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1. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Ikastolan txiki-txikitatik elkarrekin ibilitako lagun talde bat zarete. Behin batxilergoa amaitu
ondoren, banatzeko ordua heldu zitzaizuen, goi-mailako ikasketekin hasteko unea baitzen. Talde
osoa azkenekoz mahai baten inguruan bildu zenetan, azken afari batean. Bertan, ikasketak
amaitutakoan berriro elkartuko zinetela zin egin zenuten, eta erdi bromatan erdi serion, guztion
artean enpresa bat sortuko zenutela agindu zenioten zuen buruari.

Harrez gero sei urte pasa dira eta dagoeneko guztiok bukatu dituzue zuen ikasketak:

● Mariusek energia berriztagarrietan goi-mailako modulu bat egin du
● Andreeak eta Ainhoa Gilek injenieritza bukatu dute.
● Ainhoa Calvo eta Liviak kimikako eta biologiako graduak atera dituzte, hurrenez hurren.
● Ionela Farisoron egon da, nekazaritza ekoizpen ekologikoko goi-mailako modulua egiten.
● Enpresagintzako gradua amaitu berri dute Oihane Juarez eta Oihane Abeledok
● Azkenik, Oihane Simonek Publizitatea eta Harreman Publikoak Segovian ikasi du.

Bederatziak berriro elkartu zarete bazkari batean eta sei urte lehenago agindutako berrestako
konpromisoa berrestu duzue. Erasmus-eko proiektua dela eta, Liviak Eskozian egin ditu bere
ikasketetako azken hilabeteak. Bertan ezagutu du plastikozko botilak erreziklatzen dituen
baratza hidroponikoa, hango negu otzetan kanpoan landatu ezin diren barazki eta fruituak etxe
barruan ekoitzeko bereziki pentsatuak daudenak.

Eztabaida piztu du Liviaren ekarpenak. Hemen ez al da eguraldia hangoa baina atseginagoa? Eguzki
orduak hemen ez al dira hangoak baina gehiago? Zergatik ez, orduan, eguzki energiaz
funtzionatzen duen baratza hidroponiko bat martxan ipini?

Ideia hori hemen ere aplikagarria izan daitekeela pentsatu duzue. Hemengo eguraldia hangoa baina
hobeagoa izanik, hiri handietako etxebizitzen terrazetan eguzki indarrez funtzionatzen duten
baratzak sortzeko kit bat presta zenezaketela pentsatu duzue.

Poliki-poliki eztabaida berotzen joan da, geroz eta gehiago izan dira mahai gainean ipini dituzuen
ideia eta proposamenak. Horien artean, arreta berezia eskaini diozue baratza ekologikoa eta
jasangarria izatea.

Di-da batean, mahai gainean ipini dituzuen ideia guztiekin, negozio bat martxan jar dezakezuela
ikusi duzue. Horrela, garai batean hartutako konpromisoari helduz, ENPRESA BAT MARTXAN
JARTZEA ERABAKI DUZUE. Salduko duzuen produktua zera izango da:

1



Jokin Lacalle Usabiaga
Jakintza Ikastola S. Coop.
Gernikako Arbolaren Pasealekua 74
20240 Ordizia
Gipuzkoa

“Plastikozko botilen berziklaketa bultzatzen
duen baratza hidroponikoa muntatzeko

oinarrizko kit bat”

Bederatzikoteak, beraz, enpresaren abenturan sartu aurretik, zeregin bi burutu beharko duzue
lehenik:

● Proiektu pilotoa garartu beharko duzue, kit osoak izango dituen elementu guztiak
zehaztuz, muntaiaren eskema eginez eta prototipoak ondo funtzionatzen duela egiaztatuz.

● Egon daitezkeen aukera desberdinen artean, enpresa bat sortzeko aukera egokiena dena
erabaki beharko duzue, aukera guztien alderdi positiboak eta negatiboak ondo baloratuz.
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2. ROLAK ETA TALDE-DINAMIKA
Zuen enpresa hiru departamentutan antolatuta egongo da, bakoitzak zeregin espezifikoak izango
dituena baina, era berean, edozein erabaki guztion oniritziarekin hartzera behartuta egongo
dena. Ezinbestekoa izango da, beraz, hiru lantaldeen arteko komunikazioa eta elkarlana estua
izatea.

