
 
 
 
 

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 26(E)KOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILERIAREN KUDEAKETAKO 
ZUZENDARIARENA, 2022/2023 IKASTURTEAN HIZKUNTZA-GAIKUNTZARAKO ZENTROETAN (IRALE) 
HAINBAT LANPOSTU BETETZEKO DEIALDIA EGITEN DUENA, ZERBITZU-EGINKIZUNEN ARAUBIDEAN EDO 
BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENEAN. 
 
Deialdi honen helburua da 2022/2023 ikasturtean IRALE hizkuntza-gaikuntzarako zentroetan hainbat 
lanpostu betetzea, Hezkuntza Sailburuordetzak 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 
uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuaren 12. artikuluan araututa dago. Figura hori funtzionarioei aplikatuko 
zaie. 
Lan-kontratuko langileei dagokienez, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duenak, 83. artikuluan ezartzen 
du aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoaren arabera beteko direla lanpostuak eta 
mugigarritasuna, eta, halakorik ezean, lanpostuak betetzeko eta karrerako funtzionarioak mugitzeko 
sistemaren arabera. 
Horregatik, egokitzat jotzen da lan-kontratuko langileek lanpostuak behin-behineko esleipenaren bidez 
betetzeko deialdi honetan parte hartu ahal izatea, zerbitzu-eginkizunen sistemaren antzekoa baita. 
Ondorioz, eta Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 
71/2021 Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, honako hau 
 

EBATZI DUT 
 

Lehenengoa. – Deialdiaren xedea. 
Deialdi honen xedea da I. eranskinean zerrendatutako lanpostuak betetzea 2022/2023 ikasturterako. 
Funtzionarioen kasuan, lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez beteko dira. 
Lan-kontratuko langileen kasuan, lanpostuak behin-behineko esleipenaren bidez beteko dira. 
 
Bigarrena.- Lanpostuaren eginkizunak eta profila. 
1. Hautagaiek honako gaitasun hauek izan beharko dituzte: 

a) Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistema, laguntza-zerbitzuak eta Hezkuntza Sailaren egitura 
ezagutzea, bai eta horien arau-esparruak ere. 

b) Bere lan-arloko berariazko metodologien eta didaktiken ezagutza aditua. 
c) Plangintza- eta dinamizazio-gaitasunak, hezkuntza-prozesuan inplikatutako eragile guztien 

parte-hartze aktiboa errazten duten tresnatzat hartuta. 
d) Taldean lan egiteko gaitasuna. 
e) Irakasleak beren irakaskuntza-jardunari buruzko hezkuntza-ikerketan motibatzeko gaitasuna. 
f) Ezagutza eraikitzeko gaitasuna, hezkuntza-jardunari buruzko hausnarketatik abiatuta, 

negoziazioaren eta laguntzaren bidez; eta ezagutza hori irakasleei transmititzeko gaitasuna. 
g) Eginkizunak modalitate presentzialean, erdi-presentzialean edo urrutikoan garatzeko gaitasuna, 

zuzenean parte hartuz ikastaro presentzialetan, erdipresentzialetan eta lineako ikastaroetan, 
materialak prestatzean, txostenak egitean eta tutoretzan. 
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h) Proiektuak zuzentzeko gaitasuna, metodologia arinak aplikatuz, taldeko kideak koordinatuz eta 
gidatuz helburuei, zaintza- eta ikerketa-jarduerei eta, batez ere, erakundeen, aliatuen eta 
inplikatutako beste eragile batzuen arteko harremanen koordinazioari dagokienez. 

i) Erakundeen eta ikastetxeen arteko lankidetza sustatzeko gaitasuna, ezagutzaren trukea 
sustatuz. 

j) Planifikazio estrategikoak eta urteko planak egiteko gaitasuna. 
k) Bere eginkizunak betetzean lekuz aldatzeko prestasuna. 

 
Era berean, I. eranskinean jasotzen dira eskainitako lanpostu bakoitzerako gaitasun espezifikoak eta 
teknikoak. 
 
