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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

INFORMAZIO-OHARRA: ENPLEGU PUBLIKORAKO 
ESKAINTZA 2019 

 

 
OHARRA: Ohar hau informatzeko helburuarekin baino ez da argitaratzen, 2019ko enplegu 

publikorako eskaintzaren aspektu aipagarriak aurreratzeko, eta horrela, izangaiei errazteko 
oposizio-aldiko proben prestaketa (programazio didaktikoa, gai-zerrenda,…). 

 
 
Hurrengo 2019ko otsailean Maisu-maistren eta Musika eta Arte Eszenikoetako irakasleen 

kidegotan sartzeko, bai eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakasleen kidegoan sartzeko eta horra 
iristeko hautaketa-prozesuak deituko direla aurreikusita dago. 

 
 
 

1.- ESKAINIKO DIREN ESPEZIALITATEAK honako hauek dira: 
 

a) Maisu-maistren kidegoa (txandak irekia eta desgaitasuna) 

Haur Hezkuntza 
Lehen Hezkuntza 
Ingelesa 
Gorputz hezkuntza 
Musika 
Hezkuntza Berezia. Pedagogia Terapeutikoa 
Hezkuntza Berezia. Entzumena eta Hizkuntza 
 

b) Musika eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoa (txandak irekia eta desgaitasuna) 

Eskusoinua 
Kontrabaxua  
Fagota 
Perkusioa 
Pianoa 
Saxofoia 
Tronboia 
Tronpa 
Tronpeta 
Biolina 
Biolontxeloa 
Musika-hizkuntza 
Konposizioaren oinarriak 
Gitarra elektrikoa 
 
 

c) Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakasleen kidegoa (txanda irekia eta desgaitasuna 
dutenentzat gordetako txanda, bai eta talde bereko beste kidego batzuetara eta kidego 
horietako destino osagarrien mailetara sartzeko prozedura ere) 

Ingelesa 
Portugalera 
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Hezkuntza Sailaren web orrian http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ 

hautaketa-prozedura horri dagokion informazio guztia emango da. 
 
 
 
 

2.- PROBEN EZAUGARRIAK 
 
 

2.1.- SARTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK (txandak irekia eta desgaitasuna) 
 
Bi probak izango ditu eta horietako bakoitza bi zatitan egituratuko da: 

 
Lehen proban gai bat idatziz garatu beharko da (gai-zerrendak dokumentu honen 

Eranskinean zehazten dira) eta ariketa praktiko bat egin. 
 

 
Bigarren proba honako hau izango da: 
 
A) Programazio didaktiko bat aurkeztu eta defendatu: aurkezteko epea 2019ko maiatzan 

izango da. 
 
Programazio didaktikoa Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean den eta parte hartzen den 

espezialitateari lotutako arlo, eremu (Haur Hezkuntzako espezialitaterako) edo gai baten 
curriculumari buruzkoa izango da edo, hala eskatzen duten planteamendu metodologikoak erabiliz 
gero (proiektu-lanak, egoera-arazoak, erronkak…), hainbat arlo, eremu edo gairenak, horietako bat 
izango dela parte hartzeko aukeratu den espezialitatearekin lotutakoa. Programazio didaktikoan 
honako alderdi hauek zehaztu beharko dira: helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta 
adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak, etengabeko ebaluaziorako prozedurak eta 
tresnak, oinarrizko gaitasunak (zeharkakoak eta diziplina mailakoak) egiten dion ekarpena (edo 
ahalmenak, Musika eta Arte Eszenikoeko irakasleen kidegoan), bai eta aniztasunari eman 
beharreko erantzuna (hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleen kasuan batez 
ere). 

 
Irakasleak ikasturte bat garatuko du programazioan, espezialitatea emateko eskumena duen 

hezkuntza maila edo etapa bateko ikasturte bat. Programazioa dokumentu honen Eranskinean 
jasota dagoen araudian ezarritako indarrean dauden curriculum-ei buruzkoa izan beharko da. 

