Sarrera

Xedea

Zerbitzuen
karta

Untzi Museoa
Museo Naval

2016-2018

Zerbitzuen karten bidez, informazioa eman nahi
dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen dituen
zerbitzuen ezaugarriei buruz, eta konpromisoa hartu
nahi dugu kalitate maila jakin batzuk beteko direla
zerbitzu horiek ematerakoan.
Halako ekimenekin eta zure laguntzarekin,
erabiltzaileen beharrak asebetetzera bideratu nahi
ditugu Foru Aldundiaren zerbitzu publikoak, eta
horiek hobetzen aurrera jarraitu nahi dugu.
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Gipuzkoako diputatu nagusia
Denis Itxaso González
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol
Departamentuko foru diputatua

Untzi Museoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren zerbitzu
publiko bat da, helburu hau duen zentro gisa hartua:
laguntzea euskal itsasoaren historia eta ondarea
zaintzen, aztertzen eta jendarteratzen.
Museoak helburu horri eusten dio era askotako bere
jardun eremuotan: ekintza hezitzaileak, ikerketa,
argitalpenak, erakusketak ekoiztea, eta itsas ondarea
berreskuratzea eta babestea.

Zer zerbitzu ematen
ditugu?

Zer konpromiso
hartzen ditugu?

Nola neurtzen
ditugu?

Egoki erantzutea dokumentazio zentroa erabiltzen duten ikertzaileen kontsultei
eta eskaerei, eta haien balioespena 10etik 7 baino handiagoa izatea

Erabiltzaileen batez besteko balioespena, gogobetetzeari buruzko
inkesten bitartez

Posta elektronikoz jasotako kontsulta eta eskaeren % 80ri, gutxienez
(informazioa, erreprodukzioa, irudiak...), 48 ordu baino lehen erantzutea

Epearen barruan erantzundako eskaeren ehunekoa

Funts bibliografiko eta dokumentalen katalogoko nobedadeak hiru hilean
behin gaurkotzea

Zenbat nobedade sartu diren katalogoan

Bi urtean behin liburu bat editatu eta argitaratzea

Urteko argitalpen kopurua

- Argitalpen digitalak

Urtero argitalpen digital bat editatu eta argitaratzea

Urteko argitalpen kopurua

- Itsas Memoria: Revista de Estudios Marítimos del País Vasco

Lau urtean behin, Itsas Memoria aldizkaria argitaratzea

Itsas Memoria aldizkariaren argitalpena

- Museoko bildumen azterketa

Gutxienez bi ikerlan egitea urtean Museoko funts propioei buruz

Ikerlan kopurua

Aldi baterako erakusketa berri bat ekoiztea edo antolatzea urtero

Ekoitzitako aldi baterako erakusketa kopurua

Frantsesez eta ingelesez zabaltzea testu informatiboak eta aldi baterako
erakusketen edukiak

Urteko argitalpen kopurua

Heziketa Zerbitzuko jardueren katalogoa urtero berreditatzea

Urtero argitaratutako edizio kopurua

- Bisita gidatuen aldez aurreko erreserba

Bisita gidatuen aldez aurreko erreserba-eskaerei 48 orduko epean erantzutea,
gehienez

48 orduko epean erantzundako bisita-erreserben ehunekoa

- Bisita gidatuak, jarduera didaktikoak, eta tailerrak

Urtean 100 bisita gidatu egitea, gutxienez, askotariko kolektiboentzat;
horietako 20, gutxienez, hezkuntza premia bereziak dituzten kolektiboentzat

Urteko bisita kopurua

- Talde bakoitzaren beharrei egokitutako heziketa eskaintza

Askotariko taldeen behar zehatzei egokitutako heziketa jarduerak eskaintzea,
eta erabiltzaileen batez besteko balioespena 10etik 7 baino handiagoa izatea

Erabiltzaileen batez besteko balioespena, gogobetetzeari buruzko
inkesten bitartez

- Aldi baterako erakusketen inguruko programa didaktikoa

Gutxienez bi tailer edo jarduera sortzea aldi baterako erakusketen inguruan

Aldi baterako erakusketen inguruan sortutako tailer eta jarduera
kopurua

- Asteburuko familia-tailerrak

Gutxienez familia-tailer bat egitea hiru hilean behin, asteburuetan, eta
erabiltzaileen batez besteko balioespena 10etik 7 baino handiagoa izatea