Hirugarrena. – Betekizunak. 

a) Eskatutako lanpostuaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko 
irakaskuntzako kidegoetako karrerako funtzionarioak izatea. 

b) Bitarteko funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute, baina karrerako funtzionarioek izango 
dute lehentasuna. 

c) Maila horietako lan-kontratu finkoa duten irakasleek ere parte hartu ahal izango dute. 
d) Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publiko batean zerbitzu aktiboan egotea eskaera egiten 

den egunean edo lanpostua gordetzea dakarten administrazio-egoeretakoren batean, 
eginkizun-etenaldian izan ezik. 

e) Era berean, zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzian daudenek ere parte hartu ahal 
izango dute, deialdi honen bidez jarduneko zerbitzura itzuliz, betiere bertan egoteko gutxieneko 
epea bete badute. 

f) Deialdi honetan deitutakoez bestelako lanpostu baterako 2022/2023 ikasturterako zerbitzu-
eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean izendatua ez izatea, ebazpen hau argitaratzen 
den egunean. 

g) Ebazpen honen I. eranskinean ezarritako gainerako betekizun espezifikoak. 
 

Laugarrena. – Baztertzeak eta uko egiteak. 
Zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleitutakoan, oro har, ezin izango zaio uko egin 
deialdi honen xede den ikasturtea amaitu arte. 
 
Bosgarrena. – Eskabideak formalizatzea eta aurkezteko epea. 
 
1. Eskabidea formalizatzea: 
Hautagaiek HEZIGUNEA atariaren bidez (https://hezigunea.euskadi.eus) aurkeztu beharko dute 
eskabidea, “IRALE: zerbitzu-eginkizunak” bannerretik, eta beharrezkoa izango da eskatzailearen 
aurretiazko identifikazioa (NAN/AIZ + pasahitza, edo XLNets erabiltzailea, baldin badago). 
 
2. Eskaera-kopurua: 
Lanpostu bat baino gehiago eskatuz gero (destino-lekua), lehentasun-hurrenkeraren arabera 
ordenatuta egon beharko dute, eta horiek guztiak eskabide berean jaso beharko dira. 
 
3. Epea: 
Eskabideak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 27(e)(a)n hasiko da eta  ekainaren 2(e)(a)n amaituko 
da, biak barne. 
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Seigarrena. – Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko nahitaezko dokumentazioa. 
Eskaera-eredu ofizialarekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira: 
1. I. eranskinean eskatzen diren baldintza espezifikoak: baldintza horiek egiaztatzen dituzten agiriak. 

Administrazio honetan behar bezala egiaztatuta dauden baldintzak ez dira egiaztatu behar. 
2. Alegatutako merezimenduak: egiaztagiri ofizialak. Eskabidearekin batera alegatu ez diren 

merezimenduak ez dira baloratuko, ez eta, eskabidean agertzen badira ere, behar bezala egiaztatu 
ez direnak ere. Administrazioan behar bezala egiaztatuta dauden merezimenduak alegatu egin 
beharko dira, eta gainerakoak dagozkien agirien bidez egiaztatuko dira. 
 

Zazpigarrena. – Merezimenduen balorazioa. 
Eskatzaileen merezimenduak deialdi honen II. eranskinean argitaratutako baremoaren arabera 
puntuatuko dira. Ebazpen hau argitaratu aurretik lortutako merezimenduak baino ez dira baloratuko, 
eta behar bezala egiaztatu beharko dira. 
Prozesutik kanpo geratuko dira memoriaren ahozko defentsan puntuazioaren %50 gutxienez ez 
dutenak. 
Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, baremoko atal bakoitzean lortutako puntuaziorik 
altuena hartuko da kontuan hurrenez hurren, bertan ezarritako ordenaren arabera. 
 
