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1. AURKEZPENA. ZER DA IKASLAN?  
 

IKASLAN formazio zentroa, Goierriko Herrien Ekintza-ko aktibo bat da (Goierri Fundazioa), 

zeinen xede soziala, heziketa, formazioa eta garapen tekniko eta soziala diren, gehienbat 

Goierriko eskualdera zabaldua.  

Gaur egun Fundazioko Batzordea, zentroko eta eskolako zuzendari, eskualdeko udaleko 

ordezkari eta eskualdeko enpresa nabarmenen arteko ordezkariez osatua dago. Komisio 

exekutiboa, udaletxeetako lau ordezkariek (Beasain, Lazkao eta Ordiziakoak finko eta laugarrena 

gainontzeko hamabost udaletxeetatik aukeratua), enpresetako beste laurek eta lehen 

azaldutako zuzendariek osatzen dute. Bere aktiboen artean Lanbide Heziketako Zentroa, Goierri 

Eskola, Enplegu Zerbitzua eta Ikaslan Formazio Zentroa daude.  

Gaur egun IKASLAN Formazio Zentroak osatzen duena, helburu sozial bezala definitua dauka 

praktika irakaskuntzen prestaketa eta Goierriko Herrien Ekintzako ikasleen garapen teknikoa. 

IKASLANgo helburu nagusia, amaierako kurtsoko ikasleak euren curriculum-era praktika 

errealetan oinarritutako esperientzia bat jasotzean datza. Honekin ikasleak enpresara sartzean, 

esperientzia txiki bat izango du ingurune produktibo batean murgildu ahal izateko. Ikasleak ez 

dute bezeroen kalitate betekizunak asetzeko gai izan behar soilik, baizik eta gainera, beka baten 

bidez sarituko zaie, zeinen bidez euren garapenak konprobatzeaz gain, independentzia puntu 

bat lortzen lagunduko zaien. 

 

2. IKASLANGO SEGURTASUNAREN KUDEAKETA SISTEMA 

 

Ikaslanen Seguratsunaren Kudeaketa, Kudeaketa Sistema Oso baten barruan kokatu behar dugu, 

non kalitatea eta ingurumenarekin batera, kudeaketa sistema eraginkor baten barruan kokatzen 

den. 

2003an 5000. Ikasguneko Kalitatea Kudeaketa Sistemarekin hasi eta 2020an, Ingurumen eta 

Kudeaketa Sistema integratuz osaturiko bidea garatzen joan gara azken urteetan. Egun, 

Ikaslanek bere Kalitatearen Kudeaketa eta Ingurumenaren Kudeaketa ziurtatuta dazuka, ISO 

9001:2015 eta ISO 14001:2015 ziurtagirien bidez. 2020an zehar, Segurtasuna ere txertatu dugu 
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gure  kudeaketa Sisteman, 2021an zehar ISO45001:2018 arauaren arabera ziurtatze helburu 

daukagularik. 

Segurtasun eta Osasunaren Kudeaketa Sistemaren zutabe nagusia, Ikaslanen Kudeaketa 

Sisteman ezartzen da, eta alde interesatuentzat eskuragarri aurkitzen da gure webgunean. 

Honela, Ikaslanen helburua ez da soilik lan eremuko segurtasun eta osasun mailako legediarekin 

betetzea, baizik eta lan eremu seguru eta osasungarri bat bultzatu nahi du, bertako langile zein 

ikasleentzat; horretarako beharrezko baliabideak ezarriz. 

 

 

 

3. URTEKO HELBURUAK 
 

2019-2021 Gogoeta estrategikoan Segurtasun eta ingurumen arloetako BIKAINtasuna lortzea da 

Helburu estrategikoetako bat. Helburu honen barruan hainbat ekintza zehazten dira, hauetatik 

2021 honetara begira garrantzitsuenetako bat ISO 45001:2018 arauaren ziurtagiria lortzea 

izango delarik. Honetarako, 2020an zehar Kudeaketa Sistema Integratu bat ezarri dugu Ikaslan 

Fundazioan, Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta Segurtasunaren kudeaketa bateratuz. 
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4. LSO-AN FORMAKUNTZA 

2020an zehar, eta Ikasalango Urteko formakuntzaren planarekin bat eginiko, honako ekintza 

hauek burutu dira LSOaren formakuntzari dagokionez: 

- HARRERA PROZESUAN SEGURTASUNA INDARTU: sartu diren ikasle zein langile guztiei 

bideratuta. 

- LAN-POSTUKO FORMAKUNTZA. Guztira 33 formakuntza eman dira 2 ordutakoak. 