 
Haur Hezkuntza espezialitatean, izangaiak programazio didaktikoa eremu bakar bati edo bi 

eremuei buruz egin ahal izango du. 
 

Pedagogia Terapeutikoa espezialitatean, programazioa ikasturte bateko jarduera-programa 
baten eta izangaiak hautatutako Haur Hezkuntza edo Lehen Hezkuntzako maila baten garapenari 
buruzkoa izango da. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen artean kasu zehatz bat garatuko 
da, eta ikasle baten edo ikasle-talde txiki baten premietan oinarritu beharko da, erreferentzia gisa 
eskola-testuingurua eta horren ikasgelaren eta ikastetxearen hezkuntza-planteamenduak hartuta. 
Programazio didaktikoa antolatu behar den unitate didaktikoak batik bat arlo instrumentaletakoak 
izango dira. 

 
Entzumena eta Hizkuntza espezialitatean, programazioa ikasturte bateko jarduera-

programa baten eta izangaiak hautatutako Haur Hezkuntza edo Lehen Hezkuntzako maila baten 
garapenari buruzkoa izango da. Hezkuntza-premia bereziak eta/edo komunikazioan eta hizkuntzan 
atzerapen handiak dituzten ikasleen artean kasu zehatz bat garatuko da, eta ikasle baten edo 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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batzuen premietan oinarritu beharko da, erreferentzia gisa eskola-testuingurua eta horren 
ikasgelaren eta ikastetxearen hezkuntza-planteamenduak hartuta.  

 
 
 

Baldintzak: 
 

 DIN-A4 formatuko 40 folio gutxienez izango ditu  eta 60 folio gehienera ere, alde 
bakarretik idatzita. 
 

 9 unitate didaktiko izan beharko ditu gutxienez, eta zenbakituta eta garatuta egon 
beharko dute lehenago adierazitako alderdietako bakoitzean. Unitate didaktiko hauek 
proiektuak, egoera-arazoak, lan-unitateak, erronkak, etab. eduki al dituzte. Dena den, 
programazioan agertu behar dira aukeratutako mailarako edo ikasturterako araudiak 
ezartzen dituen gutxienezko elementu curricularrak. 
 

 Ez da eranskinik sartuko.  
 

 Programazio didaktikoaren azala eta aurkibidea ez dira 40-60 folioen barruan 
zenbatuko, eta ez dituzte adierazitako betekizunak bete behar. 
 
 

Programazio didaktikoaren formatu elektronikoak: 
 

 Microsoft Office 2016 edo aurrekoa. 
 Libre Office 6 edo aurrekoa. 
 Fitxategiak Portable Document Format-en (PDFn). 

 
 
 

B) Unitate didaktiko bat prestatu eta aurkeztu. 
 
Egon daiteke: 
 
 Izangai bakoitzak aurkeztutako programazioarekin lotuta 
edo 
 Espezialitatearen gai-zerrenda ofizialetik landuta.  

 
 

Hizkuntza modernoen espezialitateen proba guztiak espezialitate bakoitzari dagokion 
hizkuntzan egingo da osorik. 

 
 
 
 

2.2.- TALDE BEREKO BESTE KIDEGO BATZUETARA ETA KIDEGO HORIETAKO DESTINO 
OSAGARRIEN MAILETARA SARTZEKO HAUTAKETA-PROZESUA (Hizkuntza Eskola 
Ofizialeko irakasleen kidegoa) 

 
 

a) Jatorrizko kidegoan duten espezialitate bera lortu nahi duten izangaientzat: proba 
praktikoa; txanda ireki eta desgaitasuna dutenentzat gordetako txandaren ezaugarri 
berberak izango ditu. 
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b) Espezialitate bateko titularrak izan eta beste espezialitate bat lortu nahi 
dutenentzat, bi zati edukiko ditu: 

Lehen zatia: lortu nahi duen espezialitateko gai baten ahozko azalpena, epaimahaiak 
ausaz aukeratutako bederatzi gaietako bat aukeratuta. Dokumentu honen Eranskinean 
zehazten den kidegoko eta espezialitateko gai-zerrendako gaiak izango dira. Azalpenaren 
osagarri, gaiaren planteamendu didaktikoa egingo du izangaiak, askatasunez aukeratutako 
ziklo edo maila zehatz bati buruz. 

