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HEZKUNTZA SAILA 
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza 
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Viceconsejería de Administración y Servicios 
Dirección de Gestión de Personal 

 
EBAZPENA, 2022KO MAIATZAREN 19KOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO 
ZUZENDARIARENA. HONEN BIDEZ, DEI EGITEN DA ZONAKO BERRITZEGUNEETAN HEZKUNTZA-
PREMIA BEREZIETAKO AHOLKULARI GISA ZERBITZUAK EMATEKO ETA HEZKUNTZA-PREMIA 
BEREZIAK DITUZTEN IKASLEEKIN GELA EGONKORRETAN ETA ZEREGINAK IKASTEKO GELETAN 
ZERBITZUAK EMATEKO 2022/2023 IKASTURTEAN, ZERBITZU-EGINKIZUNEN ERREGIMENEAN EDO, 
HALA BADAGOKIO, BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENEAN. 
 
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako irakasle-lanpostuak betetzea da deialdi honen 
helburua, Hezkuntza Aniztasunerako eta Gizarteratzeko Zuzendaritzak proposatuta. 
 
Zerbitzu-eginkizuna lanpostuak betetzeko ezohiko modu bat da. Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 54. artikuluan (azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatua) 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak 
arautzen dituen akordioa onartzen duen uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuaren 12. artikuluan 
dago araututa. Figura hori funtzionarioei aplikatuko zaie. 
 
Lan-kontratuko langileei dagokienez, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen 
testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 83. 
artikuluak ezartzen duenez, aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoaren arabera 
beteko dira lanpostuak eta mugituko dira lan-kontratudun langileak, eta, halakorik ezean, 
karrerako funtzionarioen lanpostuak betetzeko eta mugitzeko sistemaren arabera. 
 
Horregatik, egokitzat jotzen da lan-kontratudun langileek lanpostuak betetzeko deialdi honetan 
parte hartu ahal izatea behin-behineko esleipenaren figuraren bidez, zeina zerbitzu-eginkizunen 
sistemaren antzekoa baita. 
 
Ondorioz, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 
71/2021 Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, hau 
 

EBAZTEN DUT: 
 
Lehenengoa.- Deialdiaren xedea. 
 
Deialdi honen xedea da I. eranskinean zerrendatutako plazak betetzea 2022/2023 ikasturterako 
(eskainitako plazen zerrenda). 
 
Funtzionarioen eta praktiketako funtzionarioen kasuan, lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez 
beteko dira. 
 
Lan-kontratuko langileen kasuan, lanpostuak behin-behineko esleipen bidez beteko dira. 
 
Bigarrena. – Betekizunak, baztertzeak eta uko egiteak. 
 
a) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako kidegoetako karrerako 

funtzionario izatea, eskatutako lanpostuaren arabera, lanpostuen zerrenda arautzen duen 
dekretuaren arabera. 
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b) Aipatutako mailetako lan-kontratu finkoa duten irakasleek ere parte hartu ahal izango dute. 
c) Era berean, praktiketako funtzionarioek (B taldeko lanpostuak betetzeko soilik) eta bitarteko 

funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute, baina lehentasuna izango dute karrerako 
funtzionarioek eta lan-kontratudun langile finkoek. 
 

d) Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publiko batean zerbitzu aktiboan egotea eskaera 
egiten den egunean edo lanpostua gordetzea dakarten administrazio-egoeretako batean, 
funtzio-etenaldia izan ezik. 
 

e) Zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzian daudenek ere parte hartu ahal izango 
dute lehiaketan, deialdi honen bidez jarduneko zerbitzura itzuliz, baldin eta eszedentzian 
egoteko gutxieneko epea bete badute. 
 

f) Erabaki hau argitaratzen den egunean, 2022/2023 ikasturterako zerbitzu-eginkizuneko 
izendapenik edo behin-behineko esleipenik jaso ez izana deialdi honetan deitutako 
lanpostuez bestelakoetarako. 
 

g) I. eranskinean adierazitako baldintza espezifikoez gain, deialdi honetako lanpostu guztiek 
baldintza komun hauek bete behar dituzte: 

- 2. HE betea. 
- Gutxienez ikastaro bateko esperientzia hezkuntza-premia berezien arretan, 

pedagogia terapeutikoko espezialitateko maisu/maistra, entzumen eta 
hizkuntzako maisu/maistra, aholkulari edo orientatzaile gisa. 
 

