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Diagnostikoa eta Plan
Estrategikoa
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Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa

1. SARRERA
Ensanche 21 Zabalguneak aholkularitza eskatu zion Gasteizko IKAri elkartean
euskarak duen presentzia handitzeko asmoz.
Euskara nola indartu zehazteko, hau da, elkartearen zein arlotan eragin daitekeen eta
lehentasunak zein izan daitezkeen erabakitzeko, Gasteizko IKAk, batetik, egungo
egoera aztertu du parametro estandar batzuei jarraituz; eta, bestetik, Elkarteko hainbat
arduradun eta langile elkarrizketatu ditu. Lan horren emaitza da eskuartean duzuen
txosten hau; bertan elkartean euskarak gaur egun duen egoeraz gain, erabilera
areagotzeko eta Euskara Plana ezartzeko orduan baliagarriak izan daitezkeen
irizpideak eta urratsak zehazten dira.

Euskara Plana ezartzeko hauek dira jarraitu beharreko urratsak:
1. Egoeraren diagnostikoa eta datozen hiru urteetarako Plan Estrategikoa egin.
2. Euskara Plan zehatza diseinatu.
3. Plana ezarri.
4. Ebaluazioa eta jarraipena egin.

Txosten hau lehenengo urratsari dagokio, hau da, egoeraren diagnostikoa eta datozen
hiru urteetarako Plan Estrategikoa egiteari.
Helburu nagusi horrekin batera, bigarren mailako beste helburu batzuk ere zehaztu
ditugu:


Indargune

eta

ahulgune

esanguratsuenak

antzematea.

Behin

horiek

antzemanda, ahaleginduko gara indarguneak sendotzen, eta, batez ere,
ahulguneei aurre egiteko bideak zehazten.


Ahalik eta elementu objektiboenak edukitzea Elkartean Euskara Plana edo
euskararen egoera hobetzeko ekintzak bultzatzeko.



Egoeraren jarraipena egitea.

Diagnostikoa osatzeko, 2017ko irailean zehar, Ensanche 21 Zabalguneko datu
kuantitatiboak zein kualitatiboak jaso dira; horretarako, hiru bide erabili ditu Gasteizko
IKAk: galdetegiak, elkarrizketak eta behaketa.


Galdetegia: langile guztiek bete dute, eta beraren bidez, hizkuntzaren
ezagutzari eta laneko erabilerari buruzko datuak eskuratu ditugu; Arlo eta

2

Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa
lanpostu bakoitzeko barneko eta kanpoko harremanak zein diren jakin dugu,
baita horiek zein hizkuntzatan egiten diren eta duten maiztasuna ere.


Elkarrizketa: arlo ezberdinetako arduradunei eta hainbat langileri egin zaie.
Elkarrizketaren bidez, informazio zehatzagoa jaso dugu lan-eginkizunen eta
barruko eta kanpoko harremanenei buruz; era berean, euskarak eginkizun eta
harreman horietan zer-nolako presentzia duen hobeto aztertu ahal izan dugu.



Behaketa: bai tokian tokiko behaketaren bidez, bai elkarrizketetan jasotako
informazioa aztertuta, hizkuntza-paisaia osatzen duten elementuetan (kanpoko
eta barruko errotulazioa, logotipoak, bisita-txartelak, karpetak…) eta erabilitako
dokumentuetan (txostenak, inprimakiak, aktak, gutunak…) hizkuntzaren egoera
zein den ikusi dugu.

Azterketa egiteko, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS)
proposatzen duen ereduan oinarritu gara. Eredu horrek azterketa egiteko proposatzen
dituen aldagaiak Erreferentzia Marko Estandarrekoak dira:

1. ardatza: zerbitzu-hizkuntza:
a. Erakundearen irudia
b. Herritarrekiko harremanak
2. ardatza: lan-hizkuntza
a. Komunikazioa eta lan-tresnak
b. Pertsonen kudeaketa
c. Kanpo-harremanak
2. ZUZENBIDE-OINARRIAK
Euskal

Autonomia

Erkidegoko

herri

administrazioetan

euskararen

erabilera

normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 4.
xedapen gehigarriak xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioei
lotuta egonik zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten sektore publikoko entitate guztiek
(sozietate publikoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, fundazioak eta
partzuergoak), nahi eta nahi ez, euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko
dutela herritarrekin zuzeneko harremanak dituzten zerbitzuetan.

Era berean, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua onartu zuen abenduaren
22ko 6/2003 Legeak xedatzen du entitate publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileekiko
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harremanetan bi hizkuntza ofizialak agertzea bermatuko dutela eta kontsumitzaile eta
erabiltzaileek eskubidea dutela, entitate publiko hauekin dituzten harremanetan, arreta
jasotzeko eurek hautatzen duten hizkuntza ofizialean.

Horrez gain, Gasteizko Udalaren Gobernu Batzarrak, 2013ko abenduaren 20an
egindako bilkuran, V. plangintzaldirako (2013-2017) Vitoria-Gasteizko Udalean
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusia onartzeko erabakia hartu zuen.
Plan Nagusi horrek dioenez, sozietate publikoetako administrazio-kontseiluei dagokie
helburuak jartzea eta helburuok bete daitezen beharrezko neurriak hartzea.

