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0. SARRERA 

IKASLANgo aurkezpena 

 
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. 

 

IKASLANgo praktiken filosofia 

Duela zenbait urte (1981. urtean gutxi gorabehera) praktika eta ikasketen arteko aldizkatze baten aldeko 

ekimen bat sortzen da zenbait kooperatiba batzuen bidez, horien artean COPRECI (gaur egungo ORKLI) eta 

IRIZAR. Arrazoi nagusia egungo ikasleen gabezi eskasa zen, zeintzuk lanbide heziketako kurtsoetatik etorrita, 

lan esperientzia puntu falta nabaritzen zitzaien. 

 

Ekimen hau, praktika errealetan oinarritutako esperientzia bat jasotzean datza, non ikasleak enpresara 

sartzean, esperientzia txiki bat izango duen ingurune produktibo batean murgildu ahal izateko.  

 

Orain arte, mundu hezitzaile eta laboralaren arteko aldentzea era natural batera mugatzen zen, 

ikasketak eta praktikak uztartzen zituen metodoz. Azken urteetako tendentzia kultura ekintzaile baten 

sustapenera bideratzen da. Lanpostu batera esklusiboki bideratutako kontzeptua ezagutzera eman behar da 

eta ikasleari beste balore eta konpetentziak aportatu. Eremu profesional bateko konpetentzia espezifikoak, 

orokorragoak diren zeharkako beste konpetentzia batzuekin uztartzean datza. 
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Ikasguneak 

IKASLAN Formazio Zentroa Ikasgune desberdinez osatua dago, non enpresako ekintza produktiboa 

garatzen den. Honako egituraz estrukturatua dago. 

• 1000. Ikasgunea: Laser eta zerra 

• 2000 eta 3000. Ikasguneak: Galdaragintza eta konformaketa 

• 4000. Ikasgunea: Estrukturak 

• 5000. Ikasgunea: Elektrizitatea 

• 6000. Ikasgunea: Prozesu mekanikoak 

• 7000 Ikasgunea: Ebakia eta Profil-kurbaketa 

 

IKASLANgo funtzionamendua enpresa baten antzerakoa da, desberdin egiten duten elementu 

bereizgarri eta ikaslearentzako probetxugarriak suertatzen zaizkion berezitasun batzuk kontutan hartuz.  

 

❑ Irabazi asmorik ez duen zentro bat da. 

❑ Irabazi guztiak baliabide teknikoetan berrinbertitzen dira, zeintzuk formakuntza praktiken eboluzio 

jarraia mantentzeko balio duten, bai instalazio propio zein eskolako instalazioetan.  

❑ Udalak (euren ordezkariak) gobernuko organoetan parte hartzen dute, zeinek fundazio semi-publiko 

baten nortasuna ematen dion.  

❑ IKASLANgo estruktura finkoa bost pertsonez osatua dago, eta baita euren praktika egokiengatik premio 

moduan kontratatutako monitoreak ere. 

❑ Praktikak burutzen dituzten ikasle guztiak euren azken kurtsoan zehar egiten dute.  

❑ Datorren kurtsorako trantsizioan, beteranoek (praktikak bukatzen dituzten hauek) ikasle berriei 

erakusten diete.  

❑ Praktikak, eskolan ikasitako espezialitatearekin akorde banatzen dira. 

❑ Fabrikatzen diren produktu fisikoak anitzak dira espezialitatearen funtzioan. 700 produktu erreferentzia 

baino gehiago daude. Errentagarritasun ekonomikoa ez da lehen helburua.  

❑ Praktikak egitea boluntarioa da. 

❑ Ikasleen kudeaketa zuzenak enpresekin euren kontratazioa errazten du. 

❑ Ikaslearen jarrera innobatzailea pizten da, arduran, konpromisoan, esfortzuan eta dedikazioen baloreen 

oinarrietan heziz eta beharrezko esperientziak jasoaz. 
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Kokapena eta kontaktua 

Ikaslan Formazio Zentroa, Ordizian (Gipuzkoa) kokatua dago, zeinen xede soziala: 

 

GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA 

IKASLAN FORMAZIO ZENTROA 

                                          Mallutz Industrialdea, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. 34 eta 40 pabilioiak. 

                                                       20240 Ordizia (Gipuzkoa) 

                                          Telefonoa: 943 16 00 89 

                                          Fax: 943 16 01 89 

http://www.ikaslan.com 

                                          ikaslan@ikaslan.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikaslan.com/
mailto:ikaslan@ikaslan.com
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1. HELBURU ETA APLIKAZIO EREMUA 

Helburua kudeaketa sistemako betekizunak definitzea da.  
 

