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1. Familia bidezko transmisioa

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

1.1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea

- Eleaniztasunaren onurak azaltzea. Irungo ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat EUSKARA

ESKOLAK

1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea

- Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea. EUSKAL PRODUKTUEN

KATALOGOA

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko guneak sortzea eta

elikatzea

- Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

(FAMILIAOLA TAILERRAK)

2. Irakaskuntza

2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta
metodologia eta baliabide berriak garatzea

2.1.5. Ikasleen hizkuntza egoeratik abiaturik, hau da kontuan izanik gehiengo bat 2. edo 3. hizkuntzan ari

dela beste arloetako ezaguerak jasotzen, didaktikak eta ikuspegiak egokitzea

- Ikasleen hizkuntza egoeratik abiaturik, hau da kontuan izanik gehiengo bat 2. edo 3. hizkuntzan ari dela beste

arloetako ezaguerak jasotzen, didaktikak eta ikuspegiak egokitzea (LINGOLANG)

2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko
erdaldunagoetan

2.3.1. Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako estrategia egokia garatzea

- Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako estrategia egokia garatzea (GU ERE
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BERTSOTAN)

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara harremanhizkuntza gisa bultzatzea

(bestelako jardueren egitarau eta programa zehatzen bitartez)

- Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako

jardueren egitarau eta programa zehatzen bitartez) (EUSKARAZ BAIETZ!)

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak
sustatzea (Toki erakundeak)

2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

- Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea. IKASTETXEEKIN KOORDINAZIO BILERAK

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

2.6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea

- Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea (UDAGIRO)

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian
jartzea

3.3.1. Finantzazio egonkorrarekin loturik, euskalduntze prozesuan aldatzen doazen premiei malgutasunez

erantzuteko sistema bat eratzea

- Finantzazio egonkorrarekin loturik, euskalduntze prozesuan aldatzen doazen premiei malgutasunez erantzuteko

sistema bat eratzea. EUSKARA IKASTEKO EDO HOBETZEKO BEKAK

3.3.2. Barnetegien berezitasuna kontuan harturik, finantzazio sistema egoki bat eratzea.

- Barnetegien berezitasuna kontuan harturik, finantzazio sistema egoki bat eratzea.

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)
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3.8.1. Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak ematea

- Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak ematea. ELKARRIZKETARIAK

3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea

- Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea. MINTZALAGUNAK

6. Arlo sozio-ekonomikoa

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

- Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea. LANHITZ

6.3. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak
hartzea

6.3.2. Jendeari begirako establezimendu edo zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten enpresek kontsumitzaile

eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak modu progresiboan berma ditzaten neurriak hartzea, indarrean

dagoen araubidea betearaziz eta horretarako enpresen aldetiko konpromisoa, partaidetza eta konplizitatea

lortuz

- Jarduera Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen

bitartez. IRUN = 2+1

6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea

6.4.2. Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen publikoetan euskararen

presentzia bermatu eta sustatzea

- Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen publikoetan euskararen presentzia bermatu

eta sustatzea. HIZKUNTZA PAISAIA

7. Aisia eta kirola

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)
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7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan

- Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan KALEAN BAI

- Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan FESTAN BLAI

- Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan SOLAS JOLAS 2017

- Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki gazteei zuzendutako ekintzetan. KUADRILLATEGI egitasmoa.

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera
sendotzea (Toki erakundeak)

7.8.4. Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak antolatzea

- Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak antolatzea

7.8.6. Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa

hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol federatuan

- Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa hobetzea, batez ere

eskola kirolean eta kirol federatuan. ESKOLA KIROLA

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera,
ekintza eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera
sustatzea

7.9.1. Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era egokian proiektatu eta hedatzea

- Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era egokian proiektatu eta hedatzea. BIDASOA ESKU BALOIA

TALDEAREN EUSKARA PLANA

9. Kulturgintza

9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

9.2.2. Euskarazko kultura produktuen eskaintza dibertsifikatu eta aberasteko formulak identifikatu eta

aplikatzea

- Euskarazko kultura produktuen eskaintza dibertsifikatu eta aberasteko formulak identifikatu eta aplikatzea.
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EUSKARA ZINE ARETOETARA

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

9.4.1. Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea

- Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea. KULTURA AGENDA

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea

- Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea. IRUNGO UDALAREN EUSKARAREN

ATARIA, WEB ORRIA.

13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak

- Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak. EUSKARAZ SOFTWAREA

13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek erabiltzeko

moduan jartzea

- Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek erabiltzeko moduan jartzea.

13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea (Toki erakundeak)

13.2.4. Euskara ikasteko tresna berriak sarean ipintzea

- Euskara ikasteko tresna berriak sarean ipintzea. UDAL EUSKALTEGI AUTOMAILAKETA

13.2.7. Sare sozialetan euskararen presentzia areagotzeko bideak erraztea

- Sare sozialetan euskararen presentzia areagotzeko bideak erraztea

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak
garatzea (Toki erakundeak)
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14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

- Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

- Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea (LANNAHI)

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza

elkarteen bitartez

- Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez.

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

- Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea. IRAKURGAIAK GOMENDATU WEB ORRIAN

- Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea. IRAKURGAIAK LEKU PUBLIKOETAN

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea

- Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea. EUSKARAREN HILABETEA

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtzea

- Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtzea (IRUNERO)

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)

14.11.3. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta gainerako tresnetan
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euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen

- Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta gainerako tresnetan euskarazko

menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen. EUSKARA ARLOKO BLOGA

- Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta gainerako tresnetan euskarazko

menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen. EUSKARAZKO MENUAK

15. Barruko proiekzioa

15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta
ikuskizunak diseinatzea (Toki erakundeak)

15.5.5. Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal kulturari buruzko informazio

aberatsa eskaintzea

- Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal kulturari buruzko informazio aberatsa

eskaintzea

16. Kanpoko proiekzioa

16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan
hartzea (Toki erakundeak)

16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia

bermatzea

- Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea (Bidasoa

Txingudiko Mugaz Gaindiko euskara lan mahaia)

- Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea (SAREUSKA

sarea)

- Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea (Euskal

Herriko Hitz Gurutzatuen txapelketa)

17. BESTELAKOAK

17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta
egitasmoak (Toki erakundeak)

8 / 71



17.1.1. Euskara Atalaren susendaritza, koordinazio, administrazio eta bestelako kudeaketa lanak egitea

- Euskara Atalaren zuzendaritza, koordinazio, administrazio eta bestelako kudeaketa lanak egitea (EUSKARA

ARLOKO KUDEAKETA)
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Esparrua 1. Familia bidezko transmisioa

Neurria 1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza 1.1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea

Jarduera Eleaniztasunaren onurak azaltzea. Irungo ikastetxeetan matrikulaturik dauden
umeen gurasoentzat EUSKARA ESKOLAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/09/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/23

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Irungo ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat euskara ikastaroak eskaini
dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 0-15 urte bitarteko haurrak dituzten gurasoei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 5.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 5.000,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Gurasoei eskolak II 5.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 5.000,00

Bestelakoak:
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Esparrua 1. Familia bidezko transmisioa

Neurria 1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza 1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta
eskura jartzea

Jarduera Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura
jartzea. EUSKAL PRODUKTUEN KATALOGOA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxeak, Guraso Elkarteak eta Euskal Produktuen Katalogoko egileak.

Deskribapena: Euskal Produktuen Katalogoa "Merezi duelako" programaren bidez ezagutzera emateko
asmoa dugu, zehazki web atariaren bitartez. Katalogoak, merkatuen produktuen artean, berritasuna,
egokitasuna eta kalitatea erakusten ditu. Zehazki, zortzi ataletan sailkatuta dago: musika, liburuak,
aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, informatika produktuak, komikiak eta bukatzeko, gurasoentzako
produktuak. Hori gutxi balitz, produktu bakoitzaren gutxi gorabeherako prezioa ematen da, eta, zenbait
ataletan, adinaren araberako sailkapena egiten da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gurasoei eta zeharka haurrei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 760,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 760,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Euskal Produktuen Katalogoa II 760,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 760,00

Bestelakoak:
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Esparrua 1. Familia bidezko transmisioa

Neurria 1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara
erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

Jarduera Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko
guneak sortzea eta elikatzea (FAMILIAOLA TAILERRAK)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Haur eta Lehen hezkuntzako ikastetxeak eta azpikontratatutako empresa arduraduna.