h) Deialdi honetatik kanpo geratuko dira IRALE programaren bidez 2022/2023 ikasturterako 
liberatuta egongo diren pertsonak. 
 

i) Aurreko ikasturteetan esleitutako zerbitzu-eginkizunari edo behin-behineko esleipenari 
2022/2023 ikasturterako luzapenari berariaz uko egin diotenek ezin izango dute uko 
egindako lanpostua eskuratu. 
 

j) Zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleitu ondoren, oro har, ezingo zaio uko 
egin deialdi honen xede den ikasturtea amaitu arte. 
 

k) Hautagaiek deialdi hau argitaratzen den eguna baino lehen egiaztatuta izan beharko dituzte 
eskatzen duten lanpostuaren betekizunak. 
 

Hirugarrena. – Eskabideak formalizatzea, aurkezteko epea eta nahitaezko dokumentazioa. 
 
a) Eskaera formalizatzea. 

 
Hautagaiek HEZIGUNEA atariaren bidez (https://hezigunea.euskadi.eus/) aurkeztu beharko dute 
eskabidea, honako banner honetatik: "Zerbitzu-eginkizunak: hezkuntza-premia bereziak (2022)": 
eskatzailearen aldez aurreko identifikazioa beharko da (NAN/AIZ + pasahitza, edo XLNets-en 
erabiltzailea, baldin badago). 
 
Pertsona bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, eta bertan lehentasunaren arabera 
ordenatuko ditu eskatutako plazak. I. eranskinean deialdian eskainitako plaza guztiak eta horien 
identifikazio-kodeak adierazten dira, eskaera-inprimakian ikusiko diren moduan: lehenik, a 
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taldeari dagozkion plazak, lurraldearen eta Berritzegunearen arabera alfabetikoki ordenatuta, 
eta, ondoren, b taldeari dagozkion plazak, lurraldearen, udalerriaren eta ikastetxearen arabera 
alfabetikoki ordenatuta. 
 
Datuak sartzerakoan edozein akats gertatuz gero, gerta daiteke lanposturik ez lortzea. Hori dela 
eta, hautagaiek, formularioa bidali baino lehen, sartutako datuak egiaztatu behar dituzte, eta 
bidali direla ziurtatu. 
 
b) Epea. 
 
Eskabideak aurkezteko epea 5 egun baliodunekoa izango da, ebazpen hau Hezkuntzako 
webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Hau da, 2022ko maiatzaren 20an hasiko da 
eta maiatzaren 26an amaituko da (biak barne). 
 
c) Eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa. 
 
Eskabideekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
 
 Lanpostu bakoitzaren betekizun komunak egiaztatzen dituen dokumentazio ofiziala. Agiri 

bidez egiaztatu beharko dira soilik Administrazio honetan interesdunaren fitxa pertsonalean 
behar bezala egiaztatuta ez dauden betekizunak. 

 Lanpostu bakoitzaren betekizun espezifikoak egiaztatzen dituen dokumentazio ofiziala. Agiri 
bidez egiaztatu beharko dira soilik Administrazio honetan interesdunaren fitxa pertsonalean 
behar bezala egiaztatuta ez dauden betekizunak. 

  Lanpostu bakoitzean alegatutako merezimenduak egiaztatzeko agiri ofizialak. Agiri bidez 
egiaztatu beharko dira soilik Administrazio honetan interesdunaren fitxa pertsonalean behar 
bezala egiaztatuta ez dauden merezimenduak. 

  Memoria edo memoriak. Hautagaiek memoria bakarra aurkeztu beharko dute I. eranskineko 
A taldeko plaza guztietarako, eta beste bat, I. eranskineko B taldeko plaza guztietarako. 
Memoriek bete beharreko funtzioei eta lanari buruzkoak izan beharko dute, eta III. 
eranskinean (Memoria: betekizun formalak eta edukien egitura) adierazitako formatua eta 
egitura izan beharko dituzte. 

 
Ez dira baloratuko ez eskabidearekin batera aurkeztu ez diren memoriak, ez merezimenduak, ez 
eta, eskabidean agertu arren, behar bezala egiaztatzen ez direnak ere, baldin eta administrazio 
honetako hautagaiaren fitxan agertzen ez badira. 
 
