
 OLA planeko enpresen agerkaria 

1 

 

2011ko apirilaren 13an  
36. zk. 

 

 

 
  
 

 

Lanbide Heziketako lantokiko praktikak euskaraz 

Oarsoaldean 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Berrikuntzak Olakarian 
 

Aurrera begira: 
2009-10 ikasturteko esperientzia pilotuaren emaitzak eta ondorioak 
proiektuko partaide izan zen Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzaren bidez Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dira batetik, 
eta Oarsoaldeko udalek eta Don Bosco ikastetxeak aztertu dituzte 
bestetik. Eusko Jaurlaritzak har litzakeen erabakien kaltetan gabe, 
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak eta Don Bosco ikastetxeak 
proiektuarekin aurrera egitea erabaki zuten. Hala, esperientzia 
pilotutik ateratako oinarrizko metodologia aplikatuz, euskarazko 
praktikak eskaini dituzte horretarako prest zeuden eta baldintzak 
betetzen dituzten enpresetan.  
Don Bosco ikastetxeak, berez, Beratik hasi eta Oñatira arteko 
erradioko 150 bat enpresarekin du harremana ikasleak praktikak 
egitera bidaltzeko helburuarekin. Hasteko, ordea, Oarsoaldea, 
Bidasoa Beherea eta Donostiako enpresak hartu dira kontuan. 
Helburua, 65-70 enpresako unibertso horretan, urtero praktikatarako 
ikasleak hartzen dituzten enpresetan eragiten joatea da. Ikasleak 
praktika aldia euskaraz egin ahal izateko baldintza, testuinguru eta 
bitarteko egokiak izatea da helburua. Urtez urte enpresa kopurua eta 
horrekin batera praktikak euskaraz egingo dituzten ikasleen kopurua 
ere handitzen joatea bilatzen da. 
Aurtengoa, bigarren ikasturtea: 
2011 urtarrilean 2010-11 ikasturteko praktika aldia prestatzen hasi 
ziren Oarsoaldeko Euskara Batzordea eta Don Bosco ikastetxea. 
Hitzarmen bat sinatuko dute hiru aldeek -udalek, Don Boscok eta 
enpresa bakoitzak-  eta ondorioz, 7 enpresatan une honetan praktikak 
euskaraz gauzatzen ari dira Don Boscoko D ereduko 10 ikasle. 7 
enpresa horietatik bi berriak dira eta gainerakoak esperientzia 
pilotuan parte hartutakoak, eta beraz, baldintzak sortzeko esku-
hartzea izan dutenak.  

 
Gure egunerokoan lan-mundua aldatzen doan moduan, gure OLAkaria 
ere aldaketaz josita dator oraingoan. Aldaketa nagusia enpresa berrien 
eskutik dator, izan ere, orain arteko enpresez gain, Lanbide Heziketako 
lantokiko praktikak euskaraz egiteko ikasleak hartu dituzten enpresek 
ere izango dute lekua haien egitasmo, aurrerapen eta planak azaltzeko. 
Zazpi enpresa dira proiektuan parte hartzen ari direnak: ABB Niessen, 
Inasmet-Tecnalia, Papresa, Easo Motor, Lurauto, Elster-Iberconta eta 
Txingura. Denak ere arlo ezberdinetakoak baina berean euskarari leku 
handiagoa egiteko prest. 
Ongi etorri bada lan-munduan ere euskaraz garatu, pentsatu, aritu eta 

jardun nahi dugun guztion eskutik! 

 
 
Aurreko zenbaki batean aurkeztu genuen “Oarsoarrak” 
komunitatean lan-mundua ordezkatzen duen Arantxa 
enpresaria. Hemendik aurrera bera ere izango dugu 
OLAkariko partaide eta ordezkari. Oarsoaldeko Euskara 
Batzordeak sortutako web gunea duzue. Komunitate 
honen berri zabalago izan nahi baduzue, beheko 
estekan klikatu eta ikusiko duzue!  

www.oarsoarrak.net  
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Enpresako power point aurkezpena euskaratu dute, eta DVD korporatiboa euskaratzekotan bazeuden ere, horrek  
aldaketa dezente behar du eta itxaron egingo dute horiek burutu arte. Informatikariek mezu asko bidaltzen dituzte 

denentzat, eta haiekin bildu ondoren lortu dute horiek euskaratzea. Bestalde, Departamentu guztietara iriste aldera bilerak egiten ari dira,  
departamentu buru eta bitartekarien artean, helburua: euskara planen historia azaldu, zer nahi duten, zertan ari diren, eta hizkuntza 
irizpideen zabalkundea nola egin departamentuan azaltzea; halaber, departamentuan zein beste helburu landu aztertuko dute. Lehen hitzorduak  
finkatzen ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  
Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

 
 
 
 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Alcampoko kartel finkoak euskaraz ere jartzen hasiak dira, markaren 30. urteurrena betetzea arrazoi hartuta, dendaren 
itxura eta leloa aldatzen hasiak baitira. Horrela, aspalditik zeuden kartel finko asko poliki-poliki irudi berrira egokitzen 

ari dira, eta abagunea aprobetxatuz, dendara etortzen diren kartelak ele bietan jasotzea lortu da. Jarraipen estua egin behar zaio gai honi, eta 
inprimategikoekin koordinazio handia eskatzen du (baita Irungo dendarekin ere). Datozen hilabeteetan dendako paisaia asko aldatuko da eta 
euskararen presentzia bermatzea lortuko dutela uste dute. Bestalde, 2010ean zuzendariek hartutako konpromisoak gainerako langileei 
jakinarazteko bilera egitekotan dira. Apirilaren lehenengo astean egitea aurreikusita dago eta helburua da konpromiso horiek betetzeko langile 
guztien inplikazioa lortzea. 
 
