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 Enpresetako planen deskarguak 
 
● OLA planaren balantzea 
egin du Emunek. Bertan, 
lehenik, 2003-2005 
urteetako atzipen lanaren 
balorazioa jaso da eta, 
ondoren, orain arte, OLA 
planean, enpresa 
bakoitzak izan duen 
bilakaera. 
 
 
Atzipen lanaren 
balorazioari dagokionez, 
alde batetik, 
kuantitatiboki baloratu da 
eta Lezo, Oiartzun eta 
Pasaiako zenbat enpresa 
landu diren zehaztu da. 
Kopuruaz gain, ze 
erantzun jaso den, 
enpresaren langile 
kopurua zein den eta zein 
sektoretakoa den zehaztu 
da. Bestalde, 
kualitatiboki 
baloratzerakoan, atzipen 
lana nola egin den 
zehazten da; aurrera 
eramandako ekintzak, 
erabilitako baliabideak…  
 
OLA planeko enpresen 
bilakaerari dagokionez, 
enpresak OLA planean 
noiz sartu ziren eta gaur 
egun zein egoeratan 
dauden zehazten da. 
Bestalde, denbora 
honetan enpresa 
bakoitzean aurrera 
eraman diren ekintzei 
buruzko laburpen bat 
jasotzen da. 

 
 
 

OLA planaren 
BALANTZEA (2003-2005) 

 
 
 

 
 
Kalitate prozedurak onartu dituzte eta behin behineko Euskara Batzorde 
bat sortu dugu, Giza Baliabide arduraduna, Kalitate arduraduna, euskara 
saileko arduraduna  eta Emuneko teknikariak osatua, kalitate sistemaren 
ezarpenean laguntzeko. Lehen lana kalitate sistemako zenbait inprimaki 
euskaratzea izan da, orain prozeduretan ezarritako hizkuntza irizpideen 
jarraipena egiteko adierazleak lantzen ari gara. Gainera, ordenagailuetan 
euskarazko softwarea ezartzeko proposamena egingo zaie langileei eta 
planaren ardura nagusia giza baliabide eta kalitate arduradunek dutela 
zehaztu zen, hasieratik plan honek izango dituen berezko ezaugarriak 
finkatzeko helburu garbiarekin. Lana errazte aldera, kalitate sisteman 
jasotzen diren hizkuntzaren gaineko arauen bilduma prestatuko du 
teknikariak, euskararen gida moduko bat. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Koordinatzaileak: Joxe Luix Agirretxe 

 
 

 
 

 
 

Lehen Euskara Batzordea egin genuen. Bertan, euskara planak oro har 
zer diren azaldu, OLA plana zehatzago aurkeztu, diagnostikoa aurkeztu, 
AMIA kontrastatu eta euskara teknikariekin adosturiko ekintza-plana 
aurkeztu genien. Gerentea beste begiratu bat ematekotan geratu zen eta 
bere erantzunaren zain gauden bitartean Pasaiako Udalean aurkeztu 
behar duen memoriarekin jarraitzen dugu lanean. Euskalduntze 
klaseetara joaten diren ikasleentzat kontratua aurkeztu genion gerenteari 
eta honek lege aholkulariekin kontsultatu bitartean zain gaude. 
Donostiako Udalaren diru-laguntzen gaineko informazioa eman diogu 
koordinatzaileari ikasle donostiarraren eskaria bideratu dezan. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

2003-2005eko 
balantzea.doc
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Web orria euskaratu dute; oraindik integratze fase batean egonik ere, 
badago euskaraz ikusteko aukera. 
(http://www.larrialdiak.net/orriak/aurkezpena.html). Gainerakoan itzulpen 
lanekin aurrera, hainbat laneko prozedura, eta erdaraz duten beste 
hainbat dokumentazio euskaratzen. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 
 

 
  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

Euskara Eskolen Plan integral bat egin nahi dugu urte guztirako; beraz, 
hainbat aurrekontu eskatzen ari gara. Halaber ikasleen aurreko 
ikastaroen balorazioak aztertu ditugu, aurrera begira hobetzeko. 
Gainerakoan kale neurketa egiten ari gara Plantan. Euskarara itzulpen 
automatikoa egiten duen Softwarea erosiko da; baina, lehenik, hainbat 
itzulpen lan eman beharko diogu aplikazioari, egin den lanetatik abiatuta 
egiten baititu itzulpenak. Amaitzeko “euskara egunez egun esaldiz 
esaldi” Habeko agendak jarri dira lantegiko batzar areto guztietan. 
Helburua jendeak ohiko esaldi sinpleak ikastea da. Euskara Plana Erdal 
hiztunengana iristeko hainbat gogoeta egiten ari gara.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 
 