Laugarrena.- Balorazio-baremoa. 
 
a) Eskatzaileen merezimenduak, memoria barne, II. eranskinean (Deialdi honetako 

baremazio-irizpideak) argitaratutako baremoaren arabera puntuatuko dira. Ebazpen hau 
argitaratzen den egunera arte egindako merezimenduak baino ez dira baloratuko. 

 
b) Guztira, 16 puntu lor daitezke gehienez. 
 
c) Prozesutik kanpo geratuko dira gutxienez 5 puntu global lortzen ez dituzten hautagaiak. 
 
d) Memoria nahitaezkoa eta baztertzailea da. 
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Aurkeztutako memoriak nork egin dituen jakin aurretik, Balorazio Batzordeak ezarriko ditu 
I. eranskineko A taldeko eta B taldeko lanpostuei buruzko memoriak gainditzeko behar 
diren gutxieneko puntuazioak. 

 
e) Puntuazioen guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da, hurrenez hurren: 

baremoaren atal bakoitzean puntuazio handiena lortu izanari begiratuko zaio, baremoan 
ezarritako hurrenkeraren arabera. 

 
Bosgarrena. – Balorazio-prozesuaren faseak: 

 
a) Pertsonak eskatutako lanpostuen eskakizunetara egokitzen direla egiaztatzea. Hezkuntza 

Saileko lurralde-ordezkaritzetako langileak kudeatzeko zerbitzuek egingo dute egiaztapen 
hori, deialdi honetan ezarritako irizpideen arabera. 
 

b) Deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituzten eta garaiz eta behar bezala 
aurkeztu diren eskabideak Balorazio Batzordeak baloratuko ditu. 
 

c) Memorien balorazioa: 
 
Memoriak baloratzeko, batzorde teknikoak eratuko dira arloan edo eremuan adituak diren 
langileekin, eta horiek baloratuko dituzte memoriak nork egin dituen jakin gabe. 
 

d) Gainerako merezimenduen balorazioa. 
 
 Hezkuntza Sailaren lurralde-ordezkaritzetako aniztasuneko eta hezkuntza-inklusioko 

zerbitzuek eta langileen kudeaketako zerbitzuek betekizun guztiak betetzen dituzten 
eta memoria gainditu duten hautagaien gainerako merezimenduak baloratuko 
dituzte. 
 

 Merezimenduen balorazioa deialdi honen II. eranskinean argitaratutako baremoaren 
arabera egingo da. 

 
e) Ondoren, fase bakoitzaren balorazioak Balorazio Batzordeari helaraziko zaizkio. 

 
f) Plazak esleitzeko Balorazio Batzordeak honako hauek hartuko ditu kontuan: eskainitako 

plazak, lan-harremana, balorazioaren emaitza, hautagaiek beren eskabideetan adierazi 
duten lehentasun-ordena eta hezkuntza-premia bereziei aurre egiteko esperientzia. 
 

g) Balorazio Batzordeak memoria gainditu duten eta hezkuntza-premia bereziei aurre egiteko 
gutxienez hiru urteko esperientzia duten karrerako funtzionarioen artean esleituko ditu 
eskainitako plazak. 
 

h) Esleitu gabeko plazak geratzen badira, Balorazio Batzordeak esleituko ditu memoria 
gainditu eta hezkuntza-premia berezietan gutxienez ikasturte bateko esperientzia duten 
izangaien artean, baremazio-ordenaren arabera. 
 

Seigarrena. – Balorazio Batzordea. 
 
a) Baliorazio Batzorde bat eratuko da, honako kide hauek izango dituena: 
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Lehendakaritza: Hezkuntza Aniztasunerako eta Gizarteratzeko zuzendaria, edo hark 
eskuordetutako pertsona. 

 
Kideak: 

 
 Aniztasuneko eta Hezkuntza Inklusiorako hiru lurralde-arduradunak, edo haiek 

eskuordetzen duten pertsona. 
 

 Aniztasuneko eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendaritzako teknikari bat. 
 

Idazkaritza: Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzako teknikari bat, hitzarekin baina botorik 
gabe. 

 
b) Balorazio Batzordeak aholkulari tekniko adituak eduki ahal izango ditu memoriak batzorde 

horrek zehazten dituen irizpideen arabera baloratzeko. Aholkulari horiek beren 
espezialitate teknikoetara mugatuko dira, eta horietan oinarrituta soilik elkarlanean arituko 
dira Balorazio Batzordearekin. 

 
c) Era berean, sektorean ordezkaritza nahikoa duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bat egon 

ahal izango da Balorazio Batzordean. Ordezkari horrek hitza izango du, baina botorik ez. 
 