Hortaz,

aipatutako lege-testuetan ezarritakoa kontuan hartuta, Ensanche 21

Zabalguneko Administrazio Kontseiluari dagokio helburuak jartzea eta helburuok bete
daitezen beharrezko neurriak hartzea.
3. ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
3.1. Elkarteari buruzko datuak
Ensanche 21 Zabalgunea Sozietatea Gasteizko Udalak eratutako udal-hirigintza
sozietatea da, sozietate anonimo gisa eratua. Sozietate Anonimoen Legeari,
merkataritza legediari, toki-erregimena arautzen duen legediari eta hirigintzaren
alorreko legeei eta bere estatutuei lotua dago.
Elkarteak 20 langile ditu eta egoitza nagusia Gasteizko Frai Francisco Vitoria kalean,
21 C zenbakian, dauka; horrez gain, Erdi Aroko hiriguneko herritarrei laguntzeko
bulego bat dauka Pintore kaleko 45. zenbakian. Egoitza nagusian 17 langilek jarduten
dute eta Pintore kaleko bulegoan, hiruk.
Sozietatearen

xedea

da

Salburu

eta

Zabalganeko

zabalkunde-esparruen

planeamenduan eta antolakuntzan Gasteizko Udalari laguntza ematea (udalerriko
hirigintza eta ingurumen-planeamendua aintzat hartuz), eta, orobat, esparru horien
urbanizazioa eta eraikuntza burutzea; Horrez gain, Udalak, lurzoruaren nahiz
etxebizitzen inguruko politika garatzeko, sozietatearen gain uzten dituen proiektu edo
programak kudeatu nahiz alor horretan beharrezko diren jarduerak bideratuko ditu.
Halaber, Gasteizko Udalak agintzen dion edozein hiri-azpiegitura edo -ekipamendu
sustatu, diseinatu eta gauzatu ahal izango du.
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3.2. Hizkuntza-egoera
Euskararen ezagutzari dagokionez, lau langile elebidunak dira eta beste bik erdi
mailako ezagutza dute.
Honako hau da maila bakoitzeko langileen portzentajea, Ensanche 21 Zabalguneko
langileek egindako galdetegian aitortutako euskararen ezagutza-maila kontuan hartuta:

EUSKARA-MAILA
15
5

30
ezer ez/oso gutxi
Zerbait
Nahiko

50

Ondo

Haien lan-eginkizunak kontuan hartuta, berriz, eguneroko jardueretan euskaraz
aritzeko euskara-maila hauek beharko lituzkete:

Euskara-maila altua: maila hau dagokien langileek gai izan behar dute euren
jarduerari dagokion arlo teknikoan, euskaraz garatzeko bai txostenak, bai idazkiak, bai
eta ahozko azalpenak emateko ere. Kudeatzaileari, arloburuei eta goi- eta erdi-mailako
teknikariei dagokiena.

Euskara-maila ertaina edo altua: maila hau eguneroko lanean komunikazioak bai
idatzi, bai ahoz egiteko gaitasuna behar duten langileei dagokie. Idatziz oinarrizkoak
diren dokumentuak egiteko gai izango dira: gutun bat idatzi, mezu bati erantzun, edo
ahozko azalpen orokorrak eman. Herritarrekin harremana duten administrariei
dagokien maila da.
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4. EMAITZA OROKORRAK
Atal honetan, egindako elkarrizketetan jasotako erantzunetatik atera ditugun ondorioak
aurkezten dira; horretarako, hainbat grafiko txertatu ditugu.
Grafiko

horiek

adierazten

dute

elementu

bakoitzean

euskararen

erabilera

zenbaterainokoa den. Alde batetik, Erreferentzia Marko Estandarraren lehen eta
bigarren mailako elementuak agertzen dira, eta, bestetik, lortutako batez besteko
puntuazioa. Elementu bakoitzean lortutako batez besteko puntuazioak ebaluatzeko
irizpide hauek erabili dira:
3,5 ≤ X ≥ 5: azterketatik ondorioztatutako indarguneak edo alderdi



positiboak adierazten dituzte. Euskararen erabilera edo presentzia altua da.
2,5 ≤ X ≥ 3,5: tarteko egoera adierazten dute; euskaren erabilera eta



presentziaren maila ertainean dago.
1 ≤ X ≥ 2,5: hobetu beharreko elementuak adierazten ditu. Elementu



horietan euskararen erabilera eskasa da.

Galdetegien eta elkarrizketen bitartez jasotako datuen arabera eta ateratako emaitza
kuantitatiboak eta kualitatiboak aztertu ondoren, euskararen erabilera eta presentzia
BAXUA dela ondorioztatzen da.
Erreferentzia Marko Estandarraren ardatz bakoitzean lortutako batez besteko emaitzak
hauek dira:

 1. Ardatza: zerbitzu-hizkuntza…………………………………………..
 2. Ardatza: lan-hizkuntza……………………………………………….
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EGOERA OROKORRA
Erakundearen
irudia
Herritarrekiko
harremanak
Komunikazioa eta
lan-tresnak
Pertsonen
kudeaketa

Kanpo harremanak
0

1

2

3

4

5

Ateratako ondorioen arabera, Ensanche 21 Zabalgunean euskararen erabilera txikia
da.
Dena dela, egia da elkarteak ahalegina egiten duela, Erreferentzia Marko
Estandarraren lehenengo ardatzean bereziki, euskararen presentzia handiagoa izan
dadin:

kanpoko

errotulazio

nagusia,

eraikineko

errotulazioa

(irekita/itxita,

sarrera/irteera, gelak, guneak..) eta herritarrei zuzendutako errotulazioa (arretaordutegia…) ele bietan jarri, eta herritarrei zuzendutako hainbat dokumentu euskarara
itzuli.

