
 

 

                           

ERAKUNDEAREN DATUAK  

1. Erakundearen izena: MONDRAGON ASSEMBLY KOOP.E 

2. Sektorea: Industria 

3. Langile kopurua: 32 emakume/109 gizonezko 

4. Webgunea: https://www.mondragon-assembly.com/eu/ 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Mondragon Assembly nazioarteko talde bat da, automatizazio eta 

muntaketa soluzioak garatzen espezializatua. Espainiako enpresa 

nagusia, kooperatiba bat dena, 1977an sortu zen, eta ekoizpen eta 

muntaketa teknologien automatizazioaren arloan aitzindarietako bat 

bihurtu zen. 

Hiru jarduera eremutan banatzen gara: eguzki energia; E-mugikortasuna 

eta energia biltegiratzea; eta automatizazioa. Eremu horietako 

bakoitzean garatzen ditugun jarduera nagusien barruan daude giltza 

eskurako makinak eta lerroen garapena eta kontratupeko fabrikazioa; 

horri esker munduko edozein lekutan eskaini ditzakegu soluzioak, gure 

sei ekoizpen lantegien eta hiru bulego tekniko eta komertzialen bitartez. 

Automatizaziorekiko dugun grina da talde gisa batzen gaituena. 

Mondragon Assemblyn, ahalik eta etekin gehien ateratzen diogu proiektu 

bakoitzari, automatizazioa baita gure izateko arrazoia da. Garatzen 

ditugun proiektu guztietan, gure esperientzia guztia bezero bakoitzaren 

zerbitzura jartzen dugu. Bestela esanda, gure potentzial guztia baliatzen 

dugu bezero bakoitzarentzat soluziorik onenak eta berritzaileenak eskaini 

ahal izateko. 

Harremanetarako datuak  

Solaskidearen izen-abizenak: Izaro Aretxaga 

Helbide elektronikoa: i.aretxaga@mondragon-assembly.com 

Telefonoa: (+34) 943 71 20 80 

 

  



 

 

                           

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: BARNE BILERETAN EUSKARAZ IZATEKO PROZESUA 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Mondragon Assembly kooperatibako Euskara Planaren misioak dio MA 

euskaraz normaltasunez biziko den enpresa izango dela. Hori horrela, lan-

hizkuntzari garrantzi handia ematen zaio Euskara Plana aurrera 

ateratzerakoan. Lan-bileretan jarri da begirada, enpresa honetan taldean 

lana egiteko ohitura handia baitago, bai zuzeneko langileen artean, eta 

zeresanik ez zeharkakoen artean. 

Mondragon Assemblyn euskaraz hitz egiteko gaitasuna du langileen %94ak, 

eta bertako euskararen erabilera informala %64a da. Beraz, erabilera hori 

areagotzeko, lan bilerak euskalduntzea estrategikoa dela ondorioztatu zen. 

Lan-bileren zerrenda bat egin, bertako kideen gaitasunak eta ohiturak 

identifikatu eta bakoitza dagoen lekutik hobekuntza plan bat egitean datza 

proiektuak. Zerrenda bi zutabeetan banatzen da: batetik, euskaraz gehiago 

harremantzeko gaitasuna duten bilerak daude, eta, bestetik, euskara hutsez 

lan egin dezaketenak. 

Behin bilera zerrenda eginda, bertako kideei gonbidapena luzatu zaie 

erronkak hartzera, eta gehienek halaxe egin dute, batzuk euskara hutsez 

egitera pasa dira, eta beste batzuk hobekuntzak zehaztu dituzte eta 

horretarako ekintza planak gauzatu. 

Bilera guztietan ekipoko arduraduna ez den kide batek hartu du ardura 

euskara zaintzeko, edo eusle izateko. Bilera horietako kideekin hausnarketa 

saioak egin dira, bertan hizkuntza ohiturei buruz, zailtasunei buruz, eta abar 

hausnartu dute kide hauek eta euren bileretan erabiltzeko baliabideak 

zerrendatu dituzte. 

Urtero, bilera hauek balorazioa egin eta hurrengo urterako erronka berriak 

zehazten dituzte, beti ere, misioa lortzeko asmoarekin. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.) 



 

 

                           

1. BILERA GUZTIEI EGINDAKO GALDEKETAREN EMAITZAK

 
2. BILERA BATZUK HARTUTAKO KONPROMISOEN ADIBIDEAK 

 

3. HAUSNARKETARAKO AURKEZPENA 

 



 

 

                           

4. HAUSNARKETA ARIKETAREN ONDORIOAK 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