Deskribapena: Merezi Duelako egitasmoaren barruan antolatzen diren hainbat proiektuetako bat da
FAMILIAOLA. Familia barruan euskararen erabilera bultzatzeko egitasmo zehatzak antolatu dira: Familiaola
tailerrak. 1.- Familiako harremanetan euskara erabiltzeko ohiturarik ez duten guraso berriei, haurrarekin
euskaraz egin eta euskaraz gozatzeko oinarrizko erregistro eta baliabideak eskaintzea da ekimen honen
xede nagusia. 2.- Ikastetxe, haurreskola eta haurtzaindegien bitartez, haurrak euskaraz jasotzen ari diren
hizkuntza erregistroetara gurasoak ere hurbiltzea lortu nahi da. Honen bidez, besteak beste, 2-12 urte
bitarteko seme-alabak dituzten familia euskaldunentzako edo euskarari sarbidea eman dioten familientzat
hainbat tailer prestatzen dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? HH/LHko 2-12 urte bitarteko familiei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 17-29 , 30-65

Oharrak: Familia Ola tailer eskaintza ikasturteka antolatzen da. Batetik tailerrak hiru txandatan eskaintzen
dira, azaroa, otsaila eta maiatzean. Bestetik, ikastetxeetan irailean sentsibilizazio bilerak (20)

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 10.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 10.000,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

1 1010.226.99.335.30.2017 II 10.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 10.000,00
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Bestelakoak:
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Esparrua 2. Irakaskuntza

Neurria 2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta
metodologia eta baliabide berriak garatzea

Ekintza
2.1.5. Ikasleen hizkuntza egoeratik abiaturik, hau da kontuan izanik gehiengo bat 2.
edo 3. hizkuntzan ari dela beste arloetako ezaguerak jasotzen, didaktikak eta
ikuspegiak egokitzea

Jarduera
Ikasleen hizkuntza egoeratik abiaturik, hau da kontuan izanik gehiengo bat 2. edo
3. hizkuntzan ari dela beste arloetako ezaguerak jasotzen, didaktikak eta
ikuspegiak egokitzea (LINGOLANG)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/04/03 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Urtxintxa Eskola eta Irungo Lehen Hezkuntza eta DBHko ikastetxeak

Deskribapena: 2017an Unitate Didaktikoa burutuko da Ikastetxe ezberdinetan Gure herriaren hizkuntza
aniztasuna azaleratu asmoz, euskaratik, aniztasunean eta parte hartzea sustatuz LINGOLANG IRUN web
gunea sortu da. LINGOLANG IRUN-en helburu nagusiak hauek dira - Ikastetxeetako hizkuntza aniztasuna
islatzea, herriak aniztasunaren adibide gisa. - Jatorri ezberdinetako hizkuntzak ezagutu eta hiztunei aitortza
hori egitea. - Ikastetxe eta gurasoei aniztasuna lantzeko baliabideak eskaintzea. Ekimen honetan guztira
110 ikaslek parte-hartu dute, eta 29 hizkuntzetan jardun dira. Albaniera (1), Alemana (2), Arabiera (15),
Armeniera (4), Bengaliera (1), Buda (1), Bulgariera (1), Errumaniera (9), Errusiera (5), Eslovakiera (2),
Euskara (1), Fang (1), Frantsesa (6), Galegoa (5), Gaztelera (2), Guarania (1), Hassania (3), Ingelesa (5),
Italiera (1), Japoniera (1), Katalana (2), Moldaviera (1), Mongoliera (2), Poloniera (1), Portugesa (20),
Quechua (1), Txinera (9), Ukraniera (6), Vietnamiera (1)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasleei eta beren gurasoei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

14 / 71



Esparrua 2. Irakaskuntza

Neurria 2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko
erdaldunagoetan

Ekintza 2.3.1. Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako
estrategia egokia garatzea

Jarduera Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako
estrategia egokia garatzea (GU ERE BERTSOTAN)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/10/05 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/05/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Lehen Hezkuntzako ikastetxeak eta Gipuzkoako Bertsozale Elkartea.

Deskribapena: GU ERE BERTSOTAN egitasmoa. PARTE-HARTZEA: Ekimen honetan 6 ikastetxe
ezberdinetako 558 ikaslek hartu dute parte. Bi dira egitasmo honen helburuak: alde batetik, bertsogintza
bitartez, ikasleen euskararen erabilpen maila eta kalitatea handitzea eta, bestetik, bertsotarako zaletasuna
piztea eta bertsogintzari eskolako jardunean funtzionalitatea emanik, zaletuen beharrak eta gogoak
elikatzea. Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen bidez, bertsogintza bitarteko delarik, hau da, kurrikulumean
bertsolaritza ezarriz, ikasleen euskararen erabilpen maila eta kalitatea hobetzeko proiektua aurrera
eramaten da Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin Ikasturte osoan aritzen dira bertsolaritza
lantzen, ikastetxeetako irakasle eta Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko bertsolariekin batera, horretarako
propio duten material didaktikoaren laguntzaz. Funtzionamendua Bertsogintzan #espezialistak# direnen
laguntza izango dute ikastetxeek, bertsolari gazte talde batena hain zuzen ere, eskola kurrikulumean
bertsolaritzari sarbidea emateko. Bertsolariak eskolaz kanpokoak izanik, jarduera berezi bezala har
dezakete haurrek eta gainera gazteak diren aldetik, haurrengandik gertu egon eta giro eta dinamika
aproposa sor daiteke gelan. Espezialistek beraien formaziotik eman dezaketenaz gain, gelarako materiala
ere erabiltzen dute, liburu, CD eta DVD-z osatua. Horrez gain, sor daitezkeen beharrei erantzuten material
osagarri aukera zabala dago edozeinen eskura. Antolamendua Saioak Hartzaileak LH-ko 5. eta 6. mailako
ikasleak izango dira. Gela bakoitzean bertsolariak ordubeteko eskola emango du hamabostean behin, eta
tarteko astean tutorea edo ikastetxeak hartarako izendatutako irakaslea arduratuko da bertsolariak
agindutako zereginak haurrek egin ditzaten. Tutorea edo guneko irakaslea bertsolariarekin batera egongo
da gelan, batetik zubi lanak egin eta bestetik proiektuaren jarraipena egin ditzan, iradokizunak egin eta
ikasleen ebaluaketa jarraian lagunduz. Irakasle horrek formakuntza ere jasoko luke bide batez. Bukaeran
ebaluaketa bat burutuko dute irakasleak eta bertsolariak. Jarduera antolatua egongo da, ikasleek
begi-bistan izan ditzaten zereginak eta lorpenak. Eskolako ekintzak izango dira jardueren jomuga, jai
bereziak batez ere. Halaber, ikastetxeko irakasleak azken hamabost egunetan gelan gerta daitezkeen
gorabehera esanguratsuenen berri emango dio espezialistari, baldin eta klaseko martxan oztopo bat izan
daitekeela uste badu. Eskolaz kanpoko aktibitatea: Posible den kasuetan herriko bertso-eskola kanpoko
jarduera moduan eskainiko da eta ikasturte amaieran (maiatzean) jaialdiak antolatuko dira familia eta
lagunei erakutsteko egindako lana. Urte osoan egindako lana, ikasturte amaieran BERTSOMETA izeneko
liburuan jasotzen da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13
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Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 14.771,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 14.771,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aholkularitza enpresa bat kontratatu II 14.771,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 14.771,00

Bestelakoak:
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Esparrua 2. Irakaskuntza

Neurria 2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza
2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera
Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez) (EUSKARAZ BAIETZ!)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/09/12 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/23

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta institutuak eta bertako GEak.

Deskribapena: EUSKARAZ BAIETZ! PARTE-HARTZEA: Irungo Lehen, Bigarren eta Bigarren Hezkuntza
ondorengo ikastetxeetan, institutuetan eta elkarteetan, euskararen erabilera sustatzeko antolatzen diren
eskola orduz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak antolatzen dituzten guraso elkarteek, bestelako
elkarteek, ikastetxeek eta institutuek aurkeztutako egitasmoak finantzatzen ditu Irungo Udalak programa
honen bidez. Hizkuntza Indartzeko Programan (HIP) parte hartzen duten Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
ikasleentzat euskara sustatzeko eta indartzeko antolatzen diren eskola-orduz kanpoko egitasmoak ere
finantziatzen dira. Diru-laguntza eskuratu ahal izateko, eskatzaileek deialdi honen xede den
sustatze-jarduera garatzen duten egitasmoak aurkeztu beharko dituzte, betiere jarduera esparru hauetan
sartzen badira: 1.-Euskararen erabilera eta hizkuntzarekiko motibazioa sustatzeko estrategiak bideratzeko
ikastetxeek, institutuek eta guraso elkarteek antolatutako eskola orduz kanpoko egitasmoak eta ekintza
osagarriak honako esparru hauetan: Ahozko eta idatzizko adierazmena. Irteerak/txangoak. Aisialdia/kanpo
ekintza. Xede bera duten beste egitasmo batzuk Bazkal osteko aisia Jarduera esparrua 2.-Elkarteek
haurrentzat antolatzen dituzten ohiko jardunean euskara sustatzeko estrategiak bultzatu eta horretarako
ekintzak bideratzen dituzten egitasmoak. 3.-Hizkuntza Indartzeko Programan parte hartzen duten Lehen eta
Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat euskara sustatzeko eta indartzeko antolatzen diren eskola-orduz
kanpoko egitasmoak. Diru-laguntza hauek honako hauek eskatu ditzakete: -Irungo Haur Hezkuntzako
Ikastetxeak (2. zikloa) -Irungo Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak -Irungo Bigarren Hezkuntzako Institutuak
-Normalkuntza Plana (HNP) aurrera daramaten Irungo BHOko Institutuak -Irungo GEak Irungo Haur
Hezkuntzako ikastetxeak (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako institutuak,
Hizkuntza Normalkuntza Plana (HNP) aurrera daramaten DBHOko institutuak, Guraso Elkarteak dira
partaide nagusiak eta beraiek dituzte eskumenak programa hauek antolatu eta beharrezko diru-laguntza
jasotzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irungo Haur Hezkuntzako ikastetxeak (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako ikastetxeak,
Bigarren Hezkuntzako institutuak, Hizkuntza Normalkuntza Plana (HNP) aurrera daramaten DBHOko
institutuak, Guraso Elkarteak

