
      

 
 
 

URRATSBAT PROGRAMA 
 

  UrratsBat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketako Sailaren 
Lanbide Heziketako Sailburuordetzak sustatutako eta TKNIKAK koordinatutako LH-ko 
ikasleek beraien enpresak sortzen laguntzeko programa da. 

 Enpresa bat sortzea ez da batere erraza. Horrexegatik, Urratsbatek ikastetxea enpresa-
mintegi eta berotegi bilakatzearen alde egin du. Ikastetxean  sustatzaileek Pertsona 
Ekintzailearen bulegoa dute, behar bezala ekipatuta eta doan guztien eskura dagoena. 

 Enpresen proiektuek behar izanez gero, programaren sustatzaileek beste instalazioak ere 
erabili ahal izango dituzte: Ikastetxeko tailerrak ikerketa fasean dauden produktuaren 
prototipoak egiteko, esaterako. 

 Gainera, ikastetxean enpresa proiektuen inguruan sentsibilizatzeko eta haiek 
dinamizatzeko pertsona bat du. Kanpoko aholkularien laguntzarekin, ikasturte bakoitzeko 
ikastetxeko ikasleek sustatu duten enpresa sortzeko helburu estrategikoa ezartzen da. 

 Dagoeneko, azken urteetan, gure ikastetxeak, URRATSBAT programaren eskutik, hiru 
ikasle ohien hiru enpresa-proiektu gauzatu ditu, hots, hiru ikasle-ohi ekintzaileei euren enpresa 
sortzen lagundu izan die.  

 Ildo horri jarraituz, urtean zehar gauzatzen ditugun ekintzon bitartez, bizitzan ekintzaile 
izateak duen garrantzia zabaldu nahi dugu gure ikasleen artean, nahiz eta jakin badakigun, 
guztiak ez direla enpresari izatera iritsiko. 

Faseak 

 

1.- Sentsibilizazio hitzaldia 

- Gaur egungo Lan Merkatuaren 
egoera. 
- Gogoeta-Hausnarketa: 
Norberarentzat edo besteentzat 
lan egin (Hausnarketa)  
 - Bideoa”Ekintzaileak” 
 - Brain storming. 
 - Enpresak sortzeko laguntzak. 

2.- Enpleguko oinarrizko ikastaroa 
(Negozio Plana) 

Autoenplegurako aurre-proiektuak: 
- Sustatzailea(Promotorea) 
- Aktibitatea. 
- Azoka ikerketa. 
- Marketin plana. 
- Giza-material baliabideak. 
- Ikerketa ekonomikoa eta  finantzieroa. 
- Modu juridikoak. 
- Amaierako balantzea. 

3.- Sustatzaileen 
tutorizazioa 

-Tutorizazioa eta 
aholkularitza, bideragarri 
hartzen diren ideiak 
abiarazteko. 
-Finantzaketa, konfigurazio 
juridikoa eta diru – laguntzak. 
 

 

 

 
 
 



  

Nori zuzendua dago? 

Urratsbat honako hauei bideratuta dago: 

• Maila Ertaineko eta Goi Mailako Lanbide Heziketako Ikastetxeetako bigarren mailako 
ikasleei.  

• Ikastetxeko ikasle ohiei 
• Arautu gabeko ikastaroen eta bertaratu gabekoen bitartez ikastetxearekin zerikusia duten 

pertsonei. 

URRATSBATek Eskaintzen dituen zerbitzuak 

Hauek dira Urratsbat programak ikastetxean eskaintzen dituen zerbitzuak: 

• Ikastetxean, prozesu osoan zehar sustatzailearen zerbitzura dagoen arduradun bat.  
• Ekintzailearen bulegoa, Ikastetxean bertan, behar bezala ekipatuta dagoena, enpresa 

sortzeko prozesua aurrera eramateko beharrezkoa den lana egiteko.  
• Ikastetxeko ekipamendua produktua ateratzen deneko fasean erabiltzeko aukera (ahal 

denean eta betiko klaseak oztopatzen ez dituenean: Tailerra, gela, makinak, e.a.).  
• Enpresa munduarekin zerikusia duen eta Ikastetxearekin lan egiten duen kanpo-

aholkularitza, enpresaren sorreran eta garapenean, baina baita ondorengo jarraipenean 
ere bai. Egun, ikastetxeak INTEGRA empresa-rekin du lankidetzarako hitzarmena.  

Horretaz gain, enpresa berriak sortzeko diru-laguntzak ere badaude. 

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia URRATSBATeko arduraduna:                      Juan Ignacio Larrañaga 
 
 

 

      

    
 

 

 

 

 

 


