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Enpresekin honako gai hauek landu 
dira: 
1. OLA planaren informazioa: 
epealdi baten amaiera eta beste 
baten hasiera, urte naturalen 
arabera funtzionatzen hasteko 
asmoa… 
2. Oarsoaldeko udalen aldetik 
jasotako laguntzaren balorazioa.  
3. Euskara Planean egindakoak eta 
egitekoak. 
4. Emunen zerbitzuaren 
balorazioa. 

 
G-30eko kudeatzailea, Pasaiako 
Udaleko euskara teknikaria, Maitane 
Iribar eta Ibon Usarralde elkartu 
ziren.  
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekotan dela… Ondo iruditu 
zitzaion. 

• Udalen aldetik jasotako laguntza 
egokia iruditzen zaio. 

• Epe motzera gestio plana langile 
guztiei aurkeztu eta hori 
inplementatzen hastea da helburua.  

• Beraien hitzarmena 2006/10/31n 
amaituko da eta jarraitzeko prest 
zeudela agertu zuten.  

• Emunek emandako zerbitzua egokia 
dela aipatu zuen eta batzuetan 
Emunek markatutako erritmora ezin 
iritsi ibili direla aipatu zuen. 

 
 

 
Mikel Rojo koordinatzailea, Xabier 
Apaolaza eta Ibon Usarralde elkartu 
ziren.  
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekotan dela… Ondo iruditu 
zitzaion. 

• Udalen aldetik jasotako laguntza 
egokia iruditzen zaio. 

• Orain arte itzulpenetan oinarritu da 
euskara plana. Egindako itzulpenek 
euskaraz zerbitzua ematea 
ahalbidetu dute. Epe motzera alor 
hauetan eragingo da: langileen 
formazioan eta Larrialdiak-ek 
ematen duen formazioaren 
eremuan. 

• Beraien hitzarmena 2006/06/31n 
amaituko da eta jarraitzeko prest 

itzua egokia 

 

zeudela agertu zuten.  
• Emunek emandako zerb

dela aipatu zuen. 

OLA Planeko enpresen 
balorazioa Enpresetako planen deskarguak 

 

 
 

Kalitate sistemako inprimakien euskaratzearen eta softwarearen 
jarraipena egin da; biak bideratuak daude. Euskara Batzordeko 
kideentzat gai hau oso berria da eta plan honen izaera berezi eta 
berritzailea kontuan izanik, trebakuntza saio bat antolatzea erabaki 
zen. Trebakuntza, enpresetako euskara planen eta soziolinguistikaren 
oinarrizko kontzeptuen gainekoa izan da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Koordinatzaileak: Joxe Luix Agirretxe 

 

 
 

 
 

Euskara Batzordean Trebakuntza Planaren balorazioa egin da 
ikasturte amaiera dela-eta. Asistentzia oso ona izan da ikasleen 
artean. Bestetik, datorren ikasturtean Trebakuntza Planerako deialdia 
nola eta nori egin adostu zen. Gainera, enpresako langile guztiei 
Euskara Plana eta Trebakuntza Planaren aurkezpena egin zitzaien 
Pasai San Pedroko kultur etxean eginiko ekitaldian, gerentea eta 
enpresako koordinatzaileetako baten parte hartzearekin. Honenbestez, 
planaren inplementazioan bete-betean murgilduko gara hemendik 
aurrera.  
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Koordinatzaileari Euskara Formazio saio bat emango diogu irailetik 
aurrera; hori da berarekin adostu duguna. Guztira 20 bat ordu izango 
dira eta edukiak, Mintzamena eta Soziolinguistika gaiek osatuko dute. 
Bien bitartean, hainbat dokumentu euskaratzen jarraituko dugu. 
Langile batekin departamentu batean egiteko asmoa genuen 
dokumentazioaren azterketa atzeratu da eta laster batean egitea 
espero dugu. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 
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balorazioa  
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Txus Alfonso, Xabier Apaolaza eta 
Ibon Usarralde elkartu ziren. 
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekotan dela… Modu berean 
datorren urtetik aurrera 
dedikazioa handitzeko asmoa 
dagoela azaldu zioten, baina 
oraindik ez zekitela Udalak hori 
lagunduko zuen edo ez. Beraz 
erantzun horren zain zeudela 
azaldu zioten. 

• Udalaren aldetik jasotako 
laguntza egokia iruditzen zaio. 

• Aurrera begira lantegirako 
Euskararen eskuliburua sortu nahi 
zutela esan zuen Xabierrek. 

• Emunek emandako zerbitzua 
egokia dela aipatu zuen 
Koordinatzileak. Halaber, OLA 
Planeko enpresen artean 
koordinazio handiagoa egon 
beharko lukeela gaineratu zuen. 