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29

Oharrak: .
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Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.02.335.30.2017 Irungo Udala 23.920,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 23.920,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekimenak IV 23.920,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 23.920,00

Bestelakoak:
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Esparrua 2. Irakaskuntza

Neurria 2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak
sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

Jarduera Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea. IKASTETXEEKIN
KOORDINAZIO BILERAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/30

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Hiriko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe eta institutuetako ordezkariak eta Berritzegunea.

Deskribapena: Ikastetxeekin koordinazio gunea elikatu, arduradun berriak ikastetxeetan daudenetan,
koordinazio bilerak baino lehen bakarkako kontaktuak eginez, programa guztien berri emateko asmoz.
Halaber, Dokumentazio Kudeatzailean alta eman, pasahitza jakinarazi eta bertan eskuragarri dituzte hainbat
dokumentu haientzat interesgarri gerta daitezkeenak. 24 partehartzaile daude (18 ikastetxeetako
ordezkari/zuzendari, Berritzegune, Irungo Udaleko Hezkuntza saila eta 4 teknikari Euskara Arlotik)
Ikasturtean zehar 3 bilera egiten dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikastetxeko euskara arduradunak

Zein da hartzaile kopurua? 24

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 2. Irakaskuntza

Neurria 2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

Ekintza 2.6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako
programa bereziak garatzea

Jarduera Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa
bereziak garatzea (UDAGIRO)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/05/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/09/30

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta DBHko institutuak, eta Irungo euskaltegiak.

Deskribapena: UDAGIRO Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa
bereziak garatzea

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irungo ikastetxeetan eskolatuta dauden LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ziklokoko eta
BIGARREN HEZKUNTZAKO 1. eta 2. zikloko gazte etorkinentzat.

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 6.497,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 6.497,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ikastaroak II 6.250,00

Aseguruak II 247,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 6.497,00

Bestelakoak:
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Esparrua 3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria 3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian
jartzea

Ekintza 3.3.1. Finantzazio egonkorrarekin loturik, euskalduntze prozesuan aldatzen doazen
premiei malgutasunez erantzuteko sistema bat eratzea

Jarduera
Finantzazio egonkorrarekin loturik, euskalduntze prozesuan aldatzen doazen
premiei malgutasunez erantzuteko sistema bat eratzea. EUSKARA IKASTEKO EDO
HOBETZEKO BEKAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/30

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Irungo Udalak baldintza minimo batzuk betetzearen truke diru-laguntzak eskaintzen ditu
euskararen erabilera sustatzen duten eragileei euskara ikasteko edo hobetzeko. Aurtengo deialdian
aldaketa garrantzitsuak gehitu dira doakotasunera begira, baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiek
jaso baitute matrikula gastuen %100eko diru laguntza, baldin eta Irungo euskaltegi homologatu batean
aritu badira. 2016ko ekainaren 23an Alkateak 986 Erabakiaren bidez onartu zituen Euskararen erabilera
sustatzen duten eragileek euskara ikasteko edo hobetzeko bekak 14-15ko oinarria. Eskariak aztertu eta
baloratuko dira oinarrietan zehaztutakoaren arabera. Diru-laguntza abenduan esleituko da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.489.01.335.30.2017 Irungo Udala 64.640,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 64.640,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Euskara ikasteko bekak IV 64.340,00

Bestelako bekak IV 300,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 64.640,00

Bestelakoak:
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Esparrua 3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria 3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian
jartzea

Ekintza 3.3.2. Barnetegien berezitasuna kontuan harturik, finantzazio sistema egoki bat
eratzea.

Jarduera Barnetegien berezitasuna kontuan harturik, finantzazio sistema egoki bat eratzea.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Euskara ikasteko ikasleak barnetegietara joateko bekak eskaini ditu Irungo Udalak,
ikasleak euskararen ingurura hurbiltzeko eta euskaraz bizitzeko. Irungo Udalak baldintza minimo batzuk
betetzearen truke diru-laguntzak eskaintzen ditu euskararen erabilera sustatzen duten eragileei euskara
ikasteko edo hobetzeko. Aurtengo deialdian aldaketa garrantzitsuak gehitu dira doakotasunera begira,
baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiek jaso baitute matrikula gastuen %100eko diru laguntza,
baldin eta Irungo euskaltegi batean aritu badira. 2016ko ekainaren 23an Alkateak 986 Erabakiaren bidez
onartu zituen Euskararen erabilera sustatzen duten eragileek euskara ikasteko edo hobetzeko bekak
14-15ko oinarria. Eskariak aztertu eta baloratuko dira oinarrietan zehaztutakoaren arabera. Diru-laguntza
abenduan esleituko da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.489.01.335.30.2017 Irungo Udala 7.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 7.000,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Barnetegietako klaseak eta egonaldia IV 7.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 7.000,00
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Bestelakoak:
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Esparrua 3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria 3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)

Ekintza 3.8.1. Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko
aukerak ematea

Jarduera Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak
ematea. ELKARRIZKETARIAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/30

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: OREKA Asociación Estudiantil

Deskribapena: ELKARRIZKETARIAK programa aurrera eramango da, 6. urratsetik beherako ikasleei
zuzentzen zaiona. 2017an 42 lagunek eman dute izena ELKARRIZKETARIAK egitasmoan. Egitasmo
honetan talde batean aritu dira, bi motatako saioak eginez: -Mintza saioak (hilean behin, ordubetez)
-Tailerrak (hilean behin, ordu eta erdiz) PROZEDURA Komunikabideetan jakinarazi: 2016ko urrian.
Informazioa bidali aurreko urtean parte hartu dutenei. Halaber, Irungo euskaltegietan... Kartela eta
izenemate lotura ere bidali: GIB, kiroldegiak, liburutegia, Herri Jakintza, AEK eta HEO, Udaletxeko sarreran
ere bai (fitxatzeko makina dagoen tokian). Prentsaurrekoa: urriaren 6an, goizeko 11:00etan Urdanibia
plazan Izena emateko epea: urriaren 10etik 20ra (internetez). Izen-ematearen ondoren, ondo planifikatu
behar da hilean egingo diren bi saioak ahalik eta jende gehienak nahi duen datetan egiteko. Azaroan eta
abenduan programaren diseinua egin da eta eta martxan jarri da. Hasiera batean, asteazken eta ostirala
aukeratu baziren ere, partehartzaileek hala adostuta, astelehen eta ostiraletan egitea erabaki zen.
Arratsaldeko 18:00etan. Balorazio orokorra: parte hartzaileak oso gustora. Haien iritzien arabera
(ebaluazioa pasa zaie), oso lagungarri izan da mingaina askatzen hasteko eta gauza berriak ikasteko,
hiztegia batez ere. Oso eragin handia izan du erabileran, hizkuntz ohituran eragiteko. Erronka: parte
hartzaileen kopurua egonkortzea. Gauza bat dela, bestea dela, ez dira beti parte hartzaile berberak joaten.
Hala ere, egitasmo berria izanik eta, batez ere, hiritarren urtetako eskariei erantzuna emateko denez,
egitasmoa mantentzeko asmoa du Udalak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 6. urratsetik beherako ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 42

Gizonezkoak % 30,00 Emakumezkoak % 70,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 12.334,00
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 12.334,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Enpresa baten kontratazioa II 12.334,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 12.334,00

Bestelakoak:
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Esparrua 3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria 3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)

Ekintza 3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun)
zabaltzea

Jarduera Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea.
MINTZALAGUNAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa-Irungo Udal Euskaltegiarekin batera

Kolaboratzaileak: Herri Jakintza Euskaltegia eta Bidasoako AEK Euskaltegia.

