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Urtaroka argitaratzen dute, lau zenbaki 
urtean. 2006.urtean atera zen lehen 
zenbakia eta geroztik nominarekin batera 
banatzen dute. Orrialde bakarra du bi 
aldetara inprimatuta. Euskara batzordea 
arduratzen da berripapera egiteaz eta 
gaiak lantzeaz. Orokorrean elkarrizketak, 
etxeko berri eta euskara planaren berri 
emateko erabiltzen dute. 

ABB NIESSEN 

ALCAMPO 

SAN JOSE LOPEZ 

Enpresetan egiten diren berripaperak aurkeztuko dizkizuegu 
gaurkoan. Oso mota desberdinetakoak dira, bakoitza bere 
nortasunarekin.  

 
Alcampo Oiartzunen nominarekin batera 
informazio orri bat argitaratzen hasi dira eta  
langile guztiei banatu diete. Orri horretan 
euskara planaren berri eman diete langileei eta 
egindako ekintza aipagarrienak edo eta azken 

berriak argitaratuko dituzte. 

BARREN

N 

NIK ESAN hiruhilabetekaria da eta 
urtaroarekin batera argitaratzen 
da. Sailetako kideez osatutako 
lantaldeak prestatzen ditu 
aldizkariaren edukiak. Sail 
bakoitzean zabalkundeaz 
arduratzen diren pertsonak daude, 
eta inguruko lankideei eskura 
ematen dizkiete aleak. Tratatzen 
diren gaiak askotarikoak izan ohi 
dira; enpresako berriak, 
sukaldaritza eta osasuna, euskara 
planeko berriak, kirola-aisialdia 

eta bestelakoak. 

 NIK ESAN  
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ELDOTZ 

 
 

  

 
2009an hasi ziren berripapera 
argitaratzen. Lau zenbaki 
ateratzen dira urtean, urtaroarekin 
batera. Euskara batzordekideek 
lantzen dute, baseetan aleak uzten 
dira edo interesatuei eskura 
banatzen zaie. Gaiak orotarikoak 
izaten dira: lankideei 
elkarrizketak, euskara planaren 
berri, lehiaketak… orrialde bateko 
edukia izaten du, bi aldetara 

inprimatuta.  

 
Eldotz aldizkaria 2007.urtetik ari 
dira argitaratzen. Euskara 
batzordekoen artean banatzen 
dute lana eta urtean lau zenbaki 
argitaratzen dituzte urtaroarekin 
batera. Orrialde bakarra du bi 
aldetara idatzita, eta 
nominarekin batera banatzen 
dute. Ematen den informazioa 
elkarrizketak, euskara planaren 
berri, lehiaketak eta abar izaten 

da. 

UNE 

 
Berripaperak OLA planeko enpresetan 
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OARSOALDEA BA 
 

Hemendik urte bukaera artean, enpresako hizkuntza irizpideen neurketa egingo da, hurrengo ekintza zuzentzaileak adostu eta datorren urteko 
lehentasunak finkatzeko. Langileen formazioari begira, formazio plan pertsonalizatua martxan jarriko da eta horrekin batera, laguntza  eta 
aholkua jasoko dute eguneroko lanean dituzten zailtasun eta zalantzei erantzuteko. Langile guztiek sentsibilizazio saio bat ere jasoko dute, 
hizkuntzen eta euskararen erabileraren inguruan. Neurketen emaitzen ondoren, jarraitu beharreko pausoak zehaztuko dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 
 
SAN JOSE LOPEZ 

 

Hizkuntza irizpideak Kalitate Sisteman txertatzea adostu dute, eta beste edozein prozedurari egiten zaion jarraipen berbera 
egingo zaio; kalitateko arduradunak eman dio jada prozedura baten itxura. Urtea bukatzerako Departamentuetako bitartekariekin elkartu eta 2012ko Gestio 
Planerako erronkak adostuko dituzte; halaber, bi departamentutan hizkuntza irizpideak aurkeztea falta da, eta hori egin nahi dute urtea bukatzerako. 
Datorren urterako egutegiak euskarako lema batekin izango dira. Telefono hartzailearekin mintzamena lantzen ari dira. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Urte bukaerara begira, 2011ko Gestio Planean zehaztuta zetozen ekintzak gauzatzea izango da Oiartzungo Alcamporen helburua. 
Ekintza horien artean azpimarragarrienak bi dira: Zuzendaritzarekin bilera berri bat egingo da, hartutako konpromisoei jarraipena 

egin eta garapen txikiena izan dutenak indartzeko; eta Udaleko eta eskualdeko teknikariekin bilera egingo dugu planaren barruan egindako urratsen berri 
emateko. Horietaz gain, bezeroentzako formulario eta informazio-orri guztiak euskaraz ere jartzeko lanekin amaitu nahi dute eta megafoniaz ematen diren 
mezuak sinpleago jarriko dituzte, informazioko langileei lana errazteko. "Nirekin euskaraz egin dezakezu" ikurraren erabilera zabaltzeko ahalegin berezia ere 
egingo dute. 
 

 

EMUNeko teknikaria: Aritz Enparan 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 
 Kalitateko arduradunarekin elkartu ostean, hainbat dokumentazio normalizatzeke dagoela ikusi dute, 
eta plan labur bat egin dute dokumentu garrantzitsuenetatik hasita. Modu berean, euskaraz on line 

ikastea, eta tutoretza laguntza ematea aztertzen ari dira, eta horiekin lotuta, mintza tratuak ere egitea langile euskaldun eta erdiko maila dutenen artean. 
Urtea bukatu bitarte, oraindik betetzeko dituzten helburu eta ekintzak martxan jartzea landu nahi dute. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A.  
 

" Udazkenari hasiera emateko, Niessenen lehenengoz, argazki lehiaketa antolatu du bertako Euskara Batzordeak. Denera 25 argazki 
aurkeztu dira eta orain enpresako langile guztiek izango dute aukera gehien gustatu zaizkienei botoak emateko. Bestalde, NIK ESAN taldeak lanean jarraitzen du: 

udazkeneko zenbakia argitaratu berri dute eta hasita daude negurako edukiak zehazten ere...Argazki lehiaketa bukatu ondoren "Mintzalaguna" izeneko 
egitasmoarekin hasi nahiko lukete. Honen berri hurrengo OLAkarian emango dugu. 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 TAJO 
 

Bitartekariekin bilerak egiten jarraitzen dute eta ideia nagusia 2012ko Gestio Plana osatzea eta bitartekarien funtzionamendua zer 
nolakoa izango den azaltzea da, ia gehienekin elkartu dira dagoeneko. Bestalde lau lagunek izena eman dute euskaraz on line ikasteko eta mintzapraktika 
lantegian lantzeko. Azkenik, Tajora egokitu dituzte ENOak eta Kontseilu Errektorean aurkeztuko dira oniritzia emateko. Urtea bukatu bitarte fabrikazioan 
erabiltzen duten programa bateko pantailazoak euskaratzen ere saiatuko dira. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 