Horrez gain, egindako hainbat elkarrizketatan prestutasuna eta aukerak ikusi dira
euskararen presentzia handiagotzeko.
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5. ONDORIOA ELEMENTUKA
A. HELBURU OROKORRA: ZERBITZU-HIZKUNTZA

1. Erakundearen irudia
1.1 Errotulazioa

1

2

3

4

5

Kanpoko errotulazio nagusia
Eraikinekoak (irekita/itxita,irteera, sarrera,
ongietorrizkoak, solairuak, gelak, guneak,
bisitariak…)
Zerbitzuetako errotulazioa (igogailua, telefonoa)
Segurtasuna, ingurumena, kudeaketaren ingurukoak
(aitortza-agiriak, panelak...)
Publizitatea, eskaintzak, obrak eta antzekoak
Bezeroari/Herritarrari zuzendutako errotulazioa
(arreta-ordutegia, txanden itxarotea, debekuak,
produktuen/zerbitzuen tarifak, eskaintzak eta
antzekoak)
Autoen errotulazioa

1.2.1.
Argitalpenak,
publizitate-kanpainak,
oharrak eta papeleria.

iragarkiak,
prentsa-

Ez aplikagarri

Ez aplikagarri

1

2

3

4

5

Irudi korporatiboaren osagaiak: marka, logotipoak,
bisita-txartelak, zigiluak, karpetak, orri-buruak, faxorriak, karpetak, gutun-azalak, enpresako zigilua,
biltzeko paperak, poltsak, eta abar
Iragarkiak prentsan, argitalpenak: lan-eskaintzak,
batzar-deiak, aldizkariak, liburuak…
Sustapen-materiala (katalogoak, tolesgarriak,
gonbidapenak, xiskeroak, agendak, egutegiak,
boligrafoak, sustapen-gutunak, sagu-azpikoak,
CDak/DVDak, USB memoriak…).
Urteko txostena eta antzeko agerkariak.

Ez aplikagarri

Prentsa-oharrak, iragarkiak, publizitate-kanpainak eta
babesletzak, publi-erreportajeak.

1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bezeroekin, herritarrekin edota elkarteekin, beste
erakundeetako langileekin egiten diren ekitaldietan,
bileretan, jardunaldietan, prestakuntza-saioetan...
erakundearen ordezkariek eta arduradunek erabiltzen
duten hizkuntza. Erakustazokak, erakusketak eta
antzekoak

1.3.1. Webgune eta sare sozialak
Webguneko edukiak (atal finkoak: orri nagusia eta
hurrenez-hurreneko atalak)
Aldizkako materiala (txostenak, idatziak, berriak...)
Erakundeak sare sozialetan (facebook-a, twitter-a,
linkedin...) eta bestelako webguneetan euskarak
daukan presentzia

1.4.1.Telefono bidezko harrera

Ez aplikagarri

1

2

3

4

5

Bezeroen/Herritarren
arreta
eta
jendaurreko
guneetako (Call-centerrak barne) telefonozko harrera
(hitza hartu arte edo hizkuntza hautua esplizitatu arte.
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1.4.2 Bezeroari/Herritarrari harrera

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bezeroen/Herritarren arreta eta jendaurreko
guneetako bezeroak/herritarrak artatzean erabilitako
harremanen hizkuntza (hitza hartu arte edo hizkuntza
hautua esplizitatu arte).

1.4.3 Harrera automatizatua

Ez aplikagarri

Grabazioen bidez ematen diren ohar eta azalpenetan
erabilitako hizkuntza: erantzungailua, igogailuaren
azalpenak, ate automatikoetako ahozko oharrak,
txanda hartzeko makinak, informazioa emateko
telebistak eta abar.



Kanpoko errotulazio finkoa eta barruko geletakoa ele bietan dago.



Segurtasunari buruzko oharrak gaztelaniaz daude, hala nola, alarma nola jarri
eta bideo-zaintzari buruzkoa



Herritarrei zuzendutako arreta-ordutegia ele bietan dago



Elkartearen webguneko informazio nagusia ele bietan dago; hala ere,
zenbaitetan, barruko agiriak gaztelaniaz daude.



Elkartearen gabeziarik handienak herritarren harreran daude; izan ere, egun
aurrez aurre nahiz telefonoz harrera egiten dutenean erabiltzen duten hizkuntza
gaztelania da. Horrez gain, ez dago irizpiderik harrerako agurraren inguruan.

