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EBAZPENA, 2013KO UZTAILAREN 10EKOA, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA, 
TARTANGAKO GLHBI-AN “GAILU ANITZEKO INGURUNE ELKARRERAGILEEN 
GARAPENA” MODULURAKO IRAKASLE ESPEZIALISTA BATEN LANPOSTUA 
BETETZEKO DEIALDIA EGITEN DUENA. 

 
Tartangako GLHBI-an, “3D animazioko, jolas eta gune interaktiboetako goi 

mailako teknikaria” izeneko goi mailako zikloa irakasten da, azaroaren 4ko 1583/2011 
Errege Dekretuan araututakoaren arabera; dekretu horrek 3D animazioko, jolas eta 
gune interaktiboetako goi mailako teknikariaren titulazioa sortu zuen, eta gutxieneko 
irakasgaiak finkatu. 

 
Hezkuntzaren Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 95.2. artikuluan 

xedaturikoaz bat, salbuespen moduan, euren jarduera lan-eremuan garatzen duten eta 
nahitaez tituludunak izan behar ez duten profesionalak hartu ahal izango dira modulu 
edo jakintzagai jakin batzuetarako irakasle espezialista gisa, pertsona horien 
kualifikazioa eta hezkuntza-sistemaren premiak kontuan hartuta. 

 
Horren arabera, betiere Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 

egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 
10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, honako hau  
 
 

EBAZTEN DUT: 
 
 
Lehenengoa.- Tartangako GLHBI-an “Gailu anitzeko ingurune elkarreragileen 
garapena”.Moduluan irakasteko irakasle espezialista lanpostu bat betetzea. 

 
Bigarrena.- Lanpostuaren gaitasunen profila zehazten da ebazpen honen I. 
Eranskinean 
 

II. eranskinean aipatzen diren baldintzak betetzen dituzten hautagai guztiek 
izango dute parte hartzeko aukera. 
 
Hirugarrena.- Hautagaiek Zuzenean aurkeztu beharko dituzte eskabideak, edo Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuak) bere 38.4 
artikuluan aipatutako edozein erregistrotan. Eskabideekin batera, eskatutako 
baldintzak betetzen dituztela eta alegatzen diren merezimenduak egiaztatzeko agiriak 
aurkeztu beharko dituzte (jatorrizko dokumentazioa edo behar bezala konpultsatua); 
horrekin batera, Inongo administrazio publikotik ez dutela egotzi eta ez daudela herri-
jarduerarako ezgaituta zin egin beharko dute. 
 
Laugarrena.- Ez dira baloratuko eskaerarekin batera aurkezten ez diren merituak, ez 
eta aurkeztuta ere, behar bezala egiaztatzen ez direnak. 
 
Bosgarrena.- Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean hasiko da, eta uztailaren 
19an amaituko, biak barne direla. 
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Seigarrena.- Hautagaien merezimenduak deialdi honetako III. eranskinean jasotako 
baremoaren arabera neurtuko dira.  
 

Baldintzak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, batzorde bat sortuko da, 
ondorengo kideek osatua: 

 
• Lanbide Heziketako zuzendaria edo haren eskuordea. 
• Tartangako GLHBI-ko zuzendaria edo haren eskuordea. 
• Langileriaren Kudeaketarako Zuzendaritzako teknikari bat, idazkari gisa 

jardungo duena. 
 

Esandakoez gainera, batzordeak aholkulari/teknikari baten laguntza (deialdiko 
lanpostuaren arloan aditua dena) jaso ahal izango du.  
 
Zazpigarrena.- Aurkeztu diren merezimenduak barematzeko aldira pasatu ahal 
izateko, hautagaiek II. eranskinean aipatzen diren baldintzak bete beharko dituzte. 

 
Zortzigarrena.- Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko 
da, hurrenez hurren: baremoaren atal bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuz eta 
atalek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz. 
 
Bederatzigarrena.- Merezimenduak barematu eta gero, deialdiaren behin-behineko 
ebazpena jarriko da jendaurrean, Hezkuntzako lurralde ordezkaritzetako iragarki-
oholetan eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren web orrian 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net; bertan, onartutakoen, baztertutakoen eta 
hautagaiei emandako puntuazioa jasoko da, eta erreklamazioak egiteko bost egun 
balioduneko epea hasiko da.  
 
