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HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIAREN 

2022KO UZTAILAREN 8KO EBAZPENA, HEZKUNTZA SAILAREN 

MENPEKO UNIBERTSITATEAZ KANPOKO ARABA, BIZKAIA ETA 

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOETAKO IKASTETXE 

PUBLIKOETAN MODULU PROFESIONALAK; GIDATZEKO-TEKNIKAK, 

BIDE-SEGURTASUNA ETA GIDATZEKO IRAKASKUNTZA 

PRAKTIKOAREN DIDAKTIKA IRAKASTEKO IRAKASLE ESPEZIALISTEN 

ZERRENDA ERATZEKO PROZEDURA DEITZEN DUENA. 

 

 

Gaur egun, irakasle espezialistak aldi baterako kontratatu behar dira Euskal Autonomia 

Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan Mugikortasun Seguru eta 

Jasangarrirako Prestakuntzako goi-mailako tituluaren Gidatzearen Irakaskuntza 

Praktikoaren Teknika, Bide-segurtasun eta Didaktikako lanbide-moduluak emateko. 

 

Era berean, modulu horiek emateko etorkizunean kontratazio-beharrak egongo direla 

aurreikusita, komeni da horiek estaliko dituen zerrenda bat eratzea. Hezkuntzari buruzko 

maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 95.2 artikuluan xedatutakoaren arabera 

(2/2006 Lege Organikoa, Lanbide Heziketako irakaskuntzen antolamendu orokorra 

ezartzen duena), 91/2018 Dekretua, ekainaren 12koa, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-

arloko eskumena duen sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan 

irakasle espezialistak eta adituak kontratatzekoa. 2. eta 3. Artikuluak; 174/2021 Errege 

Dekretuaren 12. artikulua (174/2021 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, Mugikortasun 

seguru eta jasangarrirako prestakuntzako goi-mailako teknikariaren titulua ezarri eta 

curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatzen dituena); eta kontuan hartuta Hezkuntza 

Sailaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren 10. 

artikuluan xedatutakoa, 

 

EBAZTEN DUT 
 

Lehenengoa. – Euskal Autonomia Erkidegoan irakasten diren Arabako, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako Lurralde Historikoetako unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan 

Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako Prestakuntzako goi-mailako tituluaren 

gidaritzaren irakaskuntza praktikoaren lanbide-moduluak, gidatze-teknikak, bide-

segurtasuna eta didaktika emateko irakasle espezialisten zerrenda eratzeko prozedurarako 

deialdia egitea. 

 

Bigarrena. – Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute I. eranskinean adierazten diren 

baldintzak betetzen dituzten hautagaiek 

 

Hirugarrena. – Eratzen diren zerrendak hautagaien merezimenduen arabera ordenatuko 

dira, II. eranskinean adierazitakoaren arabera. 

Aurkeztutako merezimenduengatik esleitutako guztizko puntuazioan berdinketarik 

gertatuz gero, honela ebatziko da, hurrenez hurren: baremoaren atal bakoitzeko puntuazio 

altuenari begiratuz, apartatu horiek baremoan duten hurrenkeraren arabera. 
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Berdinketak jarraitzen badu, pertsonak alfabetikoki ordenatuko dira abizenen eta izenaren 

arabera, G letratik hasita, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2021eko urriaren 14ko 

Ebazpenaren arabera. Ebazpen horren bidez, argitara ematen da 2022-2023 ikasturtean 

ordezkapenak egiteko hautagaien kudeaketa-prozesuan ordena alfabetikoa zehaztuko 

duen letraren zozketaren emaitza, bai eta ikasturte horretan deitu daitekeen beste edozein 

hautaketa-prozesutan ere. 

 

Laugarrena. – Alegatutako merezimenduen baremazio-fasera iritsi ahal izateko, 

hautagaiek I. eranskinean aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte. 

