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EBAZPENA, 2017KO MAIATZAREN 11KOA, HEZKUNTZA SAILEKO 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ DEIALDIA 
EGITEN DA IRALEKO IRAKASTEGIETAN 2017-2018 IKASTURTEAN ZENBAIT 
LANPOSTU ZERBITZU-EGINKIZUNETAN EDO BEHIN-BEHINEKO 
ESLEIPENAZ BETETZEKO.  
 

IRALE programaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan, unibertsitateaz besteko 
ikastetxe publiko eta pribatuetan, lanean ari diren irakasleak euskalduntzea edota beren 
euskara-maila, hitzez zein idatziz, hobetzea. Azken helburua, nolanahi ere, honako hau da: 
irakasle horien berariazko hizkuntza-prestakuntza lortzea, legez eskatzen den trebeziaz eta 
gaitasunez euskara edo euskaraz irakatsi ahal izan dezaten.  
 

Bost irakastegi ditu horretarako, besteak beste, IRALE programak. Batez ere goren 
mailako ikastaro-atalez arduratzen dira irakastegiok. Irakastegi horiek Hezkuntza Sailaren 
mende daude eta, bertan, IRALE programaren baitako ekintzak garaiz eta zuzen bideratzeko 
beharrezko neurriak hartu ohi ditu Hezkuntza Sailak. 
 

Lanpostu hauek zerbitzu-eginkizuneko erregimenean beteko dira, uztailaren 6ko 
6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, 54. artikuluan ezarritakoa betez; eta 
baita uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz 
kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duenak, 
12. artikuluaren 4. eta 5. paragrafoetan ezarritakoa ere. Figura hori funtzionarioei izango 
zaie aplikagarria. 

 
Lan-kontratua duten langileei dagokionez, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 

Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuak, 83. artikuluan ezartzen duenez, lan-kontratudun langileak 
lekuz mugitu eta lanpostuak betetzerakoan, aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan 
ezarritakoa izango da oinarri, eta, horrelakorik ezean, karrerako funtzionarioak lekuz 
mugitzeko eta lanpostuak betetzeko sistema hartuko da aintzakotzat 

 
Horregatik, egokitzat jotzen da lan-kontratudun langileek lanpostuak betetzeko 

deialdi honetan parte hartu ahal izatea behin-behineko esleipenaren figuraz, zeina zerbitzu-
eginkizunen sistemaren antzekoa baita. 

 
Ondorioz, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa ezarri duen apirilaren 11ko 79/2017 

Dekretuaren 10. artikuluak xedatutakoa kontuan izanik, honako hau 
 

EBATZI DUT 
 

Lehena.- Deialdi honen xedea. 
 
Deialdi honen xedea hurrengo lanpostuak betetzea da (funtzionarioek zerbitzu-eginkizunez, 
lan-legepekoek behin-behineko atxikipenez): 
 

● Donostiako Larratxo irakastegian: 2 



 
 

 

● Gasteizko irakastegian: 1 (Ikasturte baterako soilik, titularra urte sabatikoan izango 
delako).  

● Dolaretxe irakastegian: 4 
● Eibarko irakastegian: 1 

 
IRALEko irakastegietan betekizun dauden lanpostuek berariazko eginbeharrak dituzte, 
Irakaskuntzarako Laguntza Zerbitzuon betebehar berezien arabera. Lanpostu gehienek 
klase-emankizuna dute helburu nagusi: U eta, bereziki, R motako klase-emankizuna. 
 
Bigarrena.- Deialdi honetan parte hartu ahal izateko baldintzak. 
 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen, 
eta Hizkuntza-Eskoletako Irakasleen Kidegoetako karrerako funtzionarioa, edo praktiketako 
funtzionarioa izatea.  

• Lan-kontratu finkoa duten irakasleek ere parte hartu ahal izango dute. 
• Bitarteko funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute, baina horien aurretik doaz, 

lehentasun kontuan, karrerako funtzionarioak, praktikakoak barne, eta lan-kontratu finkoa 
dutenak.  

 
• Euskarazko C1 mailako titulua egiaztatua izatea deialdi hau argitara ematen den 

egunaren aurretik. 
 
