
Hamaika ikustekoak jaioak gara! Aurreko maiatzaren 10ean, 
BEC Arenan, zenbakiekin dantzan hasi ziren inoiz izandako 
Egin eta Ekin Programaren ekitaldirik handienean. Aurten, 
11 urtez programa honek izandako bilakaerak bere tonto-
rrik altuena ezagutu du parte hartzeari begira: 36 ikastetxe, 
355 proiektu berri eta 1.567 ikasle!!! Proiektu horietatik, 
188 asmakizun eta 167 negozio plan izan direlarik. Hau bai 
marka bikaina!

Bizkaiko lurralde osoan zehar horrenbeste proiektu eta 
ekintzaile kudeatzea ez da azaleko lana izan. Ikasturtearen 
zehar, proiektuak aurrera ateratzearekin batera; ikasleek 
hainbat tailer, enpresa-sortzaileen hitzaldia eta lantoki ez-
berdinetara bisita izan dituzte etorkizunerako baliabideak 
errotu ahal izateko. Ekintza hauei lotuta; Egin eta Ekin pro-
gramaren helburua, DBH eta Batxilergoko ikasleak zenbait 

gaitasunez hornitzea da. Alde batetik, badira ekintzailearen 
profila eraikitzen dituzten gaitasun pertsonalak: sormena, 
lidergoa, komunikazioa, talde-lana, frustraziorako toleran-
tzia, norbere buruarekiko konfidantza, arazoen ebazpena, 
erabakiak hartzea… Guzti hauek tailer ezberdinetan landu 
izan dira; non parte hartzaile gazteek, euren buruak gaita-
sun hauen aurrean jarri behar izan dituzten.

Gaitasun pertsonaletatik at, badira aurten ere, Egin eta 
Ekin programak integratu izan dituen enpresa sorkun-
tzaren arloan zenbait oinarri: marketin eta finantza planak, 
enpresa antolaketa, gaur eguneko lan merkatua, e.a. Eduki 
hauek zein generoen berdintasuna, ingurugiroaren zainke-
ta eta inguruko gizartearen berrikuntza kontutan izanda, 
ikasle talde bakoitzak elkar lanean aritu behar izan du bere 
proiektua burutu bitartean. 

Proiektu guzti horiek elkarrekin le
hiatu dira, eta irizpide zorrotza ja-
rraitu ondoren, 2019ko maia tza ren 
10ean, BEC Arena aretoan Ekonomi 
eta Lurralde Garapena sustatzeko 
Biz kaiko Foru Aldundiko saileko or-
dezkarien laguntzarekin sarituak aur -
keztu ziren: DBH 2. mailako asmaki-
zunen artean irabaz lea eta accesita, 
DBH 3. eta 4. mailako negozio pla-
netako irabazlea eta accesita, Batxi-
lergoko negozio planetako irabazlea 
eta accesita, eta Berdintasunari ai-
pamen berezia. Parte har tzea horren 
jendetsua izan da, non benetako 
ikuskizuna bilakatu den. 
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•  San José de Calasanz (Santurtzi)
•  El Regato (Barakaldo)
•  Asti Leku ikastola (Portugalete)
•  Balmaseda BHI
•  San Viator (Sopuerta)
•  Muskiz BHI
•  Azkorri (Getxo)
•  Ntra. Sra. de Europa (Getxo)
•  Ander Deuna ikastola (Sopela)
•  Erandio BHI
•  Lauro ikastola (Loiu)
•  Larramendi ikastola (Mungia)
•  Ntra. Sra. del Carmen (Bilbao)
•  Begoñazpi ikastola (Bilbao)
•  JM de Artxanda (Bilbao)
•  Trueba de Artxanda (Bilbao)
•  Botikazar BHI (Bilbao)

•  Zorroza BHI (Bilbao)
•  Briñas BHI (Santutxu)
•  Urbi BHI (Basauri)
•  Soloarte BHI (Basauri)
•  Uribarri BHI (Basauri)
•  Arrigorriaga BHI
•  Txorierri BHI (Derio)
•  Bengoetxe BHI (Galdakao)
•  Fray Juan de Zumarraga BHI 

(Durango)
•  Lauaxeta Ikastola (Amorebieta-

Euba)
•  Elorrio BHI
•  Berriz BHI
•  San Pelayo BHI (Ermua)
•  Arratia BHI (Igorre)
•  Seber Altube ikastola  

(Gernika)

•  Benito Barrueta- 
Ignacio Arozena BHI  
(Bermeo)

•  Markina BHI
•  Ondarru BHI
•  Lekeitio BHI

Ikastetxe parte hartzaileak 2018-2019 ikasturtean

Aldizkaria



Parte hartu nahi baduzu, jar zaitez Ekonomia Sustatzeko Sailarekin harremanetan (94 406 80 08). 