IKASGUNE PABILOIAK EKOIZPENA FORMAKUNTZA 

1000 30 
Laser bidezko ebaketa. Gehienezko dimentsioak 3000 mm x 
1500 mm. 

Irakaskuntza 
praktikoaren diseinu, 

garapen eta aplikapena : 
laser, zerra, 

galdaragintza, 
konformaketa, egituren 
muntaia, elektrizitatea 
eta mekanizaketan. 

2000 23 / 24 Galdaragintzako egituren muntaia, soldaketa eta pintura 

3000 22 Egitura metaliko eta azpimultzoen muntaia. 

4000 34 
Galdaragintzako egituren muntaia, soldaketa eta pintura. 
Gehienezko dimentsioak 3000 mm x 1500 mm. 

5000 28 / 29 
Garabi eta autobusetako instalakuntza elektrikoak. Koadro 
elektrikoen muntaia  

6000 27 
Mekanizatu bidezko pieza metalikoen ekoizpena. Gehienezko 
dimentsioak 500 mm x 500 mm x 280 mm. 

7000 40 
Estrukturatuan tutua mozketa eta konformazioa, 6000mm, eta 
txapa 3000mm x 1000mm 

 

 

IRISMENA ( 9001:2015  / ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018) 
 

Irakaskuntza praktikoaren diseinu, garapen eta aplikapena : laser, zerra, galdaragintza, 

konformaketa, egituren muntaia, elektrizitatea eta mekanizaketan. 

 
Muntaia:  

• Garabi eta autobusetako instalakuntza elektrikoak. Koadro elektrikoen muntaia  

• Egitura metaliko eta azpimultzoen muntaia. 

 

Ekoizpena: 

• Mekanizatu bidezko pieza metalikoen ekoizpena. Gehienezko dimentsioak 500 mmx 

500mm x 280mm.  

• Laser bidezko ebaketa. Gehienezko dimentsioak 3000 mm x 1500 mm. 

• Galdaragintzako egituren muntaia, soldaketa eta pintura. Gehienezko dimentsioak 

3000mm x 1000mm. 

 

Hurrengo baldintzen ez aplikazioaren justifikazioa: 

 
• 8.3 Produktuak eta zerbitzuak diseinatu eta garatzea, ekoizpen arloan, Ikaslanek bere 

bezeroen plano eta espezifikazioen arabera ekoizten ditu bere produktuak. 

•  8.5.5 Entregatu ondoren jarduerak: Ikaslanek ez ditu Asistentzi Teknikoko Zerbitzuak egiten 

eta ez du ere produktu propiorik ezarritako berme-aldikin.  
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IRISMENA ( ISO 3834-2: 2016 ) 
 

 

 

 

2. KONTSULTARAKO ARAUAK 

Erreferentziatzat erabiltzen diren arauak honakoak dira: 

- ISO 9001:2015 Kalitate Kudeaketa Sistemak. Betekizunak 

- ISO 14001:2015 Ingurumen Kudeaketa Sistemak. Betekizunak 

- ISO 45001: 2018 Laneko Osasun eta Segurtasun Kudeaketa Sistemak. Betekizunak. 

- ISO 3834-2: Soldatzeko kalitate-betekizunak. 

 
 

3. TERMINO ETA DEFINIZIOAK 

Manual honetan erabilitako terminologia aurkitzen da, ISO 9000:2015 araua.  

Kudeaketa sistemako dokumentazioaren ulermen egokia lortzeko, IKASLANgo termino espezifikoak, 

laburdurak eta erabilitako sinbolo ezberdinak adierazten dira: 

✓ FCTI: IKASLANgo formazio zentroa. 

✓ IKAS: Ebaluazio irizpideak izendatzeko modua. 

✓ KEEAS: K. Kalitatea;  E. Errentagarritasuna;  E. Entregak;  A. Hobekuntza akzioak;  S. Segurtasuna 

✓ IKASGUNE: Zentroko ekintza formatibo eta produktiboa garatzen den gunea da, zeinek monitoreak ikasleen 

bitartez burutzen duten. 
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4. MISIO, VISIO eta BALOREAK  
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5. ORGANIGRAMA  

Prozesu eta prozeduretan, arauzko betekizunak konplitzeko burutu beharreko ekintzak eta hauen 

arduradunak deskribatzen dira. Ondoren zuzendaritzak kudeaketa manuala eta sistemako prozesu eta 

bertako arduradunak onartzen ditu. Zentroko estruktura ondorengo organigraman deskribatzen da: 
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6. IKASLANGO KUDEAKETA SISTEMAKO PROZESUAK 

Prozesuen mapa 

Zentroko prozesu mapa definitzen da, kudeaketa sistemaren txertaketa eta garapenerako.  

