %27,8 %37,2 %21,1

5-9 ordu* %38,3 %46,1 %27,2

10-14 ordu %10,9 %8,0 %11,0

15-19 ordu %7,0 %0,9 %8,0

20-25 ordu %4,3 %1,7 %7,1

25 ordu edo gehiago* %11,4 %4,7 %24,9

Ee %0,4 %1,4 %0,8

Guztira %100 %100 %100

Asteko ordu kopurua, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 
Datuen irakurketa errazteko, “Ed/Ee” kendu da taulatik. 
*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 
Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Asteko ordu kopurua, lurraldearen arabera                Asteko ordu kopurua, kirol motaren arabera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentzia estatistikoki ez-esanguratsuak  
Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

 

 

5 ordu 

baino 

gutxiago

5-9 ordu
10-14 

ordu 

15-19 

ordu

20-25 

ordu

25 ordu 

edo 

gehiago

Guztira

Lehen Hezkuntzan %6,1 %9,1 %10,6 %18,2 %12,1 %43,9 %100

Bigarren Hezkuntzan %5,5 %6,6 %8,8 %6,6 %16,5 %56,0 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %19,9 %31,9 %11,8 %9,1 %9,7 %17,6 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %36,0 %40,7 %5,6 %4,9 %2,8 %8,5 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %12,9 %17,1 %4,3 %8,6 %4,3 %52,9 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %46,4 %35,0 %6,9 %2,2 %1,5 %7,3 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %37,4 %13,2 %14,3 %2,2 %13,2 %19,8 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %25,4 %29,0 %17,4 %10,9 %8,7 %8,7 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %29,6 %55,0 %4,9 %2,4 %0,0 %6,5 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolan %22,2 %55,6 %0,0 %22,2 %0,0 %0,0 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %33,0 %46,5 %9,5 %4,5 %2,0 %3,4 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %12,2 %50,7 %19,3 %5,1 %6,1 %5,6 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %7,3 %21,2 %21,2 %19,0 %10,2 %21,2 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %15,6 %15,6 %25,0 %6,3 %3,1 %34,4 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %9,7 %14,7 %6,7 %5,9 %15,1 %46,2 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %24,7 %28,9 %16,0 %6,8 %6,1 %17,5 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %17,7 %20,7 %22,6 %12,9 %6,2 %19,9 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %12,3 %21,1 %12,3 %7,0 %3,5 %43,7 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %18,3 %9,1 %10,4 %0,0 %6,1 %56,1 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak*

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira 

kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da kontuan 

hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

8:00 - 12:00 %93,0 %31,9 %14,2 %39,9

12:00 - 16:00 %80,9 %22,5 %10,3 %28,7

16:00 - 19:00 %22,9 %65,0 %64,7 %62,8

19:00 - 22:00 %1,9 %37,6 %53,7 %48,3

Guztira %100 %100 %100 %100

%27,7 

%20,4 

%62,1 

%43,9 

8:00 - 12:00

12:00 - 16:00

16:00 - 19:00

19:00 - 22:00

Kirol Federatua Eskola-kirola
Guztiontzako 

kirola

8:00 - 12:00 %23,2 %14,8 %40,8

12:00 - 16:00 %12,3 %14,2 %29,2

16:00 - 19:00 %44,8 %86,7 %58,9

19:00 - 22:00 %66,9 %14,9 %56,1

Guztira %147,2 %130,6 %185,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Lan-ordutegia, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 
Oharra: erantzun anitzeko itema denez, ehunekoen batura % 100 baino gehiago da. 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira kontuan. Gorputz Hezkuntzako 

irakaslearen profila ez da kontuan hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

  

Lan-ordutegia (jardueren 
guztizkoarekiko) 

Lan-ordutegia, lanbide motaren arabera 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 
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%8,7 

%10,9 

%17,4 

%23,2 

%39,4 

%0,5 

Urtebete baino gutxiago

1-2 urte

3-4 urte

5-10 urte

10 urte baino gehiago

Ee

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

Urtebete baino gutxiago %7,0 %12,4 %6,5 %5,5

1-2 urte %2,5 %11,3 %11,7 %8,3

3-4 urte %8,2 %19,1 %15,9 %10,8

5-10 urte %23,4 %22,0 %25,5 %25,9

10 urte baino gehiago %57,6 %34,6 %40,0 %49,5

Ee %1,3 %0,7 %0,4 %0,0

Guztira %100 %100 %100 %100

Profesionalak Boluntarioak

Urtebete baino gutxiago %8,7 %8,7

1-2 urte %9,5 %12,0

3-4 urte %16,0 %18,6

5-10 urte %24,2 %22,4

10 urte baino gehiago %40,7 %38,2

Ee %0,9 %0,1

Guztira %100 %100

Esperientzia metatua: orduak eta urteak 

Esperientzia urtetan (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 
 

 