• Zerbitzu aktiboan egon behar da deialdian parte hartzeko, edota lanpostua 

gordetzeko aukera duen egoera administratiboren batean (eginkizun-gabetzean izan ezik). 
Zerbitzu berezietan edo beste Administrazio Publikoetan zerbitzuko egoeran dauden 
funtzionarioek ere deialdi honetan parte hartu ahal izango dute. 

• Era berean, parte hartu ahal izango dute, deialdi honen bidez zerbitzu aktibora 
itzuliz, borondatezko eszedentzia egoeran daudenek, beti ere egoera horretan egoteko 
gutxieneko epea bete baldin badute. 

• Ebazpen hau argitaratzen den unean deialdi honetan zehazten diren lanpostuez 
aparteko beste lanpostu baterako izendaturik ez egotea 2017-2018 ikasturterako, zerbitzu-
eginkizunez edo behin-behineko esleipenez. 

 
Bereziki, deialdi honetatik kanpo geratzen dira: 
 
• Aurreko ikasturteetan emandako zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena 

luzatzeko asmoa adierazi dutenak. 
 
• Aurreko ikasturteetan esleitutako zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena 

2017/2018 ikasturterako luzatzeari uko egin dioten pertsonek, ezingo dute ukoaren xede den 
lanpostua aukeratu. 

 
• Behin zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleituta, ezingo zaio hari 

uko egin, deialdi honen xede den ikasturtea bukatu arte. 
 
Hirugarrena.- Eskabidea noiz-nola egin. 
 
Lanpostu hauetariko bat eskatu nahi dutenek Langileak Kudeatzeko zuzendariari egin behar 
diote eskabidea (Hezkuntza Sailaren web-orri ofizialeko eredua erabiliz).  



 
 

 

Eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu behar dira:  
• Eskatutako betekizun espezifikoak: Haiek egiaztatzeko dokumentazioa (originala 

edo kopia konpultsatua) 
• Adierazitako merezimenduak: Egiaztagiri ofizialak (originalak edo kopia 

konpultsatuak) 
• Proposamen didaktikoa: Hautagaiek bete beharreko funtzioei eta lanari buruzko 

proposamen didaktiko bat aurkeztu eta defendatu beharko dute. (Ikus II Eranskina) 
 
Irale programari buruzko argibideak http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-
euskara/eu 
 

Agiriok Hezkuntza Sailaren Lurralde Ordezkaritzan, edo Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere 
38.4 artikuluan aipatutako edozein erregistrotan aurkeztuko dituzte.  
 
Lanpostuak norberaren lehentasunen arabera eskatuko dira, ikastetxearen izena zehaztuta. 
 
Eskabidea egiteko epea 2017ko maiatzaren 15ean hasiko da, eta 2017ko maiatzaren 22an 
amaituko (egun biak barne).  
 
Laugarrena.- Hautapen-batzordea. 
 
Esandako baldintzak betetzen dituzten eta garaiz eta zuzen aurkeztu diren eskabideak 
Hautapen-batzorde batek baloratuko ditu. Honako hauek izango dira Hautapen-batzorde 
horren kide: 
 
Batzordeburu:  

● Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria, edo haren ordezkoa. 
 
Batzordekide: 

● Langileak Kudeatzeko zuzendaria, edo haren ordezkoa. 
● IRALEren irakastegietako 3 zuzendari 
● Euskara Zerbitzuaren burua, edo haren ordezkoa. 

 
Idazkari: 

● IRALE programaren arduradun teknikoa, edo haren ordezkoa.  
 
Era berean, irakaskuntzan ordezkapen nahikoa duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bana 
egon ahal izango da batzordean, hitzez baina botorik gabe. 
 
Boto-gehiengo soilez hartuko ditu Hautapen-batzordeak bere erabakiak. Talde-organoa 
izanik, hemen zehazten ez diren puntuei dagokienez, urriaren 1eko sektore publikoaren 
araubide juridikoaren 40/2015 Legeak dioena hartuko da korapiloa askatzeko gidari.  
 