2. Bezeroekiko/herritarrekiko
harremanak
2.1.1. Idatzizko harremanak herritarrekiko

1

2

3

4

5

Komunikazioak: gutunak, mezu elektronikoak, faxak,
inprimaki ofizialak: erreklamazio orriak, etab
Sare sozialetako harremanak

Ez aplikagarri

Emangarriak: txostenak, aktak, eta kalitatearen
kudeaketarako
dokumentuak
(asetasun-inkestak,
matxurak), eta antzekoak
Erabiltzaileen komunitateak, aurrez aurrekoak edota
birtualak (talde fokalak, work-cafeak, Interneten
bidezkoak...)

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz
emandako erantzunak idatziz

Ez aplikagarri

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bezeroek/Herritarrek inprimaki, komunikazio eta
emangarriak euskaraz eskatu, eta entregatutako
hizkuntza.

2.2.1. Telefonoz eta aurrez aurre burututako
harremanak
Bezeroen/Herritarren arreta eta jendaurreko guneetako
telefonozko harreran eta aurrez-aurrekoetan erabilitako
hizkuntza (herritarrak hitza hartu arte edo hizkuntza
hautua esplizitatu arte).
Bezeroekin/Herritarrekin izandako bilera
arruntak/teknikoak

2.2.2. Euskarazko eskaerei euskaraz
emandako erantzunak ahoz
Bezeroak/Herritarrak inprimaki, komunikazio eta
emangarriak euskaraz eskatu, eta ahoz egindako
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hizkuntza.

2.3.1. Online zerbitzuak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Erakundearen web-orriaren bidez, bezeroen/herritarren
eskura jartzen diren tramitazioen eta online zerbitzuen
hizkuntza

2.3.2. Produktua/Zerbitzua
Fitxa teknikoa.

Ez aplikagarri

Hizkuntza-osagaiak: pantailak, ahots-mezuak, ahozko
harremana
Aplikazio informatikoak (app-ak, share point, drop-box…)
eta teknologia berriak
Bermea. Markaren izena. Etiketa. Bilgarria/Enbalajea.
Salmenta osteko zerbitzua. Markarekin batera agertzen
diren mezuak. Dokumentuak (zerbitzuak)

Ez aplikagarri



Herritarrekiko

idatzizko

Ez aplikagarri

harremanetan,

elkarteak

ahalegina

egiten

du

komunikazioak ele bietan izan daitezen, baina horretarako itzulpenetara jo
behar dutenez, hainbatetan ez dago elebitasuna bermatua.


Testu luzeak, hala nola txostenak, gaztelaniaz egiten dira.



Herritarrekiko ahozko harremanetan gutxitan da euskara komunikaziorako
hizkuntza.



Langileek erabiltzen dituzten aplikazio informatiko guztiak gaztelania hutsean
daude, eta betetako galdetegietan ez dute interesik agertu euskarazkoak
erabiltzeko.

B. HELBURU OROKORRA: LAN-HIZKUNTZA

3. Komunikazioa eta lantresnak
3.1.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Errotulazio txikia (armairuak, apalak, karpetak,
artxiboak, etab.), horma-irudiak, eta antzekoak.
Errotulazio aldakorra.
Edari- eta janari-makinak, fotokopiagailuak, etab.
Sareko edo euskarri informatikoko karpetak eta
dokumentuak izendatzeko jarraibideak

3.2.1. Informaziorako/
komunikaziorako tresnak
Agiri-guneak: ohar- eta iragarki-taulak. Iradokizunen
postontzia, Intranet-a, berripapera..
Posta elektronikoz egindako jakinarazpenak (langile
berriak, bajak, etab.). Zirkularrak
Iragarki-taulako idatziak (behin-behineko oharrak,
kartelak...

3.2.2. Lan-bileretako idatzizko
hizkuntza-erabilera
Erakundeak sortutako deialdiak, gai-ordenak eta aktak,
partaideek daramatzaten txostenak, gaiaren inguruko
lanketak…
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3.2.3.Erakundearen barne
harremanetarako idatziak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Idazki laburrak: e-mailak, oharrak, jakinarazpenak,
egiaztagiriak, inprimakiak. …
Idazki luzeak: memoriak, txostenak, proiektuak
Lan-aginduak, eguneroko lan-parteak, planoak,
makinen erabilera-orriak, kontrol-fitxak, ez-adosak,
ekintza zuzentzaileak, muntaketa- eta biltegi-fitxak,
mantentze-txostenak, zerrendak, ebaluazioa, kontrol
antzeko agiriak.
Dokumentuen sarrera eta irteeren erregistroak
Erakundeko dokumentazio ofiziala (eratze-eskriturak,
ahalmenak, etb.)

3.3.1.Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen
erabilera.
Erakundearen lan-bileretako ahozko harremanetarako
hizkuntza. Skipe-a edo bideokonferentzia bidezko
bilerak.

3.3.2 .Erakundearen barruko
telefonozko harremanak
Erakunde barruko lankideekin telefono bidezko
harremanetako hizkuntza

3.3.3 Erakundearen barruko aurrez
aurreko harremanak
Erakunde barruko lankideekin aurrez-aurreko
harremanetako hizkuntza

3.4.1 .Euskarazko bertsioen
instalazio-kopurua
Euskaraz erabilgarri dauden aplikazioak eta programak,
orokorrak (Outlook, Windows, Office…) eta
berariazkoak. PC-ak, portatilak, eskuko telefonoak…



Lanari lotutako hizkuntza-paisaian, bai errotulazio txikia, bai eta hainbat
makinetako oharrak edo jarraibideak, esate baterako fotokopiagailuak,
gaztelania hutsean daude.



