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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EBAZPENA, 2018ko martxoaren 12koa, Hezkuntza Sailaren Langileak 
Kudeatzako zuzendariarena, Gorka Pablos González-ek lortutako puntuazio 
globala argitara ematen duena, Hezkuntzako sailburuaren 2017ko abenduaren 
22ko Agindua betez, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa onesten baita   
(Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitutako 
hautaketa-prozeduran)  
 

 
Gorka Pablos González jaunak, Gorputz Hezkuntza espezialitateko izangaiak, 

Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez maisu-maistren 
kidegoan sartzeko deitutako hautaketa-prozeduran, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu 
zuen Hezkuntza Sailaren Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko abuztuaren 3ko 
Ebazpenaren aurka (horren bidez, aipatutako hautaketa-prozeduran lehiaketa-
oposaketa gainditu zuten izangai hautatuen behin betiko zerrendak argitaratu ziren). 

 
Hezkuntzako sailburuaren 2017ko abenduaren 22ko Aginduaren bidez, 

aipatutako gora jotzeko errekurtsoa baietsi da; ondorioz, eskatutako hizkuntza-
eskakizuna ez akreditatzeagatik hautaketa-prozeduratik kanpo ustea baliogabetzen da. 
Gorka Pablos González jaunari Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko 
Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozeduran jarraitzeko eskubidea duela 
onartzen zaio; Gorputz Hezkuntzako espezialitatean, txanda librean. 

 
Gorka Pablos González jaunak oposizio-fasearen probak kautelaz egin zituen, 

hizkuntza-eskakizuna ez akreditatzeagatik hautaketa-prozeduratik kanpo ustearen 
aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ebazten zen bitartean. Hori dela-eta, fase 
horretan lortutako puntuazioa kalkulatu behar da, bai eta aurkeztutako 
merezimenduengatik lehiaketa-fasean lortutako puntuazioa ere. Eta, ondoren, 
hautaketa-prozeduran lortutako puntuazio globala esleitu behar zaio. 

 
Ondorioz, honako hau 

 

 

EBAZTEN DUT: 

 
 
 
Lehenengoa.- Argitaratzea Gorka Pablos González jaunak Hezkuntzako 

sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-
prozeduraren lehiaketa-fasean lortutako guztizko puntuazioa, Gorputz Hezkuntza 
espezialitatean, txanda librea: 

 
I atala: 0 puntu 
II. atala: 1,500 puntu 
 II.1 atala: 1,500 puntu 
III atala: 0,200 puntu 
 III.2 atala: 0,200 puntu 
 
Puntuazioa, guztira: 1,700 puntu 
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Bigarrena.- Argitaratzea Gorka Pablos González jaunak oposizio-fasean 
lortutako kalifikazio totalak, Gorputz Hezkuntza espezialitatean, txanda librea: 

  
1. Proba, A Zatia: 4,0400 puntu 
1. Proba, B Zatia: 7,5900 puntu 

  
1. Proba (%60ª + %40B): 5,4600 puntu 
 2. Proba: 5,8540 puntu 

  
Oposizio nota: 5,6570 puntu 
 
 
Hirugarrena.- Argitaratzea Gorka Pablos González jaunak lortutako puntuazio 

globala, Gorputz Hezkuntza espezialitatean, txanda librea: 
 
Lehiaketa-fasea: 1,700 puntu 
Oposizio-fasea: 5,6570 puntu 
Esleipena (2/3 oposizio-fasea + 1/3 lehiaketa-fasea): 4,3380 puntu 
 

 
Laugarrena.- Hautaketa-prozedura gainditu eta hautatua izan ez denez, Gorka 

Pablos González jauna irakasleen ordezkapenetarako izangaien zerrendan sartu ahal 
izango da, probak gainditu duen espezialitatean, hau da, Gorputz Hezkuntza, txanda 
librea. 

 
Horretarako, bost laneguneko epea bat izango du, ebazpen hau argitaratu eta 

biharamunetik hasita, Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren 
hamaikagarren oinarrian zerrendatutako agiriak edozein Hezkuntzako Lurralde 
Ordezkaritzetan aurkez ditzan. 

 
Gainera, idatziz adierazi beharko ditu honako aukera hauek: eman nahi duen 

lurraldea, lanaldi-mota (lurralde bakoitzean, bat baino gehiago aukeratzen badu), eman 
nahi duen hizkuntza-eskakizuna eta hirueletasuna. 

 
 

Bosgarrena.- Ebazpen hau Hezkuntza Saileko web orrian argitaratuko da, 
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 18a. 
 
 
 
 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 
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