 

 

EMUNeko teknikaria: Aritz Enparan 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

 Euskaraz funtzionatuko duten lantaldeak antolatu nahian dabiltza, nolabaiteko arnasguneak 
izango direnak: hori guztia lotzeko batzorde bat osatu dute, eta zer nolako izaera izango duten 

definitzen ari dira. Gainerakoan, hiztegi terminologikoa banatu zaie langile guztiei eta arrakasta handia izan du; bakarren batek erabili duela ere 
entzun dute. Hiztegi horretan, besteak beste, gaixo eta sanitarioen arteko ohiko harremanak daude, bai eta administrazioko telefonozko 
harremanak ere. Laster batean mintza saioak berriro martxan jartzea aztertzen ari dira. 
 

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

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

2010 bukaeran egindako hausnarketa dela eta, ABB-Niessenen aldaketa dezente izan dute urte hasiera honetan. Alde batetik,  
hiru hilean behin ateratzen den NIK ESAN aldizkariari itxura berria emateko lanetan dabiltza eta aldizkari hori edukiz hornitzeko 
lan talde bat sortu da enpresako arlo ezberdinetako langileek osatua. Bestalde, tailerrean eta bulegoetan euskararen erabilera/motibazioa  
areagotzeko zituzten lan taldeak indartzen ari dira; lan talde horietan aurten landuko diren gaiak honako hauek dira: konpromiso pertsonalak,  
auditoria eta idatzizko dokumentuak. 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

 TAJO 
 

Pertsonal saila eta koordinatzailearen artean harremana egongo da urtean zehar euskara normalizatzeko; lehen bilera 
dagoeneko egin da, eta hainbat helburu zehaztu dira bertan: besteak beste, harrera plana euskaratzea. Bien bitartean 

departamentuetako ordezkariekin hitzorduak zehazten ari dira haien gunean zein urrats egin aztertzeko. Berriro ere lan tresnak euskaratze aldera, 
kolektiboari ofimatika euskaratzeko aukera eskaini zaio. Autoikaskuntzako tutoretzek aurrera jarraitzen dute. Azkenik, Tajoko langileek Korrikarako 

kilometro bat hartu dute. 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
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Praktiketarako ikasleak hartu dituzten enpresen berri 

 

 
 

Kontadore elektronikoak egiten dituen enpresa da. 
Errenterian dago egun eta esperientzia pilotuaren 
sustatzaile nagusietako bat izan zen gero praktikak 
egitera joateko ikaslerik ezean esperientzian parte hartu 

gabe geratu bazen ere. Aurten berriz ere gaiari helduz, elektronika 
alorreko ikasle bat hartu du praktikatan. Harrera esku-liburua sortu da. 
 

 

Errenterian kokatutako burdindegi-
galdarategia da. Berez enpresa nahiko 
euskalduna izateak eta hainbat eginkizun 
eta material euskaraz gauzatu edo izateak 
gauzak erraztu ditu proiektuan berria 
izanagatik. Galdaragintza zikloko ikasle bat 

hartu du. Harrera esku-liburua eta errotulu batzuk itzuli dira. 
 

Donostiako Miramon teknologia parkean 
dagoen enpresa da. Kimika alorreko lanak eta 
ikerketak burutzen dituena. 2009-10ean 
gauzatutako esperientzia pilotuan parte hartu 

zuen honek ere eta ikasle bat hartu zuen metalografia alorrean. Aurten 
ere kimika alorreko analisia eta kontroleko ikasle bat hartu du. Arlo 
horretan kokatutako kartelak eta lan-jardueren zerrenda euskaratu dira. 
 
 

BMW eta Mini autoen automozioko 
enpresa da, kontzesionarioa eta 
tailerra. Oiartzungo enpresa hau ere 
2009-10ean gauzatutako esperientzia 

pilotuan parte hartu zutenen multzokoa da. Esperientzia 
piloturako 3 ikasle hartu zituen mekanika alorrean. Aurten ere 
ikasle bat hartu dute baina karrozeria alorrean. Segurtasuneko 
kartelak eta BMWren erreminta bereziei dagozkienak aldatu 
dira. 

 
Errenteriako erdigunean dagoen papergintza 
enpresa handia da. 2009-10ean gauzatutako 

esperientzia pilotuan parte hartu zuen eta 6. makinan, esku-hartu 
zen baldintza egokiak sortze aldera. Esperientzia pilotuan 
mantenimendurako bi ikasle hartu zituen eta aurten ere beste 
horrenbeste hartu ditu. Harrera eta prebentzioko esku-liburuak itzuli 
dira. 

Ford autoen kontzesionario taldeko kide da 
Oiartzungo enpresa hau. 2009-10ean 
gauzatutako esperientzia pilotuan parte 

hartu zuen eta automozioko  3 ikasle hartu zituen praktikak 
egiteko. Aurten ere automozioko beste hiru ikasle hartu ditu. 
Errotulu bat aldatu da. 
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Osagai elektrikoak, etengailuak, entxufeak eta honelakoak egiten dituen Oiartzungo enpresa da. 2009-10ean 
gauzatutako esperientzia pilotuan parte hartu zuen. Aspaldidanik dihardu, hala ere, euskarari lekua egiteko lanean. 
OLA planean sartuta dagoen enpresa da eta beraz euskara plana du 2003az geroztik. Euskara plana izateak asko 

erraztu du praktika aldia euskaraz egin ahal izatea. Enpresaren mantenimendu sailean hartzen dituzte ikasleak praktikatan. 
Esperientzia pilotuaren baitan ikasle bat hartu zuen praktikak euskaraz egiteko eta aurten beste ikasle bat hartu du. Harrera esku-
liburuan moldaketa batzuk egin dira. 

 

 
 
 
 
 
 
 