Langileekiko komunikazioa gaztelaniaz egiten da. Horrez gain, iragarkitauletako mezuak ere gaztelaniaz jartzen dira. Soilik antzeman da euskararen
presentzia Pintore kaleko egoitzan jarrita dauden zenbait paneletan eta,
tarteka, egoitza horretako langileen arteko ahozko komunikazioan.



Lan-bileretan edo erakundearen barruko harremanetan bai idatziz, bai ahoz
erabiltzen den hizkuntza bakarra gaztelania da.



Hala ere, aipatu behar da Administrazio Kontseilura edo akziodunen batzarrera
bidali beharreko dokumentazioa ele bietan egiten dela.
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4. Pertsonen kudeaketa
4.1.1. Pertsonen kudeaketa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Langile etorri berrientzako protokoloa: harrera liburuxka
eta ahozko azalpenak,..
Barne-txostenak: lanpostuen monografia, lanpostuen
balorazioa, lanpostuen hornidurarako eskuliburua,
hezkuntza-planak, jubilazioak, aseguruak eta
antzekoak
Lege-dokumentuak: kontratuak, lan- edo lan-baldintzen
gaineko hitzarmenak, langilearentzako Gizarte
Segurantza edo Ogasunari dagozkion dokumentuak.
Idatzi estandarizatuak, nomina, ordutegi-kontrola,
egiaztagiriak, telefono-zerrendak, eta antzekoak,
Inprimakiak (langileak banaka).
Lizentzia-baimenak, bidaia- eta otordu-ordainketak,
iradokizunak, eta antzekoak
Zabalkunde handiko komunikazioak: lanpostueskaintzak, e-jakinarazpenak, lan-ordutegi eta
egutegiak, aseguru eta kotizaziozkoak, bilera-deiak,
jangelako testuak eta antzekoak.

4.2.1 Laneko prestakuntza
Langileek jasotzen dituzten prestakuntza-saioetan ahoz
eta idatziz erabilitako hizkuntza.

4.2.2 Ikastaroen kudeaketa
Ikastaro-deialdiak eta izen-ematea; asetasun-inkesta,
etab.

4.3.1 Euskara prestakuntza
Langileak lan-hizkuntzarekin lotzeko egitasmoak
(mintzatik erabilerara, konpromisoak…).



Laugarren helburu zehatz honetan ere, aurrekoan bezala, gaztelania da
erreferentziako hizkuntza eta euskarak apenas du presentziarik; izan ere,
elkartean egindako elkarrizketetan eta behaketetan enpresaren lan-hitzarmena
soilik dago ele bietan.

5. Kanpo-harremanak
5.1.1 Administrazioekiko idatzizko
harremanak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Erakundeen arteko lan-bileretako idatziak: deialdiak,
gai-ordenak eta aktak.

5.1.2. Administrazioekiko ahozko
harremanak
Erakundeen arteko telefono bidezko eta bileretako
harremanetarako hizkuntza. Euskaraz hasitako
elkarrizketetan, zenbatetan erantzuten zaien euskaraz
(ahoz).

5.2.1 Hornitzaileekiko idatzizko
harremanak
Lan-bileretako idatziak: deialdiak, gai-ordenak eta
aktak.
Hornitzaile batetik euskaraz jasotako komunikazioei
emandako erantzunak (idatziz). Erakundearen izenean
zerbitzuak ematen dituzten edota erakundearen menpe
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dauden enpresekin idatzizko harremana.

5.2.2 Hornitzaileekiko ahozko
harremanak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hornitzaileen arteko telefono bidezko eta bileretako
harremanetarako
hizkuntza.
Euskaraz
hasitako
elkarrizketetan, zenbatetan erantzuten zaien euskaraz
(ahoz.). Erakundearen izenean zerbitzuak ematen
dituzten edota
erakundearen
menpe dauden
enpresekin ahozko harremana.

5.3.1 Beste entitateekiko idatzizko
harremanak
Lan-bileretako idatziak: deialdiak, gai- ordenak eta
aktak.
Erakunde
batetik
euskaraz
jasotako
komunikazioei emandako erantzunak (idatziz).

5.3.2 Beste entitateekiko ahozko
harremanak
Erakundeen arteko telefono bidezko eta bileretako
harremanetarako
hizkuntza.
Euskaraz
hasitako
elkarrizketetan, zenbatetan erantzuten zaien euskaraz
(ahoz).



Kanpo harremanetan nagusitzen den hizkuntza gaztelania da; hala ere; aipatu
behar da elkarteak ahalegina egiten duela Arabako Lurralde Historikoaren
Aldizkari Ofizialean argitaratzekoa dena ele bietan izan dadin.