2.1. Departamentu teknikoa
Talde hau energia berriztagarrietan goi-mailako modulua duen Marius eta Ainhoa eta Andreea
injenieroekin osatuta egongo da. Zuen lana izango da baratza martxan jartzeko kit-ak izango dituen
gailu eta elementu desberdinen zerrenda prestatzea, baita oinarrizko muntaketa nola izan behar
duen zehaztea. Zuena izango da, beraz, baratza ondo diseinatuta egon eta behar bezala
funtzionatuko duela bermatu beharko duzuenok.

Kontutan hartu beharko dituzuen atal desberdinak hauek izango dira:

1. Baratzaren estruktura
a. Egitura mota zein izango den erabakitzea:

i. Bertikala: http://youtu.be/PkCuPrsPn_I
ii. Maldan behera: http://youtu.be/mhtDNL9sQDk
iii. Mistoa: biak konbinatzen dituena

b. Estruktura hori xehetasun guztiekin zehaztu eta eraiki, horretarako behar
dituzuen materialak zeintzuk izango diren adieraziz. Batez ere, ontziak eta hauek
eutsiko dituen euskarria.

2. Sistema hidroponikoa:
a. Uraren zirkuitua nola eraikiko duzuen erabaki, arreta berezia izanik ura altxatuko

duen ur-ponparen ezaugarrietan.
b. Ur-ponparen funtzionamendua ziurtatuko duen sistema elektrikoa erabaki.

Horretarako ezinbestekoak izango dira eguzki-plaka egokiak eta tenporizadore baten
erabilera zehaztea.

2.2. Produktu departamentua
Talde honetan parte hartuko duzuenak Ainhoa Calvo, Livia eta Ionela izango zarete, alegia, kimikoa,
biologia eta nekazaritza ekoizpen ekologikoan aditua zaretenak. Zuen zeregin nagusia baratzak
emango dituen produktuak kalitatezkoak izatea izango da, horretan eragina duten faktore
guztien gaineko kontrol egokia bermatuz.

Goi mailako kalitatean eragin zuzena izango duten faktore horiek hiru izango dira:

1. Landareak:
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a. Erabilitako ontzietan landatzeko egokienak diren landareak aukeratu.
b. Landatuko diren urte-sasoiaren arabera, emankorrenak izan daitezkeen landareak

aukeratu.
c. Landareak galtzeko arriskuan utzi dezaketen faktoreak kontrolatu eta neurriak

prestatu: izozteak, izurriteak...

2. Sustratoa:
a. Landatzeko erabiliko duzuen lur-mota egokiena erabaki.
b. Konposta erabili behar bada, konposta ekoizteko prozesua ezagutu eta martxan

jarri
c. Uraren fluxua errazteko bestelako elementuak erabaki; harritxoak edo bestelako

elementuak

3. Ongarria
a. Ongarria eta bestelako elikagaiak urarekin nahastuta joango dira. Zeintzuk izango

diren erabaki beharko duzue, landare motaren arabera egokienak zein izan
daitezkeen garbi utziz.

2.3. Kontabilitate eta marketing departamentua
Talde hau hiru Oihanek osatuko duzue. Zuen lanak erlazio zuzena gordeko du txanponekin
(gastuak, irabaziak eta mozkinak) baita bezeroei zuzendutako ekintzekin (promozioa eta
marketina; produktua saltzea, alegia).

Alderdi hauekin lehiatu beharko zarete:

1. Kostuak:
a. Departamentu teknikoak zehaztutako materialak izango duen kostua kalkulatu

beharko duzue, honen arabera salmenta prezioa zein izan daitekeen erabaki beharko
duzuelarik.

b. Kostuak merketzeko, kanpo hornitzaileekin harremanetan jarri beharko zarete,
zuentzat konplexuak izan daitezkeen ekintzak kanpoko enpresa bati subkontratatuz,
ahal bada, diru kosturik gabe (zertarako daude gurasoak!!)

2. Produktua “saldu”:
a. Produktua bezeroei salduko dien “komertzialak” izango zarete. Horretarako,

ekoiztuko duzuen kit osoaren muntaketa nola egiten den azaltzen duen bideo
edo triptiko bat diseinatu beharko duzue, zuen bezeroei erakutsi beharko
diezuena.

3. Eraikiko duzuen enpresa mota erabaki
a. Enpresak sortzerakoan, bertako langileen harremanak modu desberdinean

antolatzen dituzten enpresa mota desberdinen inguruko informazioa bilatu.
b. Jasotako informazioarekin langile guztiei aurkeztu dauden alternatiba posible

guztiak, euren alderdi positibo eta negatiboekin eta guztion artean erabaki beharko
duzue zein elkarte mota sortuko duzuen.
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