Zazpigarrena.- Ebazpenak. 
 
a) Behin-behineko ebazpena eta erreklamazioak. 
 
Balorazio-prozesua egin ondoren, Balorazio Batzordeko buruak ebazpen-proposamena bidaliko 
dio Langileak Kudeatzeko zuzendariari, azken horrek deialdiaren behin-behineko ebazpena eman 
dezan, onartutako eta baztertutako pertsonekin eta hautagaitzei emandako guztizko puntuazio 
xehatuarekin. 
 
Behin-behineko ebazpena eta zerrendak sail honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek horren berri izan dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus. 
 
Hiru egun balioduneko epea irekiko da, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Langileak 
Kudeatzeko zuzendariaren aurrean erreklamazioak egiteko. 
 
b) Behin betiko ebazpena. 
 
Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, edo erreklamaziorik ez badago, Langileak Kudeatzeko 
zuzendariak deialdiaren behin betiko ebazpena argitaratuko du, hautagai bakoitzari emandako 
azken balorazioak adierazita, bai eta hautatutako pertsonen, baztertutakoen eta bete gabe gera 
daitezkeen plazen behin betiko zerrenda ere. 
 
Deitutako plazak ezin izango dira bete gabe utzi, baldin eta hautagai batzuek baldintza guztiak 
betetzen badituzte, balorazio-baremoan eskatutako gutxieneko puntuazioa barne. 
 
Behin betiko ebazpena eta zerrendak sail honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek horren berri izan dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus. 
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Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera. 
 
Zortzigarrena.- Izendapena eta luzapenak. 

 
a) Hautatutako pertsonak dagokion lanpostuan izendatuko dira 2022/2023 ikasturtea amaitu 

arte, salbu eta ikasturtean zehar titularra berriz lanean hasten bada. 
 

b) Zerbitzu-eginkizunen emakidak ez du ondoriorik izango horiek benetan gauzatzeko 
lanpostu hutsik ez badago, lekualdatze-lehiaketan edo lanpostuari dagokion hornitzeko 
moduan erregelamenduz betetzearen ondorioz. Eraginik gabe geratuko da, halaber, 
lanpostuaren titularra lanera itzultzen bada edo arauz betetzen bada. 
 

c) Zerbitzu-eginkizunak edo behin-behineko esleipenak esleitzen zaizkien pertsonek galdu 
egingo dituzte zerbitzu-eginkizun edo esleipen horiek, baldin eta praktiketako funtzionario 
izendatzen badituzte eta ezin badituzte praktikaldiak egin deialdi honen bidez esleitutako 
lanpostuan. 
 

d) Hautatutako pertsona zerbitzu aktibokoa ez den beste administrazio-egoera batean 
badago, zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleitzeko, langileak lanera 
itzultzeko eskaera egin beharko du berehala, eta aldi berean esleituko zaio zerbitzu-
eginkizuna edo behin-behineko esleipena. Horrela egiten ez badu, eskubidea galduko du 
eta puntuaziorik handiena duen hurrengo pertsona hautatuko da. 
 

e) Karrerako funtzionarioei zerbitzu-eginkizun bat emango zaie lanpostu horiek betetzeko, 
2022/2023 ikasturtea amaitu arte. 
 

f) Praktiketako funtzionarioentzat (B taldeko lanpostuak betetzeko soilik), zerbitzu-eginkizun 
bat ematea 2022/2023 ikasturtean karrerako funtzionario izatearen mende egongo da. 
 

g) Lan-kontratudun langileen kasuan, lanpostu horiek behin-behineko esleipenaren 
ebazpenaren bidez beteko dira, 2022/2023 ikasturtea amaitu arte. 
 

h) Era berean, ordezkapenak egiteko hautatuak izan daitezkeen hautagaien zerrendetan izena 
emanda dauden langileak edo bitarteko langileak lanpostu horretan izendatuko dira, 
2022/2023 ikasturtea amaitu arte. 
 

i) Behin aldi hori igarota, Hezkuntza Administrazioak egindako ebaluazioa positiboa izan 
bada, Langileriaren Kudeaketa zuzendariak izendapena hurrengo ikasturteetarako luzatu 
ahal izango du, horretarako ezartzen den prozeduraren arabera, betiere plazak 
lekualdatze-lehiaketa bidez betetzen ez badira. 