Esperientzia urtetan, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Esperientzia urtetan, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Urtebete 

baino 

gutxiago

1-2 urte 3-4 urte 5-10 urte

10 urte 

baino 

gehiago

Guztira

Lehen Hezkuntzan %3,0 %4,5 %10,4 %26,9 %55,2 %100

Bigarren Hezkuntzan %9,9 %1,1 %6,6 %20,9 %59,3 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %11,9 %11,0 %13,3 %19,1 %42,7 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %13,0 %15,8 %17,8 %28,4 %25,1 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %8,6 %4,3 %23,6 %29,3 %34,3 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %13,1 %11,2 %18,7 %23,0 %33,5 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %5,4 %5,4 %25,2 %10,8 %53,2 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %16,0 %8,7 %25,3 %16,0 %34,0 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %11,2 %20,1 %19,8 %21,7 %27,3 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolan %0,0 %22,2 %11,1 %0,0 %66,7 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %7,6 %14,5 %21,2 %23,2 %32,9 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %5,8 %9,1 %13,9 %26,1 %44,7 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %1,3 %3,9 %15,5 %21,9 %57,4 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %3,1 %18,8 %9,4 %37,5 %31,3 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %3,7 %7,4 %9,5 %30,5 %49,0 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %7,8 %12,1 %7,5 %28,3 %44,2 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %4,2 %9,5 %10,8 %20,4 %55,0 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %4,2 %2,8 %15,3 %17,2 %60,6 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %4,9 %9,8 %12,2 %20,4 %52,7 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak

Entrenatzaileak

Kirol Zuzendariak

Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

Urtebete baino gutxiago %7,2 %13,4 %11,3

1-2 urte* %10,5 %18,0 %14,7

3-4 urte %15,2 %17,7 %13,0

5-10 urte %19,5 %27,1 %18,2

10 urte baino gehiago* %47,1 %23,8 %42,2

Ee %0,5 %0,0 %0,6

Guztira %100 %100 %100

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Urtebete baino gutxiago* %12,5 %6,1 %8,9

1-2 urte %11,6 %10,3 %10,6

3-4 urte %18,3 %19,9 %13,9

5-10 urte %23,7 %24,2 %22,5

10 urte baino gehiago* %33,4 %39,4 %43,8

Ee %0,5 %0,0 %0,4

Guztira %100 %100 %100

Esperientzia urtetan, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki ez-esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

Esperientzia urtetan, lurraldearen arabera                        Esperientzia urtetan, kirol motaren arabera 

 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira 

kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da kontuan 

hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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%16,1 

%16,8 

%7,6 

%59,5 

250 ordu baino gutxiago

251-500 ordu

501-750 ordu

750 ordu baino gehiago

Soin 

Hezkuntzako 

irakaslea

Kirol 

monitorea 
Entrenatzailea 

Kirol 

zuzendaria

250 ordu baino gutxiago %6,3 %20,6 %13,1 %11,2

251-500 ordu %7,0 %19,8 %15,9 %9,3

501-750 ordu %2,5 %6,4 %8,6 %6,0

750 ordu baino gehiago %84,2 %53,1 %62,4 %73,5

Guztira %100 %100 %100 %100

Profesionalak Boluntarioak

250 ordu baino gutxiago %13,3 %18,6

251-500 ordu %14,2 %19,0

501-750 ordu %6,4 %8,6

750 ordu baino gehiago %66,1 %53,7

Guztira %100 %100

Esperientzia metatua ordutan (jardueren guztizkoarekiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Esperientzia metatua ordutan, lanbide motaren arabera 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: lanbideak 

 

Esperientzia metatua ordutan, lan-harreman motaren arabera 

 

 

 

 

Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Araba Bizkaia Gipuzkoa

 Menos de 250h 17,9% 14,6% 17,2%

 Entre 251h y 500h 20,5% 14,7% 15,8%

 Entre 501h y 750h 10,4% 7,3% 6,6%

 Más de 750h* 51,3% 63,3% 60,3%

Total 100% 100% 100%

250 ordu 

baino 

gutxiago

251-500 

ordu

501-750 

ordu

750 ordu 

baino 

gehiago

Guztira

Lehen Hezkuntzan %6,0 %9,0 %1,5 %83,6 %100

Bigarren Hezkuntzan %6,6 %5,5 %3,3 %84,6 %100

Egokitzapen fisikoko jardueretan. %21,1 %10,1 %4,6 %64,2 %100

Irakaskuntza-ikaskuntza edo animazio-jarduera orokor edo diziplina anitzekoetan %25,5 %20,4 %10,5 %43,5 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera diziplina anitzekoetan %17,1 %12,9 %10,7 %59,3 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %21,0 %25,5 %7,3 %46,1 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %10,8 %14,4 %3,6 %71,2 %100

