
 

 

                           

 

ERAKUNDEAREN DATUAK (eskatzen diren 5 eremuak bete mesedez) 

Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta 

betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen. 

1. Erakundearen izena: BIDELAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK, S.A. 

2. Sektorea: Autobidearen kudeaketa 

3. Langile kopurua: 258 

4. Webgunea: www.bidelan.eus 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

AP-8 autobidearen Gipuzkoako zatiko kontserbazioaz eta mantentze-
lanez arduratzen da Bidelan eta horretarako lan hauek egiten ditu: 

• Autobidea erabiltzeagatiko kanona kobratu 

• Mantentze eta kontserbazio lanak egin 

• Errepideak garbitu 

• Bideak kudeatu 

• Erabiltzaileei arreta eskaini 

 

Harremanetarako datuak  

Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, zure 

praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da: 

 Solaskidearen izen-abizenak: Marisol Alza Larruskain 

 Helbide elektronikoa: malza@bidelan.eus 

 Telefonoa: 943 311 910 
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PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: INTRANETETIK BIDENETERA EUSKARAZ 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Gure erakundearentzat hain garrantzitsua den komunikazioa eta parte 
hartzea bermatzeko eta sustatzeko, intranet-a sortu genuen 2008an.  

Ez ohiko erakundea gara, dispertsio geografiko handikoa, Irunen hasi eta 
Eskoriatzan bukatzen dena, lan-txandaka lan egiten duena,….Ondorioz behar 
genuen elkargune birtual bat.  

Intraneta sortu bezain pronto, erakundeko “ahotsa” eta helburuak 
isladatzeko, politikak eta estrategia zabaltzeko, funtsezko tresna dela ohartu 
ginen. 

Pandemiak sortu duen egoerari aurre egiteko ere oso elementu baliagarria 
izan da, izan ere ekimen berriak, formakuntza, partehartzea… bideratzeko 
ezinbesteko tresna bihurtu da. 

Gauzak horrela, gerota gehiago eskatzen zaio gure intranetari eta ondorioz 
hasiak gara behar berriei erantzungo dion bertsio berri bat egituratzen.  

BIDENET izena hartuko du belaunaldi berriko gure intranetak eta sare berri 
honekin, besteak beste, euskararen kudeaketa indartzeko helburuari eman 
diogu lehentasuna. 

Honela, lehen urratsetik azkenera Bidelanen ditugun euskara estrategiak 
barneratu eta abian jarri ditugu:  

• Euskararen presentzia gaztelaniarekiko handituz.  

• Euskara batzordeari atal propioa emanaz eta bertan erreferentziazko 
dokumentazio guztia partekatuz: erakundearen konpromisoak, euskara 
plana, hizkuntza irizpideak, euskararen erabilpenerako oharrak, hiztegi 
partekatua, erakundearen barne hiztegia (guztion artean adostutakoa), 
batzordetik bultzatutako ikuskaritza prozesuen ondorioak, datu 
estatistikoak, etb.  

• Partehartzeak ere leku propioa dauka, horrela martxan jartzen diren 
ekimen guztiak izango ditugu denok eskura: Euskaraldia, Egunean behin 
jokoa, euskararen eguneroko ekintzak, barne taldeak (erraztatzaileak) 
burututako lanak,…  

• Eskuragarri jartzen dira ere beste erakundetako praktika onak, hara nola, 
5 minutuko ikastaroa (Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailak sortutakoa), albiste interesgarriak, … azken batean gure lanarekin 
zerikusi zuzena ez izan arren euskaraz lan egitea errazten diguten 
tresnak.   

 Azkenik eta nobedade gisa atal interaktiboa ere lantzen ari gara  besteak 
beste, inkestak, eta datuen jasotzea bideratzeko.  

 



 

 

                           

Momentu konkretu honetan lantze prozesuan gaude eta nahiz eta 

eskema orokorra finkatuta dagoen, gure Bidenet berriko “Bizi 

euskaraz” atala laborategian dago. Edozein kasutan, nondik-norakoa 

ikusi daiteke hurrengo orrietan. 

  

Orain arteko intranetean “Bizi euskaraz”-ek atalak izan dituen bezala, 

Bideneten Bizi euskaraz-ek 4 atal izango ditu, biziak izango dira, eta 

beharrezkoa denean osatzen/errebisatzen/eguneratzen  joango gara. 

  

1. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTAZIOA izango duen atala eta 
gure orain arteko intranetean daukaguna osatuko duena 
(erakundean komunikazioaren inguruan egindako 
ikuskaritzaren berri emango dugu, adibidez). 
  

2. IKASTEN  izena eman diogu bigarrengoari. Eusko 
Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak sortutako 5 
minutuko ikastaroa izango dugu guztion eskura, beste 
erakunde batzuetako praktika onak konpartituko ditugu, 
Bidelanen hilabetero publikatzen ditugun pilula / albisteak. 
Guztiontzat baliagarri ikusten ditugun ekimenak 
konpartituko ditugu. 

  

3. PARTE HARTU EUSKARAZ atalean Euskaraldia, Egunean behin 
jokoa, euskararen inguruko kanpainak, Bidelaneko 
erreztatzaileen inguruko funtzioak, eta  abarrekoak jorratuko 
ditugu. 

  

4. GALDETEGIAK ETA PROPOSAMENAK da gure azken atala eta 
Bidelaneko langileen arteko harremana eta iritziak jasotzeko 
balio izango du. Bertatik, Euskara batzordean lan egiteko 
behar den informazioa jasotzeko erabiliko ditugun 
galdetegiak kudeatuko ditugu (bakoitzaren euskara maila, 
erabilera, eta abarrekoak adibidez). Erakundean euskara 
bultzatzeko ideiak, euskaraz lan egiteko proposamenak,…  

  

Euskara Batzordeak, oraingo honetan barne eta kanpo 

komunikazioaren erronka hartu du.  Barne komunikazioari begira, 

intranet berrian gure eskura ditugun erramintak eta dinamika 

partekatuko ditugu eta partehartzea bultzatu. Honetako, bide batez, 

posta elektroniko korreo berria sortu du. 

  



 

 

                           

Adierazleei dagokionez, orain arte Bikaineko EME-a izan da gure 

ardatza baino euskararen kudeaketaren inguruan, gure 

erakundearen argazkia eta neurtu beharrekoak aldatu egin direla 

baloratu dugu eta horrekin batera gure eskema ere bai. 

  

Aurtengo gure erronka nagusia lau elementu hauetan kokatu dugu:  

• Kudeaketa Planaren betetze maila  

• Hizkuntza irizpideen betetze maila 

• Barne dokumentazioaren plangintzaren elebitasunaren 
betetze maila 

• Partehartze portzentaia 
  

Kudeaketa Plana, Hizkuntza Irizpideak eta partehartzea Bidenet 
berrian semaforoarekin neurtuko ditugu: gorria, horia eta berdea, 
alegia. 

 



Bidenet Proiektua
bilakaera



Egungo Intraneta (I)



Egungo Intraneta (II)



Egungo Intraneta (III)



Egungo Intraneta (IV)



Bidenet berria (I)



Bidenet berria (II)



Bidenet berria (III)