Bigarren zatia: ariketa praktikoa izango da; txanda ireki eta desgatitasuna dutenentzat 
gordetako txandaren deskribatutakoen ezaugarri berberak izango ditu. 

 

Bai kasu batean, bai bestean, proba espezialitate bakoitzari dagokion hizkuntzan egingo 
da osorik. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 21ean 
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ERANSKINA 
 

GAI-ZERRENDAK 
 

  

MAISU-MAISTREN KIDEGOA 
 
 

ESPEZIALITATEA: LEHEN HEZKUNTZA 

Martxoaren 12ko ECI/592/2007 Aginduaren eranskina. Agindu horren bidez onartzen da 
Maisu-maistren kidegoaren Lehen Hezkuntzaren espezialitaterako sartzeko prozedurak eta 
espezialitate berriak eskuratzeko prozesuak arautu behar dituzten gai-zerrendak, otsailaren 
23ko 276/2007 Errege Dekretuak araututakoak (2007ko martxoaren 15eko BOE). 

OHARRA: 

- Curriculum-arekin erlazionatutako edukiak 236/2015 Dekretuak araututako curriculum-
ari dagozkiola ulertu behar da (236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena -
EHAA, 2016-01-15-). 

- 7. gaian Natur, gizarte- eta kultur ingurunearen ezagutzari egindako aipamena Natura-
zientzietako eta Gizarte-zientziako arloetako multzoari egindakoa dela ulertu behar da. 

- 11. gaian Hiritar- eta giza eskubideen aldeko Hezkuntzari egindako aipamena Hiritar- 
eta giza eskubideei erreferentzia egiten dieten Balio sozial eta zibikoei eta zehar-
konpetentziei egindakoa dela ulertu behar da. 

 

Gai-zerrenda honi, hurrengo 6 gaiak gehitu behar zaizkio: 

26.– Euskal Hizkuntza eta Literatura Lehen Hezkuntzan: ikuspegia eta ezaugarriak: 
helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak. 

27.– Oinarrizko trebetasunen garapena euskaraz: ahozko ulermena, irakurriaren 
ulermena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena. Ikasteko metodo eta estrategiak. 
Ahozko eta idatzizko testu desberdinak ulertu eta osatzeko teknika eta estrategiak. 

28.– Euskal literatura eskola-testuinguruan. Lehen Hezkuntzari aplikatutako literatur 
adierazpenik garrantzitsuenak: haur literatura, literatura herrikoia eta literatura garaikidea. 
Eskola-liburutegia literatur hezkuntzan baliabide didaktikoa den aldetik. 

29.– Natura eta gizarte-ingurunearen ezagutza. Euskal Herriaren gizarte- eta kultur 
dimentsioa: euskal hizkuntzaren komunitatea eta oinarrizko kultur ezaugarriak. 

30.– Euskal Herriaren etapa eta gertakari historikoak. Gertakari horiei buruzko ahozko 
eta idatzizko agiriak eta hondar materialak. 

31.– Kultura eta artea Euskal Herriaren kultur adierazpena diren aldetik. Folklorea eta 
bere aplikazio didaktikoak. Musika-pasarteen eta artearen eta euskal kulturaren beste lan 
batzuen selekzioa. 
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ESPEZIALITATEAK: HAUR HEZKUNTZA, INGELESA, GORPUTZ HEZKUNTZA, 
MUSIKA,  HEZKUNTZA BEREZIA-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ETA 
HEZKUNTZA BEREZIA-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA 

1993ko irailaren 9ko Aginduaren I. eranskina. Agindu horren bidez onartzen dira Maisu-
maistren, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen 
kidegoetara sartzeko prozedurak, espezialitate berriak eskuratzeko prozesuak eta zenbait 
espezialitatetarako mugikortasuna arautu behar dituzten gai-zerrendak, ekainaren 4ko 
850/93 Errege Dekretuak araututakoak (1993ko irailaren 21eko BOE). 