Urteko familia-tailer kopurua

- Museotik kanpoko jarduerak

Gutxienez bost jarduera egitea –kulturakoak, heziketakoak edo didaktikoak–
Museotik kanpo: ibilbideak

Museotik kanpo antolatutako jarduera kopurua

Itsas ondare ukigarriaren eta ukiezinaren kontserbazioa sustatzea

Itsas ondarea berreskuratu eta babesteko urteko ekintza kopurua

UM bildumako piezen filmazio eta erreprodukzio fotografikoetarako baimen
eskaeren % 90i gutxienez, 48 orduko epean erantzutea

Epearen barruan erantzundako eskaeren ehunekoa

- Piezak mailegatzea

Untzi Museoko material propioak beste erakunde batzuei lagatzea edo
maileguan ematea, gutxieneko baldintzak betetzen badira, betiere

Urtean lagatako edo maileguan emandako material kopurua

- Bildumaren zabalkundea egitea eta hura agerian jartzea

Untzi Museoko bildumako piezak, antolatzen diren aldi baterako erakusketetan
sartzea, haien zabalkundea errazteko

Erakusketan egondako pieza kopurua

Museoko bildumako piezak jakinaraztea web orrialdearen eta sare sozialen bidez

Museoko bildumako piezei buruzko argitalpen kopurua

Untzi Museoaren web orrialdeko ataletan, urtean hiru eduki berri sortzea,
gutxienez

Ataletako eduki berrien kopurua

- Gaurkotasun albisteak

Astero gaurkotasun albiste bat sartzea web orrialdean

Web orrialdean argitaratutako gaurkotasun albisteen kopurua

- Sare sozialak

Sare sozialetan parte hartzea

Sare sozialetako argitalpen kopurua

Jarduera bakoitzaren hartzaileei mezuak bidaltzea posta elektronikoz

Urtean posta elektronikoz bidalitako zabalkunde mezuen kopurua

Untzi Museoko jarduerei buruzko informazioa jendarteratzea posta elektronikoko
mezuen bidez

Egindako bidalketa kopurua

Urtean kulturako eta turismoko hiru jarduera egitea inguruko eragileekin
lankidetzan (Donostia 2016, Hip-hip urri!, Aquariuma)

Inguruko eragileekin urtean egindako jarduera kopurua

Beste museo batzuekin sareko lankidetza sustatzea, urtean bi jarduketa
bermatuz, gutxienez (Donostiako Museoen Sarea, Euskal Kostaldeko Museoen
Sarea, beste museo batzuekiko lanetan parte hartzea...)

Beste museo batzuekin lankidetzan urtean antolatutako jarduera
kopurua

Erabiltzaileak eta bisitariak, jendetasunez, zuzentasunez eta adeitasunez
hartzea, hizkera argia eta zehatza erabiliz; hartara, haien batez besteko
balioespena 10etik 7 baino handiagoa izan dadin

Erabiltzaileen batez besteko balioespena, gogobetetzeari buruzko
inkesten bitartez

Aurkeztutako kexa eta iradokizun guztien % 85i 20 egun baino lehenago
erantzutea

Epearen barruan erantzundako kexa eta iradokizunen ehunekoa

Dendan, Museoko argitalpenak eta beste produktu batzuk saltzea

Dendako argitalpenen eta beste produktu batzuen salmenta kopurua

Dokumentazio zerbitzua (artxibo dokumentala eta liburutegia)
- Arreta ematea dokumentazio zentroa erabiltzen duten ikertzaileei
- Arreta ematea urrundik jasotako kontsultei

Argitalpenak eta ikerketa
- Monografiak

Aldi baterako erakusketak
- Aldi baterako erakusketak ekoiztea

Heziketa zerbitzua
- Heziketa programa

Itsas ondarea berreskuratzea eta babestea
- Itsas ondarea babesteko ekintzak
Museoko bildumaren kudeaketa
- Filmazio eta erreprodukzio fotografikoetarako baimen eskaerak

