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ANEXO III 

 
Baztertutako eskaerak eta arrazoiak 

 
URRUTIKO OINARRIZKO HEZKUNTZA ETA BATXILERGOKO TELEIRAKASLE LANPOSTUAK 
 
Bigarren Hezkuntzako Katedradunen edo Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoetako irakasleei erreserbatutako lanpostuak: 

 
 
ARABA 
 
LANPOSTUA IZEN ABIZENAK ARRAZOIA 

Batxilergoko T. Kultura Klasikoa GOMEZ URTASUN, ANDER 

 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

     

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 
 Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana. 

 

     

Batxilergoko T.Geografia eta Historia ETXEBARRIA AKAITURRI, ALAITZ 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 
 

Batxilergoko T. Geografia eta 

Historia 

LEKUONA ETXEBESTE,MIREN 

ARANTZAZU 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 
izan behar du) 

     



 

Batxilergoko T.Fisika eta Kimica CASALES VELASCO, RAUL 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  
(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

     

Batxilergoko T. Ingelesa AMURRIO BALZQUEZ LOURDES 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana  
 

Batxilergoko T.Ingelesa CUENDE PAREDES 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana  

 

Batxilergoko T.Ingelesa GOMEZ PASCUAL, Mª JESUS 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

Batxilergoko T.Ingelesa TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 
Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 
Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana  

 

     

Batxilergoko T.Biologia eta Geologia ARRIETA LEGINA, ARKAITZ 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  
(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

Batxilergoko T.Biologia eta Geologia RODRIGUEZ ZALDUA, IKER 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
GIPUZKOA 
 
LANPOSTUA IZEN ABIZENAK ARRAZOIA 

Batxilergoko T.Filosofía URBIETA BEOBIDE, LEIRE 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

   

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

YARZA IRAOLA, IGOR 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  

(baremoaren 1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa 

izan behar du) 

   

Batxilergoko T.Matematika VILLA AIZPURUA, JOSU MIREN Deialdian ezarritako epetik aknpo 

   

Batxilergoko T.Ingelesa ARRIOLA TORREALDEA JOSE MARIA 
Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 
 

Batxilergoko T.Ingelesa CUENDE PAREDES NAROA 
Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 
Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana  
 

Batxilergoko T.Ingelesa TRAVIESO IGELESIAS, ROSA 
Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
BIZKAIA 
 
LANPOSTUA IZEN ABIZENAK ARRAZOIA 

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 

 

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

BASTIDA PEREDA ANA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

BELTRAN CASTILLO, Mª MERCEDES 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 
 

   

Batxilergoko T. Gaztelania eta 
Literatura 

GRACIA CARCAMO, Mª LUISA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

   

Batxilergoko T.Biologia y Geologia ARRIETA LEGINA, ARKAITZ 

 Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

Batxilergoko T.Biologia y Geologia CASTAÑEDA BABARRO,ALEXANDER 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 

Batxilergoko T.Biologia y Geologia RODRIGUEZ ZALDUA,IKER 
Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 
Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 

 

  
 

 



 

Batxilergoko T.Frantsesa ASTIGARRAGA ZELAIA, ASIER 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 
 

Batxilergoko T.Frantsesa ARRIZABALAGA MARTIN PEDRO 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

Batxilergoko T.Frantsesa TOME JIMENO,MARIA 
Ez egotea, eskaera aurkezten denean, Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publiko batean zerbitzu 
aktiboko egoeran . 

 

      

Batxilergoko T.Ingelesa GAZTELU BILBAO,OSCAR 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 
1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

Batxilergoko T.Ingelesa SUSTACHA BORINAGA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 
1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

Batxilergoko T.Ingelesa TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 
 

   

Batxilergoko T.Euskera eta Literatura FRANTSESENA AGIRRE, EÑAUT 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 

 

Batxilergoko T.Euskera eta Literatura BEDIAGA AZKUENAGA ION 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

Batxilergoko T.Euskera eta Literatura GINEA DE LA CRUZ, LUISA  ANA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 

 



 

Batxilergoko T.Euskera eta Literatura TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 

Lanpostuari dagokion/dagozkion espezialitateko edo espezialitateetako lanposturen batean 

Batxilergoan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean ari  ez izana 
 

Batxilergoko T.Euskera eta Literatura MADARIAGA BILBAO, IKER 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

------- NADAL DE DIEGO, Mª NURIA 
Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 
eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 

 
 
 
 
 

PUESTO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

MOTIVO 
 

Gizartearen eremuko teleirakasle 
lanpostu  (Geografia eta Historia),  ORMAECHEA AZPITARTE, NEREA 

Lanpostuari dagokion /dagozkion espezialitateko /espezialitateetako lanposturen batean 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Helduen Hezkuntzan 3 ikasturtetan irakaskuntza zuzenean 

aritu ez  izana. 
 

Gizartearen eremuko teleirakasle 
lanpostu  (Geografia eta Historia 

ETXEBARRIA AKITURRI 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza 

eta teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 

1.1.3. eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 
 

   

Hezkuntzako Gizartearen 
(Euskara) eremuko teleirakasle 
 

TRAVIESO IGLESIAS, ROSA 

 

Lanpostuari dagokion /dagozkion espezialitateko /espezialitateetako lanposturen batean 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Helduen Hezkuntzan 3 ikasturtetan irakaskuntza zuzenean 

aritu ez  izana. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Maisu /Maistren Kidegoko irakasleei erreserbatutako  lanpostuak 
 

 

PUESTO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

MOTIVO 
 

   

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Vitoria-
Gasteiz 

CABEZON LIBERAL,VICTOR 
 

Lanpostua  kanpo utzi egin da Ebazpen honen lehen puntuaren arabera 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Vitoria-
Gasteiz 

MONTEJO 

GARAY,MªELENA 

Lanpostua  kanpo utzi egin da Ebazpen honen lehen puntuaren arabera 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Vitoria-
Gasteiz GONZALEZ BILBAO, JAVIER 

Lanpostua  kanpo utzi egin da Ebazpen honen lehen puntuaren arabera 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Vitoria-
Gasteiz 

AGIRRE LARREA MIREN 

BEGOÑE 

Lanpostua  kanpo utzi egin da Ebazpen honen lehen puntuaren arabera 

   

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

ALONSO NIETO, EULALIA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 
teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

EGUREN GARAY, JOSEBA 
MIREN 

 

 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 
teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 



 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

GARAGORRI 
ARREGI,AMAIA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 

teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 
eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 
 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

GONZALEZ BILBAO, JAVIER 

Lanpostuari dagokion /dagozkion espezialitateko /espezialitateetako lanposturen batean Lehen 

Hezkuntzan edo Helduen Hezkuntzan 3 ikasturtetan, gutxienez, irakaskuntza zuzenean aritu ez  izana. 
 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao MADARIAGA BILBAO, IKER 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 

teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

MADARIAGA ORDEÑANA, 

ROSA ANA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 

teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

MANGADO 

GRANADO,MARTA 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 

teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du) 
 

Helduen Hezkuntzan Urrutiko 
Oinarrizko Hezkuntzako teleirakase 
lanpostu 1, Matematiketakoa. Bilbao 

RODRIGUEZ 

LARRINAGA,JON ANDONI 

Ez egiaztatzea Teleprestakuntza-plataformetako (MOODLE) ikastaroen administrazioa eta tutoretza eta 
teleprestakuntza-plataformetarako edukiak sortzeko prozesua menperatzen direla.  (baremoaren 1.1.3. 

eta 2. ataletan lortutako puntuazioen batuketak  puntu batekoa edo gorakoa izan behar du 

 

 
 
 