Indarguneak

Ahulguneak

 Langile batzuek euskara ikasteko
nahia adierazi dute.
 Pintore

kaleko

bulegoan

hiru

behar

da;

 Langileen adina
(45 urtetik beherako 7 lagun)
 Euskaldunek

gaitasuna dute.
langilek,

eragin

ezagutza-maila txikia da.

langiletik bik euskaraz aritzeko
 Zenbait

 Ezagutzan

txantiloiak

erabiliz, dokumentuak euskaraz
bidaltzeko ahalegina egiten dute.

gaztelania

erabiltzeko joera dute.
 Ia

dokumentazio

guztia

gaztelaniaz dago; gauza batzuk
aldatzea zaila da.
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PLAN ESTRATEGIKOA

1. SARRERA

Ensanche 21 Zabalgunean euskararen egoeraren diagnostikoa egin ondoren, txosten
honetan, batetik, euskararen egoera normalizatzeko helburuak eta neurriak zehazten
dira; eta, bestetik, Gasteizko IKAren iritziz, hiru urteko epealdian lortu beharreko
helburu nagusiak. Helburu horiek zehazteko, kontuan hartu dira bai helburuak duen
garrantzi espezifikoa, baita zailtasuna ere.
Hala ere, Plan Estrategiko hau oinarri hartuta, beharrezkoa da Euskara Plan
zehatzagoa garatzea. Izan ere, plan zehatzagoa garatuta, Ensanche 21 Zabalguneak
aukera izango du bai egoki deritzen estrategiak finkatzeko, bai eta, gutxika-gutxika,
Planean ezarritako helburuak edo lehentasunezkoak irizten dienak erdiesteko ere. Era
horretan, hizkuntza-ohiturak Elkartearen nahietara eta premietara egokitzen joango
dira.

2. HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO HELBURUAK ETA NEURRIAK

A. LEHEN ARDATZA: ZERBITZU-HIZKUNTZA
1.Helburu espezifikoa

Landuko diren neurriak

Egoera

Helburua
2018

ERAKUNDEAREN

Erakundearen

errotulazioaren

IRUDIA

elementu

euskaraz

guztiak

ere

2019

4

izatea.
Argitalpen,

iragarki,

publizitate-

kanpaina, prentsa-ohar eta papergauzetan

euskarazko

3

bertsioa

bermatzea.
Jendaurreko ekitaldietan euskararen
presentzia bermatzea.

1

Web-orriak eta batez ere herritarren
eskura

jartzen

diren

bestelakoak

euskaraz ere jartzea.

3

Telefono bidezko harrera euskaraz
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izatea bermatzea hizkuntza hautua

1

egin arte.
Aurrez aurreko harrera euskaraz ere

2. Helburu espezifikoa

izango dela bermatzea.

1

Landuko diren neurriak

Egoera

Helburua
2018

2019

2020

2019

2020

Bezero zein herritarren esku jarritako

BEZEROEKIKO
/HERRITARREKIKO
HARREMANAK

zein

haiei

zuzendutako

idatziek

2

euskarazko bertsioa ere izatea.
Idatzien bidez eskaerak euskaraz egiten
dituenari euskaraz erantzungo zaiola

5

bermatzea.
Bezero zein herritarrekin, aurrez aurre
zein telefonoz, zerbitzua euskaraz ere
ematea.

2

Ahoz eskaerak euskaraz egiten dituenari
euskaraz erantzutea.

2

B. BIGARREN ARDATZA: LAN HIZKUNTZA
3.helburu espezifikoa

Landuko diren neurriak

Egoera

Helburua
2018

KOMUNIKAZIOA ETA

Lanari lotutako aldi baterako ageriko

LAN-TRESNAK

elementuak euskaraz ere izatea.

2

Informazio edota komunikazio tresnetan
euskararen presentzia bermatzea.
Lan-bileretako

idatzizko

1

euskarazko

produkzioa sustatzeko ekintzak abian

1

jartzea.
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Erakundearen barne harremanetarako
idatzietan

euskarazko

produkzioa

sustatzeko ekimenak abian jartzea.
Erakundearen
ahozko

barruko

1

lan-bileretako

euskararen

erabilera

areagotzeko neurriak hartzea.
Erakundearen

barruko

harremanetan

euskararen

1

telefonozko
erabilera

areagotzeko neurriak hartzea.

1

Erakundearen barruko aurrez aurreko
harremanak

euskararen

erabilera

areagotzeko neurriak hartzea.

1

Euskaraz erabilgarri dauden berariazko
aplikazio eta programa zein orokorrak

1

langileon esku jartzea.
Instalatuta

dauden

aplikazio-

eta

euskarazko

programa-kopurua

1

areagotzeko ekimenak sustatzea.

4.Helburu espezifikoa

Landuko diren neurriak

Egoera

Helburua
2018

PERTSONEN

Langileria arloko kudeaketaren inguruko

KUDEAKETA

izapidetzeetan

euskaraz

jarduteko

2019

1

aukera izatea.
Langileek

jasotako

prestakuntza

1

euskaraz ere izatea.
Laneko

prestakuntzarako

euskaraz ere izatea.

izapideak

1

16

2020

Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa
5.Helburu espezifikoa

Landuko diren neurriak

Egoera

Helburua
2018

KANPO HARREMANAK

Administrazioekiko
harremanetan

2019

idatzizko
euskara

gehiago

1

erabiltzea.
Administrazioekiko ahozko
harremanetan euskara gehiago

1

erabiltzea.
Hornitzaileekiko idatzizko
harremanetan( finantza-erakundeak,

1

produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak…)
euskara gehiago erabiltzea.
Hornitzaileekiko ahozko harremanetan
(finantza-erakundeak, produktu- eta

1

zerbitzu-hornitzaileak…) euskara
gehiago erabiltzea.
Bestelako harremanetan (aliatuak,
taldeko enpresak, erakunde

1

kolaboratzaileak…) euskara gehiago
erabiltzea.
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Hizkuntza normalizatzeko zehar-lerroak eta neurriak

Atal honi dagozkion oinarrizko neurriak goiko puntuetan jasota daude, eta
ekintza-plana egitean zeharka beteko dira.