 

 

  

 

Prozesuen mapa dokumentuan kudeaketa sistemako prozesuen interakzioen deskribapena adierazten da. 
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6. IKASLANGO KUDEAKETA POLITIKA 

IKASLAN FUNDAZIOAK, hurrengo arauetan oinarrituriko kudeaketa sistema integratu bat du ezarria: 

• ISO 9001 Kalitate kudeaketan,  

• ISO 14001 Ingurumen kudeaketan eta  

• ISO 45001 Laneko Segurtasun eta Osasuna (LSO).  

 

IKASLAN FUNDAZIOAK HURRENGO KONPROMISOAK HARTZEN DITU: 

❑ Alde interesatuen lege, arau eta beste eskakizunak betetzea. 
 

❑ Bezeroen (ikasle, eskola eta enpresa) eskakizunak betetzea, era berean, hauen asebetetzea eta konfiantza handitzea, 
eskainitako produktuen kalitatea hobetuz eta Ikaslanen praktikak egiten dituzten ikasleen formazioa garatuz, izaera ekintzailea 
sustatuz eta hezkuntza arloan lortu ezin daitezkeen zeharkako konpetentziak txertatuz. 

 

❑ Kutsaduraren prebentzioa eta ingurumenaren babesa bermatzea, ingurunearekiko erantzukizuna gureganatuz eta sortuko dugun 

inpaktua txikituko duten helburuak ezarriz. 
 

❑ Osasuna kaltetuko ez duten eta zauriak saihestuko dituen lan baldintzak eskaini eta LSOrako arriskuak murriztu eta kentzeko 

plana landu eta helburuak ezarri. 
 

❑ Langileen eta beraien ordezkarien kontsulta eta partehartzea sustatu. 
 

❑ Kudeaketa Sistema Integratuaren etengabeko hobekuntza. 

 

❑ Agenda 2030 markoa kudeaketan integratzea, horretarako gogoetan estrategikoa GJHak txertatuz eta hauen garapena urtero 

komunikatuz. 

 
Betebehar hauei aurre egiteko, Ikaslanek heziketa teoriko eta praktikoa integratzen duen sistema garatzen du, non ekintza akademikoa 

(Goierri Eskolan garatzen dena) Ikaslanen garatzen den heziketa praktiko batekin konbinatzen den. Eginkizun honetan beharrezkoa 

da eskualdeko enpresak eskainitako laguntza, zeintzuk beren fabrikazio produktuak gure gain uzten dituzten eta honek ikasleen 

praktiken gauzatzea laguntzen duen. 
 

Modu honetan lortu nahi da: 
 

❑ Ikasleari lan baldintzak irakatsi enpresaren eremu propioan:  
 

o Ikaslango aktibitatera lotutako ingurugiro aspektuei buruzko jokabide zuzenak lantzea, euren portaera eta sentsibilizazioak 

enpresaren ingurugiroarekiko konpromisoa islatu dezan 

o Gure jardunei eta funtzioei loturiko kalitate, ingurumen eta laneko Osasuna eta segurtasunarekiko jarrerak sortuz eta beraien 

portaerak aspektu horiekiko Ikaslan Fundazioaren konpromisoa islatuko dutela sentsibilizatuz.  
 

❑ Errentagarriak eta lehiakorrak izan, produktuen kalitatea eta bezeroen betetasuna hobetuz. Lortutako kalitatea, enpresaren 

esfortzu kolektiboaren baitan bezeroen artean nabarmenduko den inpresioa izango da, eta honek beren betekizunak zein 

irudikapenak gainditzeko balio izango du, enpresaren etorkizuna bermatuz eta mantenduz. 
 

❑ Hurrengoarekiko erantzukizuna gureganatuko ditugu: 

o Inguruarekin konpromisoa, gure funtzio eta jardueraren esparru guztietan, helburuak hedatuz, ingurumen aspektuak identifikatuz 

eta ebaluatuz, gure jarduerak sortutako inpaktuak txikiagotuko ditugula. 

 

o Agenda 2030aren markoa gureganatuz GJHen garapena neurtu eta zabalduko dugula. 
 

o Ikaslan Fundazioan lanean aritzen den edo praktikak burutzen dituztenen segurtasuna eta Osasuna babestuko dugula. 
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Ziur gaude kudeaketa sistemak sormena, eraginkortasuna, errentagarritasuna eta sentsibilizazioa garatzeko oinarri sendoak edukiko 

dituela, eta honek, ikasle guztien laneratzea eta Ikaslango hazkuntza eta negozio berrien sorreraren lehiakortasunean eragingo 

duela, jarraitasuna mantenduz eta enpresaren hobekuntza garatuz. 

 

2021-ko Urriaren 22a. 

Xanti Iruretagoiena Osoro 

 


