
Joan zen maiatzaren 4an, Egin eta Ekin programa-
ren sari-banaketa egin zen. Aurtengoa bere ha-
margarren edizioa izan denez, merezitako eki-
taldia burutu egin dute BEC-en, eta bertan batu 
ziren Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariekin ba-
tera, 2017-2018 ikasturtean parte hartu duten 
irakasle eta ikasleak.

Ikasturte honetan zehar ikasleek hainbat ekintza 
egin ahal izan dituzte: Gaitasun pertsonalak lan-
tzeko tailerrak (Erabakiak hartzea, sormena, taldeko 
lana, frustrazioekiko tolerantzia, lidergoa, komunikazioa, 
e.a.), baita enpresa-arloko oinarrizko printzipioak ikaste-
ko tailerrak ere (marketina, antolaketa, finantzaketa pla-

na, eta euren produktu edo zer-
bitzuaren ideiaren garapena).

Tailerretaz gain, enpresak bi-
sitatu eta ekintzaile ezberdi-
nen hitzaldiak izan dituzte. 

Ekintza hauek egin dituz-
ten bitartean ikasleak talde-

ka euren proiektuak garatzen 
joan dira. DBH-ko lehenengo 

ziklokoek eurek asmatutako pro-
duktuen maketak diseñatu dituzte, eta 

bigarren ziklo eta batxilergokoek negozio planak aurrera 
eraman dituzte. 

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sus-
tatzeko Foru Diputatua den Imanol 
Pradales sari-banaketara hurbildu 
eta ikasleengana zuzendu zen, ikas-
leei euren lana eskertu, eta berritzaile 
eta ekintzaile bihurtzearen garrantzia 
azpimarratu egin zuen. Gainera, 10 
urte hauetan Egin&Ekin programak 
izan duen ibilbidea nabarmendu zuen, 
2008.urteko 126 ikasle parte hartzai-
leetatik 2018.urtean 920 ikasle iza-
tera helduz. Guztira, aurtengoan 45 
talde izan dira, 17 lehen ziklokoak eta 
28 bigarren ziklokoak, 224 proiektu, 
109 asmakizun eta 115 negozio-plan 
aurkeztu direlarik.
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Ander Deuna Ikastola (Sopela)

Zorrotza BHI (Bilbao)  
El Regato (Barakaldo)

Azkorri (Getxo)

Markina BHI
(Markina-Xemein)

San Viator (Sopuerta)

Balmaseda BHI 
(Balmaseda)

Arrigorriaga BHI
(Arrigorriaga)

Txorierri BHI (Derio) 

Lauaxeta Ikastola
(Amorebieta)

Fray Juan de Zumárraga BHI 
(Durango)  

Elorrio BHI (Elorrio) 

San Pelayo (Ermua) 

Txomin Agirre 
Ikastola (Ondarroa) 

 

Begoñazpi Ikastola (Bilbao) 
Trueba (Bilbao) 

El Carmen (Bilbao) 

San José de Calasanz
 (Santurtzi)

Muskiz BHI (Muskiz)

Urbi BHI (Basauri)

Arratia BHI (Igorre) 

Ntra. Sra. de Europa (Getxo)
Seber Altube Ikastola

(Gernika)

JM Artxanda (Bilbao) 

Parte hartu nahi baduzu, jar zaitez Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailarekin harremanetan (94 406 80 08).

10 URTE
EGINEZ

E K I N E Z



Parte hartu nahi baduzu, jar zaitez Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailarekin harremanetan (94 406 80 08).

2017-2018 ikasturtean saritutako lanak

Jarduerak

BEDBO

Talde honen asmakizuna hospitaletan erabil
tzeko mugimendua murriztua duten per tsonei 
masajeak ematen dituen ohe bat da. Ohe 
 honen berezitasuna masajeak erabil tzaileek 
aukeratutako abestien erritmora doazela da. 

Ander Deuna ikastolako ikasleak:  
Garazi Irastorza, Larraine Escobal, Alba Zugazti eta 

Elaia Quiroga.

Tutorea: Sabin Ibazeta.

Seber Altube ikastolako ikasleak:  
Ane Muriel, Virginia Diru, Araitz Markos, 
Aner Gerrikaetxebarria eta Asier Murillo. 

Tutorea: Iraia Goiriena.

KARONA

Talde honek bullyinga ekiditeko asmakizun 
bat egin du. Aldalekuetan edo komunetan 
jarri daitekeen “Antibullying sentsore”a da. 
Sensore honek erasotuen eta erasotzaileen 
sentimenduak detektatu eta batera daude
nean abisua ematen du alarma baten bitar
tez.

ASMAKIZUNEN MOdAliTATEA

1. SARIA

ACCESITA

Azkorri ikastetxeko ikasleak  Wartsila Iberican. San Pelayo ikastetxeko ikasleak  tailer batean.
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NEGOZIO PLANAREN MOdAliTATEA

1. SARIA DBHko 3. eta 4. MAILAKO KATEGORIAN

ECOLOGIC BIN “Ekoideiak en
presa” izan da saritua. Eurek 
 asmatutakoa zaborrak batzeko 
kon tainer bat da. Kontainer ho
nek botatako zabor pisuaren ara
bera tiketak ematen ditu herriko 
dendetan trukatu ahal direnak.

IES Muskiz BHIko ikasleak: Iria Blas, Uxue Díaz, 
Ireber Landaburu eta Saray Rodríguez. 

Tutorea: Inma Martinez.

ECOlOGiC BiN

ACCESITA DBHko 3. eta 4. MAILAKO KATEGORIAN

ECO-TRASH, zabor organikoa 
erretzen energia lortzen duen 
etxerako gailu bat da, eta bero
gailu eta argindarrean aurrezten 
laguntzen du.