Arrera berezia behar duten pertsonei espezifikoki zuzendutako gorputz- eta kirol-jardueretan %18,7 %23,3 %4,0 %54,0 %100

Kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolaren jardueretan %29,7 %24,9 %9,6 %35,8 %100

Ingurune naturalean edo animaliekin egiteko kirol anitzeko edo diziplina anitzeko eskola-kirolan %22,2 %33,3 %0,0 %44,4 %100

Oinarrizko mailako (hastapena) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %17,9 %19,5 %7,1 %55,5 %100

Goi Mailako (perfekzionamendu teknikoa) kirol modalitate edo diziplina bakarrean %9,1 %15,9 %11,1 %63,9 %100

Goi-errendimenduko kirol modalitate edo diziplina bakarrean %1,3 %3,9 %2,6 %92,3 %100

Kirolarien sasoi fisikoa berreskuratu edo hobetzeko jardueretan %0,0 %6,3 %31,3 %62,5 %100

Diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetan %13,6 %5,8 %4,9 %75,7 %100

Kirol modalitate edo diziplina bakarreko jardueretan, kirol hastapenaren esparruan %13,6 %15,0 %7,5 %63,9 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, perfekzionamendu teknikoaren edo maila ertainaren esparruan %9,5 %14,1 %4,9 %71,4 %100

Kirol diziplina bakarreko jardueretan, goi-errendimenduaren esparruan %5,6 %4,2 %4,2 %86,1 %100

Animazioko kirol jardueretan (aisialdia, fitnessa) %9,8 %8,6 %2,4 %79,2 %100

Soin Hezkuntzako 

Irakasleak

Kirol Monitoreak*

Entrenatzaileak*

Kirol Zuzendariak

Kirol 

Federatua
Eskola-kirola

Guztiontzako 

kirola

250 ordu baino gutxiago* %17,6 %25,8 %14,8

251-500 ordu %14,1 %24,8 %16,4

501-750 ordu* %4,6 %10,6 %4,8

750 ordu baino gehiago* %63,7 %38,8 %64,0

Guztira %100 %100 %100

Araba Bizkaia Gipuzkoa

250 ordu baino gutxiago %17,7 %14,6 %17,1

251-500 ordu %20,4 %14,6 %15,7

501-750 ordu %10,4 %7,3 %6,5

750 ordu baino gehiago* %51,5 %63,6 %60,7

Guztira %100 %100 %100

Esperientzia metatua ordutan, kirol-jarduera motaren arabera (datuen irakurketa horizontala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

 

 

Esperientzia metatua ordutan, lurraldearen arabera 

 

 

 

 

*Diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

Analisi-unitatea: jarduerak 

 

Esperientzia metatua ordutan, 
kirol motaren arabera 

Kirol mota bakarrean diharduten pertsonak soilik hartu dira 

kontuan. Gorputz Hezkuntzako irakaslearen profila ez da kontuan 

hartu. 

Analisi-unitatea: jarduerak 
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Kirol arloko giza baliabideen lan-baldintzen laburpena 

 

Lan-harreman motari dagokionez… 

Kirol-jardueren % 44,6n, horietan diharduten pertsonek lan-kontratua dute (batez ere soldatapeko 

gisa), eta % 55,4n, berriz, borondatezko akordioa dute (% 24,6) edo inolako akordiorik edo 

kontraturik ez dute (% 30,8). 

 

Irakasle guztien lan-egoera araupetuta dago, baina gainerako lanbideetan bestelakoa da egoera. 

Kontraturen bat dutenen artean, monitoreak dira proportzioan ugarienak (% 53,7, soldatapeko eta 

autonomoen artean), eta, ondoren, kirol-zuzendariak (% 45,8).  

Edonola ere, kirol-zuzendari asko egoera irregularrean daude: % 37,7k inolako kontraturik edo 

borondatezko akordiorik ez dute, eta entrenatzaileetan ere ehunekoa antzekoa da. 

 

Lan-egoera erregularrena duten jarduerak edo lanbideak hauek dira: “Egokitzapen fisikoko 

jardueretako”, “natura-ingurunean edo animaliekin egiten diren diziplina anitzeko jardueretako” 

eta “arreta berezia behar duten pertsonekin egiteko jardueretako” monitoreak, eta “diziplina 

anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetako” eta “animazioko kirol-jardueretako” 

zuzendariak. 

Aitzitik, egoera irregularrenean daudenak “kirol-hastapeneko modalitate/diziplina bateko 

jardueretako” eta “hobekuntzako jardueretako” zuzendariak dira (erdiek ez dute ez kontraturik ez 

borondatezko akordiorik).  

 

Lurraldeka, kontratua duten pertsonen ehunekoa dezente handiagoa da Araban (% 57,9 kontratua 

duten soldatapekoak edo autonomoa dira) gainerako lurraldeetan baino (% 45,7 Bizkaian eta % 

36,2 Gipuzkoan). 