Kudeaketa 2.0
- Museoaren web orrialdea

Zabalkunde eta sustapen zerbitzua
- Untzi Museoko edukiak eta jarduerak jendarteratzea

Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea
- Harremanak inguruko beste erakunde, entitate eta eragileekin
- Beste museo batzuekin lankidetzan aritzea

Jendearentzako arreta
- Jendea hartzea

- Kexa eta iradokizunen kudeaketa
Denda
- Argitalpenak eta beste produktu batzuk saltzea

Konpromisoak
betetzea

Internet /
Telefonoak

Herritarren
eskubideak

Interneteko helbidea
www.untzimuseoa.eus
facebook.com/untzi.museoa
twitter.com/UntziMuseoa
youtube.com/user/UNTZIMUSEOA3
flickr.com/photos/untzi_museoa

Posta elektronikoa
untzimuseoa2@gipuzkoa.eus
mnaval@gipuzkoa.eus

Foru Aldundiarekiko harremanetan herritarrek
dituzten eskubideak 4. artikuluan zerrendatzen
ditu 2005eko apirilaren 26ko 26/2005 Foru
Dekretuak (GAO, 101. zk., 2005-05-31).

Telefonoa
+34 943 43 00 51

Aukera izango duzu zerbitzuen karta honetako
konpromisoak zenbateraino bete diren jakiteko,
urteko emaitzak ikusiz web orrialde honetan:

Faxa
+34 943 43 11 15

- www.gfaegoitza.eus/zerbitzuKartak

Ordutegiak /
Helbideak
Bisita-orduak
Asteartetik larunbatera: 10:00-14:00 / 16:00-19:00
Igande eta jaiegunetan: 11:00-14:00
Astelehenean, itxita
Itxita, baita ere, egun hauetan: urtarrilaren 1ean,
6an eta 20an; eta abenduaren 25ean
Abenduaren 24an eta 31n, berriz: 10:00 - 14:00
Prezio publikoak
A tarifa: orokorra: 3 €
B tarifa: taldeak (5 lagun edo gehiago): 2 €
C tarifa: murriztua (ikasleak, familia ugarietakoak,
eta 65 urtetik gorakoak): 1,5 €
Doako sarrera: ostegunetan
www.untzimuseoa.eus/
eu/museoa/bisita-ezazumuseoa
Posta helbidea
Kaiko pasealekua 24
20003 Donostia, Gipuzkoa
Sarbideak eta garraiobideak
Oinezkoen sarbidea;
kaian, sarrera mugatua
ibilgailuentzat

- www.gfaegoitza.eus/herritarren-eskubideak

Urgull
Untzi Museoa
Museo Naval
Kaia

Partaidetza,
kexak eta
iradokizunak
Gipuzkoako Foru Aldundiak badu kexak eta
iradokizunak egiteko sistema bat, zeinaren bitartez
herritarrek aukera izan baitezakete beren iritzia
bidaltzeko karta honetan eskainitako zerbitzuez eta
bere gain hartutako konpromisoez.
Kexak eta iradokizunak Foru Aldundiaren edozein
erregistrotan edo posta bidez aurkez daitezke, edota
Internet bidez, web orrialde honetan:
- www.gfaegoitza.eus: Kontsultak, kexak eta
iradokizunak
Gipuzkoako Foru Aldundiak 30 egun balioduneko
epea du erreklamazioei erantzuteko.
Eskertuko genizuke zerbitzuak hobetzen parte
hartuko bazenu, bidaliko dizkizugun gogobetetze
inkestak betez.

Zerbitzuen kartaz
arduratzen den
unitatea
Ondare Historiko-artistikoaren, Artxiboen eta
Museoen Zerbitzua arduratzen da zerbitzuen karta
hau prestatzeaz, kudeatzeaz eta haren jarraipena
egiteaz, Gobernantzako eta Gizartearekiko
Komunikazioko Departamentuko Modernizazio
Zerbitzuaren lankidetzarekin.

Untzi Museoa – Museo Naval
Kaiko pasealekua 24
20003 Donostia, Gipuzkoa
T. +34 943 43 00 51
F. +34 943 43 11 15
www.untzimuseoa.eus
untzimuseoa2@gipuzkoa.eus
mnaval@gipuzkoa.eus

2016ko urrian argitaratua.