Deskribapena: 66 lagunek parte hartu dute MINTZALAGUNA egitasmoan. 10 talde aritu dira. Taldeak
osatzeko irizpidea: ordutegia eta adina (ahal izan denetan) -10 mintzalagun -56 mintzakide Deialdia
Komunikabideen bitartez burutu da, baita euskaltegi, kiroldegi eta Udalaren espazioetan informazioa
zabalduz. Publizitate kanpainaren balorazioa: xumea baina eraginkorra. Informazioa zabaldu.
Prentsaurrekoa urriaren 6an, Urdanibia plazan. Izena emateko epea: urriaren 10etik 21era. Aurkezpena eta
lehenengo Saioa: urriaren 28an, arratsaldeko 18:30ean, Mondragón Unibertsitatean. Mintzalaguna hasi:
azaroaren 2an

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskaraz mintzatu nahi dutenei

Zein da hartzaile kopurua? 66

Gizonezkoak % 20,00 Emakumezkoak % 80,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.489.01.335.30.2017 Irungo Udala 3.500,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 3.500,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekintza soziokulturalak II 2.500,00

Enpresa baten kontratazioa II 1.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 3.500,00
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Bestelakoak:
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Esparrua 6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria 6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza 6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

Jarduera Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea.
LANHITZ

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/11/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/10/31

Arduraduna: Euskara normalizazio zerbitzua

Kolaboratzaileak: Irungo enpresak eta azalera handiak, Bidasoa Bizirik, aholkularitza enpresa, Eusko
Jaurlaritzako LanHitz.

Deskribapena: 3 enpresak parte hartzen dute. Zelaira S.A Alcampo Irun, Laboratorio de aguas y residuos,
SL eta Otari ingenieria del agua SL Udalak Euskararen erabilera planak garatzeko diru-laguntzak ematen
ditu. Hauen xedea entitate pribatuek Irungo udalerrian dituzten lantokietan euskararen erabilera planak
egitea edota horiek 2015ean garatzeko laguntza ekonomikoak emateko oinarriak arautzea da, subentzioak
arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorrean eta Legea garatzen duen araudian xedatutakoaren arabera.
Deialdi hau LanHitz programa markoaren baitako Erreferentzia Marko Estandarrean (EME) definitutako
helburuak, jardunak eta jarduerak gauzatzea errazteko baliabideak jartzera dator.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskararen erabilera planak dituzten Irungo enpresei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.01.335.20.2017 Irungo Udala 4.700,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 4.700,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Planen prestakuntza eta antolamendua IV 4.700,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 4.700,00
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Bestelakoak:
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Esparrua 6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria 6.3. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak
hartzea

Ekintza

6.3.2. Jendeari begirako establezimendu edo zerbitzu publikoak eskaintzen
dituzten enpresek kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak modu
progresiboan berma ditzaten neurriak hartzea, indarrean dagoen araubidea
betearaziz eta horretarako enpresen aldetiko konpromisoa, partaidetza eta
konplizitatea lortuz

Jarduera Jarduera Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak
martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez. IRUN = 2+1

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa, ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: Irungo Udalak "Irun=2+1" egitasmoaren baitan, besteak beste, idatzizko zein ahozko
komunikazioan eta adierazpen publikoetan euskararen presentzia bultzatu nahi du, euskararen erabilera
dinamizatzeko gai diren sektore eta erakundeetan eraginez. Horretarako, diru-laguntza deialdia egiten da.
Merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetako edota enpresetako irudi korporatiboa, kanpoko nahiz
barruko errotulazioa eta web-orriak euskaraz edo euskaraz/gaztelaniaz jartzeko, baita Irunen antolatzen
dituzten jendaurreko ekimenetan esatari euskaldunen lanak laguntzeko asmoz ere. IRUN =2+1 ZERBITZU
ESKAINTZA ZABALTZEA Horrekin batera, merkataritza eta ostalaritzako establezimendu eta herriko
elkarteetako hauei hainbat zerbitzu eskaintzen die udalak horretan laguntzeko: itzulpen zerbitzua dohainik.
Hizkuntza paisaia euskaratzen oraindik lan handia dago egiteko, behin eta berriz horren azaltzen bada ere,
ez da eskari kopuruetan islatzen. Euskara arloa gero eta informazio eskari gehiago jasotzen ari da udalak
eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan. Egitasmoarekin jarraitzea beharrezkotzat jotzen da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Bereziki Irungo ostalari-merkatari establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Ekintzak IRUN 2+1 Irungo Udala 24.732,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 24.732,00
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Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

1 1010.226.99.335.30 2017 II 24.732,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 24.732,00

Bestelakoak:
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Esparrua 6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria 6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea

Ekintza 6.4.2. Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen
publikoetan euskararen presentzia bermatu eta sustatzea

Jarduera Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen publikoetan
euskararen presentzia bermatu eta sustatzea. HIZKUNTZA PAISAIA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa, ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZAK Egitasmo honen barruan
hizkuntza paisaia euskaratzeko diru-laguntza eskariak barnebiltzen dira. Merkataritza eta ostalaritzako
establezimenduetako edota enpresetako irudi korporatiboa, kanpoko nahiz barruko errotulazioa eta
web-orriak euskaraz edo euskaraz/gaztelaniaz jartzeko laguntzak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak: - Plan horretan, arlo sozioekonomikoari dagokionean kontsumitzaileek euskaraz jarduteko duten
eskubidea aintzat hartuz, bezeroekiko harremanetan euskara erabiltzeko aukera bermatu eta sustatzea
proposatu da. - Hori lortzeko Irun bezalako hiri handietan helburuetako bat da euskararen presentzia modu
naturalean gerta dadin lantzea, hiri bizitzako edukietan euskararen transmisioa bermatuz eta hiriko
hizkuntza paisaian aparteko arreta jarriz. - Horregatik, hizkuntza-paisaia euskaratzeko diru-laguntzak
eskaini nahi zaizkie klub eta elkarteei, merkataritza eta ostalaritzako establezimenduei edota enpresei,
euren hizkuntza-paisaia euskaraz edo euskaraz/gaztelaniaz jartzeko eta modu honetara bezeroekiko
harremanetan euskararen erabilera areagotzeko.

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Hizkuntza paisaia euskaratzeko
diru-laguntzak

Irungo Udala 5.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 5.000,00

Gastuak:
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

1 1010.481.01.335.20 2017 IV 5.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 5.000,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza 7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan

Jarduera Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan
KALEAN BAI

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo 3-25 urte arteko haur eta gazteei eskolako orduetatik kanpo jardueran eskaintzen
dituzten elkarteak eta Kalean Bai Plana hitzarmena sinatu duten Irungo herri entitateak, Kultura Arloa, eta
Alkatetzako kabinetea

Deskribapena: Kalean Bai Planaren helburu nagusia da Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskalduntzea. Azken finean, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitzea du xede Planak.
Elkarteetan euskararen erabileraren suspertze hau elkarteen barne funtzionamendua, herriari begira
antolatzen dituzten jarduerak, elkarteen harremanak eta erakunde publikoekin dituzten harremanetan
gauzatzen da. Elkarte edo erakunde bakoitzak, hitzarmenen bidez zehazten du euskarari zein mailatako
lehentasuna emateko erabakia edo konpromisoa hitzartzen duen. Egun, guztira Irungo 74 elkartek dute
euskaren erabilera sustatzeko eta sendotzeko konpromisoa.9. faserako jarraipen lanerako honakoak
eskatzen dira: Kalean Bai Planaren helburu nagusia Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskalduntzea dela aintzat hartuta, komunikaziorako estrategia ekintza eta euskarriak landu dira
KALEAN BAI irudia indartzeko eta euskarari balioa emateko. Bestalde, elkarteei eskaintzen zaien laguntza
teknikoari jarraipena eman zaio, doako itzulpen zerbitzua, aholkularitza, hizkuntza paisaia euskaratzeko
diru-laguntzak. Zerbitzu-hizkuntza eta baliabideen sustapena egin da batez ere, euskara erabiltzeko
hizkuntza autonomiarik izan ez eta azken urtebetean Kalean Baiko hizkuntza zerbitzuak erabili ez
dituztenei. Lan hori modu etengabean egiten da. Hona hemen eskaintzen zaiena: Zerbitzu eskaintzan beste
aurrerapauso bat eman dugu; izan ere, elkarteei bat bateko interpretaritza sistema eramangarria eskainiko
zaizkie behar antolatutako bileretan, aurkezpen edota hitzaldietan euskaraz hitz egin ahal izateko .
Elkarteek hizkuntza arloan egindako ahalegina ikusarazteko neurgailua diseinatzen hasi gara, emaitzak
talde-kide eta herritarrei komunikatzek asmoarekin. Etengabe, Kalean Bai sarea osatu, ezagutarazi eta
dinamizatzen dugu, hitzarmengintzaren bidetik. Elkarteek bazkide eta erabiltzaileekiko hizkuntza
konpromisoak har ditzaten sustatzea. Merkatarien elkarteetara hurbiltzeko ahaleginarekin berezia egitea
aurreikusi da. SAREUSKA plataformaren bidez landu da Xede-talde edo elkarte-mota jakinetara
zuzendutako komunikazio eta esku-hartze estrategia espezifikoarekin lotuta, #euskara sustatzeko elkarteen
gunea# lantzen ari gara bereziki ikastetxeetako guraso elkarteak eta auzo elkarteekin eta dantza eta
gimnasia erritmikoarekin lotura duten akademiak edota elkarteak. Azkenik Irungo Bidasoa Kirol Elkarteari
euskara plana inplementatzen laguntza eman zaio. Lan hauek aurrera eramateko enpresa bat kontratatu da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Kalean Bai Planera bildu diren Irungo herri entitateak, zeharka hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua? 74