Hamargarrena.- Aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, batzordeak Langileak 
Kudeatzeko zuzendariari helaraziko dio deialdi honen ebazpenari buruzko 
proposamena. Horrekin batera, honako hauek ere helaraziko dizkio: behin betiko akta 
edo aktak, hautagai bakoitzaren merezimenduei emandako balorazioak jasotzen 
dituena, eta hautatutako pertsonaren izendapena.  
 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak hautatu duten hautagaiei buruzko behin-
betiko ebazpena emango du, eta Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetako iragarki-
oholetan eta Hezkuntza Sailaren web orrian argitaratuko da. 

 
Baldintzak bete arren hautatu ez dituzten hautagaiak ordezkapenetarako poltsa 

batean geratuko dira, merezimenduen baremazioan lortutako puntuazioaren 
hurrenkeraren arabera, eskaini den lanpostua betetzeko orduan gerta daitezkeen 
ezustekoei aurre egiteko. 
 

Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko 
epean.  
 
Hamaikagarrena.- Aukeratutako pertsonari administrazio-izaerako izendapen bat 
egingo zaio 2013/2014 ikasturterako eta ondorengo ikasturteetarako luzatu ahal izango 
da, egiten den jarraipen eta ebaluazioaren arabera, zerbitzu-beharrek hala eskatuz 
gero. 
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Hamabigarrena.- Dedikazioa heren batekoa izango da, eta astean 6 ordu emango 
ditu. 

Hamahirugarrena.- Ebazpen honek arautzen ez duenari dagokionez, prozedura 
mailako aplikazio osagarri gisa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, urtarrilaren 13ko 
4/1999 Legeak aldatua, erabiliko da. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 

Ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu 
eta biharamunetik aurrera, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, urtarrilaren 
13ko 4/1999 Legeak aldatu zuenaren, 114. artikuluan eta hurrengoetan 
xedatutakoaren arabera.  
 
 
 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
 
 

Gasteizen, 2013ko uztailaren 10ean. 
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I. ERANSKINA 

GAITASUNEN PROFILA: 
 
ARLOOK EZAGUTU BEHARKO DIRA: 
 
 
 
• Multimedia-proiektu elkarreragileko aplikazioak sortzea bere azkeneko konpilaziora 

arte, fase honetan hartutako erabakien ondorioak proiektuen geroagoko garapen eta 
gaurkotze posibilitatearekin erlazionatuz. 

• Gailu anitzeko multimedia-proiektuak inplementatu, multimedia-proiektura 
sartzerakoan erabiliko den gailu mota bakoitzaren espezifikazio teknikoak kontuan 
izanez. 

• Entretenimenduko aplikazio elkarreragileak garatzea, alde batetik 3D elementuekin 
interakzioa eta bestetik azkeneko hainbat erabiltzaileren aldi bereko parte-hartzea 
baimenduz. 

• Multimedia-proiektu elkarreragileak inplementatu, informazio-iturri bezala jokatzen 
duten kanpoko gailu fisiko ezberdinekiko komunikazioarekin. 

• Aplikazioak berrikusi eta egiaztatzeko simulazio- eta proba- ingurunea inplementatu, 
guztientzako diseinurantz eta plataforma eta gailu anitzeko orientaziorantz 
bideratutako ikuspegiarekin eginda. Halaber, proiektuan zehaztutako hasierako 
baldintzen araberako funtzionamendu zuzena bermatuko da, ekoizpenean jarri 
baino lehen. 

 
 

ARLOOTAN IZAN BEHARKO DA GAITASUNA: 
 
• Ikus-entzunezko multimedia-proiektu elkarreragileak definitzea. 
• Berezko eta kanpoko ikus-entzunezko multimedia-edukiak sortu eta moldatzea. 
• Elementuak eta iturriak bertakotzea, egile- eta edizio- tresnen bitartez. 
• Prototipoari, kalitate-kontrolari eta ikus-entzunezko multimedia-produktu 

elkarreragilearen dokumentazioari dagozkien ebaluazio prozesuak egitea. 
• Modulura lotutako erremintak erabiltzea: 

 
 

1. Adobe Flash: ingurunea eta Action Script 2.0, 3.0 
 

2. Bideojoko-sorrera: 
• Unreal Engine 
• Unity: 3D bideojoko-sorrera 
• Maya, Maya for games 
• Blender 

 
3. Eclipse: Jatorrizko Android aplikazio-sorrera 

 
4. After Effects 

 
5. Autodesk Matchmover: 3D integrazioak – irudi erreala. 
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II. ERANSKINA 

 
 

ESKAKIZUNAK 
 
 
 
■ 4 urteko lan-esperientzia Jolas eta Gune Interaktiboetako arloan 
■ HE1 edo baliokidea (*) 
 

(*) Zerrenda honetara apuntatu daitezke hizkuntza eskakizuna egiaztatuta ez 
dutenak, hauei bakarrik deituko zaie betekizun hori duen izangairik ez izatekotan.  
 
 

III. ERANSKINA 
 

BAREMOA: GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 17 PUNTU 
 

LAN-ESPERIENTZIA (4 puntu gehienez) 

Jolas eta Gune intetaktiboekin zerikusia duten arloetan lan-
esperientzia izatea (baldintzatzat jarritako urteetik gora 
emandako denbora) 

0,5 puntu urteko  Enpresaren egiaztagiria eta 
Gizarte Segurantzaren lan-
bizitzaren agiria 

IRAKASKUNTZAKO MERITUAK (4 puntu gehienez) 

Jolas eta Gune intetaktiboekin zerikusia duten arloetan 
irakaskuntzako esperientzia izatea 

0,5 puntu urteko  Ikastetxearen zuzendariaren 
egiaztagiria eta Gizarte 
Segurantzaren lan-bizitzaren 
agiria 

TITULUAK (puntu 1, gehienez) 

Lizentziaduna: 
- Ikus-entzunezko komunikazioa 
- Publizitatea eta Harreman Publikoak 
- Kazetaritza 
- Arte Ederrak, Ikus-entzunezkoen espezialitatea 
- Arte Ederrak, gutxienez Ikus-entzunezko irudiari eta Argazkigintzari 
dagokien curriculum-lerroan 90 kreditu gaindituta 
 
Telekomunikazio Ingeniaria 
Telekomunikazio Ingeniari Teknikoa, Soinuko eta Irudiko espezialitatea 
 
- Gradua Ikus-entzunezko Komunikazioan, Gradua Publizitatean eta 
Harreman Publikoetan, Gradua Kazetaritzan, Gradua Artean, Arte-
Media eta Teknologiako espezialitatea, Gradua Telekomunikazio 
Ingeniaritza Teknikoan, Gradua Telekomunikazio Sistemen 
Ingeniaritzan, Gradua Telekomunikazio Teknologien Ingeniaritzan. 
 
Goi-mailako teknikaria edo baliokidea: 
- Arte Grafikoak lanbide-arloa 
- Irudia eta Soinua lanbide-arloa 
 
Unibertsitateko Titulu Ofizialen Katalogoan aurrekoen baliokideak diren 
tituluak. 

 

puntu 1 titulazioko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 puntu tiluzazioko 

Titulua 

 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 83 85/86 - Fax 945 01 83 35/36 - E-mail: educauei@ej-gv.es 



 
 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 

POLITIKA ETA KULTURA SAILA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 
 

 
EUSKARA (1,5 puntu gehienez) 

Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko C1 maila. 
Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko C2 maila. 
 
(Maila altueneko ziurtagiria baino ez da konturan hartuko). 

1,25 puntu 
1,50 puntu 

Titulua edo ziurtagiria 

INGELESA (1,5 puntu gehienez) 

Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko B1 maila. 
Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko B2 maila. 
Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko C1 maila. 
Hizkuntzen europako erreferentzia marko bateratuko C2 maila. 
 
(Maila altueneko ziurtagiria baino ez da konturan hartuko). 

0,75 puntu 
puntu 1 
1,25 puntu 
1,50 puntu 

Titulua edo ziurtagiria 

PRESTAKUNTZA (3 puntu gehienez) 

Jolas eta Gune intetaktiboen arloan jasotako prestakuntza: 
- 20-70 orduarteko ikastaro bakoitzeko 
- 71 ordu edo gehiagoko ikastaro bakoitzeko 
 

 
0,10 puntu 
0,20 puntu 

 

Dagozkion titulu edo 
egiaztagiriak 

Jolas eta Gune intetaktiboen arloan emandako prestakuntza: - 
- 20-70 orduarteko ikastaro bakoitzeko 
- 71 ordu edo gehiagoko ikastaro bakoitzeko 
 

 
0,20 puntu 
0,40 puntu 

 Egiaztagiria 

PROIEKTUAK (2 puntu, gehienez) 

Jolas eta Gune intetaktiboekin zerikusia duten proiektuetan 
parte hartu izana  

0,50 puntu proiektuko  Egiaztagiria 
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