OHARRA: 

- Curriculum-arekin erlazionatutako edukiak, kasuaren arabera, 236/2015 Dekretuak 
araututako curriculum-ari (236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren 
curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena -EHAA, 2016-01-15-) 
edo 237/2015 Dekretuak araututako curriculum-ari dagozkiola ulertu behar da (237/2015 
Dekretua, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzekoa -EHAA, 2016-01-15). 

- Hezkuntza berezia – Pedagogia Terapeutikoa: Hezkuntza bereziko 2. gaiaren 
enuntziatuan LOGSE-ri egindako aipamena indarrean dagoen maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 
Organikoari, Hezkuntzari buruzkoa (LOE), Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko 
abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua (LOMCE), egina dagoela ulertu behar da. 

- Hezkuntza berezia – Entzumena eta Hizkuntza: Entzumena eta Hizkuntzako 2. gaiaren 
enuntziatuan LOGSE-ri egindako aipamena indarrean dagoen maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 
Organikoari, Hezkuntzari buruzkoa (LOE), Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko 
abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua (LOMCE), egina dagoela ulertu behar da. 

- Haur Hezkuntza: Haur Hezkuntzako 11. gaiaren enuntziatuan curriculumaren arloei 
egindako aipamena curriculumaren eremuei egina dagoela ulertu behar da. 

 

MUSIKA ETA ARTE ESZENIKOETAKO IRAKASLEEN KIDEGOA 
 

ECD/1753/2015 Agindua, abuztuaren 25ekoa, musika eta arte eszenikoetako irakasleen 
kidegora sartzeko, horra iristeko eta espezilalitate berriak aukeratzeko irakasgai-zerrendak 
onartzen dituena, musika eta dantzarekin erlazionatutako espezialitatetan (EAO, 206. Zbkia, 
abuztuaren 28koa). 

 
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALEKO IRAKASLEEN KIDEGOA  

 
1993ko irailaren 9ko Aginduaren VI. eranskina; Agindu horren bidez onartzen dira 

Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako 
Irakasleen kidegoetara sartzeko prozedurak, espezialitate berriak eskuratzeko prozesuak eta 
zenbait espezialitatetarako mugikortasuna arautu behar dituzten gai-zerrendak, ekainaren 
4ko 850/93 Errege Dekretuak araututakoak (1993ko irailaren 21eko BOE). 
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CURRICULUM 
 

MAISU-MAISTREN KIDEGOA 
 

 
LEHEN HEZKUNTZA 

- 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma 
zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15) 
 

Hezkuntza Saileko web orriaren ondorengo estekan dagoen Curriculum orientatzailea 
erabili ahal izango da: 

 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus  
–> Heziberri 2020 Plana –> EAE-ko curriculum dekretuak –> Oinarrizko 

Hezkuntzarako curriculum Dekretua –> 236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen 
duen curriculum orientatzailea 

 
 

HAUR HEZKUNTZA 

- 237/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 2016-01-15) 

 
 
 

MUSIKA ETA ARTE ESZENIKOETAKO IRAKASLEEN KIDEGOA 
 

- 229/2007 Dekretua, abenduaren 11koa, musika-ikasketa profesionalen curriculuma 
eta ikasketa horietan sartzeko probak ezartzekoa (EHAA, 2008-03-13). 

 
 
 

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALEKO IRAKASLEEN KIDEGOA  
 

- Hizkuntza-ikasketen oinarrizko, tarteko, aurreratu eta gaitasun mailen ezarpena eta 
curriculuma, 46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa (EHAA, 2009-03-12). 
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf

