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Joan den apirilean Pasaiako Portuko agintaritzan kalitateko eta hizkuntza 
normalizaziorako lanpostu berria atera zuten. Lanpostu horrek, kalitateko gaiak 
lantzeaz gain, euskararen normalizaziorako alorra ere izango du garatzeko.  
Pasaiako Portuak duen estrategikotasuna kontuan izanda,  berri pozgarria da  
euskararen arloa garatzeko lanpostua sortu izana.  
  
 

 

 

Pasaiako portuan euskara teknikaria  
 
Honako hauek izan dira enpresak hautatzeko kontuan hartu diren irizipideak: 
 

• urtero-urtero praktikak egiteko ikasleak izaten dituzten enpresak 
• ikasle bat baino gehiago izaten dituzten enpresak 
• Don Boscorentzat duen garrantziagatik, Automozio alorreko ikasleak 

izaten dituzten enpresak 
• geografikoki Oarsoaldea eta Irun, Hondarribia eta Donostia inguruan 

kokatuta dauden enpresak. 
 

Enpresa bakoitzeko praktiken izaera eta praktikak euskaraz egiteko egoerara 
iristeko zein behar dituzten aztertu da. Diagnostiko hau dagoeneko egina dute 
eta orain enpresa bakoitzarentzako plan pertsonalizatua diseinatzen ari dira 
egin beharreko urratsak zehaztu eta egutegi batean kokatzeko. Plana 
printzipioz 2009ko apiriletik 2010eko uztailera bitartean gauzatuko da. 
 
Hautatutako enpresa sortari esperientzia pilotuan parte hartzeko proposamena 
egin zitzaion, eta hauek izan dira proiektuan parte hartuko duten enpresak: 
 

• Elster-Iberconta SA –Errenteria 
• Inasmet Fundazioa – Donostia Miramon 
• Easo Motor SA – Oiartzun  
• Asea Brown Boveri, SA (Niessen) – Oiartzun 
• Lurauto (Gipauto) SA – Oiartzun 
• Papresa SA – Errenteria 
• Centrauto Guipúzcoa SL – Oiartzun 
 

Animo beraz proiektu interesgarri honetan lanean dabiltzan guztioi! 

Oarsoaldeko hainbat enpresatan praktikak euskaraz 
 

Oporren bueltan 

Udako oporrak hementxe ditugu eta Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuan ere abuztuan  
oporrak izango ditugu. Irailean izango gara berriz ere bueltan eta orduntxe izango 
dugu berriz elkarren berri. 
 
Asko gozatu oporretan eta euskarari beste bultzada bat emateko gogotsu 
bueltatu! 

Udan ere euskaraz! 
 

 
Duela hilabete gutxi lantokiko praktikak euskaraz egiteko esperientzia pilotua 
jarri da martxan Oarsoaldean.  
 
Helburua da Lanbide Heziketako ikasketak D ereduan egin dituzten ikasleek 
eta hala nahi duten guztiek enpresetako praktikak euskaraz egin ahal izatea, 
ahal dela 2009-2010 ikasturtean. 
 
Irizpide batzuen arabera hautatutako enpresa multzo bati bertan praktikak 
euskaraz egiteko aukera ematea eskaini zitzaion.  
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Euskara batzordea euskararen erabileraren neurketa egiten ari da enpresan. Hizkuntza politikaren eskuliburua hartu eta irizpideak banan-banan 
zein egoeratan dauden aztertzen ari dira. Honela enpresaren egungo egoeraren diagnostikoa izango dugu eta baita adostutako hizkuntza 
irizpideen gaur egungo betetze maila zein den. Irailean bukatuta izatea espero dute eta neurketak emandakoaren txostena prestatuko dute. Hori, 
ekintza zuzentzaileak prestatzea eta datozen urte edo hilabeteetarako lehentasunak finkatzeko lagungarri izango da.   
 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Euskara Batzordean hizkuntza irizpideei beste buelta bat eman, eta halako laburpen bat egin dugu Administrazio Kontseiluan 
aurkeztu ahal izateko. Modu berean planteatuko dena da, behin onartu ondoren Kalitateko arauen barruan sartzea; auditatu hala 

ere Euskara batzordetik egingo da, eta ekintza zuzentzaileak arduradunekin adostu nahi dira. Orain arteko helburuen betetze maila %26koa izan da; kontuan 
hartu behar da hainbat helburu, onartzeke dauden hizkuntza irizpideekin lotuta daudela.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen dekretuan hainbat errotulu eta publizitate aurkeztu dugu euskaraz ere jartzeko. Errotulazio 
finkoa eta bertan egiten diren errotuluak euskaraz eta gaztelaniaz ateratzen ari dira, alorrez alor egiteko asmoa dute. Bestetik 

iraila partean euskarazko formazioa eskaintzeko asmoa dute langileentzat eta hori lantzen ari dira.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

Ohar tauletako hainbat dokumentazio euskaratu dugu. Euskara Batzordean urte erdiko 
Gestio Planaren betetze maila kuantitatiboa eta kualitatiboa aztertu dugu: kuantitatiboa 

%33koa izan da. Maila kualitatiboan esan behar da, helbururik potoloenak betetzen ari direla, baina plana denengana iritsi behar dela. Azken puntu honekin 
lotuta aldizkari bat argitaratu nahi dute langileentzat. Motibazio saio gehienak eman dira eta irailean amaituko dira. Larrialdiak Talderako Hizkuntza irizpideak 
Kontseilu Errektorean onartu dira.  

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Sail ezberdinetako 20 langilek erabilera konpromisoak hartu dituzte. Ekimen honen helburua euskararen erabileran eragitea da. Lau 
hilabetetan zehar hartutako konpromisoei jarraipena egingo zaie, eta jarraipen epea amaitzen denean ebaluazio kualitatiboa jasoko da.  

Bestalde, Worfast itzulpen memoriari bultzada eman nahi zaio; orain artean egindako hainbat itzulpenekin memoria betetzen hasi gara.  
Azkenik, zuzendaritzak otsailean onartu zuen Euskararen Liburuxka argitaratuko da uztailaren amaieran; liburuxka honek enpresako hizkuntza irizpideak 
jasotzen ditu.  
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

 

 TAJO 
 

Euskara Batzordean Planaren urte erdiko betetze maila neurtu da, eta helburuen betetze maila %26koa da. Egindakoen artean  
Batzar Nagusia euskaraz egin dela aipatu behar da. Orain arteko Euskararen Gestio Planaren betetze maila Kontseilu Errektorean 

aurkeztuko da. Bestalde Euskara Batzordean jende berria sartu da, hain zuzen ere Kontseilu Sozialeko ordezkari bat. Udaren ostean diagnostiko berria egin nahi 
dute lantegian, eta motibazio saioak eman nahi dituzte langileen artean. Azkenik web orria euskaratzeko lanetan ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