 
Bederatzigarrena. – Ordezkapenen zerrendak. 

 
a) Beharrezko gutxieneko puntuazioa gainditu eta hautatuak izan ez diren pertsonak 

ordezkapen-zerrendetan sartuko dira (ordezkapen-zerrenda bat sortuko da A taldeko 
plazetarako – Zonako Berritzeguneko Hezkuntza Premia Berezien Aholkularitza, eta beste 
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bat B taldeko plazetarako – Hezkuntza Premia Bereziak), merezimenduen baremazioan 
lortutako puntuazioaren arabera, eta kontuan hartuta hiru ikasturteko esperientzia 
dituzten pertsonek hezkuntza-premietan aurretik egongo direla. Zerrenda horiek deialdi 
hau ebatzi ondoren sor daitezkeen lanpostu hutsak betetzeko izango dira. 
 

b) Aldi baterako beharren ordezkapenak betetzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren 
19. artikuluan xedatutakoa betetzen da. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako 
irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen da. 

 
Hamargarrena.- Ordainsariak. 
 
Zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean betetako lanpostuari dagozkion 
ordainsariak jasoko dituzte hautatutako pertsonek. 
 
Hamaikagarrena.- Lan-baldintzak. 
 
a) Hautatutako langileek xede-zentroak finkatuta dituen ordutegia eta egutegia bete beharko 

dituzte. Langile horiei Hezkuntza Saileko irakasleen lan-baldintzei buruz indarrean dagoen 
araudia aplikatuko zaie. 

 
b) Hautatutako pertsonek ezingo dute parte hartu ordu-liberazioa dakarten iraupen luzeko 

euskalduntze-ikastaroetan. Era berean, ezin izango dute ordu-liberazioa dakarten beste 
prestakuntza-ikastaro batzuetan parte hartu, dagokion sailburuordetzaren berariazko 
baimenik gabe. 
 

Hamabigarrena.- Datu pertsonalak babestea. 
 
Datu pertsonalak tratatu eta izen honetako tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira: 
Langileen kudeaketa. 

• Arduraduna: Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza. 
• Helburua: Irakasleen eta irakasle ez diren langileak kudeatzea. 
• Legitimazioa: 

- Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko 
edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko. 

- Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 
arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat 
betetzeko. 

- 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez 
kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzkoa. 

- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. 

• Hartzaileak: 
- Estatuko Administrazioko beste organo batzuk 
- Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 
• Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta 

ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 
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• Informazio gehigarria: Gure webgunean kontsulta daiteke datuen babesari buruzko 
informazio gehigarri eta zehatz guztia: 
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/048100-
capa2-es.shtml 

• Araudia: 
- Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta 

Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2018-16673) 
 

Hamairugarrena. – Ordezko araudi aplikagarria. 
 
Prozedurari dagokionez agindu honetan arautu gabeko kasuetan, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritakoa aplikatuko 
da. 
 

ERREKURTSOAK 
 

Prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora 
jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Zerbitzu Administrazioko sailburuordeari, hilabeteko epean, 
ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluaren eta hurrengoen arabera. 
 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 19(e)(a)n 
 
 
 

Blanca Guerrero Ocejo 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL  
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I. ERANSKINA 

ESKAINITAKO PLAZEN ZERRENDA 
 

A. ZONAKO BERRITZEGUNEETARAKO IRAKASLE-PLAZAK: HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEN 
AHOLKULARITZAK. 

 
BETEKIZUNAK: 

 TITULAZIOA: Psikologia, Pedagogia edo Psikopedagogia. 
 

 2. HIZKUNTZA-PROFILA (mugaeguneratutakoa) 
 

 GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: Hezkuntza-premia bereziei erantzuteko gutxienez ikasturte 
bateko esperientzia, pedagogia terapeutikoko espezialitateko maisu/maistra, entzumen 
eta hizkuntzako maisu/maistra, aholkulari edo orientatzaile gisa. 