Memoriak baloratzeko Hautapen-batzordeak laguntzaile teknikoak izango ditu; laguntzaile 
tekniko horiek IRALEren 5 irakastegietako zuzendariak izango dira.  
 
Bosgarrena.- Baloratzeko baremoa. 
 
Hautagaien merezimenduak, proposamen didaktikoa eta horren defentsa deialdi honen I 
Eranskinean adierazten den baremoaren arabera puntuatuko dira, lor daitekeen 



 
 

 

puntuazioarik altuena 10 izango delarik. Ebazpen hau argitaratzen den unera arte burutu eta 
egiaztatutako merezimenduak bakarrik hartuko dira kontuan. 
 
Balorazio-prozesuaren faseak: 
 

1. Izangaiek eskatzen diren betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 
 

2. Proposamen Didaktikoaren balorazioa. Atal honetan gutxieneko puntuazioa lortu 
behar da hurrengo fasera pasatzeko. (puntu 1) 
 

3. Merituen balorazioa: Aurreko fasean jarritako gutxieneko puntuazioa lortzen ez 
duen hautagaiari ez zaio atal hau baloratuko. 

 
4. Proposamen Didaktikoaren defentsa. Gutxieneko puntuazioa lortu behar da 

hautaketa prozesuan aurrera jarraitzeko. (1,5 puntu)  
 
Seigarrena.- Ebazpena. 
 
Behin-behineko Ebazpena eta erreklamazioak. 
 
Hautagaiek deialdiko baldintzak zuzen betetzen dituztela egiaztatu ondoan, eta bakoitzaren 
proposamen didaktikoaren defentsa zein merezimenduak behar den bezala baloratu ostean, 
Hautapen Batzordeak bidaliko dio Langileak Kudeatzeko zuzendariari deialdi honen 
ebazpenaren proposamena, azken honek deialdiaren Behin-behineko Ebazpena eman dezan. 
Bertan, onartutakoak, kanpoan utzitakoak eta hautagai bakoitzaren puntuazioa azalduko da. 
Hezkuntza Sailaren web-orri ofizialean emango da behin-behineko Ebazpen horren berri. 
Hiru laneguneko epea zabalduko da, nahi duenak bere erreklamazioa egin ahal izateko. 
 
Behin betiko Ebazpena. 
 
Erreklamazioak (halakorik den kasuan) aztertu ondoan, deialdi honen behin-betiko 
Ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Hautapen-batzordeak Langileak Kudeatzeko 
zuzendariari, behin betiko akta(k) erantsiz. Hautagai bakoitzari atxiki zaion balorazioa 
azalduko da bertan. Hautatu diren pertsonen behin betiko zerrenda finkatuko da bertan, 
batetik eta, bestetik, hala balegokio, hutsik gelditu diren lanpostuak zehaztuko dira. 
Deialdian ateratako lanposturik ezingo da bete gabe utzi, deialdiaren baldintza guztiak 
(balorazio-baremoan adierazitako gutxieneko puntuazioa barne) betetzen duen hautagairik 
badenean.  
 
Deialdiaren behin betiko Ebazpena emango du argitara Langileak Kudeatzeko zuzendariak 
Hezkuntza Sailaren web-orri ofizialean. 
 
Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko epearen 
barruan. 
 
Zazpigarrena.- Ordezkoen zerrenda. 
 
Gutxieneko puntuazioa atera arren lanposturik lortu ez dutenak berariazko poltsa batean 
sartuko dira, puntuazioaren araberako zerrenda batean. Poltsa horren helburua hau izango 



 
 

 

da: ebazpena egin ondoren eta 2017ko abenduaren 31ra arte hutsik gera litezkeen alor 
horretako lanpostuak betetzea.  
 
Aldi baterako ordezkapenetarako Hezkuntza sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko 
Aginduak 19. artikuluan dioena hartuko da kontuan. Agindu horrek arautzen du EAEko 
unibertsitateaz aparteko herri-ikastetxeetako irakaspostuen aldi baterako beharrak estaltzeko 
hautagaien zerrenda nola kudeatu. 
 
Zortzigarrena.- Izendapena eta luzapenak. 
 