Azken lurralde horretan da handiena inolako akordiorik edo kontraturik ez dutenen ehunekoa (% 

36,2). 

 

Kirol motari dagokionez, guztiontzako kirolean dago pertsonen lan-egoera erregularizatuena, eta, 

aldiz, kirol federatuan da handiena ez kontraturik ez akordiorik ez duten pertsonen ehunekoa. 
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Kontratu motari dagokionez... 

Lan-kontratu motari dagokionez, behin-behinekotasuna gailentzen da (% 66,6); kontratu 

mugagabe iraunkorrak, berriz, % 33,4 dira. 

 

Normala denez, irakasleek dute kontratu-egonkortasun handiena (% 72,3), eta, ondoren, kirol-

zuzendariek (% 66,3). Ordea, monitoreen eta entrenatzaileen egoera ezegonkorragoa da. 

 

Aurrez ikusi dugunez, proportzioan Gipuzkoan beste lurraldeetan baino gutxiago dira kontratua 

duten pertsonak, baina, horien artean, Gipuzkoan beste lurraldeetan baino pertsona gehiagok 

dute, proportzioan, kontratu mugagabea. 

 

Kirol-tipologiari erreparatuz, eskola-kirolean behin-behinekotasuna oso agerikoa da (kontratu 

mugagabea dutenak % 8,5 dira), batez ere beste tipologiekin alderatuz gero (% 42,8 kirol 

federatuan eta % 36,2 guztiontzako kirolean). 

 

Ordainsariari dagokionez… 

Kirol-lanbideen erdietan baino gehixeagotan, dietatik haragoko soldata edo ordainsaria kobratzen 

da. Gainerakoetan, % 11,6k justifikatutako dietetarako dirua jasotzen dute, eta % 34,5ek ez dute 

inolako ordainsaririk jasotzen. 

Ordainsaria duten jardueren ia erdietan, gehienez ere hilean 250 € ematen dira. 

 

Lan-harremanean ikusitako joera berari eutsiz, irakasleen profilak du egoera ekonomiko 

erregularizatuena, ondoren monitoreenak (% 61), eta, dezente apalago, kirol-zuzendarienak (% 

50,9).  

Justifikatutako dietetarako dirua jasotzen dutenen ehuneko handiena entrenatzaileena da (% 

18,4). Hala ere, entrenatzaileen % 41,8k ez dute beren jardueragatik inolako ordainsaririk jasotzen. 

 

Normala denez, lanbideen artean irakasleak dira batez beste ordainsari handiena jasotzen 

dutenak. Gainerako kirol-lanbideetan, kirol-zuzendariek jasotzen dituzte ordainsari handienak 
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(zerbait kobratzen dutenen artean): laurdenek baino gehiagok 1.000 €-tik gora kobratzen dute; 

monitoreen % 11,1ek eta entrenatzaileen % 5,4k baino ez dituzte jasotzen kopuru hori baino 

handiagoko ordainsariak. 

 

Boluntarioei dagokienez, % 63,3k adierazi dute inolako ordainsaririk ez dutela jasotzen, eta, 

kopururen bat jasotzen dutenen artean, justifikatutako dietak izaten dira nagusiki (% 21,3). 

Nabarmentzekoa da, itxura batean boluntarioaren profilaren bat ez datorrelako, % 15,4k dietatik 

haragoko ordainsariak jasotzen dituztela. 

Ordainsaria jasotze duten boluntarioen artean, gehien-gehienek 250 €-tik behera jasotzen dute 

hilean. 

 

Irakasleak kenduta, proportzioan dietatik haragoko soldata edo ordainsari gehien jasotzen 

dituzten lanbideak hauek dira: “arreta berezia behar duten pertsonekin egiteko jardueretako”, 

“natura-ingurunean edo animaliekin egiten diren diziplina anitzeko jardueretako” eta “egokitzapen 

fisikoko jardueretako” monitoreak, eta “diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo 

zerbitzuetako” eta “animazioko kirol-jardueretako” zuzendariak. 

 

Dietatik haragoko soldata edo ordainsaria jasotzen duten pertsonen ehunekoa Araban da 

handiena, lurraldeen arteko diferentziak estatistikoki esanguratsuak ez badira ere. 

 

Kirol-tipologian, berriz, alde nabarmenak daude: proportzioan, kirol federatuan jasotzen dira 

ordainsari gutxien, eta, ondoren, eskola-kirolean. 