Zortzigarrena.- Balorazio-prozesuaren faseak. 
1. Pertsonak eskatutako lanpostuaren eskakizunetara egokitzen direla egiaztatzea. Egiaztapen hori 

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzan egingo da. 
2. Memoriaren ahozko defentsaren balorazioa, I. eranskinean jasotako gaitasun tekniko/espezifikoei 

buruzkoa. Eskatutako lanpostu mota bakoitzeko memoriaren ahozko defentsa garatzeko, III. 
eranskinean jasotako jarraibideak bete beharko dira. 
Memoriaren ahozko defentsa baloratzeko batzorde tekniko bat edo gehiago osatuko da, aurkezten 
diren hautagaien kopuruaren arabera. Balorazio-batzordea edo batzordeak Hezkuntza Ikaskuntza 
eta Berrikuntzako Zuzendaritzako bi teknikarik osatuko dituzte. 

3. Balorazio-batzordeak edo batzorde teknikoek, beharrezkotzat jotzen badute, aholkulari tekniko 
adituak eduki ahal izango dituzte defentsak baloratzeko. Aholkulari horiek (IRALEren gaikuntza-
zentroetako zuzendariak eta bertako teknikariak) beren espezialitate teknikoetan aritzera 
mugatuko dira, eta, horietan oinarrituta, balorazio-batzordeari lagunduko diote soilik. 

4. Merezimenduen balorazioa: balorazio hori Hezkuntza Ikaskuntzako eta Berrikuntzako 
Zuzendaritzaren eta Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzaren zerbitzuetan 
egingo da. 

5. Ondoren, fase ezberdinetan egindako balorazioak balorazio-batzorde nagusiari helaraziko zaizkio. 
 
Bederatzigarrena.- Balorazio-batzorde nagusia. 
Deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituzten eta garaiz eta behar bezala aurkeztu diren 
eskabideak balorazio-batzorde teknikoak baloratuko ditu, bai eta zortzigarren puntuan aipatutako 
gainerako zerbitzuek ere, bakoitzari dagokion zatian. 
Zortzigarren puntuan aipatutako batzorde teknikoaz gain, balorazio-batzorde orokor bat sortuko da 
ebazpen-proposamena egiteko, eta honako kide hauek izango ditu: 
 
Batzordeburua: 

• Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaria, edo hark eskuordetzen duena 
 
Kideak: 

• Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzako bi teknikari. 
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• Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzako teknikari bat, hitzarekin baina botorik gabe. 
 

Era berean, Balorazio Batzorde Nagusiak sektorean ordezkaritza nahikoa duen zentral sindikal 
bakoitzeko ordezkari bat egon ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe. 
 
Hamargarrena. – Behin-behineko ebazpena. 
Balorazio-prozesua egin ondoren, balorazio-batzorde nagusiko lehendakariak deialdi honen ebazpen-
proposamena igorriko dio Langileriaren Kudeaketako zuzendariari, azken horrek deialdiaren behin-
behineko ebazpena eman dezan, onartutako, baztertutako eta dagozkien hautagai-zerrendei emandako 
puntuazioarekin. 
Behin-behineko ebazpena eta zerrendak departamentu honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek jakin dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus. 
Ebazpen hori argitaratu ondoren, hiru egun balioduneko epea irekiko da erreklamazioak egiteko. 
 
Hamaikagarrena. – Behin betiko ebazpena. 
Balizko erreklamazioak aztertu ondoren, edo erreklamaziorik ez balego, Langileriaren Kudeaketako 
zuzendariak deialdiaren behin betiko ebazpena argitaratuko du, hautagai bakoitzari emandako azken 
balorazioak adierazita, bai eta hautatutakoen, baztertutakoen eta bete gabe gera litezkeen lanpostuen 
behin betiko zerrenda ere. Deialdiko lanpostuak ezin izango dira bete gabe utzi baldin eta izangaiek 
baldintza guztiak betetzen badituzte, balorazio-baremoan eskatzen den gutxieneko puntuazioa barne. 
Behin betiko ebazpena eta zerrendak departamentu honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek jakin dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus 
Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta 
Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. 
 
Hamabigarrena. – Ordezkapenen zerrenda. 
1. Beharrezko gutxieneko puntuazioa gainditu arren hautatuak izan ez diren pertsonak poltsa batean 

sartuko dira lanpostu bakoitzean merezimenduen baremazioan lortutako puntuazioaren arabera. 
Poltsa hori deialdi hau ebatzi ondoren sor daitezkeen lanpostu hutsak betetzeko izango da. 

2. Aldi baterako premien ordezkapenei erantzuteko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren 19. artikuluan xedatutakoa beteko 
da. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 
publikoetan aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeari buruzko 
araudia onartu zen. 
 

Hamahirugarrena. – Izendapena eta luzapenak. 
1. Hautatutako hautagaiak dagokien lanpostuan izendatuko dira 2022/2023 ikasturtea amaitu arte, 

salbu eta titularra itzultzen bada edo hurrengo paragrafoetan jasotako inguruabarretako bat 
gertatzen bada; kasu horretan, zerbitzu-eginkizun hori errebokatuta geratuko da: 

a) Zerbitzu-eginkizunak emateko, lanpostuak ez dira arauz beteko eskubide hobea duten 
langileekin. 
b) Behin-behineko zerbitzu-eginkizunak edo esleipenak esleitzen zaizkien pertsonak kendu 
egingo dira, baldin eta praktiketako funtzionario izendatzen badituzte eta deialdi honen bidez 
esleitutako lanpostuan ezin badituzte garatu. 

2. Hautatutako pertsona zerbitzu aktiboaz bestelako administrazio-egoera batean badago, zerbitzu-
eginkizunaren edo behin-behineko esleipenaren esleipena, itzultzeko eskaeraren baldintzapean 
egongo da. Eskaera hori berehala egin beharko da, eta zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko 
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esleipena aldi berean esleituko zaizkio. Hala egin ezean, eskubidea galduko du, eta puntuaziorik 
handiena duen hurrengo pertsona hautatuko da. 

3. Praktiketako funtzionarioentzat, zerbitzu-eginkizun bat benetan ematea 2022/2023 ikasturtean 
karrerako funtzionario izatearen mende egongo da. 

4. Lan-kontratuko langileen kasuan, plaza horiek behin-behineko esleipen-ebazpenaren bidez beteko 
dira 2022/2023 ikasturtea amaitu arte. Hala ere, a) eta b) idatz-zatietan adierazitako irizpideak 
aplikatuko zaizkie. 

5. Era berean, hautatuak izan daitezkeen bitarteko langileak edo ordezkapenetarako hautagaien 
zerrendetan izena emanda dauden langileak plaza horretan izendatuko dira 2022/2023 ikasturtea 
amaitu arte. Hala ere, a) eta b) idatz-zatietan adierazitako irizpideak aplikatuko zaizkie. 

6. Epe hori igarotakoan, Hezkuntza Administrazioak ebaluazio positiboa egin badu, Langileriaren 
Kudeaketako zuzendariak izendapena luzatu ahal izango du hurrengo ikasturteetan, horretarako 
ezartzen den prozeduraren arabera, betiere a) eta b) idatz-zatietan adierazitakoaren arabera plazak 
betetzen ez badira. 
 

Hamalaugarrena. – Ordainsariak. 
Hautatutako pertsonek zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean betetako lanpostuari 
dagozkion ordainsariak jasoko dituzte. 
 
Hamabosgarrena.- Lan-baldintzak. 
Hautatutako langileek destinoko zentroak finkatuta duen ordutegia eta egutegia bete beharko dute. 
Langile horiei Hezkuntza Saileko irakasleen lan-baldintzei buruzko indarreko araudia aplikatuko zaie. 
Hautatutako pertsonek ezin izango dute parte hartu ordutegi-liberazioa dakarten iraupen luzeko 
euskalduntze-ikastaroetan. Era berean, ezin izango dute parte hartu ordutegi-liberazioa dakarten beste 
prestakuntza-ikastaro batzuetan, dagokion Sailburuordetzaren berariazko baimenik gabe. 
 
