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NOLA KONTSULTATU: 

1.- Hautaketa-batzordeek eta epaimahaiek haien iragarki taulan argitaratuko 
duten informazioa 

2.- Izangai bakoitzari esleitutako epaimahai-zenbakia 
3.- Epaimahai bakoitzari esleitutako izangaiak 
4.- Hautaketa-prozeduran jarraitzen duten izangaiak 
 

 

1.- NON KONTSULTATU HAUTAKETA-BATZORDEEK ETA EPAIMAHAIEK HAIEN 
IRAGARKI-TAULAN ARGITARATUKO DUTEN INFORMAZIOA  
(probei buruzko oharrak eta berriak, BEC-en egingo ez diren proba praktikoetarako eta 
ahozko probetarako zitazioak, kalifikazioak eta egokitzat jotzen dituzten beste gaiak) 
 

- epaimahaien egoitzen Iragarki-tauletan. 

- dagokion epaimahaiaren “Iragarki-taula”-n (informazio-ondorioetarako). Taula 
hori kontsultatu daiteke:  
 

http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartuz):  
«EPE 2018. Sartzeko eta iristeko prozedurak» edo, kasuaren 
arabera, «EPE2018.Espezialitate berriak eskuratzeko hautaketa-
prozedura» - «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (hautatu Kidegoa 
eta Espezialitatea) - “Epaimahaiak” – izangaiari dagokion 
epaimahaiaren zenbakia adierazi – “Iragarki-taula” 

 

Behin epaimahaien aurrean banakako jarduketak hasita, izangaientzako hurrengo 
deialdiak epaimahaien egoitzen iragarki-tauletan iragarri beharko dira, hasi baino 
hogeita lau ordu lehenago, gutxienez. 

 
OHARRA: IRAGARKI-TAULA EGUNERO KONTSULTATZEA GOMENDATZEN DA, 
iragarkien garrantsia dela-eta, izangai bakoitzaren ahozko probarako banakako 
deialdiak adibidez, kalifikazioak, probei buruzko oharrak… 
Dagoeneko, oposizio-aldiko probei buruzko berriak argitaratu dituzten epaimahaiak 
badaude. Eta probak hasten direnean, epaimahai bakoitzak haien lan-erritmoaren 
arabera argitaratuko du. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
2.- NOLA KONTSULTATU DAITEKE IZANGAI BAKOITZARI ESLEITUTAKO 
EPAIMAHAI-ZENBAKIA 

http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartuz):  
«EPE 2018. Sartzeko eta iristeko prozedurak» edo, kasuaren 
arabera, «EPE2018.Espezialitate berriak eskuratzeko hautaketa-
prozedura» - "Norberari egokitutako kontsultak” – “Epaimahaia” 
zutabea 

 
 

 

 
 

3.- NOLA KONTSULTATU DAITEKE EPAIMAHAI BAKOITZARI ESLEITUTAKO 
IZANGAIAK 
(programazio didaktikoak ez entregatzeagatik behin-behineko kanporaketak ondoren, 
sartzeko prozeduran) 

  
http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartuz):  

«EPE 2018. Sartzeko eta iristeko prozedurak» edo, kasuaren 
arabera, «EPE2018.Espezialitate berriak eskuratzeko hautaketa-
prozedura» - «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (hautatu Kidegoa 
eta Espezialitatea) - “Epaimahaiak” – Epaimahaiaren zenbakia 
adierazi - “Partehartzaileak” 

 

 

4.- NOLA KONTSULTATU DAITEKE HAUTAKETA-PROZEDURAN JARRAITZEN 
DUTEN IZANGAIAK KANPORAKETA PROZESUAK EGIN ONDOREN, 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA EZ AURKEZTEAGATIK ETA HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA EZ EGIAZTATZEAGATIK, sartzeko eta horra iristeko prozeduretan 

http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartuz):  
«EPE 2018. Sartzeko eta iristeko prozedurak» - «Hautaketa-
prozesuaren jarraipena» (hautatu Kidegoa eta Espezialitatea) - 
"Emaitzak” – “Hizkuntza-eskakizuna”: Onartuak  

 
 

 Era berean, kontsultatu daiteke eskaeraren egoera “Norberari egokitutako 
kontsultak”-ren bidez. 

 
OHARRA: Une honetan dagoen informazioa bi arrazoiengatik kanpoan utzitako 

izangaien behin-behineko zerrendan dagoen informazioan oinarritzen da. 2018ko 
ekainaren 15ean kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrendak argitaratuko dira 
eta informazioa eguneratuko da, dagokion aldaketekin, aurkeztutako erreklamazioak 
aztertu ondoren. 

 
 