 

Asteko arduraldiari ordutan eta lan-ordutegiari dagokienez… 

Jardueren % 61,6 10 ordutik beherakoak dira, eta jarduera horietan denbora gehien egiten 

dutenak irakasleak eta zuzendariak dira (25 ordu baino gehiago % 51k eta % 32,5ek, hurrenez 

hurren). Bestalde, monitore eta entrenatzaileen % 66k gehienez ere astean 9 ordu egiten dituzte 

beren jardueran.  
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Lan-harremanari dagokionez, boluntarioek egindako jardueren % 78,1 10 lanordu baino 

gutxiagokoak dira; portzentaje hori % 41,7ra jaisten da kontratua duten pertsonek egindako 

jardueretan. 

Irakasleak kenduta, jardueretan ordu gehien egiten diren jarduerak edo lanbideak hauek dira: 

“natura-ingurunean edo animaliekin egiten diren diziplina anitzeko jardueretako” monitoreak, eta 

“diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo zerbitzuetako”, “goi-errendimenduko 

modalitate edo diziplina bateko” eta “animazioko kirol-jardueretako” zuzendariak. Horietan 

guztietan, 10 pertsonatik 4k baino gehiagok astean 25 ordutik gorako arduraldia dute. 

 

Lurraldearen arabera, diferentziak ez dira esanguratsuak. Kirol-tipologiaren arabera, ordea, 

guztiontzako kirolean da arduraldia handiena: pertsonen laurdenek astean 25 ordu baino gehiago 

dihardute (eskola-kirolean % 4,7k eta kirol federatuan % 11,4k). 

 

Jarduera gehienak arratsaldez egiten dira, eta goizeko ordutegia gehien erabiltzen dutenak 

zuzendariak dira (irakasleez gain). 

 

Kirol motak ere ordutegia baldintzatzen du, eta, horrenbestez, kirol federatuan eta guztiontzako 

kirolean beranduago egiten dira jarduerak (19:00etatik 22:00etara). 

 

 

Esperientzia metatuari (orduak eta urteak) dagokionez… 

Antzinatasun-urteei erreparatuta, 10 urtetik gorako esperientzia duten pertsonek lanbideen % 

39,4n dihardute. 

 

Esperientzia gehien metatzen duten lanbideak irakasle eta zuzendariarena dira (10 urtetik gorako 

esperientzia dute % 57,6k eta % 49,5ek, hurrenez hurren). Lan-harremanaren arabera ez dago alde 

handirik. 

10 urtetik gorako esperientzia duten profesionalak eta boluntarioak % 50etik gora dira jarduera 

hauetan: lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleak, “maila aurreratuko modalitate edo diziplina 

bateko” monitoreak, “natura-ingurunean/animaliekin egiten diren eskola-kiroleko kirol anitzeko 

jardueretako” eta “goi-errendimenduko modalitate edo diziplina bateko” entrenatzaileak, eta 
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“maila aurreratuko modalitate edo diziplina bateko”, "goi-errendimenduko modalitate edo 

diziplina bateko” eta “animazioko kirol-jardueretako” zuzendariak. 

Esperientzia gehien metatzen duen lurraldea Gipuzkoa da, eta, ondoren, Bizkaia. 

 

Kirol motari dagokionez, aldaketa edo txandakatze gehiago izaten dira, proportzioan, eskola-

kirolean eta guztiontzako kirolean (% 31,4k eta % 26k, hurrenez hurren, 2 urte edo gutxiago 

daramatzate) kirol federatuan baino (% 17,7k). 

 

Kirol arloko profesional eta boluntarioen esperientzia metatuarekin jarraituz, nabarmentzekoa da 

10 pertsonatik 6k 750 ordutik gorako esperientzia dutela. Herenek, aldiz, 500 ordu edo gutxiagoko 

esperientzia dute. 

 

Irakasleak kenduta, zuzendariak dira esperientzia metatu gehien dutenak, eta, ondoren, 

entrenatzaileak. 

 

Profesionalek boluntarioek baino esperientzia nabarmen handiagoa dute (% 66,1ek eta 53,7k 

adierazi dute, hurrenez hurren, 750 ordutik gorako esperientzia metatua dutela). 

 

Irakasleak kenduta, esperientzia gehien metatzen duten jarduerak hauek dira (pertsonen % 75ek 

baino gehiagok 750 ordutik gorako esperientzia dute): “goi-errendimenduko modalitate edo 

diziplina bateko” entrenatzaileak, eta “goi-errendimenduko modalitate edo diziplina bateko”, 

“animazioko kirol-jardueretako” eta “diziplina anitzeko edo kirol anitzeko jarduera edo 

zerbitzuetako” zuzendariak. 

 

Lurraldearen arabera, Bizkaian eta Gipuzkoan handiagoa da 750 urtetik gorako esperientzia duten 

profesional eta boluntarioen portzentajea (Bizkaian % 63,6 eta Gipuzkoan % 60,7 da, eta Araban, 

berriz, % 51,5). 
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Jardundako urte kopuruaren ehunekoekin bezala, proportzioan 750 urtetik gorako esperientzia 

duten pertsona gehiago daude kirol federatuan eta guztiontzako kirolean (% 64) eskola-kirolean 

baino (% 38,8). 
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4. ONDORIOAK 

 

Emaitzen argitan, ondorio nagusiak aurkeztuko dira ondoren: 

 

Datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-zerbitzuetan diharduten pertsonak, 

zenbakitan, ia 20.000 dira. 