2017-2018 ikasturtean lanpostuen eginbeharrak betetzeko zerbitzu-eginkizuna emango zaie 
karrerako funtzionarioei. Praktiketako funtzionarioek, hautatuak izateko, praktikaldia 
gainditua izan behar dute eta, gainera, 2017-2018 ikasturtean karrerako funtzionario 
izendaturik egon. 
 
Hautaturiko pertsona zerbitzu aktiboaz aparteko egoera administratiboren batean baldin 
badago, atzera zerbitzu aktibora itzuli beharko du, zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko 
esleipena aplikatu ahal izateko: berehala itzuli ere. Horrekin batera zerbitzu-eginkizuna edo 
behin-behineko esleipena egingo zaio. Hala egiten ez badu, hautatua izateko eskubide osoa 
galduko du eta puntuazio altueneko hurrengo pertsona hautatuko da lanpostu horretarako.  
 
Lan-legepeko pertsonalari dagokionez, behin-behineko atxikipen-ebazpenez beteko da 
lanpostua. Atxikipen horrek 2017-18 ikasturtea amaitu arte iraungo du. 
 
Era berean, deialdi honen bidez aukeratzen den aldi bateko pertsonalak edo ordezkoen 
hautagai-zerrendetan izena emanda dagoenak 2017-18 ikasturtea amaitu arteko izendapena 
izango du. 
 
Emandako zerbitzu-eginkizunok edo behin-behineko atxikipenok hurrengo ikasturteetarako 
ere luza litezke, irakastegiaren zuzendaritzak haren aldeko txostena ematen badu.  
 
IRALEren irakastegi horretan bertan edo beste irakastegi batean jarduteko izango dira 
luzapen-prorroga horiek, ikasturte eta irakastegien jakineko beharren arabera. Lekuz aldatu 
beharreko pertson(ar)en gogo-nahia kontuan izango da. Luzapena beste irakastegi batean 
egin nahi luketenak bat baino gehiago balira, IRALEren irakastegietan lanean daramaten 
antzinatasunaren arabera sailkatuko dira eskabideok.  
 
Aldiz, inork ez balu beste irakastegi batera lanera joan nahi, dagoen irakastegira azken sartu 
den pertsonaren zerbitzu-eginkizuna (edo behin-behineko atxikipena) indargabetu egingo 
da. Azkeneko horretan bat baino gehiago sartu badira, puntuazio apalenekoa indargabetuko 
da. 
 
Bederatzigarrena.- Ordainsariak.  
Jatorrizko kidegoan duen ordainsaria izango du hautaturiko pertsona bakoitzak, eta kopuru 
horri IRALEn lan egiteagatik ezarria dagoen berariazko osagarria erantsiko zaio.  
 
Hamargarrena.- Datu pertsonalen babesa. 
 
Eskatzaileek emandako datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batera sartuko dira, 
deialdi hau kudeatzeko. Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza da fitxategi horren erantzule, 



 
 

 

eta harengana jo beharko da datuok ikusi, zuzendu edo ezabatzeko nahiz aurka egiteko 
eskubideaz baliatzeko (Donostia kalea, 1 - 01010 Gasteiz). 
 
Datu pertsonalak eta izaera pertsonaleko datu-fitxategiak babesteko legeriak dioenaren 
ildotik jokatuko da fitxategi hori erabiltzeko orduan (ikus Izaera Pertsonaleko Datuak 
Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa; (Datu Pertsonaletarako Jabetza 
Publikoko Fitxategi eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 
25eko 2/2004 Legea).  
 
Berariazko baimena ematen du sinatzaileak bere datu pertsonalak deialdiaren oinarrietan 
adierazitako moduan eta hartarako helburuaz lantzeko; era berean, deialdiaren izapideak 
betetzeko, baimena ematen du datuok argitara emateko Hezkuntza Saileko web-orrian 
(www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus). 
 
Hamaikagarrena.- Aplikazio osagarrirako araudia. 
 