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
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Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 33.070,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 33.070,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Elkarteei laguntzak II 16.070,00

Kontratu sozio-kulturalak II 17.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 33.070,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza 7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan

Jarduera Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan
FESTAN BLAI

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/24 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/26

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Ekimena iazko leku berean gauzatu da, Irungo San Juan Plazan, San Martzial jaien
testuinguruan hiru egunez, ekainaren xxx, gaueko 22:30etik 01:30era. Modu honetan, 13-16 urte arteko
gazteen erreferentziazko gune bihurtu eta festen eremuan euskarak presentzia eta zentraltasuna irabaztea
lortu nahi izan da. Hiru gauetan jarraian, bi haimaz osatutako gunea zabaldu eta bertan lau dinamizatzaile
aritu ziren lanean. Gazteak erakartzeko, egun bakoitzean DJ batek musika jarri zuen, eta euskarazko
kantuekin osatutako esaldien jokoa proposatu zitzaien bertaratutako gazteei, trukean opariak eskuratuz.
Gainera, ekainaren xx fotomatoia jarri zen eta argazkiak atera eta momentua argazkia inprimatuta eraman
ahal izan zuten. Sare sozialek ere izan dute ekimenean nahikoa presentzia; aste bete lehenago jaiaren berri
eman zen, argazkiak igo ziren eta gazteei gonbidapenak bidali zitzaizkien ekimenaren jarraitzaile izateko
eta festan parte hartzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazteak <18 urte

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 16.841,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 16.841,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Enpresa baten kontratazioa II 15.062,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelako gastuak (karpak) II 1.779,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 16.841,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza 7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan

Jarduera Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan
SOLAS JOLAS 2017

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/06/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/09/30

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Kontratatutako enpresa aholkularia

Deskribapena: SOLAS JOLAS 2017 programa. PARTE HARTZEA: Aurten xxx harrek hartu dute parte;
horietatik xxx uztailean eta xxx abuztuan. Eskolen artean jasotako parte hartze desorekaren arrazoiak
aztertu dira jada, baita neurri zuzentzaileak erabaki ere. ZUZENDARITZA TALDEA Zuzendaritza taldeak oso
ondo funtzionatu du, oso ondo koordinatu dira eskola koordinatzaileekin, eta oso gainean egon dira talde
guztiekin, arazoak edo istripuak gertatu direnean oso ondo erantzun dute. Horretaz gain, Euskara Arloko
teknikariekin izan duten harremana oso ona izan da, gertatutakoaren berri eman diete egunero. Oso talde
langilea eta profesionala. Ez dugu ahaztu behar udaleku hauek bolumen handia dutela eta begirale asko
koordinatu behar direla, hala nola, ume asko kontrolatu eta horien jarraipena egin. BERRIKUNTZAK:
Aurten hainbat berrikuntza izan dira Solas Jolas programan: 1. Aurten ordu betez luzatu da eguneroko
saioa, 9'00 hasiko dira. 2. Anai arreben kasuan, eta ikastetxe ezberdinetan badaude, neurriak adostuko dira
interesatuekin, denak garaiz iritsi ahal izateko. Orokorrean, udalekuak aurrera ateratzeko egin den lana oso
ona izan da. Urtetik urtera gauzak hobetuz doaz eta hori islatzen da programaren martxan. Dena dela, eta
beti kontuan hartuta ze begirale eta ume kopurua mugitzen den, badira hainbat gauza konpondu edo
zuzendu behar direnak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 4-10 urte bitarteko haurrei

Zein da hartzaile kopurua? 504

Gizonezkoak % 52,88 Emakumezkoak % 47,12

Hartzailearen adina: < 13

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 et al. Irungo Udala 184.333,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 184.333,00
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Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Garraioa II 12.855,00

Asegurua II 1.556,00

Jarduera soziokulturalak II 7.700,00

Zerbitzuan laguntzen dutenak II 800,00

Hezitzaileen kontratazioa II 158.000,00

Garbiketa II 1.578,00

Material bereziak II 1.844,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 184.333,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza 7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan

Jarduera Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki gazteei zuzendutako ekintzetan.
KUADRILLATEGI egitasmoa.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/04/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Urtxintxa Eskola

Deskribapena: KUADRILLATEGI gazteengan euskararen erabilera sustatzeko asmoz eginiko proiektua da.
DBHko ikasleei zuzenduriko programa da, euskaraz jarduteko lekua eskaintzeko helburua duena eta erlazio
berrietan euskararen presentzia indartu nahi duena. Kuadrillategi egitasmoak Irunen gazteria arloan
euskararentzako arnasgune izatea du helburu. Jarduera honen oinarriak ondokoak izango dira:
#Jardueraren erdigunean jarriko da euskara. Jarduera euskaraz gauzatzeaz gain, gazteen hizkuntza
ohituretan eragitea izango da helburua. #Gazteen parte-hartzea oinarri metodologiko gisa landuko da
euskara hutsean garatuko den aisi egitasmo honetan. #Egitasmoa Irunen erroldatutako edo Irunen ikasten
ari diren gazteei eskainiko zaie baldin eta maila hauetakoren batean baldin badaude: Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoko 1. Mailan. #Talde bakoitzean bi begirale arituko dira eta gutxienez,
15 gaztek eta, gehienez, 35ek hartuko dute parte. EGUTEGIA Kuadrillategi egitasmoa 2017ko apiriletik
ekainera eta irailetik abendura bitarte garatuko da. Uztailean, ere, Kuadrillategi programa garatuko da,
baina aurrerago zehazten den moduan. Apiriletik ekainera eta irailetik abendura, gazteentzat astean behin,
gazteekin adostutako astegun batean 2 orduko aisi jarduera egituratua eskainiko zaie eta, hilero, gutxienez,
ekimen berezi bat (irteera, jarduera soziokulturala...). Azken hauen gastua erdibana ordainduko dute
antolatzaileek eta erabiltzaileek. Uztailean, aldiz, bi aukera eskainiko zaie gazteei: edo astean bitan,
lanegunetan, 2 orduko aisi jarduera egituratuan parte hartu (ekimen berezi bi tarteko) edo beste herri eta
hirietan kuadrillategin parte hartzen duten gazteekin kanpaldietara joan. TALDEAK Gehienez 8 talde
sortuko dira (280 gazte) eta talde bakoitzean bi begirale arituko dira (16 begirale) koordinatzaile baten
gidaritzapean. Era berean, aniztasun funtzionalen bat duten gazteen aukera berdintasunaren,
diskriminazio-ezaren eta irisgarritasun unibertsala sustatzeko neurri moduan (51/2003 Legean jasotakoak),
langile espezializatuak kontratatuko dira beharrezkoa den kasuetan.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? DBHko gazteei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 14-16

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.06.337.20.2017 Irungo Udala 103.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 103.000,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aholkularitza enpresa bat kontratatzea II 103.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 103.000,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza 7.8.4. Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak
lortzeko ikastaroak antolatzea

Jarduera Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko
ikastaroak antolatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirol Arloa, Irungo euskaltegia/ak

Deskribapena: Herriko kiroldegietako kirol monitoreentzako ikastaro bereziak antolatzen dira euskara ikas
dezaten eta horrela, Irungo kiroldegietan euskararen presentzia eta garrantzia areagotzeko asmoz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irungo kiroldegietako kirol monitoreei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 0,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 0,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Monitoreei/entrenatzaileei ikastaroak 0,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 0,00

Bestelakoak:
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza 7.8.6. Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa
eta koordinazioa hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol federatuan

Jarduera
Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa eta
koordinazioa hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol federatuan. ESKOLA
KIROLA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2016/10/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/05/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Irungo kirol klubak, Eskola kirola kudeatzen duen
BPXport enpresa.