 
Hala ere, arlo horretan gutxienez 3 urteko esperientzia duten hautagaiek izango dute 
lehentasuna. Hau da, 3 ikasturte baino gutxiagoko esperientzia dutenek plaza guztiak 3 
ikasturte edo gehiagoko esperientzia duten izangaiekin betetzen ez badira soilik eskatu 
ahal izango dituzte, baremazioaren eta lan-harremanaren ordenaren arabera. 
 

Kodea Lurraldea Berritzegune Programa Lanpostuaren 
egoera 

HPB-01 ARABA A01- Gasteiz Komunikazioaren irisgarritasuna eta garapena hutsik 

HPB-02 ARABA A02- Gasteiz Komunikazioaren irisgarritasuna eta garapena hutsik 

HPB-03 ARABA A02- Gasteiz Ikasteko gaitasunak garatzea hutsik 

HPB-04 ARABA A02- Gasteiz Garapenaren nahaste orokorrak hutsik 

HPB-05 BIZKAIA B01-Bilbo Garapenaren nahaste orokorrak hutsik 

HPB-06 BIZKAIA B01-Bilbo Komunikazioaren irisgarritasuna eta garapena hutsik 

HPB-07 BIZKAIA B01-Bilbo Ikasteko gaitasunak garatzea titularrarekin 

HPB-08 BIZKAIA B02-Bilbo Garapenaren nahaste orokorrak hutsik 

HPB-09 BIZKAIA B02-Bilbo Ikasteko gaitasunak garatzea hutsik 

HPB-10 BIZKAIA B02-Bilbo Gizarteratzea titularrarekin 

HPB-11 BIZKAIA B05-Ortuella Ikasteko gaitasunak garatzea hutsik 

HPB-12 BIZKAIA B05-Ortuella Komunikazioaren irisgarritasuna eta garapena hutsik 

HPB-13 BIZKAIA B08-Leioa Ikasteko gaitasunak garatzea titularrarekin 

HPB-14 GIPUZKOA G02-Irun Gizarteratzea hutsik 

HPB-15 GIPUZKOA G02-Irun Ikasteko gaitasunak garatzea hutsik 

HPB-16 GIPUZKOA G05-Zarautz Ikasteko gaitasunak garatzea hutsik 
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B.- DESGAITASUN PSIKIKOA, GARAPENAREN NAHASTE OROKORRAK EDO DESGAITASUN ANITZAK 
DITUZTEN IKASLEENTZAKO IRAKASLE-PLAZAK (GELA EGONKORRAK EDO ZEREGINAK IKASTEKO 
GELAK) 
 
REQUISITOS: 
 TITULACIÓN: Pedagogia Terapeutikoko espezialitatea duen maisu-maistra. 
 
 2. HIZKUNTZA-PROFILA (mugaeguneratutakoa) 
 
 GUTXIENEKO ESPERIENTZIA: Hezkuntza-premia bereziei erantzuteko gutxienez ikasturte 

bateko esperientzia, pedagogia terapeutikoko espezialitateko maisu/maistra, entzumen eta 
hizkuntzako maisu/maistra, aholkulari edo orientatzaile gisa. 

 
Hala ere, arlo horretan gutxienez 3 urteko esperientzia duten hautagaiek izango dute 
lehentasuna. Hau da, 3 ikasturte baino gutxiagoko esperientzia dutenek plaza guztiak 3 
ikasturte edo gehiagoko esperientzia duten izangaiekin betetzen ez badira soilik eskatu ahal 
izango dituzte, baremazioaren eta lan-harremanaren ordenaren arabera. 
  

Kodea Lurraldea Udalerria Ikastetxea Ikasgela mota 
Lanpostuaren 

egoera 

PT-01 ARABA GASTEIZ 
IES FEDERICO BARAIBAR 
BHI 

GE bigarren h. 
hutsik 

PT-02 ARABA GASTEIZ IES ZABALGANA BHI ZIG hutsik 

PT-03 BIZKAIA AMOREBIETA-
ETXANO 

CEIP AMOREBIETA 
LARREA HLHI 

GE lehen h. titularrarekin 

PT-04 (2 plaza) BIZKAIA ARRIGORRIAGA IES ARRIGORRIAGA BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-05 (2 plaza) BIZKAIA BARAKALDO IES BEURKO BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-06 (2 plaza) BIZKAIA BARAKALDO IES TRUEBA BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-07 BIZKAIA BASAURI 
CEIP JOSE ETXEGARAI 
HLHI GE lehen h. 