 Lanbide gehienak monitore eta entrenatzaileek hartzen dituzte; bien artean, guztizkoaren 

% 89,1. 

 Jarduera-aniztasuna dago kirolean. Sektore horretako pertsonek 1,7 jardueratan 

dihardute, batez beste. 

  Pertsona gehien dagoen jarduera mota kirol federatua da (% 38,1), eta ondoren, eskola-

kirola (% 31,4) eta, neurri apalagoan, guztiontzako kirola (% 25,4). Gorputz-hezkuntzaren 

pisua gainerako tipologiena baino nabarmen txikiagoa da (% 5,1). 

 Ondorioz, pertsonen erdiek baino gehiagok (% 52,1) kirol-klubetan dihardute (eskola-

kirolari lotutakoetan nahiz loturatik ez dutenetan). Beraz, pertsona gehiagok dihardute 

kirol-klubetan gainerako erakunde mota guztietan baino (ikastetxeak, kirol-zerbitzuetako 

enpresak, federazioak, administrazio publikoak eta abar). 

 

Pertsona horien ezaugarri soziodemografikoek Autonomia Erkidegoko kirolaren errealitate hau 

erakusten digute: 

 Gizonezkoak nagusi dira lanbide guztietan, monitoreen artean emakumezkoen presentzia 

handixeagoa bada ere. Jarduerei dagokienez, eta kontuan izanik batez besteko orokorrean 

gizonezkoak gailentzen direla, nagusitasun hori are handiagoa da kirol-diziplina jakin 

batzuetako maila handiko jardueretan (aurreratua, goi-errendimendua). Bestalde, 

emakumezkoen presentzia gizonezkoena baino handiago da bi jardueratan: egokitzapen 

fisikoko jardueretan (fitness) eta arreta berezia behar duten pertsonekin (patologia edo 

desgaitasunen bat duten pertsonak eta abar) egiteko jardueretan. 

 

 Gaztea da, 20 eta 50 urte artekoa; batez besteko adina 37 urte da, kirol-zuzendariena eta 

irakasleena handiagoa bada ere. 
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 Populazioaren pisua kontuan hartuta, Arabak ditu giza baliabide gehien, eta Bizkaiak 

gutxien. Gipuzkoak, berriz, giza baliabideen proportzio orekatua du bere populazioaren 

pisuarekiko. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko kirol arloko giza baliabideen prestakuntzari dagokionez, alderdi 

hauek azpimarra daitezke: 

 Kolektiboaren batez besteko adina dela-eta, gutxi dira curriculumean ikasketarik ez duten 

edo lehen hezkuntzako ikasketak baino ez dituzten pertsonak. 

 

 Aitzitik, goi-mailako prestakuntza orokorra izaten dute; hain zuzen ere, erdiek baino 

gehiagok unibertsitate-ikasketak edo goragokoak dituzte. Ehuneko hori are deigarriagoa 

da 15 eta 74 urte arteko biztanleriaren guztizkoarekin alderatzen bada. Izan ere, adin-tarte 

horretan goi-ikasketak dituzten pertsonak % 28,4 dira (Eustat. Hezkuntzari buruzko udal-

estatistika, 2014). 

 

 Hala ere, kirol arloan diharduten 10 pertsonatik 3ren prestakuntza-maila gorena bigarren 

hezkuntza da. 

 

Kirol-prestakuntzak ez dio prestakuntza orokorraren joerari jarraitzen: 

 Kolektibo horretan, pertsona askok inolako prestakuntzarik ez dute, edo oso prestakuntza-

maila eskasa. Pertsonen laurdenek (% 24,4) inolako kirol-prestakuntzarik ez dute, eta 

beste % 13,6k “bestelako prestakuntza ez-ofizial bat”, eskuarki apalagoa edo murritzagoa 

izan ohi dena. 

 

 Kirol-prestakuntza duten pertsonen artean, I. II. eta III. mailetako kirol-teknikariko 

ikasketak gailentzen dira (% 43,7), eta, ondoren, unibertsitate-ikasketak (% 19,4). Aitzitik, 

azpimarratzekoa da zer pertsona gutxik dituzten Lanbide Heziketako ikasketak (% 6,4) eta 

profesionaltasun-ziurtagiriak (% 4,7). 

 

 Irakasle-lanbidea kenduta –ia irakasle guztiak kualifikatuta baitaude–, kirol-

prestakuntzaren bat izatea proportzio handiagoan frogatu dutenak entrenatzaileak dira, 

ondoren kirol-zuzendariak eta, azkenik, monitoreak.  