Deskribapena: 2016ko DATUAK DIRA HONAKOAK: TALDEAK ETA MULTZOAK Aurtengo ikasturtean 521
haurrek eman dute izena Irungo eskola kiroleko programan. Hona hemen eskola bakoitzeko haur kopurua:
* TXINGUDI 141 * LEKA ENEA 14 * BELASKO 10 * ELATZETA 44 * TOKI ALAI 62 * EL PILAR 65 * LA SALLE
35 * EGUZKITZA 95 * ERAIN 35 * DUNBOA 20 Aurten, programa orain kudeatzen duen enpresa dagoenetik
lehen aldiz, lortu dute Leka enea ikastetxean talde bat osatzea. Hala ere, eskolen arteko moldaketak egin
behar izan dira gutxieneko taldeak eratu ahal izateko. SEXU BEREIZKETA DATUAK IZEN EMATEETAN
Guztira 70 neska izan ditugu Eskola kirola programan parte hartzen, horrek esan nahi du %14a neska
direla. Honakoan, eskolako neska eta mutilen arteko marko naturala errespetatzeko helburuarekin eta
hezkidetzako irizpideak jarraituta moldaketa batzuk egin dira taldeen antolaketan. Datu hauek eskola kirola
programaren kirol eskaintzaren inguruko balorazio bat egitera eraman du koordinatzaileen mahaia,
gertatutakoaren arrazoi ezberdinak baloratuz. TALDEEN OSAKETA Guztira 42 talde osatu dira eta horiek
kudeatzeko 30 hezitzaile erabili ditugu; hauetako 11 hezitzailek bi talde izan dituzte. Hezitzaileen %40a
berria izan da, belaunaldi berri bat sartu delako hezitzaile poltsan, eta gure helburua hau egonkortzea
izango da. Honez gain, antolaketan koordinatzaile orokor bat izan dugu eta bi koordinatzaile laguntzaile.
EUSKARA EBALUAZIOA Ikasturtean zehar bi momentutan neurtu dugu euskararen erabilera gure
taldeetan, lehenengoa ikasturte hasieran eta bigarrena ikasturte amaieran. Emaitzak honakoak: -
Orokorrean gazteleraren erabilera zabalagoa nabaritu dute hezitzaile guztiek haurrengan. Batez ere haurren
beraien arteko elkarrizketetan nabaritu dute. - Hezitzailea euskararen erabilerarekin identifikatzen duten
figura izaten jarraitu du aurten ere. - Nahiz eta pasa den urteko emaitzekin konparatu okerragoak izan diren
aurtengoak. KOMUNIKAZIO HARREMANA Eskola kirolaren jardunaldi eta albisteen inguruan berri emateko
facebook orrialdea ireki dugu (Irungo eskola kirola bpxport). Bertan ordutegien eta albisteen berri izan dute
ikasturte osoan zehar eskola kiroleko haurren gurasoek. Eskola kirolean egon diren haurrek jardunaldiko
ordutegi eta lekuen berri bide ezberdinen bidez jaso dute. ASISTENTZIA Asistentzia maila homogeneoa
izan dute talde guztiek 3 hiru hilabetetan zehar. %90etik gorako asistentzia zutenek maila berberari eutsi
diote aurten ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5., 6. mailako haurrei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13
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Oharrak: Euskara Arloak programa hau finantzatzen du baina bere ekarpena kirol arloko aurrekontu
aplikazioetan dago (58.195,33 euro).

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak: Euskara Arloak programa hau finantzatzen du baina bere ekarpena kirol arloko aurrekontu
aplikazioetan dago (58.195,33 euro).
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Esparrua 7. Aisia eta kirola

Neurria 7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza
eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

Ekintza 7.9.1. Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era egokian proiektatu
eta hedatzea

Jarduera Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era egokian proiektatu eta
hedatzea. BIDASOA ESKU BALOIA TALDEAREN EUSKARA PLANA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura eta Kirol Arloa

Deskribapena: taldeko jokalariek masterclass saio bat egin zuten, Ereserkia euskaratzeko lehiaketa bat
antolatu da, eta abestiarekin bideo bat grabatu dute. Oharra: Kalean Bai egitasmoaren baitan.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 9. Kulturgintza

Neurria 9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza 9.2.2. Euskarazko kultura produktuen eskaintza dibertsifikatu eta aberasteko
formulak identifikatu eta aplikatzea

Jarduera Euskarazko kultura produktuen eskaintza dibertsifikatu eta aberasteko formulak
identifikatu eta aplikatzea. EUSKARA ZINE ARETOETARA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio zerbitzua

Kolaboratzaileak: Irungo lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxe guztiak hartzen dute parte.

Deskribapena: Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatu ditugu:
"Euskara zine aretoetara"... Euskarazko kultura produktuen eskaintza eta euskaraz bizitzen lagunduko
duten ohiturak bultzatzeko Euskara Zine Aretoetar programa prestatu da. Programa honen bidez, Irungo
ikastetxeei euskarazko filmen inguruko lanketa egiteko aukera ematen zaie. Honekin zera lortu nahi da:
euskal ikasleen zine zaletasuna bultzatzea, eta ikasleak euskarako zinearen ikusle izaten ohitzea.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16

Oharrak: Emanaldien programazioa ikasturteka antolatzen da.

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak: 0 euroko gastua (aurten ez da proiekzionista lanik behar izan)
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Esparrua 9. Kulturgintza

Neurria 9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

Ekintza 9.4.1. Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea

Jarduera Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea. KULTURA AGENDA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Kultura agenda sarean gizarteratzen da. Irunen eta euskara hutsean egiten diren ekimenak
jasotzen ditu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua? 29.373

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria 13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza 13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea

Jarduera Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea.
IRUNGO UDALAREN EUSKARAREN ATARIA, WEB ORRIA.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Web orriak euskaraz garatu eta modu iraunkorrean mantendu eta elikatu ditugu urte osoan
zehar, herritarrek teknologia berriak euskaraz erabili ahal izateko aukera eskainiz. Hau mantentzea luzerako
erronka bezala planteatzen dugu eta lanean jarraitzeko asmoa berresten dugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua? 29.373

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria 13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza 13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak,
eskuliburuak

Jarduera Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak.
EUSKARAZ SOFTWAREA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Euskara Arloko Web orrian softwarea euskaraz eskuratzeko aukera eskaintzen dugu:
Elebila (euskarazko bilatzailea) Euskarazko softwareak (Udako Euskal Unibertsitatea) Euskarazko
softwareak (zuzentzaile ortografikoa, bulegotika...) (Kultura Saila) Ikasleei gomendatutako softwarea Skura
Mobile app: 1. maila / 2. maila

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria 13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza 13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea
eta horiek erabiltzeko moduan jartzea

Jarduera Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta
horiek erabiltzeko moduan jartzea.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal informatika zerbitzua

Deskribapena: Eskatu duten udal langile guztiei ahalbidetu zaie informatikako tresnak euskaraz
konfiguratzea.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Eskatzen duten udal langile guztiei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria 13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 13.2.4. Euskara ikasteko tresna berriak sarean ipintzea

Jarduera Euskara ikasteko tresna berriak sarean ipintzea. UDAL EUSKALTEGI
AUTOMAILAKETA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal euskaltegia eta Udal informatika saila

Deskribapena: Udal euskaltegiko mikrositean ikasleen automailaketa egiteko tresna landuko dugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasleei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria 13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 13.2.7. Sare sozialetan euskararen presentzia areagotzeko bideak erraztea

Jarduera Sare sozialetan euskararen presentzia areagotzeko bideak erraztea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Webgunea, bloga, FB eta Twitter plataformen bidez aditzera ematen ditugu euskararen
egitasmoak, ekintzak eta agenda. Nahi duen edonork erabil dezake, egiten diren egitasmoen bidez bereziki
(Festan Blai, Elkarrizketariak, Mintzalaguna, Kalean Bai#)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
(Toki erakundeak)

Ekintza 14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

Jarduera Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/03

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio zerbitzua

Kolaboratzaileak: Ikastetxeak, institutuak, Irungo Berritzegunea, Irungo elkarteak, euskaltegiak, Sareuska.

