
ENTRENAMENDU AUTONOMO GIDATUA
MyClub Matrix entrenamendu-edukien garapen bat da, ebidentzia zientifikoan oinarritua, eta 
bere barruan hartzen ditu instalazioko bezeroak eskatu ohi dituen eta eskatu ditzakeen helburu 
estruktural eta funtzionalak. 

Lehenik, aztertu dute kirol instalazio bateko erabiltzaile-tipoek zer helburu eskatu ohi dituzten 
gehien eta, ondoren, entrenamendu-eduki hauek garatu dituzte. Azkenik,  MyClub Matrix-ek 
eduki-blokeak egituratu ditu helburu horien inguruan.

Eduki-bloke bakoitza ziklotan banatuta dago eta ziklo horiek bezero-tipoen esparru osoa hartzen 
dute: esperientziarik ez duen hasi berritik bezerorik adituen eta aurreratuenera arte. Hala, eduki-
bloke bakoitzerako 40 asteko proposamen global bat egiten da. 

Proposamenaren ezaugarrietako bat honako hau da: saioetako fitxak formatu fisikoan daude, 
horretarako espresuki diseinatutako artxibo-sistema batean.

Proposamenaren  filosofíak,  bestalde,  lau  kontzeptu  hauek  ditu  oinarri,  funtsezkoak  bezain 
zailak lortzen: 

- Erraza: Prozedura praktiko konplexutik urrun.
- Gidatua: Teknikoak aurretik ebaluazioa egiten du eta etengabe aholkatu gero. 
- Funtzionala: Lan autonomoa da eta ordutegi bati lotu gabe.
- Pertsonalizatua: Bezeroaren behar espezifikoak kontuan hartzen dira.

Hauexek dira proposamenaren berezitasunak:

- Saioen  fitxak,  formatu  fisikoan,  prozedura  garbi  adierazita  eta  helburuen  arabera 
orientatuta:  helburu  estrukturalak,  estetikoak,  funtzionalak  edo  errendimenduari 
begirakoak.

- Irizpide garbiak bezero bakoitzari eduki-bloke batean dagokion maila izendatzeko.
- Edukien arteko bateragarritasuna, behar bezala jarrita eta prozedura adierazita.  Hala, 

bezero  batek  saio  berean  bloke  desberdinetako  edukiak  landu  ditzake,  adibidez, 
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- Aurrerapenen  ebaluazioa:  MyClub Matrixek  testak  eta  baloratzeko  bideak  dauzka, 
batetik,  lortutako  aurrerapenak  modu  objektiboan  neurtu  ahal  izateko  eta,  bestetik, 
baloratzeko ea entrenamenduak balio ote duen nahi diren ondorioak lortzeko.  

- Ariketen arteko baliokidetza. Hauxe da proposamen honen punturik indartsuena, baita 
alderdirik  berriena  eta  garatzen  zailena  ere.  MyClub  Matrixek  baliokidetza-taula 
batzuk  garatu  ditu,  alderdi  anatomikoak,  neuromuskularrak,  mekanikoak  eta 
metabolikoak oinarritzat hartuta, eta helburua da ariketen arteko baliokidetza errealak 
finkatzea.  Horrela,  erabiltzaileak  saioak  egiteko  garaian  ariketa  desberdinen  artean 
aukeratu dezake eta bermatuta dauka helburuak lortuko dituela. 

- Azpimarratu  behar  da,  azkenik,  eta  horrek  ez  du  esan  nahi  aurrekoek  adinako 
garrantzirik ez duenik, proposamen hau egiteko luze eta zabal aztertu direla aurkikuntza 
zientifikoek  egin  dituzten  ekarpenak  entrenamenduari  aplikatutako  fisiologiaren 
alorrean.  Horrela,  ondorengo  hauek  nabarmentzen  dira,  batik  bat:  malgutasuna  eta 
berregokitze funtzionala entrenatzeko proposamenak, berriak eta benetan erakargarriak
 baitira; eta gantz-pisua galtzeko eta gihar-masa irabazteko entrenamendua.