 

 Kirol-kualifikazioaren indizean eragin handiena duen aldagaietako bat lan-harremana da; 

izan ere, logikoa denez, inolako prestakuntzarik ez duten pertsonen artean, boluntarioen 
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ehunekoa dezente handiagoa da (% 31,9). Edonola ere, deigarria da profesionalen edo lan-

kontratua duten pertsonen % 14,4k inolako kirol-prestakuntzarik ez izatea.  

 

 Oro har, lehen laguntzan ere prestakuntza-gabezia handia nabari da, kirol arloko giza 

baliabideen laurdenek inolako prestakuntzarik ez baitute. 

 

 Eskola-kirolak du, alde handiz, gabezia handiena arlo horretan (% 41,6). Diferentzia 

esanguratsua da, inondik ere, kirol federatuarekiko (% 23,8) eta guztiontzako kirolarekiko 

(% 20,2) inolako prestakuntzarik ez izatea. 

 

 Bestalde, pertsona kopuru adierazgarri batek (% 3 inguru) prestakuntza federatibo ez-

ofiziala du. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-jarduerak egiten dituzten pertsonen prestakuntza-mailak jada 

adierazten digu alde handia egongo dela kualifikazioaren egokitasunaren eta egiten den 

jardueraren artean: 

 Pertsonen % 24,4k ez dute inolako kirol-prestakuntzarik, eta % 36,8k prestakuntza jakin 

bat badute, baina egiten duten jarduera egiteko gaitzen ez dituena. 

 

 Bi datu horiek batzean ateratzen den datua da Euskal Autonomia Erkidegoan kirol-

jardueraren batean diharduten pertsonen % 61,2k ez dutela beren zereginean jarduteko 

gaitzen dituen prestakuntza edo titulurik. Edonola ere, nabarmendu behar da pertsona 

horien erdiek baino gehiagok (% 56,4) 750 ordutik gorako esperientzia dutela, eta, beraz, 

lanerako zenbait gaitasun badituztela. 

 

 Kualifikazio-gabeziak hala boluntarioei nola profesionalei nabarmen eragiten die (% 65,9ri 

eta % 55,8ri, hurrenez hurren).  

 

 Arazoa hiru kirol motetan dago, eskola-kirolean larriagoa bada ere kualifikazioaren eta 

jardueraren arteko desoreka (% 71,2). Kirol federatuan eta guztiontzako kirolean 

ehunekoak apalagoak dira, baina hala ere handiak (% 63,3 eta % 62,4, hurrenez hurren). 

 

 Kualifikazio-gabezia antzekoa da hiru lurraldeetan; hala ere, Bizkaian apalxeagoa da (% 58) 

Araban eta Gipuzkoan baino (% 62). 

 

 Beraz, printzipioz ondoriozta liteke kolektiboak oro har ahalegin handia egin beharko 

duela prestakuntzan, bere lanbidean jarduteko kualifikazioa lortu nahi badu.  
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Kirol-jarduera egiteko moduari berari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko giza baliabideek 

ezaugarri hauek dituzte: 

 Boluntarioen pisu handia: 

 Jardueren erdiak baino gehiago (% 55,4) boluntarioek egiten dituzte.  

 Lanbideari erreparatuz, boluntarioak batez ere entrenatzaileak eta kirol-

zuzendariak izaten dira (horien % 71,2 eta % 54,2, hurrenez hurren). Aitzitik, 

irakasleen % 100 profesionalak dira. 

 Azpimarratzekoa da boluntarioen pisua kirol federatuan (% 79,9) eta, neurri 

txikiagoan, eskola-kirolean (% 63,1).  

 10 jardueretatik 3tan baino gehiagotan (% 34,5) pertsonek ez dute inolako 

ordainsaririk jasotzen, ezta jarduerak eragin diezazkieketen gastuetarako ere. 

 Gainera, % 27,8k hilean 250 € baino gutxiago kobratzen dute. Beraz, kirol arloan 

diharduten pertsonen % 62,3k 250 € baino gutxiago kobratzen dute edo ez dute 

ezer kobratzen. 

 Estatistikoki esanguratsua da Araban profesionalak –lan-kontratua dutenak edo 

autonomoak– gehiago direla, proportzioan, Bizkaian eta Gipuzkoan baino (% 57,8 

Araban, % 45,6 Bizkaian eta % 36,2 Gipuzkoan).  

 Profesionalizazio eskasa: 

 Arduraldi eskasa ordutan: pertsonen % 14,2k soilik dihardute astean 25 orduz baino 

gehiagoz. Eta 10 pertsonatik ia 6k astean 10 orduz baino gutxiagoz dihardute. 