- PRL FORMAKUNTZAK: 60 orduko 7 formakuntza eman dira. 

5. KOMUNIKAZIOA 

 Ikaslan Fundazioak langileen arteko zein ikasleen arteko komunikazio kudeaketa sistemako 

oinarrietako bat bezala ulertzen du. LSOa, komunikazio-planaren barnean garatzen da, eta 

erregistratu egiten da, LSOaren inguruko gardentasun eta egiazkortasuna bermatu  nahian. 

 

5.1. BARNE KOMUNIKAZIOA 

Ikaslan Fundazioak bere barne komunikazioak langilek etengabeko hobekuntzan eragin eta 

parte-hartzera bideratzen du, horretarako barne komunikazioa sustatuz. Honek, LSOaren 

Kudeaketaren helburuak eta egungo egoera ezagutzeaz gainera LSOa hobetzeko Ikaslango 

partaide guztiak barneratzea ahalbidetzen du. 

Ikaslanek komunikazio bide ezberdinak garatzen ditu: 



 

 

Langileek honako informazioa eskuragarri daukate, bai Intraneten baita Eragiketen kontrolean 

ere: 

- Lanpostuen arrisku ebaluaketa 

- LSOren urteko helburuak 

- LSOren urteko txostena 

- BAK bilerako aktak 

 

5.1.1. Langileen parte-hartze eta kontsulta 

Langileen parte-hartzea bultzatu eta kontsulta bermatzeko honako bide hauek garatu ditu 

Ikaslan Fundazioak: 

- BAK batzordea 

- Arrisku psikosozialen lanketa 

- Urteko asebetetze inkesta 

- Iradokizun sistema 

 

5.1.2. Langileen gogobetetzea 

Langileen gogobetetze emaitza modura, bi arlo aztertzen dira: MOTIBAZIOA eta ASEBETETZEA. 
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2020an motibazioari dagokionez, 3,60ko puntuazioa lortu da, 5etik. Asebetetzeari dagokionez, 

puntuazioa, 3,90ekoa da (5etik). Beraz, emaitzak OSO ONAK izan dira. 2019arekin alderatuz 

gainera, bi aspektutan eman dira hobekuntzak.  Azpimarratzekoa da lanpostuaren segurtasunari 

dagokion atala, 4,17rekin baloratu dela. 

5.2. KANPO KOMUNIKAZIOA 

Kanpo komunikazioa modu ezberdinetara garatzen da: 

 

 

 

2020an zehar ez da kexarik jaso. Aurten lehen aldiz deklarazio hau enpresaren webgunean 

argitaratu da. 

5.2.1. Jardueren koordinazioa eta hornitzaileen ebaluaketa 

Jardueren koordinazioa aldatu egiten da, urtero izaten den lan bolumenaren arabera eta lan 

hauek egiteko beharrezko subkontratista kopuruak aldaketak izan ohi ditu. 

Jardueren koordinazio hau ezinbestekoa da, LSO Sistemaren arriskuak identifikatu, ebaluatu eta 

kontrolatzeko. 

Hornitzaileen baloraketari dagokionez, urtero erosketen departamentutik burutzen da eta 

datozen urteetan ebaluaketa honetako emaitzetatik egin beharreko aldaketen inguruko 
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hausnarketa burutzeko. Hornitzaileen baloraketa burutzen da, eta emaitzak jakinarazi egiten 

zaizkie hornitzaileei.  2020an, zehar 18 hornitzaile ebaluatu ditugu. 

 

6. SIMULAKROAK 

2020ko azken lauhilekoan simulakro bat burutu zen Ikaslan Fundazioan. Sute larrialdi bat izan 

zen simulatu zen egoera. Orokorrean helburuak bete zirela esan genezake. 

 

Langileak simulakro egunean  elkargunean 

 

7. LSOaren KUDEAKETA SISTEMAREN BALORAZIOA 

2020AN zehar Ikaslan Fundazioak ISO 45001 2021ean ziurtatzera begira landu du bere LSOaren 

kudeakeat sisrema, Lan Segurtasun eta Osasunean langilegoaren eta zuzendaritzaren parte-

hartze eta inpklikazioa indartzea ahalbidetuz. 

Nahiz eta etengabeko hobekuntzaren bidean, Ikaslan Fundazioak hobekunzta helburuak 

ezarriak dituen 2021era begira, egiten den balorazioa oso positiboa da, Ikaslanek bere gogoeta 

estrategikoarekin ardaztutako kudeaketa sistema integratuan lanena jarraituko duelarik. 