 

 
Kale neurketa bat egin dugu; emaitza 2004an izan genuen berbera 
izan da, %29ko erabilera. Pentsatu dugu Pin batzuk ateratzea 
euskararen kale erabileran gora egiteko. 13 bat lagunek eman dute 
izena eskoletarako, eta Euskaltegia mailaketa frogak egiten ari da. 
Euskal kantu afaria arrakastatsua izan zen. Euskara Plana 
erdaldunengana iristeko, laguntzaileen bileretan azaldu beharreko 
testua adosten ari gara. Euskararen eskuliburua sortu ala ez aztertzen 
ari gara. Uztaileko Euskara batzordean orain arteko helburuen betetze 
maila aztertu da. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 

 
 
Idazmena lantzeko 4 lagunetako talde bat hasi da eskolak hartzen. 
Tartean koordinatzailea eta idazkariren bat. Gainerakoan, behe 
urratseko taldea irailean hastea nahi dugu. Uztaileko Euskara 
batzordean helburuen betetze maila zehatz-mehatz aztertu da eta 
Kontseilu Errektorean horren deskargua emango da azkeneko astean.  

 
Ane Aldaraborda, Xabier Apaolaza 
eta Ibon Usarralde elkartu ziren. 
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekotan dela… Modu berean 
datorren urtetik aurrera 
dedikazioa handitzeko asmoa 
dagoela azaldu zioten, baina 
oraindik ez zekitela Udalak hori 
lagunduko zuen. Beraz erantzun 
horren zain zeudela azaldu 
zioten. 

• Udalaren aldetik jasotako 
laguntza egokia iruditzen zaio. 

• Aurrera begira Gestio Plana 
kudeatu nahi zutela esan zuen 
Xabierrek; horien artean, 
aipatzekoa, kale neurketa egiteko 
asmoa eta aldizkaria ateratzekoa. 

• Emunek emandako zerbitzua 
egokia dela aipatu zuen 
Koordinatzaileak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
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Euskara eskolekin jarraitzen dugu eta kalitate sistemako inprimaki 
berriren bat aldatu dugu. Euskara eskolen metodologia aztertu eta 
eguneroko lanarekin lotura handiagoa lortzeko zenbait aldaketa egitea 
erabaki da. Obretako hesietan jartzeko euskarazko segurtasun errotulu 
gehiago eskatu dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 

 
 
Web orria euskaratu dugu. Horrez gainera laster batean aplikazio 
informatiko bat ere euskaratzen hasiko gara. Ikasleak gustura daude 
euskara eskolekin. Uztaileko nominarekin batera berripaperaren 
hirugarren zenbakia argitaratuko dugu. Uztaileko Euskara batzordean 
orain arteko helburuen betetze maila aztertu da.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 

 
 
HPSko diru-laguntzetara aurkezteko kudeaketa lanez gain dendako 
errotulazio berrirako itzulpenak egiten ari gara eta itzulpenen kalitatea 
bermatzeko prozedura ezarri da. Planaren  lehen urtearen balorazio 
positiboa egin da eta beste urtebetez hitzarmena luzatzea erabaki da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 

 
 
 
 

OLA Planeko enpresen 
balorazioa 

 

 
 
Pilar Otegi, planaren kudeatzailea eta 
Emuneko Ibon Usarralde eta Maitane 
Iribar elkartu ziren. 
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekotan garela… askoz egokiagoa 
iruditu zaio urte naturaletan 
funtzionatzea.  

• Diru-laguntzak ondo baloratu zituen. 
• Epe motzera Pilarren formazioarekin 

eta enpresako inprimakiak 
euskaratzen jarraituko da. Bulegoko 
beste langile batzuen jardunean ere 
eragin nahi da.  

• Emunen zerbitzua ondo baloratu 
zuen. Azkenaldian berak kale egiten 
ari zela aipatu zuen. Planarekin 
aurrera egiteko asmoa adierazi zuen. 

 

 
 
Ferti Etxezarreta, Xabier Apaolaza eta 
Ibon Usarralde elkartu ziren. 
• OLA planari buruzko informazioa 

eman zitzaion: urte naturaletan 
funtzionatzeko asmoa, aurreko 
epealdia amaitu eta beste bat 
hastekoa dela… Modu berean datorren 
urtetik aurrera dedikazioa handitzeko 
asmo zegoela azaldu zitzaion, baina 
oraindik ez zekitela Udalak hori 
lagunduko zuen edo ez. Beraz, 
erantzun horren zain geratzen ginela 
azaldu genion. 

• Udalaren aldetik jasotako laguntza 
egokia iruditzen zaio. 

• Udazkenean 30 langile gehiago izango 
ditu SJLk. Horiek ere planean 
integratu beharko dira. Itzulpenak, 
formazioa, komunikazioa eta 
dinamizazioa izango dira lan ildo 
nagusiak.  

• Emunek emandako zerbitzua egokia 
dela aipatu zuen Koordinatzaileak.  

 

 
 
Planaren koordinatzailea Olatz 
Amonarriz eta Emunetik Ibon Usarralde 
eta Maitane Iribar elkartu ziren.  
• OLA planeko berrikuntzak azaldu 

zitzaizkion eta oso egokiak iruditu 
zitzaizkion.  

• Diru laguntzen balorazioa ona egin 
zuen. 

• Euskara Planaren balorazio ona egin 
zuen. Jarraitzeko asmoa agertu du, 
nahiz eta azken hitza kudeatzaileak 
duen.  

• Gustura agertu zen Emunen 
zerbitzuarekin.  
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