 

Bosgarrena. – Eskabidea eta dokumentazioa on-line aurkeztuko dira, Hezigunea 

atariaren bidez: https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio, erabiltzaile eta pasahitzarekin 

identifikatuta. Mugikortasun seguru eta jasangarria/aurkezpena. Interneteko helbide 

honetan ere eskura daiteke: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/lan-

arloak/langileak/– «Ordezkapenetarako izangaiak – Irakasleak – Espezialisten zerrenden 

deialdiak – Araba/Álava, Bizkaia eta Gipuzkoa – 2022 Mugikortasun seguru eta 

jasangarria. 

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 11tik 15era bitartekoa izango da, biak 

barne. 

 

Seigarrena.- Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean bete beharko dira 

betekizunak eta merezimenduak, eta kontratazioa egin arte eutsi beharko zaie. Ez dira 

baloratuko eskabidearekin batera aurkeztu ez diren merezimenduak, ez eta, eskabidean 

agertu arren, behar bezala egiaztatzen ez direnak ere. 

 

Zazpigarrena.- Betekizunak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, batzorde bat 

eratuko da. Plangintza eta Antolaketako zuzendariak edo hark eskuordetzen duenak 

osatuko du batzordea, eta bera izango da batzordeburua. Dagokion deialdiko lanbide-

moduluak ematen dituen ikastetxe bateko zuzendaria edo hark eskuordetzen duena; azken 

horrek bokal gisa jardungo du. Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat; bokal 

eta idazkari gisa jardungo du. Batzordeak, halaber, deialdiari dagokion arloan aditua den 

aholkulari tekniko bat eduki ahal izango du. 

 

Zortzigarrena. – Betekizunen egiaztapena aztertu eta merezimenduen baremazioa egin 

ondoren, Langileriaren Kudeaketa zuzendariaren ebazpenaren bidez argitaratuko da 

onartutakoen behin-behineko zerrenda, merezimenduen fasean emandako puntuazioaren 

arabera ordenatuta. Era berean, baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda 

argitaratuko da, baztertzeko arrazoia adierazita. 

Zerrenda horiek https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio webgunearen bidez kontsultatu 

ahal izango dira, Eremu pertsonala/Nire eskabideak atalean, eta Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza Sailaren webgunean https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-

saila/ 

Ebazpen horren aurka erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira bost egun balioduneko 

epean, eta, hala badagokio, aurkeztutako dokumentazioan dauden akatsak zuzendu ahal 

izango dira. 

Bederatzigarrena.- Erreklamazioak aztertu ondoren, Batzordeak deialdi honen behin 

betiko ebazpen-proposamena igorriko dio Langileriaren Kudeaketa zuzendariari, behin 

betiko aktekin batera. Langileriaren Kudeaketako zuzendariak ebazpena emango du 

https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio
https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendak argitara emateko, emandako 

puntuazioaren arabera ordenatuta, eta aipatutako web-orrian argitaratuko da. Behin betiko 

ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta 

Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik 

hasita. 

 

Hamargarrena. – Onartutako pertsonak Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako 

Prestakuntzako goi-mailako heziketa-zikloko lanbide-modulu jakin batzuk emateko 

irakasle espezialisten zerrendan sartuko dira, hirugarren oinarrian adierazitako moduan 

ordenatuta. Irakasle espezialisten zerrenda horrek aurre egingo die Euskal Autonomia 

Erkidegoko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxe publikoetako mugikortasun 

seguru eta jasangarrirako prestakuntzako goi-mailako heziketa-zikloko modulu 

profesionaletarako (Gidatzeko teknikak, Gidatzearen irakaskuntza praktikoaren didaktika 

eta Bide segurtasuna) kontratazio-beharrei. 

 

Hamaikagarrena.- Aldi baterako bete beharreko plazak onartutakoei eskainiko zaizkie, 

zerrendan dagokien hurrenkerari jarraituz. 

 

Hamabigarrena. – Irakasle espezialistak aldi baterako kontratatuko dira, lanaldi osorako 

edo partzialerako, hezkuntza-premien arabera, eta lan-zuzenbideko araubidean egingo da. 

 

Hamahirugarrena. – Hautagaiek eskabidean adieraziko dute zein lurralde-eremutan lan 

egin nahi duten. Lurralde historiko guztiak edo batzuk aukeratu ahal izango dituzte. 

