
AEROBIKA  
 
Step edo aerobika  jarduera aerobiko bizia da. Jarduera hau, 10-15 cm-ko plataforma 
laukizuzen batetik (step-a), musikaren erritmoa jarraituz igo eta jaitsiz burutzen da. 
Koreografiaren zailtasuna ikasleen nibelaren araberakoa izanen da.  
 
 
ARETOKO TXIRRINDULA  
 
Aretoko txirrindula, taldean egiten den kirol jarduera da. Jarduera hau, horretarako egokituta 
dagoen bizikleta baten gainean burutzen da, eta egiten den lana kardiobaskularra da 
gehienbat.  Musikaren erritmoa jarraituz burutzen da, eta monitore batek zuzenduta izan 
behar du ariketak ongi egin ahal izateko.  
 
 
STRONG BY ZUMBA  
 
Strong by zumba, gehienezko esfortzua behar duten ariketak atseden aktiboekin bateratzen 
dituen intentsitate handiko entrenamendua da. Musikaren bidez zuzenduta dago jarduera 
hau.  
 
BODY HARD  
 
Body Hard-a, pisua altxatuz egiten diren ariketen bidez,  aerobikaren berezko aktibitateak 
muskulazio lanarekin bateratzen duen kirol jarduera da. 
  
 
TONIFIKAZIOA / TONIFICACIÓN  
 
Tonifikazioa, ariketa desberdinen bidez gorputza indartzea helburu duen kirol jarduera da.  
 
 
HIIT-CORE  
 
Hiit- core, intentsitate handiko entrenamendua eta abdominalak lantzeko entrenamendua 
bateratzen duen jarduera da. Jarduera honekin, gorputzeko grasa erretzea eta gorputza 
indartzea lortzen da.  
 
GORPUTZ JARRERA LANDU  
 
Gorputz jarrera landu,  ariketen bidez gorputzaren tentsiorik gabeko hasiera bateko 
posiziotik, etengabeko luzaketa posizio batera zuzentzen den jarduera da.   
 
 
YOGA  
 
Yoga, gorputza, arnasketa eta burua konektatzen dituen jarduera da. Jarduera honetan 
jarrera fisikoak, arnasketa ariketak eta meditazioa erabiltzen dira osasuna hobetzeko.   



ZUMBA  
 
Zumba, edozein pertsonak egin dezakeen dantza mota dibertigarria da. Norberaren energia 
areagotzen du, koordinazioa eta egoera fisikoa hobetzen du, gorputzarentzat onuragarria da, 
grasa erretzen du, estresa gutxiagotzen du eta autoestimua areagotzen du.  
 
 
JUMPING FITNESS  
 
Jumping-a entrenamendu fisiko-dinamiko mota bat da, Jumping PROFI Trampoline  izeneko 
malgukirik ez duen jauzi-ohol hexagonal batean egiten den entrenamendu bakarra da. 
Jumping-a gorputza eta burua sendotzeko ariketa programa bat garatzeko ideiarekin sortu 
zen, ongi pasatuz ariketa fisikoa egiteko asmoarekin.  
Jumping-aren oinarria jauzi azkarrak eta motelak bateratzean, ohikoak diren pausu 
aerobikoen aldaketan eta “sprint” dinamikoetan datza. Ariketen gogortasunak gorputza 
indartzea bermatzen du.  
 
 
PILATES  
 
Pilates-a burua eta gorputza elkar lantzeko entrenamendu sistema bat da. Entrenamendua, 
gorputzaren oreka mantentzeko eta bizkar hezurraren egonkortasuna eta tinkotasuna 
bermatzeko, barne aldeko muskuluen garapenean oinarritzen da.  
 
 
URETAKO GIMNASIA “ ACUAGYM” / GIMNASIA ACUÁTICA  “ACUAGYM”  
 
Uretako gimnasia, normalean lurrean egiten diren ariketak uretan egitean datza. Horrela, 
urak ariketa horiek bertan egitean ematen dituen onuraz baliatzen gara, hau da, besoetako 
ariketak, hanketakoak, gerrialdekoak, gorputz heziketan erabiltzen diren artikulazioak eta 
muskulatura, igeriketan eta gainontzeko uretako jardueretan erabiltzen diren ariketen gain.  
 
MEDITAZIOA, ERLAXAZIOA, MINDFULNESS  
 
“Mindfulness” hitza, gizakiak orainean egoteko,  eta orainean egon behar dela 
gogorarazteko duen funtsezko ahalmena da. Hau da, aldi oro orainera itzultzea da helburua.  
Mindfulness-ak honako onurak ditu:  
 

 Estresa gutxiagotzeko modu egokia da  
 Estresari lotuta dauden seinale fisiko eta psikologikoak gutxiagotzen ditu.  
 Ongizate orokorra hobetzen du.  
 Estresari lotuta dauden arazo psikikoak, psikologikoak, min kronikoa eta bertzelakoak 

tratatzen ditu.  
 
 
 

 



IRRISTAKETA  
 
El patinaje es una actividad cuya finalidad es que los niños y niñas aprendan a patinar 
mediante distintos tipos de ejercicios y juegos. Es una actividad muy divertida donde los niños 
y niñas aprenden a patinar mientras juegan.  
  
  


