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HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIAREN 2018KO 
ABENDUAREN 7KO EBAZPENA, HEZKUNTZA SAILAREN MENPEKO 
UNIBERTSITATEAZ KANPOKO ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDE 
HISTORIKOETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN IGELTSEROTZAKO MODULU 
PROFESIONALAK EMATEKO IRAKASLE ESPEZIALISTEN ZERRENDA 
ERATZEKO PROZEDURA DEITZEN DUENA. 
 
 
Gaur egun, aldi baterako Irakasle espezialistak kontratatu behar dira Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako lurralde historikoetako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan 
Eraikuntzako Teknikariaren eta Barne, Dekorazio eta Birgaitzeko Obretako 
Teknikariaren erdi mailako tituluen igeltserotzako modulu profesionalak emateko. 
 
Halaber, aipatutako moduluak irakasteko etorkizunean egon daitezkeen beharrak 
aurreikusiz, behar horiek betetzeko zerrendak eratzea egoki dela kontuan hartu da. 
 

Lanbide Heziketako irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duen maiatzaren 
3ko 2/2006 Lege Organikoak 95.2. artikuluan, eta ekainaren 12ko 91/2018 Dekretuak, 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren menpeko irakasle espezialista eta adituak 
kontratatzeari buruzkoak, 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoaren arabera, eta apirilaren 
11ko 79/2017 Dekretuak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen dituenak, 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, 
 
 

EBAZTEN DUT 
 
 
Lehena.- Irakasle espezialisten zerrenda eratzeko prozedura deitzea, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan Eraikuntza Teknikariaren eta Barne, 
Dekorazio eta Birgaitzeko Obretako Teknikariaren erdi mailako tituluen igeltserotzako 
hurrengo modulu profesionalak emateko: 
 

• Fabrikak 
• Estalkiak 
• Zoladurak, azuleju-estaldurak eta xaflaztatuak 
• Kofratuak 
• Hormigoi armatua 
• Estaldura jarraituak 

 
Bigarrena.- I. eranskinean adierazitako baldintzak betetzen dituzten izangaiek hartu 
ahal izango dute deialdi honetan parte. 
 
Hirugarrena.- II. eranskinean jasota agertzen den baremoaren arabera puntuatuko 
dira izangaien merezimenduak. 
 
Puntuazioen guztizkoan berdinketak gertatuz gero, baremoaren atal bakoitzaren 
puntuazioari kasu eginez ebatziko dira, agertzen diren ordenaren arabera. 
Berdinketak jarraituz gero, pertsonei alfabetikoki, izen-deituren arabera, ordenatuko 
zaie, “V” letratik hasiz, Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren 2018ko otsailaren 19ko 
ebazpenak, 2018/2019ko ikasturtean ordezkapenak egiteko ordezkogaiak kudeatzeko 
prozesuan, baita ikasturte horretan dei daitekeen beste edozein aukeratze-prozesutan 
ere, alfabeto-ordena zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza publiko egiten 
duenak, xedatutakoaren arabera. 
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Laugarrena.- Alegatutako merezimenduak barematzeko fasera iristeko, I. eranskinean 
adierazitako baldintzak bete beharko dituzte izangaiek. 
 
Bosgarrena.- Zuzenean zerbitzuan edo urriaren 1eko 39/2015 legeak, Administrazio 
Publikoetako Administrazio Prozedura Erkidearenak,16.4. artikuluan ezartzen dituen 
gainontzeko tokietan aurkeztuko dute eskaera interesatuek, exijitutako baldintzak eta 
alegatutako merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioarekin batera (jatorrizko 
dokumentazioa edo behar bezala konpultsatua). 
 
2018ko abenduaren 10etik 14ra artekoa, biak barne, izango da eskaerak aurkezteko 
epea. 
 
Seigarrena.- Baldintzak eta merezimenduak bete beharko dira eskaerak aurkezteko 
epea bukatzen duen datan. Eskaerarekin batera aurkezten ez diren merezimenduak ez 
dira baloratuko, ezta eskaeran agertu arren behar bezala egiaztatzen ez direnak ere. 
 
Zazpigarrena.- Baldintzak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, ondorengo 
kideek osatutako Batzorde bat osatuko da: 
 

• Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako Zuzendaria edo eskuordetzen duen 
pertsona. 

• Deialdiaren modulu profesionalak ematen diren ikastetxe bateko Zuzendaria 
edo eskuordetzen duen pertsona. 

• Idazkari gisa ari izango den Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako Teknikari 
bat. 

 
Halaber, aholkulari teknikoak, deialdiari dagokion arloan adituak, eduki ahal izango ditu 
Batzordeak. 
 
Zortzigarrena.-  Baldintzak egiaztatu eta merezimenduen barematzea egin ondoren, 
Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren ebazpenaren bidez onartutako pertsonen behin-
behineko zerrenda emango da argitara, merezimenduen fasean emandako 
puntuazioaren arabera ordenatuak eta izangai bakoitzak egiaztatzen duen 
irakaskuntzako euskarazko hizkuntz eskakizuna adieraziz. Halaber, kanpoan utzitako 
behin-behineko pertsonen zerrenda emango da argitara, kanpoan utzi izanaren 
arrazoia zen den adieraziz. Zerrenda horiek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
web orrian: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ kontsultatu ahal 
izango dira. Erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, bost laneguneko epean, 
ebazpen horren kontra.  
 