1. zehar-lerroa
KUDEAKETA SISTEMA

Landuko diren neurriak
Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako
ikuspegiarekin eta epe ertain edo laburreko helburuekin
lotzea; haren ebaluazioa barne.
Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko
baliabideak jartzea.
Bezero zein herritarren hizkuntza-beharrizanak identifikatu
eta kontuan hartzea zerbitzua garatzerakoan; eta zerbitzuhornitzailearen kontratazioan hizkuntza-politika aintzat
hartzea.
Langile berriak kontratatzerakoan eta lanpostuak barnepromozioaren bidez betetzen direnean hizkuntza-politika
kontuan hartzea.
Pertsonen kudeaketan hizkuntza-politika aplikatzeko lidergoa
eta parte-hartzea sustatzea.

2. zehar-lerroa
Hizkuntza ofizialak
erabiltzeko irizpideak

Landuko diren neurriak
Erakundeko Hizkuntza Irizpideak zehaztea.
Hizkuntza Irizpideen zabalkundea egitea erakundean.

aplikatuko dira bereziki
zerbitzu-hizkuntzan
3. zehar-lerroa

Irizpideen betetze-mailaren jarraipena egitea.
Landuko diren neurriak

Hizkuntza-gaitasuna

Euskara-ikastaroak bideratzea jendaurreko langileei eta

handituko da bereziki

horren jarraipena egitea.

jendaurreko

Erabilera-taldeak sortzea.

lanpostuetan
Prestakuntza formatu desberdinak lantzea (testu txikiak,
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elkarrizketa errazak).
Hizkuntza-gaitasuna hobetzeko baliabideak eskura jartzea,
hala nola, baliabideak sortzea edo dagoeneko sortuta
daudenak biltzea, zabalkundea egitea, euskarazko softwarea
sustatzea eta erabiltzeko prestakuntza ematea.
4. zehar-lerroa
Euskararekiko
atxikimendua
areagotuko da

Landuko diren neurriak
Motibazioa lantzeko ekintzak abian jartzea.
Euskara Plana kudeaketa-sistema orokorrean txertatua
izatea.

3. HIRU URTEKO EPEAN LORTU BEHARREKO HELBURU NAGUSIAK



Euskara Batzordea osatu
Erabilera-plana onartu eta haren jarraipena egingo du Euskara Batzordeak.
Urtean bitan batzartuko da, gutxienez: lehenengoan, erabilera-planen gaineko
erabaki estrategikoenak hartuko ditu; eta, bigarrenean, urte amaieran, urteko
balorazioa egingo du.
Erakundeko arduradun gorenak deituta batzartuko da Euskara Batzordea, eta,
besteak beste, eginkizun hauek izango ditu:
 Euskararen egoeraren diagnostikoa onarturik, erabilera-plana onartu eta
urterako ekintza-plana prestatu eta onartzea urtero lehen bihilekoan.
 Urtez urte beharrezko jarraipena eta egokitzapenak egitea, erakundeko
erabilera-planaren arrakasta ziurtatzeko.
 Euskararen erabilerak gora egin dezan beharrezko diren baliabideak eta
neurriak hartu eta gauzatzea.



Planaren

segimendua

eta

kudeaketa

egiteko

arduraduna

edo

koordinatzailea izendatu
Erakundea ondo ezagutu behar du pertsona horrek.
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Hizkuntza-irizpideak zehaztu eta zabaldu
Herritar guztion hizkuntza-eskubideak bermatzeko, erakundeak hizkuntza
ofizialak erabiltzeko irizpideak zehaztuko ditu: noiz eta nola erabili… Hizkuntzairizpideen bidez jasoko dira xehetasunez zerbitzu-hizkuntzari dagozkion
jarraibideak. Esate baterako, herritarrei bai aurrez aurre, bai telefonoz, harrera
egitean erabili beharreko formula, zein dokumentu idatzi behar den ele bietan
eta zein ez. Irizpideak zehaztuta, langile guztiei jakinarazi behar zaizkie, eta
horren ondoren, irizpideen betetze-mailaren jarraipena egin beharko da.