Hamaseigarrena. – Datu pertsonalen babesa. 
Zure datu pertsonalak tratatuko dira eta honako tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: 

• Langileen kudeaketa. 
• Arduraduna: langileak Kudeatzeko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila. 
• Helburua: irakasleen eta irakasle ez diren langileen kudeaketa. 
• Legitimazioa: 

- Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo kontratu aurreko neurriak aplikatzeko 
beharrezko tratamendua. 

- Interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak 
erabiliz egindako eginkizun bat betetzeko beharrezko tratamendua. 

- 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: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio 
gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere. 

• Informazio gehigarria: datuen Babesari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure 
web orrian: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-
sedepd/eu/gardentasuna/048100-capa2-eu.shtml 
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• 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) 
 

Hamazazpigarrena. – Ordezko araudi aplikagarria. 
 
Ebazpen honek prozeduraren arloan arautzen ez duenari dagokionez, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuko da. 
 

ERREKURTSOAK 
 

Prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 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-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 26an 
 
 
 

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

LANPOSTUAK, BERARIAZKO BALDINTZAK ETA GAITASUN ESPEZIFIKOAK, TEKNIKOAK ETA JARRERAZKOAK 
 
HIZKUNTZA-GAIKUNTZARAKO ZENTROETAKO LANPOSTUAK (IRALE) 
 

- Bilboko Artazugoikoko IRALE zentroa: 2 irakasle postu. 
- Bilboko Dolaretxeko IRALE zentroa: 3 irakasle postu. 
- Donostiako IRALE zentroa: 4 irakasle postu (horietako bik ez dute hurrengo ikasturtean 

zerbitzu-eginkizuna luzatzeko eskubiderik emango). 
- Gasteizko IRALE zentroa: irakasle lanpostu 1. 
- Eibarko IRALE zentroa: EIMA Katalogoaren koordinatzaile postu 1. 

 
Berariazko baldintzak: 

• Irakasle lanpostua: 2. HE (C1) egiaztatuta deialdi honen argitalpena egin aurretik 
• EIMA Katalogoko koordinatzaile lanpostua: 2. HE (C1) egiaztatuta deialdi honen argitalpena 

egin aurretik 
 
Irakasle lanposturako konpetentzia espezifikoak/teknikoak: 
 

• Eskolak prestatzea eta ematea. 
• Prestakuntza-lanen alderdi guztiei erantzutea: ikasketa-planak eta ikastaroetako programak talde-
lanean osatzea, ikasgelarako materialak sortzea eta ikasleen beharretara egokitzea. 
• Ikasleek egindako lanak gidatu eta zuzentzea, eta lan horiek egiteko aholkuak ematea ikasleei. 
• Tutoretza. 
• Koordinazio- eta ebaluazio-batzordeen bileretan parte hartzea eta ebaluazio-txostenak egitea. 
• Eskolako jardueren osagarriak diren jarduerak antolatzen laguntzea, dinamizatzea eta parte 
hartzea (hitzaldiak, tailerrak, irteerak...). 
• Prestakuntza osatzea, eguneratzea eta aberastea, bai metodologiari dagokionez, bai baliabide 
digitalei eta ikasgaien edukiei dagokienez, ikastaro propioen bidez. 
• Barne-irakaskuntzetara sartzeko azterketak egitea eskola-orduetan. Baita Hizkuntza Eskakizunen 
Epaimahaien osaera eta aztertzaile lana ere. 
• Liburutegiko materialak eta ikus-entzunezko teknologia gainbegiratzea. 
• Hizkuntza-aholkularitza (Kontsulta Zerbitzua). 
• Ikastetxeetan sortutako material didaktikoak berrikustea. 
• Euskarazko eskola-materialak berrikustea eta onartzea (EIMA). 