Bederatzigarrena.- Erreklamazioak aztertu ondoren, deialdi hau behin betikoz 
ebazteko proposamena, behin betiko aktarekin edo aktekin batera, Batzordeak bidaliko 
dio Langileak Kudeatzeko Zuzendariari. 
 
Onartutako eta kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrenda emango da argitara 
(merezimenduen baremoan emandako puntuazioaren arabera ordenatuta) Langileak 
Kudeatzeko Zuzendariaren ebazpenaren bidez eta aipatutako webgunean argitaratuko 
da. 
 
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeari gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio behin betiko ebazpenaren kontra, hilabeteko epean, argitara eman eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. 
 
Hamargarrena.- Onartuak irakasle espezialisten zerrendako kide izatea pasako dira, 
Igeltserotzako modulu profesionalak emateko, hirugarren oinarrian adierazitako eran 
ordenatuak. Irakasle espezialisten zerrenda honek aurre egingo die, Igeltserotzako 
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modulu horiek irakasten diren Euskal Autonomia Erkidegoko Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako lurralde historikoetako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan, 
dauden kontratazio-premiei, betiere deialdi hau ebatzi ondoren osatuko dena baino 
lehenagoko zerrendan Igeltserotzako espezialisten ordezkapenak egiteko libre dauden 
pertsonak ez badaude.  
 
Hamaikagarrena.- Aldi baterako bete beharreko lanpostuak onartutako pertsonei 
eskainiko zaizkie, zerrendako ordenaren arabera eta, bete beharreko lanpostuaren 
arabera, egiaztatu behar den irakaskuntzako euskarako hizkuntz eskakizuna kontuan 
hartuta. 
 
Hamabigarrena.- Lan-kontratu baten bidez, behar den denboran eta lanaldian, egingo 
dira irakasle espezialisten kontratazioak, adierazitako moduluak emateari begira 
ikastetxearen planifikazioaren arabera. 
  
Hamahirugarrena.- Prozeduraren arloan ebazpen honen bidez arautzen ez den 
horretan urriaren 1eko 39/2015 legea, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearena, aplikatuko da. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 
 
Urriaren 1eko 39/2015 legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, Administrazio 
eta Zerbitzuen Sailburuordeari gorako errekurtsoa jarri ahal izango zaio ebazpen 
honen kontra, hilabeteko epean, argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
 
 
 

JON AGIRRE HUERGA 
 
 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
 

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 7an  
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I. ERANSKINA - BALDINTZAK 
 

1. Irakaskuntzako funtzio publikora sartzeko exijitutako baldintza orokorrak 
betetzea, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuak, maiatzaren 3ko 
Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoak aipatzen dituen irakaskuntza-
kidegoetara sartzeko eta kidego horietan espezialitate berriak eskuratzeko 
araudia onartzen duenak, 12. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeak, urriaren 30eko 5/2015 
legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, 57. artikuluaren 2., 3. eta 4. 
ataletan xedatzen duena kontuan hartuta. NANaren fotokopia eta funtzio 
publikoetan aritzeko inhabilitaziorik jaso ez izanaren zina edo promesa aurkeztu 
beharko dira. 

 
2. Ondoren adierazten diren eman beharreko sei moduluei: “Fabrikak“, “Estalkiak“, 

“Zoladurak, azuleju-estaldurak eta xaflaztatuak“, “Kofratuak“, “Hormigoi 
armatua“ eta “Estaldura jarraituak“, lotuta dagoen ordaindutako jarduera 
profesional batean ohiko eran, irakaskuntzatik at eta bi urteko aldian, gutxienez, 
ari izana; deialdi honetan eskaerak egiteko epea bukatu aurreko data baino 
lehenagoko lau urteen barrukoa izan behar du bi urteko aldi horrek. 

 
Egiaztatzeko, enpresak emandako ziurtagiria, zerbitzuen iraupena eta egindako 
lana jasota agertuko dituena, aurkeztu beharko da; edo, bestela, egindako lana 
agertuko duen kontratuaren fotokopia konpultsatua. Gizarte Segurantzako 
Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiria ere aurkeztu beharko da, 
enpresaren izena eta pertsonak altan eman dituen aldiak agertuko dituena. 
 

3. Hezkuntzako 2.HE edo baliokideren bat –Europako marko bateratuko C1- 
irekitako zerrendetarako, baliozkoak dira hurrengo tituluak: 
 

• HAEEko 3. HE (IVAP) 
• HABEko 3.maila 
• Osakidetzako 3.HE 
• Ertzaintzako 2.HE 
• Hezkuntzako 2.HE 
• EGA 
• Euskaltzaindiaren D titulua 
• Labayru Institutuaren 3. maila (1982-09-19a baino lehenago eman 

bada) 
• Hizkuntza-eskola ofizialetako Gaitasun Ziurtagiria edo 5. maila ( RD 

47/1992 ikasketa-plana) 
• Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetako Gaitasun 

Maila (C1) edo Hizkuntza-eskola ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren 
arabera. 

• Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, euskarazko titulu eta hizkuntz 
ziurtagiriak egiaztatu behar izatetik salbuesteari buruzko 47/2012 
dekretuak 6. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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Hezkuntzako 1.HE edo baliokideren bat –Europako marko bateratuko B2- 
irekitako zerrendetarako, baliozkoak dira hurrengo tituluak: 

 
• PL2-IVAP 
• HABE-2 
• PL2-Osakidetza 
• PL1-Ertzaintza 
• PL1-Irakaskuntza 
• HLEA-Hezkuntza Berezia 
• GUMA- (1993/04/02ra arte)  
• IGA- (1993/04/02ra arte 
• 4º EOI (47/1992 ED Ikasketa plana) 
• HEOko Maila Aurreratua (1629/2006 Ikasketa plana) 
• Ikastetxe publikoaren ziurtagiria, 47/2012 Dekretuko hirugarren xedapen 

gehigarrian adierazita. 

• Ikastetxe pribatuaren ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritzak ontzat 
emanda, 47/2012 Dekretuko hirugarren xedapen gehigarrian ezarrita. 

 
4.- Sexu-askatasun eta osotasunaren kontrako delituren batengatik sententzia 
irmoaren bidez zigorra jaso ez izana. Delitu horien multzoan hauek sartzen dira: 
sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, 
prostituzioa, sexu-esplotazioa eta adin txikikoen ustelkeria eta gizakien 
salerosketa. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatibo bat 
aurkeztu beharko da edo, bestela, erantzukizunpeko adierazpen bat, Sail honek 
datuak Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultatu ahal izateko baimena 
sartuko duena; kasu horretan, irakaslegunea hezkuntza-atariaren bidez bete 
beharko da adierazpena eta “adin txikikoaren babesa “ atalean (erabiltzaile eta 
pasa-hitzaren bidez) hezkuntza-atariaren espazio murriztura sartuko da. Atari 
horretan erregistratuta ez dagoen edo emandako pasa-hitza ez dakien pertsonalak 
izango du ondorengo loturaren bidez erabiltzaile gisa altan emateko aukera: 
 
https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html 
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II. ERANSKINA  
 

(Gehienezko baremazioa: 7 puntu) 
 

I. ESPERIENTZIA (gehienez ere 4 puntu) 

Eman beharreko Igeltserotzako moduluen edukiei 
zuzenean lotutako lanpostuetan lan-esperientzia, 
baldintza gisa exijitutakoa ez dena. 

 
 
 
0,10 puntu 2 hilabeteko 

Enpresaren ziurtagiria 
edo kontratuaren 
fotokopia konpultsatua, 
iraupena eta egindako 
jarduera konkretua 
azalduko dituena, eta 
Gizarte Segurantzaren 
lan-bizitzari buruzko 
txostena. 

I. eranskinaren 2. puntuan adierazten diren 
Igeltserotzako modulu profesionaletan 
irakaskuntza-esperientzia. 

 
0,10 puntu 2 hilabeteko 

Ikastetxeko zuzendariaren 
ziurtagiria eta Gizarte 
Segurantzaren lan-bizitzari 
buruzko txostena. 

II. PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA (gehienez ere 3 puntu) 
 
Arkitektoa edo gradu baliokidea 
 
Arkitekto teknikoa edo gradu baliokidea 
 
Eraikuntza Proiektuetako Goi Teknikaria edo 
baliokidea. 
 
Obra Zibileko Proiektuetako Goi Teknikaria edo 
baliokidea. 
 
Eraikuntza Obren Antolaketa eta Kontroleko Goi 
Teknikariaren edo baliokidea. 
 
Eraikuntzako Teknikaria edo baliokidea. 
 
Barne, Dekorazio eta Birgaitze Obretako Teknikaria 
edo baliokidea. 
 

 
1,00 puntu 
 
0,90 puntu 
 
0,80 puntu 
 
 
0,80 puntu 
 
 
0,80 puntu 
 
 
0,70 puntu 
 
0,70 puntu 
 

 
 
Tituluaren fotokopia 
konpultsatua, edo 
tituluaren eskubideak 
ordaindu izanaren 
ziurtagiria. 
Atzerrian lortutako tituluen 
edo trebakuntza 
profesionalen ezagutzaren 
kasuetan, homologazioa 
edo trebakuntza 
profesionalaren ezagutza 
aurkeztu beharko da. 

 
Oharrak: 

1.-Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, behar den homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuak 

xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioa aitortuta izan beharko dute baliagarri, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak 

xedatutakoaren babesean. 

2.- Merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean eman bada, Euskal Autonomia 

Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofizialak, zinpeko  itzultzaileak eginak edo dagokion kontsulatu edo 

bulego diplomatikoak baliozkotuak, agertu beharko du dokumentazio horrekin batera. 

 