hutsik 

PT-08 BIZKAIA BERMEO 
CEIP BERMEO-SAN 
FRANCISCO HLHI 

GE lehen h. 
hutsik 

PT-09 BIZKAIA BILBAO IES ESKURTZE BHI ZIG hutsik 

PT-10 (2 plaza) BIZKAIA BILBAO IES SAN ADRIAN BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-11 BIZKAIA ERANDIO CEIP IGNACIO ALDEKOA 
HLHI 

GE lehen h. hutsik 

PT-12 BIZKAIA GERNIKA IES GERNIKA BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-13 (2 plaza) BIZKAIA ONDARROA IES ONDARROA BHI GE bigarren h. hutsik 

PT-14 BIZKAIA ORTUELLA CEIP OTXARTAGA HLHI GE lehen h. hutsik 

PT-15 BIZKAIA PLENTZIA CEIP PLENTZIA HLHI GE lehen h. hutsik 

PT-16 BIZKAIA PORTUGALETE CEIP KANPAZAR HLHI GE lehen h. hutsik 

PT-17 BIZKAIA SESTAO CEIP KUETO HLHI GE lehen h. hutsik 

PT-18 BIZKAIA  ZAMUDIO CEIP ZAMUDIO HLHI GE lehen h. titularrarekin 
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Kodea Lurraldea Udalerria Ikastetxea Ikasgela mota 
Lanpostuaren 

egoera 
PT-19 GIPUZKOA DONOSTIA CEIP MENDIOLA GE lehen h. hutsik 

PT-20 (2 plaza) GIPUZKOA DONOSTIA IES ALTZA GE bigarren h. hutsik 

PT-21 GIPUZKOA LEGAZPI IES OLAZABAL ZIG hutsik 

PT-22 GIPUZKOA URRETXU IES JM IPARRAGIRRE BHI ZIG titularrarekin 
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II. ERANSKINA 
BAREMAZIO-IRIZPIDEAK 

 
GEHIENEKO PUNTUAZIOA: 16 puntu 
 
(Betekizunak ez diren merezimenduak bakarrik baloratuko dira) 
 
1.- TITULUAK (gehienez 2 puntu) 
 

a) Pedagogia Terapeutikoko espezialitatea: puntu 1. 
 

b) Espezialitatea: entzumena eta Hizkuntza: puntu 1. 
 
c) Psikologia, Pedagogia edo Psikopedagogiako gradua edo titulazio baliokidea: puntu 1. 

 
2.- PRESTAKUNTZA (gehienez 2 puntu) 
 
Hezkuntza Sailak homologatutako ziurtagiri ofizialak baloratuko dira. 
Lanpostuarekin zerikusia duten ikastaroak, 10 ordu edo gehiagokoak: 0,10 puntu/10 ordu. 
 
Eduki desberdinak hartzen dituen programa duten ikastaroetan, eskatzen den lanpostuarekin 
zerikusia duen zatia baino ez da barematuko; beraz, baloratu ahal izateko, programa aurkeztu 
beharko da. 
 
3.- HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOAREN ANTZINATASUNA (gehienez 2 puntu) 
 

a) EAEko, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko, beste autonomia-erkidego 
batzuetako edo Europar Batasuneko estatu kideetako hezkuntza-sareko unibertsitatez 
kanpoko ikastetxe publikoetan irakaskuntza arautuetan emandako hilabete bakoitzeko: 
0,10 puntu. 
 
Izendapenaren edo kontratuaren eta kargu-uztearen kopia bidez egiaztatuko da, edo 
zerbitzu-orriaren bidez. Europar Batasuneko estatu kideetako ikastetxe publikoetan 
emandako zerbitzuak egiaztatzeko, gainera, dagokion hezkuntza-administrazioaren agiria 
aurkeztu beharko da – Zinpeko itzulpenarekin batera –, ikastetxea publikoa dela eta 
emandako irakaskuntzak arautuak direla ziurtatzen duena. 

 
b) Administrazio-baimena duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuetan eta aurreko 

a) puntuan aipatutakoez bestelako erakundeen mendeko ikastetxe publikoetan 
irakaskuntza arautuetan emandako zerbitzu-hilabete bakoitzeko: 0,033 puntu. 