Langileen prestakuntza

Langileen

hizkuntza-gaitasuna

handitzeko,

bi

motatako

prestakuntzak

aurreikusten dira:
Batetik, prestakuntza orokorra: jendaurrean lan egiten dutenei eta euskaraz ez
dakitenei edo maila baxua dutenei zuzendutako eskolen bidez gauzatuko da;
eta bestetik, prestakuntza espezializatua: bereziki euren laneko eginkizunak
euskaraz egiteko zailtasunak dituztenei zuzenduta egongo da. Prestakuntza
horretan

euskara-erabilera

taldeak

sortuko

dira,

prestakuntza

formatu

desberdinak landuko dira (testu txikiak, elkarrizketa errazak, dokumentuen
estandarizazioa,

txantiloiak…)

eta

hizkuntza-gaitasuna

hobetzeko

baliabideak eta ahozko zein idatzizko eginkizunak euskaraz ere egiteko
laguntza eta baliabideak eskainiko zaizkie.
Horrez gain, nahi duten langileei aholkularitza-zerbitzua ere eskainiko zaie,
haien testuak gainbegiratzeko edo izan ditzaketen zalantzak argitzeko.


Kudeaketa-sistema

Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak ezartzen duenari
jarraituz, euskara eta gaztelania dira euskal administrazio publikoetako
hizkuntza ofizialak, eta bien erabilera bermatu behar dute administrazio horiek,
barne- zein kanpo-harremanetan.
Hori bermatzeko, hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarriko dira
lanpostuetan. Hizkuntza-eskakizunak zehaztuko ditu lanpostua betetzeko eta
hor lan egiteko beharrezkoak diren euskarazko hizkuntza-gaitasunen mailak.
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Lege hau langile berriak kontratatzerakoan eta lanpostuak barne-promozioaren
bidez betetzen direnean ere kontuan izan beharko da.


Langileak motibatu eta plana komunikatu
Euskararen gaia modu atseginez zabaldu behar da, langileei zerbait gehitzen
diena eta ez kentzen diena.
Euskarari lekua egin nahi bazaio Ensanche 21 Zabalgunean, ezinbestekoa da
bertako langileen artean elkarlana sustatzea eta ezartzen diren helburuak
betetzeko talde osoa kontuan hartzea. Hori guztia aurrera eramateko,
nahitaezkoa izango da Ensanche 21eko langileek uneoro planaren berri izatea
eta bertako helburuak guztien artean betetzeko motibatzea.
Horretarako, parametro hauek kontuan hartzea komeni da:
 Informazioa eta motibazioa: agiriak euskaraz ere egitea handitu ahala,
erakundean langileei egindako ahalegina aitortu behar die, zoriondu.
Ematen diren urratsen berri ondo zabaldu behar da langileen artean.
 Euskararen normalizazioa epe luzeko proiektu gisa ikusi behar dute.
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4. PLANGINTZAREN KRONOGRAMA

Hau da hurrengo hiru urteetarako Gasteizko IKAk proposatzen duen plangintzaren kronograma:

2018-2020 epealdirako aurreikuspenak
Abiapuntua

Helburu nagusia

2018

2019

2020

Euskara Batzordea sortu
0

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

75

100

100

0

50

20

35

50

Planaren segimendua eta
kudeaketa egiteko arduraduna edo
koordinatzailea izendatu
Hizkuntza-irizpideak zehaztu eta
zabaldu

Langileen prestakuntza
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Kudeaketa sistema

Langileak

motibatu

eta

plana

0

20

10

15

20

0

100

100

100

100

komunikatu

5. INPLEMENTAZIOA ETA EBALUAZIOA

Plan estrategikoan zehaztutako helburuak urteroko kudeaketa-planean garatuko dira. Urteko kudeaketa-planean zehaztuko dira urtez urteko
helburuak eta ekintzak. Plan estrategikoak irauten duen urte bakoitzaren amaieran ebaluatuko da planaren egoera eta garapena, eta ondoren,
dagozkion neurri zuzentzaileak aplikatuko dira.

Urtez urteko ebaluazioaz gain, Euskararen Plan Estrategikoaren epealdiaren amaieran ebaluazio orokor bat egingo da.
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ERANSKINA
A. HELBURU OROKORRA: ZERBITZU-HIZKUNTZA
1. ERAKUNDEAREN IRUDIA
1.1. Errotulazioa


Kanpoko errotulazio nagusiak: Frai Francisco Vitoria ibilbidea 21.
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Kanpoko errotulazio nagusiak: Pintore kalea 45.

25

Diagnostikoa eta Plan Estrategikoa



Ordutegiaren kanpoko errotulazioa: Frai Francisco Vitoria ibilbidea 21.
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Ordutegiaren kanpoko errotulazioa: Pintore kalea 45.



Herritarrei zuzendutako errotulazioa:
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1.2 Irudi korporatiboaren osagaiak

1.3 Webguneko edukiak
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Webguneko barruko dokumentuak
 Texto refundido de la rehabilitación
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 Etxebizitza eta bizitzeko eraikuntzaren birgaitzea, euskaraz eta
gaztelaniaz:

 Normativa urbanística
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Azken zertifikazioa aurkezteko eredua, euskaraz eta gaztelaniaz:
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B.HELBURU OROKORRA: LAN-HIZKUNTZA
3. Komunikazioa eta lan-tresnak
3.1 Lanari lotutako hizkuntza-paisaia


Fotokopiagailua erabiltzeko jarraibideak:
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Kafe-makinaren laguntza teknikoa:



Alarma erabiltzeko jarraibideak:
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Errotulazio txikia:
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3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak


Agiri-guneak:
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