Salbuespen gisa, lurralde historikoren batean hautagairik ez badago, beste lurralde 

historikoetarako eskuragarri daudenetara deitu ahal izango da, puntuazio-ordenaren 

arabera, aukeratutako lurraldea edo lurraldeak kontuan hartu gabe, eta, azken kasu 

horretan, borondatezkoa izango da egindako eskaintza onartzea. 

 

Hamalaugarrena. – Prozeduraren arloan ebazpen honek arautzen ez duen guztirako, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legea aplikatuko da. 

 

Hamabosgarrena. – Lanpostuaren bateragarritasuna. Espezialista gisa kontratatutako 

irakasleek Herri Administrazioen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko 

abenduaren 26ko 53/1984 Legean ezarritakoa bete beharko dute. 

 

ERREKURTSOAK 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, ebazpen honen aurka 

gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen 

sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

 

 

BLANCA GUERRERO OCEJO 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 

 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 8a 
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I. ERANSKINA 

          BALDINTZAK 

 

1. Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu 

Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen 57. artikuluaren 2., 3. eta 4. 

zenbakietan eskatutako baldintza orokorrak bete behar dira. 

 

Hezkuntza Sailari datu egokiak kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren 

fotokopia aurkeztu beharko da, bai eta funtzio publikoak egiteko bereizi edo desgaitu 

ez dutela dioen zin egin edo hitzematea ere. 

 

 

2. Bide-prestakuntzako irakaslearen gaitasun-agiria, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak 

emana, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza edo Servei Català de Tránsit. 

 

3. Gidarien Erregelamendu Orokorra onartzen duen maiatzaren 8ko 818/2009 Errege 

Dekretuan jasotako gidabaimen guztiak izatea. 

 

4. Lan-esperientzia: 

 

Hautagaiek lanbide-moduluarekin lotutako lan-esparruan gutxienez bi urteko 

lanbide-esperientzia aitortua egiaztatu beharko dute izendapenaren aurreko lau 

urteetan (martxoaren 23ko 174/2021 Errege Dekretuaren 12. artikulua, mugikortasun 

seguru eta jasangarrirako prestakuntzako goi-mailako teknikariaren titulua ezartzen 

duena eta curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatzen dituena. 2021eko 

martxoaren 24ko BOE). 

 

 

* Baldintza horri eusten zaiola egiaztatzeko, kontratuaren egunean, esperientzia 

eskuratu duen enpresaren ziurtagiria aurkeztu beharko zaio sartuko den ikastetxeko 

zuzendariari. Ziurtagiri horretan berariaz jaso beharko dira kontratuaren iraupena, 

egindako jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren konturako langileen 

kasuan, zergapekoen erroldako altaren ziurtagiria eskatuko da, gutxienez urtebeteko 

antzinatasunarekin, bai eta jarduera esanguratsuenen interesdunaren aitorpena ere. 

 

Era berean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiria (lan-

bizitza) emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, zentroaren izena (enpresa) eta 

alta-aldiak jasotzen dituena. 

   

5. Euskarako hizkuntza-eskakizunaren betekizuna: Euskarako irakaskuntzako 2. 

hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea, C1 Europako esparru bateratua. 

Titulu hauetakoren bat aurkeztuta egiaztatu ahal izango da: 

 HE3-IVAP  

 Habe-3  

 3. He – Osakidetza  

 2. He – Ertzaintza  

 HE2-Hezkuntza  

 EGA  

 D-Euskaltzaindia  
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 Labayru Ikastegiaren 3. maila (1982-09-19a baino lehenagokoa) 

 Gaitasun-ziurtagiria edo 5. Hizkuntza Eskola Ofiziala (47/1992 EDko 

ikasketaplana)  

 Gaitasun-maila (C1) Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofiziala 

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera.  