 
 
EIMA Katalogoko koordinatzaile lanpostuaren gaitasun espezifikoak/teknikoak: 
 

• Euskarazko material didaktikoak katalogatzea eta zabaltzea (EIMA katalogoa). 
• Materialak digitalizatzea. 
• Terminologia zuzentzea eta egokitzea. 
• Materialak zabaltzeko lizentziak, eskubideak eta abar kudeatzea. 
• Katalogoko erabiltzaileen kudeaketa. 
• Mailegu-sistemari erantzutea, bai dokumentazio-zentroan, bai mezularitza bidez. 
• Sare sozialak kudeatzea; hileko buletinak sortzea eta banatzea. 
• EIMA Katalogoari buruzko aurkezpenak egitea (IRALE, Berritzeguneak, etab.). 
• Harremanak ezartzea edo sendotzea hainbat erakunde, eragile eta lan-talderekin. 
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• EIMA katalogoaren web-orria kudeatzea: itxura, terminologia, materialak aurkezteko modua, 
eguneratzeak, erabiltzaileekiko elkarrekintzak, beste alderdi tekniko batzuk, etab. 
• Euskararen normalizazioarekin lotutako lanak: katalogazio bibliografikoa, autoritateen kontrola eta 
gai-sarrerak. 
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II. ERANSKINA 
 

HIZKUNTZA-GAIKUNTZARAKO ZENTROETAKO LANPOSTUAK BAREMATZEKO IRIZPIDEAK (IRALE) 
 

1.- Merezimendu akademikoak: gehienez 2 puntu. 
Lanpostua betetzeko eskatzen denaz bestelako unibertsitate-titulazioengatik, betiere lanpostuaren 
esparruarekin zerikusia badute: puntu 1 titulazio bakoitzeko (gradua edo baliokidea, masterra, 
doktoregoa). 

 
2.- Esperientzia: gehienez 4 puntu. 
Irakasle antzinatasuna: (gehienez 2 puntu). 

a) EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako 
Ministerioan, beste autonomia-erkidego batzuetan edo Europar Batasuneko estatu kideetako 
hezkuntza-sarean irakaskuntza arautuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 
Izendapenaren edo kontratuaren eta kargu-uztearen fotokopien bidez egiaztatuko da, edo 
zerbitzu-orriarekin. Europar Batasuneko estatu kideetako ikastetxe publikoetan egindako 
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 unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuetan eta aurreko a) 
puntuan aipatutakoez besteko erakundeen mendeko ikastetxe publikoetan irakaskuntza 
arautuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,033 puntu. 
Zerbitzuen iraupena jasotzen duen zentroko zuzendaritzak emandako ziurtagiriaren bidez 
egiaztatuko da, ikuskapenaren oniritziarekin edo kontratuaren fotokopiarekin, eta GSDOk 
emandako ziurtagiriaren bidez, zentroaren izena eta alta-aldiak jasotzen dituena. 
 

Irakasle lanposturako, gainera, honako esperientzia hau baloratuko da: 

 Esperientzia helduen euskalduntze-zentro publikoetan (IRALE, HABE, Udal Euskaltegiak): 0,05 
puntu hileko. (Gehienez puntu 1). 

 Esperientzia helduen euskalduntzerako beste zentro homologatu batzuetan: 0,02 puntu hileko. 
(Gehienez puntu 1). 

 
EIMA Katalogoko koordinatzaile lanposturako, gainera, honako esperientzia hau baloratuko da: 
 Artxiboko eta dokumentuak kudeatzeko jardueretan erakunde publikoetan emandako 

zerbitzuak: 0,05 puntu hileko (gehienez 2 puntu). 
 