 
 
Euskara Eskolak antolatu nahi dira lantegian, beste enpresa batzuetako 
esperientzien berri emanez. Horrez gainera 2006rako Euskara Plana 
kudeatzen hasi nahi dugu. Nabarmentzekoa den beste kontu bat zera 
da, Euskara Teknikariak Euskara Plan intentsuago bat zer den azalduko 
duela; beraz, horrekin lotuta ere gogoeta egin nahi da; agian gauza 
gehiago landu ditzakegu planaren barruan.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
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PSren 2004ko 
irulaguntzen LIKIDAZIOA

 
 
 

 
● ELA eta LAB 
sindikatuetako 
eskualdeko arduradunekin 
izandako bileran 
enpresatan sinatuko diren 
Enpresako Itun edo 
Paktuetan eragitea 
erabaki zen. Eskaeren 
orrian edo plataforman 
puntu bat gehitu da non 
enpresari OLA planean 
sartzeko eskaera egingo 
zaion. 
 
 

ELA eta LAB sindikatuekin
bilera 

Enpresako Ituna.doc

 
 
Enpresa gehienetan 
oraindik zabalik dago 
hitzarmenak sinatzeko 
prozesua.  
 
Apirila bukaeran beste 
bilera bat egingo dugu 
ekintza hau baloratzeko 
eta ekintza berriak 
finkatzeko. 
 
 
● SALVA enpresarekin 
ahalegin berezi bat egin 
nahi da. Enpresa honetan 
ere hitzarmena sinatzeko  
epealdia ireki dute eta 
horixe aprobetxatu nahi 
da enpresa OLA planean 
sartzeko eskaera 
bideratzeko.  

http://www.larrialdiak.net/orriak/aurkezpena.html
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Gerente aldaketa izan da enpresan eta berarekin hitzordu bat lotu 
nahian gabiltza, koordinatzaileak ez baitu lortzen. Hitzarmena sinatu, 
OLA aurkeztu eta berarekin aurtengo lanak zehaztu bitartean, Emunen 
glosategia ezarri diegu, eta itzulpenekin jarraitzen dugu, oker zeuden 
errotuluak zuzentzeko eta errotulazio finko berrirako. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Itxaso Otegui 

 
 

 

 
 

Kalitateko arduradunarekin bilera egin dugu, sistema ezagutu eta 
hizkuntza kontuetan zer egin dezakegun aztertzeko. Bulegokoek 
interneteko hiztegiak erabiltzeko irudi-txantiloia egin dugu eta 
koordinatzailearen trebakuntzarekin darraigu. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 
 

 
 
Urtea hasi zenetik Euskara Batzordea biltzeko zailtasunak izan badira 
ere, azkenik lortu da bildu eta hainbat kontu lotzea: Euskara Planaren 
berri emango duen aldizkaria lotu du, eta apirilean nominarekin batera 
banatuko da, Euskara Eskolak ere antolatu ditugu. Hemen ere, ideia, 
modulu labur batzuk ematea da; Eskolek arrakasta izan duten beste 
esperientzia batzuen berri eman da Batzordean, sartzen duten 
denboraren erdia lantegiaren kontura joango da, gainerako 
formazioarekin egiten den bezala. 2006ko Plana kudeatzen ere hasi gara, 
eta azkenik uda aldera inplementatu nahi den programa informatiko 
batean euskara sartzen saiatuko gara, aukerak izan, bai baititu.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 
 
 
 
● Otsailaren 28rako 
aurkeztu ziren OLA 
planeko enpresa guztien 
2005eko dirulaguntzen 
zuriketak.   
 
 
Enpresa guztietan lortu 
da aurrekontuaren %100a 
justifikatzea. 
 
 
Urte amaiera arte itxaron 
beharko da ebazpenak 
ezagutzeko.  
 

2005eko dirulaguntzen 
zuriketa 
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Lehen euskara batzordea egin dugu: euskara planak zer diren azaldu, 
Oarsoaldea SA zer den azaldu eta OLA plana aurkeztu zitzaien, Euskara 
Batzordea trebatzeko asmoz. Gainera, Alcampoko hizkuntza 
diagnostikoa aurkeztu eta AMIA kontrastatu genuen. Lan kontuengatik 
bilera laburrak egin behar ditugu eta aste honetan Euskara 
Batzordearekin berriz elkartuko gara ekintza planaren proposamena 
aztertzeko. Euskara Batzordea sekzio buru bat (euskara planaren 
koordinatzailea), giza baliabideetako langile bat, kartelak egiteaz 
arduratzen den langile bat, administrari bat eta kutxetan lan egiten duen 
langile batek osatzen dute. 
 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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