 Gorputz-hezkuntza salbuetsita, lan-arduraldi luzeenak guztiontzako kirolean izaten 

dira. Hala ere, ehunekoak txikia dira arlo horretan ere. Guztiontzako kirolean 

diharduten lau pertsonatik batek soilik du astean 25 ordutik gorako lan-arduraldia. 

 Pertsonen % 30,2k baino ez dute jotzen kirola beren jarduera nagusitzat, hau da, 

bizibide duen hura edo haren eguneroko jardueran denbora gehiena hartzen duen 

hura. 

 Pertsonen % 12,1ek bakarrik kobratzen dute 1.000 €-tik gorako hileko soldata.  

 Lan-kontratua duten pertsonen artean, iraunkorrak ez diren kontratuak gailentzen 

dira, mugagabeen aldean (kirol arloko giza baliabideen % 26,9k dute kontratu 
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mugagabea; aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko landunen % 76k dute kontratu 

mota hori). 

 Jarduerak gehienbat arratsaldeetan egiten dira. 

 Lan-baldintzetan aldeak daude lanbidearen arabera. Hala, esan liteke irakasleak ia 

erabat profesionalizatuta daudela. Gainerako lanbideei dagokienez, kirol-

zuzendariek baldintza hobeak dituzte monitoreek eta entrenatzaileek baino:  

o Kontratu mugagabeek pisu handiagoa dute. 

o Ordainsari hobeak dituzte. 

o Beren jardueretan arduraldiak luzeagoak dira. 

 

 Kirolari lotutako lanbideetan txandakatze handia dago. Pertsonen % 37k 5 urte 

baino gutxiago daramatzate beren jarduera egiten.  

 Bestalde, eta alderdi positibo gisa, nabarmentzekoa da zenbait pertsonen 

leialtasuna, kontuan izanda, gainera, horiek sarritan ez direla profesionalak. Hala, 

kirol federatuan diharduten pertsonen % 47k 10 urtetik gorako esperientzia dute. 

 Horri dagokionez, eta gainerako kirol motekin alderatuta, deigarria da eskola-

kirolean dagoen behin-behinekotasuna; ondorioz, esparru horretako pertsonek 

esperientzia txikiagoa dute (% 49,1ek 5 urtetik beherako esperientzia dute). 

 Hutsuneak kirol arloan diharduten pertsonen lan-egoeraren eta boluntarioen egoeraren 

erregularizazioan: 

 Pertsonen erdiek kontraturik ez dute, eta, beraz, boluntario gisa dihardute, baina ez 

daukate ekainaren 25ko Legeak, boluntarioei buruzkoak, arautzen duen 

boluntariotza-akordioaren babesa. 

 Pertsonen % 15,4k jarduerak berak eragiten dizkien gastuak baino ordain 

ekonomiko handiagoa jasotzen dute, eta, hala ere, ez dute lan-kontraturik. 
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Azken ondorio moduan, azterlan osoan behin eta berriro agertu diren hiru ideia nabarmendu 

daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-sistemaren gaur egungo problematika laburbiltzen 

dutenak: 

I. KUALIFIKAZIO-GABEZIA: pertsonen ehuneko handi batek inolako kirol-prestakuntzarik ez 

du, edo, izanda ere, hura ez da bere jardueraren eskakizunetara egokitzen. 

 

II. LAN-IRREGULARTASUNA: pertsonen ehuneko handi batek lan-kontraturik edo 

boluntariotza-akordiorik gabe dihardu; alde horretatik, “boluntario faltsuak” nabarmentzen 

dira, hau da, boluntario gisa jarduten duten baina dietengatik dagokiena baino ordainsari 

handiagoa jasotzen duten pertsonak. 

 

III. PROFESIONALIZAZIOAN SAKONTZEKO AUKERA: Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-

sistema boluntarioek sustengatzen dute neurri handi batean, eta, beraz, bere giza 

baliabideak profesionalizatzen joateko aukera handia du. 

 

Hori guztia aintzat hartuta, azpimarratu behar da gaur egun beharrezkoa dela Euskal Autonomia 

Erkidegoko kirol arloko giza baliabideen kualifikazioaren eta profesionalizazioaren alde lan egitea, 

bi modutan: 

 Alde batetik, pertsonak bi modutara gaituz: 

o Haiei prestakuntza egokia emanez, beren kirol-jarduerak behar bezala egin 

ditzaten. 

o Gaur egun kirol arloan diharduten baina horretan aritzeko gaitzen dituen 

ziurtagiririk ez duten pertsonen esperientzia eta prestakuntza ez-formala aitortuz. 

 

 Bestetik, kirol arloa gehiago profesionalizatzeko baldintza egokiak sortuz: 

o Lan arloan eta boluntariotzan indarrean dagoen legeriara egokituz eta hura betez. 

o Kirol arloan enplegagarritasuna sustatzeko aukerak, ekintzak eta politikak sortuz. 

 

 