3.- Prestakuntza: gehienez puntu 1. 
Lanposturako eskatzen diren gaitasun espezifiko eta teknikoekin zerikusia duten ziurtagiri ofizialak eta 
Hezkuntza Sailak homologatutakoak baloratuko dira, 10 ordutik gorakoak (ordu kopuru zehatzekin edo 
baliokidetasunen ebazpenean aipatutakoekin). 

a) Emandako prestakuntza: 
Irakaskuntzan egiaztatutako 10 orduko: 0,20 puntu. 
Ponentzia bakoitzeko: 0,20 puntu. 

b) Jasotako formakuntza: 
10 eta 30 ordu bitarteko ikastaroak: 0,20 puntu. 
31 eta 50 ordu bitarteko prestakuntza-ikastaroak: 0,40 puntu. 
51 ordutik gorako prestakuntza-ikastaroak: 0,60 puntu. 
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4.- Hizkuntzak: gehienez 2 puntu. 
Deialdirako eskatzen dena baino euskararen jakite-maila altuagoa baloratuko da, honako hauek 
egiaztatuta: 

- Euskara maila C2 (2 puntu) 
Atzerriko hizkuntzen edo Estatuko beste hizkuntza ofizial batzuen ezagutza-maila baloratuko da, honako 
hauekin egiaztatuta: 

- B2 (0,5 puntu),  
- C1 (0,75 puntu), 
- C2 (puntu 1). 

Honako titulu edo ziurtagiri hauetako baten fotokopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da: 
a) Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia-erkidego batzuetako hizkuntza-eskola 

ofizialek emandako tituluak edo ziurtagiriak. 
b) Maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren eranskinean agertzen diren tituluak edo 

ziurtagiriak (2012ko maiatzaren 29ko EHAA). 
 

5.- Argitalpenak: gehienez puntu 1. 
Lanposturako eskatzen diren gaitasun espezifiko eta teknikoekin zerikusia duten argitalpenak. 

- Egileagatik: 0,5 puntu. 
- Egilekide edo egile-talde bakoitzeko: 0,25 puntu. 

Azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuak, abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretuak aldatutakoak, 
edo, hala badagokio, ISSNk edo ISMNk aldatutakoak xedatutakoaren arabera ISBNa kontsignatu behar 
duten argitalpenak ez dira baloratuko, ezta horien egilea editorea denean ere. 
 
6.- Memoriaren ahozko defentsa: 10 puntu gehienez. 
Hautagaiek eskatutako lanpostuko, lanpostuaren gaitasun espezifiko eta teknikoei buruzko memoriaren 
ahozko defentsa egin beharko dute. 
Memoriaren ahozko defentsaren balorazioan gutxienez 5 puntu lortzen ez dituzten pertsonak 
prozesutik kanpo geratuko dira. 
Memoriaren ahozko defentsarako jarraibideak III. eranskinean daude ezarrita. 
Memoriaren ahozko defentsa baloratzerakoan kontuan hartuko diren irizpideak: 

a. Izaera berritzailea: memoria ezin da izan inoren datu edo iritzien bilketa hutsa, berrikuntzaren 
esparruan balio erantsia ematea baizik, dokumentazio eta hausnarketa pertsonalaren emaitza 
gisa. 

b. Defentsaren edukia lanpostuaren gaitasun espezifiko eta teknikoetara egokitzea eta oro har 
garatzea: ezagutza eguneratua eta zorrotza, garapenean heldutasuna erakutsiz. Azaldutako 
kontzeptuen zehaztasuna eta egokitasuna. Tesien eta argudioen sakontasuna. Kontzeptuzko 
akatsik ez egitea. Norberak landutako adibideak ematea. Datu esanguratsuak eta zehatzak. 
Beste eremu batzuetako edukiekiko lotura. 

b) Helburuen eta jarduteko ildo nagusien identifikazio argia eta esplizitua: proposatutako 
helburu bakoitzaren azalpen argia eta zehatza, horiek gauzatzeko sekuentziari, erabili 
beharreko metodologiari eta lan-planari lehentasuna emanez. 