Deskribapena: EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2016KO DATUAK Euskararen Nazioarteko Eguna
ospatzeko hainbat ekintza antolatu ziren, abenduaren 1etik 3ra bitarte. Ekintza batzuk Irungo hainbat
elkartek antolatu zituzten, eta Udalak diru-laguntza eman die aurrera eramateko. 2016an 1.500 lagun
inguruk hartu du parte ospakizunetan. Egitaraua: "EMAN HEGOAK EUSKARARI" Abenduaren 1ean,
-"MINTZODROMOA" (Sareuskak antolatua). 10:00-12:30 Donibane Lohitzuneko Maurice Ravel aretoan.
-"EUSKARA MUNDUAN, BESTEEN AHOTAN" . 19:30ean Irungo Mendizaleak elkartean. Bukatutakoan
solasaldia Iñigo Asensiorekin. Abenduaren 2an, -"MINTZODROMO GAZTEA". 10:00-12:00 Mendibil
Merkataritza Guneko Kafetegian. Mondragon Unibertsitateko TEWOk dinamizatua. DBH4ko ikasleek
hartuko dute parte. -"IRUN-HONDARRIBIKO GAZTEAK HIZKETAN: EUSKALKIA ETA EUSKARA
ESTANDARRA, GAUR". 18:30 Amaia KZko areto hitzaldia. 2014ko Jose Antonio Loidi ikerketa-beka irabazi
zuen proiektua aurkezpena. Egilea: Irantzu Epelde. -"MAITIA NUN ZIRA?". 20:00 Amaia KZko hitzaldi
aretoan. Dokumentala:"1914-1918 gerlako euskal presoen grabaketetan oinarrituta. Euskal Kultura
Erakundearen partaidetzarekin antolatua. Ondoren solasaldia Maite Deliartekin. -"IGELAK" filmaren
estrenaildia. 16:10 eta 22:30 Ocine Mendibilen. Abenduaren 6ra arte proiektatuko da. Abenduaren 3an,
-"EUSKARA EGUNA MUNDUAN". Artisauak eta tailerrak. 10:30-20:00 San Juan plazan.
-"ZOOZOOM",familia osoari zuzendutako kaleko ikuskizuna, dibertigarria, interaktiboa, harrigarria. 12:00
San Juan plazan. -"JENDARTEAN BIDAIDE" 20:00 Amaia KZn. Atea teatroa eta Aurreratu Elkartea.
-"UMOREAK" monologoak. 21:30 Palace kafetegian. Jose Cruz Gurrutxaga.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrei

Zein da hartzaile kopurua? 1.500

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.99.335.30.2017 Irungo Udala 443,00
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 443,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekitaldiak II 443,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 443,00

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

Jarduera Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea (LANNAHI)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegi homologatuek hartuko dute parte.

Deskribapena: Egitasmo hau Euskara Arloko Lan Mahaian aztertu, landu eta prestatu zen 2014an lehen
aldiz. Eta honen bidez, euskara ikastaroak eskaintzen zaizkie langabeei, doan. Ikastaro hauek antolatzeko
Irungo Udal Euskara Arloa Bidasoa Bizirikekin eta Lanbiderekin aritzen da elkarlanean. Elkarlan honen
ondorioz, eskaintza eskualdeko langabe orori egiten zaio; izan ere, gainerako formakuntza ikastaroak ere
horrela eskaintzen dira. Azken deialdian, 200-230 eskola-orduko hiruhileko ikastaroak eskaini dira urria
ekaina bitarte, eta udan berriz, hilabetean 100-105ekoak. Eskolak Irungo Udal Euskaltegiak ematen ditu,
astelehenetik ostiralera; egunean lau orduko saioetan. Lannahi programaren eskaintza bi modutara
zabaltzen da: Lanbideren bidez, eta udalak bere euskarri komunikatiboak erabiliz #prentsa arduraduna,
izen ematea diseinatu# # 2016-2017 ikasturtea Ikastaro bereziak antolatu eta euskarriak eskaini -LANNAHI
langabeak euskaraz trebatzeko programa. 2016-2017 ikasturtean: # 2016IRA27> 2016ABE23; Izen ematea:
83 lagun (62 emak/21 giz) -EUSKARA PLANAREN BARRUAN, euskara ikasteko talde bereziak, DBHO,
merkatari eta ostalariak, auzo-elkarte, ahozkotasuna lantzekoak eta bestelako ikastaroak. Herritarei
zuzenean bideratutako ikastaroak: Euskara Planaren barruan, euskara ikasteko talde bereziak, DBHO,
markatari eta ostalariak, auzo-elkarte ahozkotasuna lantzekoak eta bestelako ikastaro bereziak antolatzea
aurreikusi zen eta honako talde hauek osatu dira: -Familia bidezko transmisioaren esparruan, Irungo haur
eskoletan, haurtzaindegietan eta haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen
gurasoentzako euskara ikasteko ikastaroak. -Euskalduntze eta alfabetatzean, langabetuentzako doako
euskara eskolak, etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak, DBHOko ikasleentzako euskara titulua
ateratzeko ikastaro bereziak eta ahozkotasuna lantzeko ikastaroak. -Arlo sozioekonomikoan,
merkatarientzako eskola bereziak. -Aisia eta kirolan, Kalean Bai sinatuta duen Bidasoa Esku baloi elkarteko
beste lurralde batzuetatik etorritako jokalarientzako saio bereziak. Ikastaro hauetan parte hartzen dutenen
artean diru-laguntzak jaso dituzte hainbat modutan edota euskara ikasteko diru-laguntza deialdiaren bidez
edota ikastaroak doan izan direlako.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.130.01.335.10.2017 et al. Irungo Udala 625.261,60

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 625.261,60

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Gizarte Segurantza I 135.317,00

Elkarkidetza I 11.411,31

Makineria II 581,00

Fotokopiagailua II 3.254,00

Prentsa, liburuak II 747,00

Jarduera soziokulturalak II 9.344,00

Gasa II 4.361,00

Material ezpezifikoa II 96,00

Asegurua II 730,00

Langilegoaren dietas II 900,00

Indar elektrikoa II 5.508,00

Soldatak I 453.012,29

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 625.261,60

Bestelakoak: Sentisibilizazio ekimenak, komunikazioa, eskaintza eta bestelakoak ikasturteka lantzen dira.
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza 14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak
martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

Jarduera Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan
jarri, merkataritza elkarteen bitartez.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Irungo Hizkuntza Paisaia euskalduntzeko ekintzekin uztartuz, aholkua edo irekiera
eskatzen duten merkatari eta ostalariei informazioa eta laguntza eskaintzen zaie bere komertzioetako irudia
eta barnekaldea euskaraz (edo elebitan) ipintzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Bereziki Irungo ostalari-merkatari establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Arloaren egiturazkoa Irungo Udala 0,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 0,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Hizkuntz paisaia euskaratzeko
aholkularitza

0,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 0,00

Bestelakoak: El programa de PAISAJE LINGÜÍSTICO solo incluye las solicitudes de subvención para
euskaldunizar el paisaje lingüístico. Por otro lado, el programa IRUN = 2+1 ofrece diferentes servicios,
entre ellos, el servicio de traducción y asesoramiento para el comercio. El presupuesto de este programa
es estructural del área.
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza 14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea. IRAKURGAIAK
GOMENDATU WEB ORRIAN

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Hilabetero Udal Euskaltegiaren web orrian ikasleei liburu egokiak gomendatzen zaizkie.
Euskal literaturako titulu nagusiak (irakurrienak, sarituak...) ezagutzera ematen ditugu Euskara Arloko web
orrian.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori, euskara ikasleei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza 14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea. IRAKURGAIAK
LEKU PUBLIKOETAN

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: 837 Comunicación y Publicidad S.L.

Deskribapena: Zentro publikoetan (osasun zentroak, udalaren bulegoak...) irakurgai uzteko euskarazko
aldizkari eta liburuak argitaratzen dira, esate baterako, IRUNERO aldizkaria.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrak

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

Ekintza 14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera
bultzatzea

Jarduera Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea.
EUSKARAREN HILABETEA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/02/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/03/11

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta institutuek hartuko dute parte

Deskribapena: "Euskararen Hilabetea" haur eta gazteen euskararekiko motibazioan eragiteko egitasmoa
da (Amaia Kultur Zentroan antzerki emanaldiak eta "Irunero" aldizkariaren ale bereziak, bat HH eta LHko
ikasleen lanekin eta beste bat DBHko ikasleen lanekin egiten dira besteak beste). Parte-hartze eta onarpen
nabarmena izan duen ekimena izan da. PARTEHARTZEA: 7.267 ikasle sormen atalean 3.450 ikasle
antzerkietan

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irungo ikastetxe eta institutuetako haur eta gazteei

Zein da hartzaile kopurua? 10.717

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.06.335.30.2017 Irungo Udala 33.600,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 33.600,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Jarduera soziokulturalak II 33.600,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 33.600,00

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

Ekintza 14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile
eta partaide bihurtzea

Jarduera Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta
partaide bihurtzea (IRUNERO)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: IRUNERO euskal aldizkaria egiteko laguntza eskaini dugu. 3.500 aleko tirada egikaritu dugu
argitalpen bakoitzeko, eta hamabost egunero argitaratu dugu (24 argitalpen urtean).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.01.335.20.2017 Irungo Udala 18.800,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 18.800,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Enpresa baten kontratazioa IV 18.800,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 18.800,00

Bestelakoak:

62 / 71



Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)

Ekintza
14.11.3. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan
eta gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan
daitezen

Jarduera
Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta
gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen.
EUSKARA ARLOKO BLOGA

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Euskarazko blog-ak sortzea bultzatu nahi da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrak

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria 14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)

Ekintza
14.11.3. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan
eta gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan
daitezen

Jarduera
Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta
gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen.
EUSKARAZKO MENUAK

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Herritarrengan eragiteko lanean aritu gara, batez ere gazteengan, sakelakoetan, ipodetan
eta gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak... euskaraz izatea lortzeko xedearekin.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrak dira partaide, batez ere gazteak

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak: Eguneraketa falta da software arazoengatik.