2018-2019 ikasturtean saritutako lanak

Jarduerak

HERA PROIEKTUA   
“Kamiseta berritzailea”

Hizkuntza ezberdinetako, zein komunikazio ara
zoak dituzten pertsonen arteko elkar ulertzea 
errezten duen kamiseta unisex bat da; non hiz
kuntza unibertsalean ulergarriak diren ikurrak 
agertzen diren. Ikur hauek seinalatuz, pertsona 
guztiek elkar ulertuko dute.   
Goiburua: “Kamiseta txikia soluzio handia”. 

Lauaxeta ikastola DBH 2.:  
Haizea García, Ane Izagirre, Eneko García eta 

Rinat Ugarte.

Tutorea: Maixa Garro.

Lauro ikastola DBH 2.:  
Ander Iriondo, Jon Ochoa, Maialen Olabarri, Ane Sáez 

eta Jon Villanueva.

Tutorea: Eider Beitia. 

DIN-DAY  
“Garai berri bat”

Telefono mugikorretarako sentsore bat da, honek 
gehiegizko erabilerak sortutako beroa antzema
ten duenean, seinale bat bidaltzen die adin txikiko 
erabiltzaileen gurasoei eta hauek semealaben 
telefonoeen erabilera mugatu edo blokeatu de
zakete. Aldi berean, asmakizun honek alarma bat 
pizten du erabiltzailearen pantailan neurrigabeke
riaz ohartarazten eta bitarte horretan egin ze
zakeen ekintza onuragarriagoak zerrendatuz.

ASMAKIZUNEN MODALITATEA

1. SARIA

ACCESITA

Ander Deuna Ikastolako  ikasleak. Arratia BHIko ikasleak Errotiken.
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NEGOZIO plANArEN MODALITATEA

1. SARIA DBHko 3. eta 4. mailako Kategorian

“Herritik eta herriarentzat” leloa 
duen banaketa zerbitzu bat da, non 
baserritarren beharrak asetzen saia
tzen den bertako merkataritza eta eko
nomia sustazen duen bitartean.

IES Ondarroa DBH 4.:  
Xabat Ortiz, Gari Zabala eta Iholdi Lete.

Tutorea: Josune Belaustegi.

HERRI-BULTZ “Herri bultz banaketa zerbitzua”

1. SARIA BATXILERGO Kategorian

Etxera itzultzerakoan, emakumeak 
zein gizonak seguruago sentiarazteko 
aplikazio bat da. Honetan erabiltzai
leek euren datuak modu seguru bate
tan ematen dituzte. Aplikazioak ingu
ruan dauden eta leku berera iritsi nahi 
duten pertsonen mometuko koka pe
na erakutsiko du. Horrela, aukerarik 
egokiena erabil dezakete.

Ignacio Arozena-Benito Barrueta BHI, 
2. batxillergoa:  

Ane Elezgarai, Usoa Zulueta eta Naroa Ormaza.

Tutorea: Estibaliz Aranburu.

GELDITOKIAPP “Denok batera, bidean aurrera”

ACCESITA BATXILERGO Kategorian

Etnia anitzeko jatetxe batean datza 
ideia eta bertan elkartzen dira, alde 
batetik, gero eta handiagoa den gaz
teen beste herrialdeekiko eta kulture
kiko jakinmina asetzeko aukera (bi
daiak, jaki berriak, kultura, folklorea...) 
eta beste alde batetik, migratzaileek 
bertako gizartean integratzeko eta 
lan aukerak eskuratzeko duten beha
rra. 

WANDERLUST   
“Taste the world”

Botikazar BHI, 2. batxilergoa:  
Mikel Vallejo, Paula Almeida, Jone de la Calle 
eta Sofía Calleja.

Tutorea: Iñaki Valencia.
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ACCESITA DBHko 3. eta 4. mailako Kategorian

RECORDMIND   
“Buruan duguna gogoratzen”

TasTe The world

Alzheimer edo zahartzaroko dementzia 
duten gaixoen egunerokotasuna gra
batzen duten lentilak dira, egin dutena 
gogoratu ahal izateko. Beraien zain tzai
leak informazio horretaz baliatuz ho
beto lagundu ahal izango ditu.
Soloarte IPI DBH 3.: Iker Pérez, Daniel Vélez 
eta Frank Ailton Rocha Cahuasiri.  
Tutorea: Jone Loizaga.

ACCESITen irabazleak hiru kategorietan: Din Day, Recormind eta Wanderlust.
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Orokorrean nire taldearekin bizi izan dudan esperientzia po-
sitiboa izan da. Proiektu interesgarria da beraien irudimena 
lantzeko eta baita talde lanak ekar ditzakeen emaitza posi-
tiboak lehen pertsonan ezagutzeko. Ondo dago ikasleek en-
presa munduak dakartzan abantaila eta desabantailak ikustea; 
geroan, lan munduarekin aurrez aurre aurkitzen direnean, 
dauzkaten aukera ezberdinak hobeto ezagutzeko. 