 
Hori egiaztatzeko, zerbitzuaren iraupena jasotzen duen ziurtagiria, ikuskaritzaren 
oniritziarekin, edo kontratuaren fotokopia, eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Nagusiak (GSDO) emandako ziurtagiria, zentroaren izena eta alta-aldiak jasotzen dituena. 
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4.- ESPERIENTZIA (gehienez 4 puntu) 
 

a) Gehienez 2 puntu. 
 

Berritzeguneetan Hezkuntza Premia Berezien aholkulari gisa, PT edo HLI gisa, funts 
publikoekin sostengatutako ikastetxeetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 
0,10 puntu. 

 
b) Gehienez 2 puntu. 

 
Hezkuntza Premia Berezien Aholkularitzako lanpostuen kasuan, ikasturte oso bakoitzeko 
edo ikasturte berean 9 hilabete edo gehiagoko aldi bakoitzeko, eskatzen den 
Berritzegunean: 0,10 puntu. 
 
Gela egonkorreko edo zereginen ikaskuntzarako gelako PT plazen kasuan, eskatzen den 
ikastetxean bertan, ikasturte oso bakoitzeko edo ikasturte berean 9 hilabete edo 
gehiagoko aldi bakoitzeko: 0,10 puntu. 

 
Izendapenaren edo kontratuaren eta kargu-uztearen kopia bidez egiaztatuko da, edo 
zerbitzu-orriaren bidez. 

 
5.- FUNTZIOEI ETA EGIN BEHARREKO LANARI BURUZKO MEMORIA (6 puntu gehienez) 
 

a) Izangaiek memoria bakarra aurkeztu beharko dute I. eranskineko A taldeko plaza guztiak 
eskuratzeko. Memoria horretan, Hezkuntza Premia Berezien Aholkularitzako lanpostuan 
bete beharreko eginkizunak eta egin beharreko lana azalduko dira. 

 
b) Era berean, hautagaiek memoria bakar bat aurkeztu beharko dute I. eranskineko B 

taldeko plaza guztiak eskuratzeko, eta Pedagogia Terapeutikoko espezialitatea duen 
maisu-maistraren lanpostuan bete beharreko eginkizunei eta lanari buruzkoa izango da, 
ikasgela egonkorrean edo zereginak ikasteko gelan. 

 
c) Memoriek III. eranskinean adierazitako forma- eta egitura-baldintzak bete beharko 

dituzte. 
 
d) Memoriak baloratzeko irizpideak: 

 
 Alderdi formalak. 
 Edukia lanpostuaren zereginetara egokitzea eta orokorrean garatzea. 
 Erabilitako informazio-iturrien aniztasuna. 
 Erabilitako oinarrizko kontzeptuen argitasuna eta zehaztasuna. 
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III. ERANSKINA 
 

MEMORIA: BETEKIZUN FORMALAK ETA EDUKIEN EGITURA 
 
 

FORMAZKO BETEKIZUNAK (formazko betekizun horiek betetzen ez dituzten memoriak ezeztatu 
egingo dira): 
 

 Gehienez 10 folio alde batetik, 1,5 lerroartea eta 11 Arial letra. 
 Erabat anonimoak dira; beraz, horietan ez da inolako daturik jaso behar idatzi duen pertsona 

identifikatzeko. 
 Memoria fitxategi batean eranstea eskabideari, lehentasunez pdf, odt edo antzeko 

formatuan. 
 
Memoriaren zatiak: 

 Azala (memoriaren 1. orrialdea), non adierazten den zein taldetako plaza den (A edo B): 
A) HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIETARAKO AHOLKULARITZA 
B) GELA EGONKORREKO EDO ZEREGINAK IKASTEKO GELAKO PT 

 Memoriaren corpusa (9 orrialde gehienez). 
 

EDUKIAREN EGITURA (memorien corpusak erantzun beharreko atalak) 
1. SARRERA: 

1.1. Egin beharreko lanaren esparru teorikoa 
1.2. Lanpostuan bete beharreko eginkizunak 
1.3. Balorazioa eta lanpostuari dagokion zereginari egindako ekarpenak 

2. PLAZAREKIN EDO PLAZEKIN LOTUTAKO FUNTSEZKO JARDUERA-ILDOAK: 
2.1. Justifikazioa 
2.2. Diagnostikoa 
2.3. Helburuak 
2.4. Lehentasunezko ekintzak 
2.5. Jarraipena: ebaluazio-adierazleak, tresnak. 

3. ERREFERENTZIA TEORIKOAK. BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