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa 

 

 

 

6. Adin txikiko babesa: 

Haur eta nerabeak indarkeriaren aurrean oso-osoan babesteari buruzko ekainaren 

4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57. artikuluaren arabera, adingabeekin ohiko 

harremana izatea eskatzen duen edozein lanbide, ofizio eta jardueratan sartu eta 

jardun ahal izateko baldintza izango da sexu-askatasunaren eta sexu-

ukigabetasunaren aurkako edozein deliturengatik epai irmo bidez kondenatua ez 

izatea. Delitu horiek azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren VIII. tituluan 

tipifikatuta daude, eta azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren VII. tituluan 

daude tipifikatuta. Horretarako, lanbide, ofizio edo jarduera horietan sartu nahi 

duenak egoera hori egiaztatu beharko du Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren 

ziurtagiri negatibo bat aurkeztuz edo eskabidean bertan erantzukizunpeko 

adierazpen bat betez, zeinean jasoko baita Hezkuntza Sailak Sexu Delitugileen 

Erregistro Zentralean datuak kontsultatu ahal izateko berariazko baimena; 

horretarako, "Adingabearen Babesa" laukia markatu beharko da.  

 

Hautagaiek aurkeztuko dute ziurtagiria, edo sailak kontsultatuko du (baldin eta 

online eskabidean erantzukizunpeko adierazpena bete badu, Sexu Delitugileen 

Erregistro Zentralean datuak kontsultatzeko berariazko baimena ematen duena), 

lanpostu bat betetzeko deitzen edo deitzen zaizkienean. Adierazitako 

delituengatik kondenatuak izan badira edo aipatutako ziurtagiria aurkezten ez 

badute (kontsultarako baimenik eman ez badute), prozedura honetan parte 

hartzeak ekar ditzakeen eskubide guztiak galduko dituzte 
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II. ERANSKINA. BAREMOA 

(Gehieneko puntuazioa: 15 puntu) 

 

 
I.- LAN-ESPERIENTZIA  (*) Gehienez, 

12 puntu 

Egiaztagiriak 

Lanbide-moduluarekin lotutako lan-

esparruan aitortutako lanbide-jarduna 

(eskakizun gisa eskatutakotik gorakoa). 

 

Hilabete 

bakoitzeko 

0,10 puntu 

Lan-esperientzia egiaztatzeko, 

esperientzia eskuratu duen enpresaren 

ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta 

bertan berariaz adierazi beharko dira 

kontratuaren iraupena, egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. Norberaren 

konturako langileen kasuan, zergapekoen 

erroldako altaren ziurtagiria eskatuko da, 

gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin, 

bai eta jarduera esanguratsuenen 

interesdunaren aitorpena ere. 

 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 

Orokorrak emandako ziurtagiria (lan-

bizitza), zentroaren izena (enpresa) eta 

alta-aldiak jasotzen dituena. 

 

II.-PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 

(**) 
Gehienez, 3 

puntu 

Egiaztagiriak 

a) Bide-sentsibilizazioko eta -berreziketako 

ikastaroetako irakasleen eta prestatzaileen 

gaitasun-agiria. 

2 puntu Gaitasun-ziurtagiria. 

b) Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa 

izatea* 
1 puntu Ordainketa egin dela egiaztatzen duen 

titulua edo ziurtagiri akademiko ofiziala. 

 

Oharrak: 

(*) Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa 

Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren baldintza betetzeko, beharrezkoa da honako titulazio, ziurtagiri edo 

lan-esperientzia hauetakoren bat izatea: 

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta hizkuntza-eskola 

ofizialetako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen unibertsitate-masterraren titulu ofiziala. 

b) Espezializazio didaktikoko titulu profesionala, kualifikazio pedagogikoaren ziurtagiria edo gaitasun 

pedagogikoaren ziurtagiria, 2009ko urriaren 1a baino lehen lortua. 

c) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100.2 artikuluan eskatutako prestakuntza 

pedagogiko eta didaktikoaren baliokidea duela egiaztatzen duen ziurtagiri ofiziala, irailaren 23ko EDU/2645/2011 

Aginduan aurreikusitakoaren arabera. 

 

 

 

 

 