Hasiera batetik argi geneukan Egin eta 
Ekin programan parte hartzeak en-
presa arloak eta orokorrean lan mun-
duak dituen alde ilun asko ezagutzeko 
eta salatzeko aukera emango zigula. 
Emakumeak lan munduan oraindik ja-
saten duen diskriminazio egoera alde 
ilun hauetako bat da. Zer esanik ez 
LGTB kolektiboak edo atzerritarrek 
(emakumeek modu bortitzagoan) jasa
ten dutena. Egin eta Ekin programa 

Gure proiektua aurrera eramateko ezinbestekoa izan da hasie-
ratik enpresaren sorrera biziproiektutzat hartu izana, hau da, 
lanaren bidez gure bizimodua eraiki nahi izatea.

Hori dela eta, gaitasun pertsonal guztien artean, gure ideale-
tan eta beste eredu bat posiblea dela sinestea azpimarratuko 
genituzke. Ahaztu gabe, egin dugun esfortzua eta erakutsi du-
gun lan egiteko gaitasuna. Oztopo guztien gainetatik, amore 
ez emateko indarra eta baliabideak edota alternatibak bila
tzeko trebetasuna izan dugu. Gaitasunekin bukatzeko, tal-
dean lan egiteko ahalmena, sormena eta gauza berriak sor-

tzeko grina, gure proiektuaren zati garrantzitsua izan direla 
esan nahi dugu.

Hezkuntzan, horrelako sormen espazioak bultzatzea eta lan-
tzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu eta parte hartu ahal iza-
teak asko pozten gaitu! Eskerrik asko!

Jone Loizaga Sanjuan

Berdintasunerako aipamen berezia Egin eta Ekin 2018-2019

Izaskun Urbaneta eta Ainara Baguer, Txaramela

Enpresa gaztea eta  
emakume ekintzaileak

Egin eta Ekin programako partaide gazteek 
200 urtetik gorako historia berritzailea 
duen enpresa bisitatzeko aukera izan dute. 
Honen jatorria XVII. mendean Otxandion 
kokatzen da, non Vicinay familia bazen 
burdinolaren jabea. 1929. urtean Juan Ig-
nacio Vicinay zenak, itsas industrian ikusi 
zuen merkataritza aukera berri paregabea 
eta “Hijos de Vicinay” izeneko sozietate 
komanditarioa sortu zuen Bilboko itsa-

sadarraren ondoan. Zorrozaurren kokatu 
ziren; non gaur egun oraindik Coromina 
eraikuntza nabarmena mantentzen duten.

1945. urtean Vicinay S.A. bilakatzen da eta 
munduko kate eskaera guztiaren %70aren 
ekoizleak izatera bultzatzen dituen gara-
pen eta hazkunde ibilbideari ekiten diote. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadako krisi 
ekonomikoaren aurrean, ikerketa eta talde 
lanaren alde egiten du apustua eta mundo 
osotik zehar hedatzen da. 1994an uniber
tsitate eta teknologi zentruekin elkarla-
nean hasten dira, berriz ere ikerkuntza eta 
ikaskuntzaren alde eginez.

2005-2006 urteetan berrikuntza Garai 
bati ekiten dio Vicinay Galdames Forging 
sortuz eta 2006 urtean Marine Anchor 
Chain eratuz, zeinetan berrikuntzaren 
ibilbidea jarraitu zuten eta ingurumena-

ren babesaren alde egin ere, 2010ean 
Ingurumen produktua izendatuak izan 
zirelarik. 2011n Vicinay Marine Innova-
ción sortzen da eta Vicinay Sestao S.L.  
ezartzen da. Puntu horretan, energia 
berriztagarriekin konpromisoa hartzen 
du eta 2015. urtean Hy Wind proiektua-
rekin lotzen da momentuko haize-parke-
rik handienean parte hartuz. Guzti hori 
pertsonen emotalentuan eta gaitasune-
tan oinarrituz sexuarekiko inongo diskri-
minaziorik eragin gabe eta inplikatutako 
agente guztiekin elkarlanean: aliatuak, 
akziodunak, bezeroak, hornitzaileak, eza-
gutza zentruak...

Ibilbide luze eta bikain hau fundatzaileen 
familia bereko ekintzaileek zuzendu izan 
dute bere produktuen sorkuntza eta hor-
nikuntza lideratzen jarraituz.

VICINAY, ekintzailetza 200 urtez familia beraren eskutik

aukera paregabea izan da egoera hauen aurrean daukagun 
ezadostasuna eta mesprezua adierazteko, hain zuzen ere, 
landu ditugun 3 proiektuetan berdintasuna sustatuko du-
ten arautegi argiak eta zehatzak sortuz.
Ideia bat gauzatu eta hau aurrera eramateko baliabideak gara-
tzea ezinbestekoa da ikasleen prestakuntzarako. Proiektuare-

kin arlo ezberdinetako edukiak jasotze-
ko aukera izan dutela esango nuke eta 
guzti hau bizitzako eremu ezberdinetan 
erabili ahal izango dutela ziur nago.
Soloarte ikastetxeak urte asko darama-
tza funtsezko deritzon oinarri hauekin 
lanean. Gure nahia eskola komunitate-
tik ateratzen diren gazteak elkarbizitza 
egoki bat bermatzen lagunduko dien 
baliabideak integratuak izatea da, ho-
rrek gizartean ekarriko dituen ondorio 
positiboak argi ditugulako.