Ebazpen honek araupetzen ez duenari dagokionez, prozedura mailako aplikazio osagarri 
gisa urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena, eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore publikoaren araubide juridikoarena, 
erabiliko dira. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 
Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Administrazio eta 
Zerbitzuen sailburuordeari hilabeteko epean, berau jakinarazi eta biharamunetik aurrera, 
betiere Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
legearen 112.1 artikuluari dagokionez, 121. artikuluan eta hurrengo artikuluetan 
xedatutakoaren arabera. 
 
 

Gasteizen 2017ko maiatzaren 11an. 
 
 
 
 
 

KONRADO MUGERTZA URKIDI 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 



 
 

 

 
I. ERANSKINA 

 
BAREMOA 

 
 
GUZTIRA: 10 puntu 
 

1. Proposamen didaktikoa: gehienez 2 puntu.  
 
Gehienez 10 orrialdeko azalpen-lana egin behar da (Arial 12 eta 1,5 lerro-tartea), 
lanpostuaren berariazko eginkizunez. Hautagaiek puntu 1 atera beharko dute 
gutxienez.  
 

2. Proposamenaren ahozko defentsa: gehienez 3 puntu. 
 

Proposamenean % 50eko puntuazioa ateratakoei egingo zaie dei proposamen 
didaktikoaren defentsa egiteko. Hautaketan aurrera egiteko gutxienez 1,5 puntu 
atera beharko da atal honetan. 

 
3. Eskarmentua: gehienez 2 puntu.  

 
Lortu nahi den lanpostuarekin zerikusia duten alorretan hautagaiak duen 
eskarmentua:  
Ikastetxe Publikoetan: 0,10 puntu hilabete bakoitzeko. 
Ikastetxe Pribatuetan / Euskaltegietan: 0,033 puntu hilabete bakoitzeko. 

 
4. Lortu nahi den lanpostuarekin zerikusia duten edo hari dagozkion berariazko 

funtzioen inguruko prestakuntza: gehienez 1 puntu. 
 
Hezkuntza Sailak homologatutako 10 ordutik gorako ikastaroak eta  egiaztagiri 
ofizialak hartuko dira kontuan: 0,10 puntu ikastaro bakoitzeko. 

 
5. Lortu nahi den lanpostuarekin zerikusia duten edo hari dagozkion funtzioen 

inguruan norberak emandako hitzaldiak, ikastaroak edo kurtsoak: gehienez 1 puntu. 
 
Hezkuntza Sailak homologatutako egiaztagiriak eta egiaztagiri ofizialak hartuko 
dira kontuan: 0,10 puntu emandako hitzaldi edo ikastaro bakoitzeko. 

 
6. Lanpostuaren berariazko esparruko argitalpenak: gehienez 1 puntu.  

a. Artikuluak: bakoitzeko 0,25 puntu 
b. Liburuak, bideoak eta softwareak: bakoitzeko 0,75 puntu. 

 
 



 
 

 

 
II. ERANSKINA 

 
a) Proposamen didaktikoak honako atalak izan beharko ditu: 

 
● SARRERA 
● HELBURUAK 
● MARKO METODOLOGIKOA 
● BALIABIDEAK 
● EBALUAZIOA 

 
 

b) Proposamen didaktikoa baloratzeko kontuan hartuko diren irizpideak: 
 

● Ezinbestekoa: hizkuntza maila 
● Erabilitako oinarrizko kontzeptuetan argitasuna eta zehaztasuna 
● Proposamen didaktikoaren helburuak IRALE programak proposatutako edukietara 

egokitzea: hizkuntzari zein Curriculumaren Euskal Dimentsioari dagozkionak 
● Metodologia aktiboak, parte-hartzaileak, edota teknologia berrien erabilera sustatzea 
● Baliabideen egokitasuna 
● Ebaluazio-irizpideen egokitasuna eta zehaztapena 

 
 

c) Proposamen didaktikoaren ahozko defentsan kontuan hartuko diren irizpideak: 
 

● Ezinbestekoa: hizkuntza maila 
● Ibilbide profesionala irakaskuntzan edo bestelakoetan 
● IRALEren ezagutza 
● Bete beharreko funtzio eta eginkizunen ezagutza 
● IRALEren lanari egin diezaiokeen ekarpena 

 
OHARRA: Proposamen didaktikoaren ahozko defentsa grabatuko da. 
 