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 15. Barruko proiekzioa

Neurria 15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta
ikuskizunak diseinatzea (Toki erakundeak)

Ekintza 15.5.5. Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal
kulturari buruzko informazio aberatsa eskaintzea

Jarduera Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal kulturari
buruzko informazio aberatsa eskaintzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Herritarrek euskara ekintzen eta topaketen berri izan dezaten webgune erakargarri eta
eguneratu batetan lan egin dugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua? 62.500

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 16. Kanpoko proiekzioa

Neurria 16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan
hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza 16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan
euskararen presentzia bermatzea

Jarduera Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen
presentzia bermatzea (Bidasoa Txingudiko Mugaz Gaindiko euskara lan mahaia)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko erakundea osatzen duten udalerriak

Deskribapena: Bidasoa Txingudiko Mugaz Gaindiko euskara lan mahaiaren markuan, Bidasoaldeko Mugaz
gaindiko Bertso eskolari eta eskualdean nagusiki ari diren komunikabideei dirulaguntzak eskaini dizkiegu
antolatzen dituzten zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen
presentzia bermatzeko. Bertso eskolak antolaturiko ikastaroak: 1.- HAUR ETA GAZTETXOEN BERTSO
ESKOLA (hasi berriak eta 14 urte bitarteko gazteak) 2.- BAT-BATEKO BERTSO ESKOLA I (Adin guztietako
hasiberrientzat) 3.- BERTSOLARITZA TAILERRA (BERRIA. Adin guztiak): Bertsogintza ez ezik (bat-batekoa
zein idatzizkoa), bertsolaritzaren eta bertsogintzaren bueltako beste hainbat aspektu landuko ditugu, hala
nola, historia, gai-jartzea, epaitzea, jende-aurrekotasuna. Beraz, bertsolaritza bere luze-zabalean ezagutzen
hasteko tailerra izango da. 4.- BAT-BATEKO BERTSO ESKOLA II 5.- BAT-BATEKO BERTSO ESKOLA III
Eskualdeko komunikabideei zuzenduriko laguntzen helburua, eskualdean dauden eta bere edukiak
euskaraz zabaltzeaz gain, hiru udalerrietako informazio garrantzitsuena hedatzen duten komunikabideei
laguntzea da. Mugaz gaindiko lankidetza sare iraunkorra sortu, mugaz gaindiko SAREUSKA sarea, hain
zuzen. Parte hartzaile bakoitzaren politika eta jardueren inguruko elkarrekiko ezagutza hobetzea bila du
sare horrek, eta bakoitzari dagokion udalerrian elkarrekin lan egitea euskara garatu ahal izateko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua
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Bestelakoak:
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Esparrua 16. Kanpoko proiekzioa

Neurria 16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan
hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza 16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan
euskararen presentzia bermatzea

Jarduera Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen
presentzia bermatzea (SAREUSKA sarea)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: SAREUSKA MINTZODROMOA 2016. Parte hartzaile kopurua: 152. - Hondarribia 60 lagun # -
Irun 24 lagun # - Hego Lapurdiko Hirigunea 56 lagun - Bortziriak 12 lagun# Aurten ere Hondarribia izan da
izen emate handiena izan duen herria, halere Hego Lapurdin igoera handia izan da, logikoa den bezala
anfitrioi izan den herritik gehiago animatu dira, erosotasunak ere badu zerikusirik. Parte hartzaile motari
dagokionez, mintzodromoek eskatzen duten perfila bete da: bidelariak eta bidelagunak, lehenbizikoak
proportzio aise altuagoan. Ondorioz, parte hartzaile gehienak, euskaltegien bitartez eta mintzapraktika
egitasmoei loturikoak izan direla uste dugu. Espazioa: Ravel Auditorium-a toki erosoa, atsegina eta
azpiegituraz horniturikoa da. Hortaz, gisa honetako ekimena egiteko luxuzko tokia. Aurkezle eta
gonbidatuak: Gonbidatu eta aurkezleek beraien lana egin dute agindu zaien gisara, gure eskaera jarraituz.
Izan ere, hauen parte hartzea garrantzitsua bada ere, ez da komeni haiek protagonista bihurtzea. Honi
dagokionez, neurrian aritu dira. Mintzagaiak: Hiru gaiak mintzarako aukera erreza eman dute. Eguneroko
eta hurbileko gaiak izanik, solastatzeko jokoa eman dute.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak: Hego-Lapurdiko hirigunea pixka bat atzeratu dela eta, exekuzio maila %90 da.

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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Esparrua 16. Kanpoko proiekzioa

Neurria 16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan
hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza 16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan
euskararen presentzia bermatzea

Jarduera Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen
presentzia bermatzea (Euskal Herriko Hitz Gurutzatuen txapelketa)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: XEDERA HITZ JOKOAK s.l.

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Euskal Herriko Hitz Gurutzatuen txapelketa. Goiz partean garatzen da txapelketa eta,
finalerako txartela lortu ahal izateko, antolakuntzak proposaturiko hiru hitz gurutzatu taula bete behar
dituzte, xuxen eta bizkor, lehiakideek. Berrogei eta bost minutu dituzte lehiakideek lehenengo bi probak
amaitzeko, eta horiek bukatu ondoren egiten da lehenengo selekzioa, hamasei lehiakidek baizik ez baitute
finalaurreko proba jokatzeko aukerarik. Lau lehiakideren artean jokatzen da finala, jendaurrean, panelean
egokitu zaien lana ahalik eta egoki eta azkarren bukatzeko xedean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 18 urtetik gorako zaletu guztiei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65 , > 65

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.01.335.20.2017 Irungo Udala 2.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 2.000,00

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Txapelketako gastuak IV 2.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 2.000,00

Bestelakoak:
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Esparrua 17. BESTELAKOAK

Neurria 17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta
egitasmoak (Toki erakundeak)

Ekintza 17.1.1. Euskara Atalaren susendaritza, koordinazio, administrazio eta bestelako
kudeaketa lanak egitea

Jarduera Euskara Atalaren zuzendaritza, koordinazio, administrazio eta bestelako
kudeaketa lanak egitea (EUSKARA ARLOKO KUDEAKETA)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/31

Arduraduna: Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzua

Kolaboratzaileak:

Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurrekontua

Sarrerak:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.120.01.335.90.2017 et al. Irungo Udala 660.347,29

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 660.347,29

Gastuak:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Soldatak Euskara Zuzendaritza I 30.828,52

Gizarte Segurantza langile
funtzionarioak Zuzendaritza

I 11.311,64

Elkarkidetza Zuzendaritza I 2.917,29

Prentsa, liburuak II 576,00

Itzulpen kontratazioa II 34.000,00

Langilegoaren dietak II 550,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Soldatak Normalizazioa I 18.815,06

Soldata osagarria Normalizazioa I 30.762,44

Soldata langilego laboral finkoa
Normalizazioa

I 132.369,34

Gizarte Segurantza langile laboral
finkoa Normalizazioa

I 11.100,82

Gizarte Segurantza langile
funtzionarioak Normalizazioa

I 40.513,61

Elkarkidetza Normalizazioa I 4.599,86

Soldatak Itzulpen Zerbitzua I 17.762,20

Soldatak langilego laboral finkoa
Itzulpen Zerbitzua

I 128.747,44

Soldata Osagarriak Itzulpen Zerbitzua I 23.282,94

Gizarte Segurantza langilego laboral
finkoa Itzulpen Zerbitzua

I 40.070,11

Gizarte Segurantza funtzionarioan
Itzulpen Zerbitzua

I 10.847,69

Elkarkidetza Itzulpen Zerbitzua I 5.705,65

Soldata osagarria Euskara
Zuzendaritza

I 59.765,58

Soldata langilego laboral finkoa
Zuzendaritza

I 35.198,56

Gizarte Segurantza Zuzendaritza I 20.622,54

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 660.347,29

Bestelakoak:
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