c) Ondorioak: memoriaren ekarpenak modu sintetikoan eta ordenatuan azaltzeko gaitasuna. 
d) Aipamen bibliografikoak: gaiarekin lotutako planteamendu edo iritzien erreferentzia, iturri 

eguneratuen ezagutza eta erreferentzia bibliografiko egoki eta eguneratuak erakutsiz. 
e) Dauden denborara egokitzeko gaitasuna: adierazi behar dena sintetizatzeko gaitasuna, 

markatutako denbora gainditu gabe. 
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f) Azaltzeko trebetasuna: ahoz azaltzeko gaitasuna, material idatziekiko gehiegizko 
menpekotasunik gabe, eta diskurtso arin baten bidez. 

g) Azalpenaren koherentzia: sarrera modu ordenatuan azaltzea, aurrekariak eta lanpostuaren 
esparruko esperientzia, helburuak eta jarduteko ildo nagusiak, lanpostuaren gaitasun 
espezifiko eta teknikoen garapena, metodologiak eta lan-plana, ondorioak, alderdi bakoitzari, 
garrantziaren arabera, denbora egokia eskaintzen jakinda. 

h) Material osagarrien kalitatea: aurkezpena hobetuko duten baliabide digitalak erabiltzea. 
i) Hizkuntzaren erabilera: lana aurkezteko erabilitako hizkuntza zuzen eta arin erabiltzen da, bai 

sintaxiari, lexikoari eta, oro har, hautatutako hizkuntza-erregistroari dagokienez, komunikazio 
mota horretarako egokia izan behar baitu. 

j) Hitzik gabeko komunikazio-trebetasunak: audientziaren arretari eusteko gaitasuna, ahozko 
komunikazio-teknikak modu eraginkorrean erabiliz: entzuleei begiratzen die, bolumen egokia 
erabiltzen du, tonua modulatzen du, hitzezko mezua keinuen bidez indartzen du, ez du 
makulurik sartzen diskurtsoan. 

k) Ebaluatzaileek egindako galderei edo objekzioei erantzuteko gaitasuna: jasotako iruzkin eta 
oharrekiko interesa, eta egiten diren galderei eta objekzioei eroso eta egoki erantzuteko 
gaitasuna. 

 
GUZTIRA: 20 puntu 
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III. ERANSKINA 
 

MEMORIAREN AHOZKO DEFENTSARAKO GAITASUN ESPEZIFIKO/TEKNIKOEI BURUZKO JARRAIBIDEAK 
 
1. Ahozko defentsa hasi aurretik, hautagaiak erabiliko duen euskarri digitalaren kopia bat jarriko du 
balorazio-batzorde teknikoaren esku. 
 
2. Hautagaiek eskatutako lanpostuaren gaitasun espezifiko eta teknikoei buruzko memoriaren ahozko 
defentsa egingo dute, honako egitura honetan oinarrituta. 

• Sarrera 
• Aurrekariak eta esperientzia lanpostuaren eremuan 
• Helburuak eta jarduteko ildo nagusiak 
• Lanpostuaren gaitasun espezifiko eta teknikoak garatzea 
• Metodologiak eta lan-plana 
• Ondorioak 
• Erreferentzia teorikoak eta bibliografikoak 

 
Ez da beharrezkoa izango memoriaren ahozko defentsarako gaitasun espezifiko eta tekniko guztiak 
garatzea; hau da, hautagaiak bere memoriaren defentsa gaitasun espezifiko eta tekniko baten edo 
batzuen garapenean oinarritu ahal izango du. 
 
2. Aurkezpenak 15 minutuko luzera izango du gehienez, eta, amaitutakoan, Balorazio Batzordeak edukiari 
buruzko galderak edo jarduerak planteatu ahal izango ditu, hamar minutuko eztabaida-denbora gainditu 
gabe. 

3. Aurkezpena euskaraz egingo da. 

4. Hautagaiak euskarri digital bat erabili beharko du bere memoria defendatzeko. Horretarako, 
ordenagailu bat, proiektagailu bat eta Interneteko konexioa jarriko dira bere eskura. Hautagaiak, 
bestalde, egokitzat jotzen duen material osagarria erabili ahal izango du. 

5. Memoriaren ahozko defentsa grabatu egingo da. 

 
 
 
 
 


