
 

 

                           

 

HIZKUNTZEN KUDEAKETARI  LOTUTAKO PRAKTIKA ONAK 

JASOTZEKO FITXA 

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: OSATEK, S.A. 

2. Sektorea: Osasungintza 

3. Langile kopurua: 267 

4. Webgunea: https://www.osakidetza.euskadi.eus/osatek 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Batez ere, puntako teknologiadun irudiaren bidezko diagnostiko 

zerbitzuak (erresonantzia magnetikoak) kudeatzen, administratzen eta 

ustiatzen ditugu, nagusiki Osakidetzarentzat. Aurreko zerbitzu nagusia 

osatze aldera, ikerkuntza eta irakaskuntza ere egiten dugu, Euskal 

Autonomia Erkidegoko politika sanitarioaren testuingurua zehazten 

duten araudia eta baldintzen arabera. 

EAEko 3 lurraldeetan ditugu gure 10 zentroak (eta Bilbon egoitza 

nagusia) eta erresonantzia magnetikoak egiteko 18 makina. 

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: Lander Solozabal 

Helbide elektronikoa: lsolozabal@osatek.eus / euskara@osatek.eus  

Telefonoa: 685732963 / 944 007 112 
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PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: ALDAHITZ DINAMIKA BIZKAIA PLAZAKO EGOITZAN 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Dinamika bat da, helburu duena parte-hartzaileen hizkuntza-ohiturak 

aldatzea, euren artean euskara gehiago erabil dezaten. Labur esanda, 

Euskaraldia txiki eta pribatu moduko bat da, baina luzeagoa, 

neurtuagoa eta kontrolatuagoa. 

ALDAHITZ dinamikaren sustatzaile nagusia Pello Jauregi da, EHU, 

Soziolinguistika Klusterra eta beste entitate batzuekin batera: 

https://soziolinguistika.eus/eu/proiektua/aldahitz-ikerketa/  

Gurean behintzat eraginkorra izan da: zerbitzu zentraletako langileen 

erdiek hartu dute parte (9 langilek) eta fokua lan-ordutegiaren 

barruko erabileran jartzen da; taldeka baina banaka; ariketa, erronka 

edo helburu modura planteatuta. 

Oso emaitza onak lortu ditugu oso epe laburrean, eta orain parte-

hartzaileek askoz gehiago erabiltzen dute euskara lehen baino. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

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

 

https://soziolinguistika.eus/eu/proiektua/aldahitz-ikerketa/


 

 

                           

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 



 

 

                           

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 

 