Txomin Agirre ikastolako ikasleak: Josu 
Etxeberria, Naroa Zabala, Leire Bedialaunegi, 
Nora Solabarrieta eta Nora Bengoetxea.

Tutorea: Nerea Akarregi.

ECO-TRASH

1. SARIA BATXILERGO KATEGORIAN

BICIBUS proiektua izan da ira
bazlea. Eskoletarako garraio tal
dekidea da. 10 pertsonentzako 
bizikletak dira, bi helburu nagu
siekin: kutsadurarik ez eragitea, 
eta bide batez, era dibertigarrian 
kirola egitean haur gizentasuna 
ekiditu egiten dute.

Nuestra Señora de Europa ikastetxeko 
ikasleak: Aitor Guisasola, Lucía Alonso, 
Nuria Periañez eta Inés Blanco.

Tutorea: Diana Vázquez.

BiCiBUS

ACCESITA BATXILERGO KATEGORIAN

PORT BATT proiektu hau bidai 
luzeak egiteko kotxe elektrikoek 
erabili dezaketen bateria eraman
garri bat da. 

PORT BATT

Jesús María de Artxanda ikastetxeko 
ikasleak: Inés Larrea, Iñigo Buces, Sofía Latas, 
Lucas de Rojo eta Marta Inunciaga.

Tutorea: Angel Casado.
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PORTBATT 
J.M 

BICIBUS 
NTRA. SRA DE EUROPA 

TXOMIN AGIRRE IKASTOLA 

ECOLOGIC BIN 
IES MUSKIZ BHI 
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Aurten, programaren hamargarren edizioa dela eta, urte 
guzti hauetan gurekin izan diren bi ikastetxeen lana gorai-
patu nahi izan dugu. Mila esker San Viator ikastetxeari eta 
IES Balmaseda BHI-ko ikasle ta irakasleei. 

Hamar urte hauetan, nabaria izan da bi ikastetxeen lana eta 
konpromisoa. Pertsona aktibo bezala hazten eta ekintzaile-
espiritua garatzen laguntzen dieten konpetentziak susta-
tzea urte hauetan zehar jarraitzeko helburua izan da. Edizio 
batzuetan irabazle atera dira eta beste batzuetan ez, baina 
ikasleak beti gustora parte hartu izan dute eta programaren 
jarduera bakoitzarekin gozatu dute. Arrazoi honengatik, es-
perientzia errepikatzeko gogo askorekin jarraitzen dute.

ELKARRIZKETA

Beñat MartÍnez - San Viator ikaStetxea
Zelan baloratuko zenukete zuen experientzia urteetan zehar?

Nire ustez, urte guzti hauetan proiektu honen inguruan 
ikasleek bizi izan dituzten esperientziak positiboak izan dira. 
Elkar lanak, euren ideiak garatzeak, pertsona ekintzaileen 
esperientziak entzuteak, eta enpresetara irteerek gure ingu-
ruaren beste perspektiba bat ematen die ikasleei.

Zer da EGIN & EKIN programatik zuen gustokoena? 

Enpresetara irteerak eta sari banaketara joateak, egun be-

rezi bat bizitzeko aukera ematen die ikasleei, euren egune-
roko rutinatik kanpo, eta horrek beti laguntzen du gauzak 
beste era batera ikusten, askotan momentuan konturatzen 
ez diren arren.

Animatuko zenituzkete beste ikastexeak “Egin eta Ekin”-en 
parte hartzeko?

Bai noski! Guk urtero parte hartzen jarraitzen dugula ikus-
tea besterik ez dago.

Bizkaiko Foru Aldundiak gizon eta emakumeen arteko ber-
dintasuna sustatzea du helburu bere eremu guztietan. Hori 
dela eta, Egin&Ekin programan sari berezia ematen du ber-

dintasuna hoberen landu eta aurkezten diren proiektuen 
artean.

2017-2018 ikasturte honetan, Getxoko NUESTRA SEÑORA 
DE EUROPA Ikastetxeari eman zaio aipamena gai honetan 
egindako ahaleginagatik.

Izan ere, euren proiektuetan argi ikusi da gizon eta emaku-
meen arteko desberdintasunak gainditzeko lan bikaina egin 
dutela. Batez ere, zehatz mehatz aipatu bait dituzte enpresek 
hartu beharreko neurriak, bai lanera sartzeko aukera berdin-
tasuna sustatzeko, bai adiskidetzearen neurriak zuzenduz eta 
edozein eraso sexisten aurrean, fisikoa edo hitzezkoa, tole-
rantziarik EZa agertuz.

Hemendik, irakasle eta ikastetxe guztiei egunero berdinta-
sunerako hezkuntza zeharka lanean jarraitzeko animatzen 
ditugu.

BerDintaSUnari aipaMen Berezia 

10 urte hauetan Bizkaiko Lurralde Historiko osoko ikaste-
txeetako ikasle eta irakasleek Egin & Ekin programan parte 
hartu dute. Ekitaldian izugarria izan da programak bere frui-
tuak ematen dituela ikusteak. Izan ere, ekintzaileak bihurtu 
diren ikasleak ere izan dira ekitaldi berezi honetan.

G-Focus enpresa sortu duten lau ikasle dira JON BENGOA, 
AITOR PRELLEZO, AITOR OYARZABAL eta HÉCTOR AN-
DRÉS, eta eurek diseñatutako arropa denda bat da lanaren 
emaitza.

G-FoCUS

10 URTE
EGINEZ

E K I N E Z

10 Urte eGiten eta ekiten


