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EBAZPENA, 2014ko MARTXOAREN 5ekoa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA, 
HORREN BIDEZ, ORDEZPENETARAKO IZANGAIEN ZERRENDAK IREKITZEN 
DIRA ONDOKO PLAZETAN: "ITSASERTZEKO ARRANTZA" ETA "ALTURAKO 
ETA ALTURA HANDIKO ARRANTZA" MODULUAK EMATEKO IRAKASLE 
ESPEZIALISTAK 

 
"Blas de Lezo" Pasaiako Itsas Arrantza BHI  eta Bermeoko nautika eta 

arrantzako lanbide heziketako eskola BHIk hauexek eskaintzen dituzte: "Nabigazioko 
eta itsasertzeko arrantzako teknikaria"erdi mailako heziketa zikloa  eta "Itsas garraioko 
eta alturako arrantzako goi mailako teknikaria" goi mailako heziketa zikloa .  

 
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 95.2. 

artikuluan xedaturikoaren arabera, salbuespen moduan, jarduera lan-eremuan 
garatzen duten eta nahitaez tituludunak izan behar ez duten profesionalak hartu ahal 
izango dira modulu edo jakintzagai jakin batzuetarako, irakasle espezialista gisa, 
pertsona horien kualifikazioa eta hezkuntza-sistemaren premiak kontuan hartuta. 

 
Horren arabera, betiere Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 

egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen irailaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 
10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, honako hau  
 

EBAZTEN DUT 
 
Lehenengoa.- Ordezpenetarako izangaien zerrendak irekitzea. Plazak: irakasle-
espezialista "Itsasertzeko arrantza" eta "Alturako eta altura handiko arrantza" 
moduluak emateko, "Blas de Lezo" Pasaiako Itsas Arrantza BHI  eta Bermeoko nautika 
eta arrantzako lanbide heziketako eskola BHIn.  
 
Bigarrena.- Plazetarako beharrezko gaitasun profila ebazpen honen I. eranskinean 
dago.  
 

Deialdi honetan, II. eranskinean aipatzen diren baldintzak betetzen dituzten 
hautagai guztiek parte hartu ahal izango dute. 
 
Hirugarrena.- Hautagaiek Hezkuntzako lurralde ordezkaritzetan zein Zuzenean 
zerbitzuan eskabideak aurkeztu beharko dituzte, edo Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 
(urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuak) bere 38.4. artikuluan aipatutako edozein 
erregistrotan. Eskabidearekin batera, eskatutako baldintzak betetzen dituzten agiriak 
aurkeztu beharko dituzte, bai eta alegatzen diren merezimenduak egiaztatzeko agiriak 
ere (jatorrizko dokumentazioa edo behar bezala konpultsatua); horrekin batera, funtzio 
publikoak egikaritzeko ezgaitu edo bereizi ez dutela zin egin beharko du. 
 
Laugarrena.- Bakarrik baloratuko dira eskaerarekin batera aurkezten diren merituak, 
eta aurkeztuta ere, behar bezala egiaztatzen direnak. 
 
Bosgarrena.- Eskaerak eta dagokion dokumentazioa aurkezteko epea 2014ko 
martxoaren 10etik 14a artekoa da, biak barne.  
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Seigarrena.- Hautagaien merezimenduak deialdi honetako III. eranskinean jasotako 
baremoaren arabera puntuatuko dira.  
 

Baldintzak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, batzorde bat osatuko 
da; ondorengo kideak izango ditu: 

 
- Lanbide Heziketako zuzendariak edo hark ordezkari izendatzen duenak. 

 
- "Blas de Lezo" Pasaiako Itsas Arrantza BHIko zuzendariak edo hark ordezkari 
izendatzen duenak. 
 
- Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari batek; idazkari lanak egingo 
ditu. 

 
Esandakoez gainera, batzordeak aholkulari teknikari baten laguntza (deialdiko 

plazaren arloan aditua dena) jaso ahal izango du.  
 
Zazpigarrena.- Aurkeztu diren merezimenduak barematzeko aldira pasatu ahal 
izateko, hautagaiek I. eranskinean aipatzen diren baldintzak bete beharko dituzte. 

 
Zortzigarrena.- Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko 
da, hurrenez hurren: baremoaren atal bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuz eta 
atalek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz. 
 
Bederatzigarrena.- Merezimenduak barematu eta gero, deialdiaren behin-behineko 
ebazpena jarriko da jendaurrean, Hezkuntzako lurralde ordezkaritzetako iragarki-
oholetan eta Eusko Jaurlaritzako  Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 
web orrian, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net; bertan, onartutakoen, 
baztertutakoen eta hautagaiei emandako puntuazioa jasoko da, eta erreklamazioak 
egiteko epea bost egun baliodunekoa egongo da.  
 
Hamargarrena.- Aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, batzordeak Langileak 
Kudeatzeko zuzendariari helaraziko dio deialdi honen behin betiko ebazpenari buruzko 
proposamena. Horrekin batera, honako hauek ere helaraziko dizkio: behin betiko akta 
edo aktak, hautagai bakoitzaren merezimenduei emandako balorazioak jasotzen 
dituena. 
 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena emango du onartutakoen 
(emandako puntuazioaren araberako hurrenkeran) eta baztertutakoen behin betiko 
zerrenda argitaratuko duena; Hezkuntzako lurralde ordezkaritzetako iragarki-oholetan 
eta bere web orrian argitaratuko da.  

 
Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 

zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko 
epean.  
 
Hamaikagarrena.- Ebazpen honek arautzen ez duenari dagokionez, prozedura 
mailako aplikazio  osagarri gisa Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, urtarrilaren 13ko 
4/1999 Legeak aldatua, erabiliko da. 
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ERREKURTSOAK 

 
Ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio 

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu 
eta biharamunetik aurrera, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, urtarrilaren 
13ko 4/1999 Legeak aldatu zuenaren, 114. artikuluan eta hurrengoetan 
xedatutakoaren arabera.  
 

 
 
 
 
 
 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoaren 5a. 
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I. ERANSKINA 

 
GAITASUNEN PROFILA: 

 
 
EZAGUERAK 
 
 
"Itsasertzeko arrantza" modulua  
 
 Arrantzarako arteak muntatzeko eta arrantza aparailuak tresnatzeko teknikak 

erabiltzea, harrapaketa mota eta segurtasun baldintzak kontuan izanik.   
 Arrantza arteak eta aparailuak mantentzea, matxurak antzemanez, materialak 

hautatuz eta ekipamenduen eraginkortasuna segurtasunez berreskuratzeko 
teknikak aplikatuz.  

 Txikotekin eta kableekin eragiketak egitea, zeinak maniobrei eta arrantzari lotuta 
daudenak, aplikazioak azalduz eta teknikak eraginkortasunez eta segurtasunez 
aplikatuz. 

 Txontxorroa antzematea eta ekipamendu elektronikoetatik eta arrantzarako 
gainerako laguntzetatik lortutako informazioa interpretatzea; bai eta ezaugarriak 
baloratu ere.  

 Arrantza maniobrak antolatu eta egin praktika itsasontzian edo arrantza 
simulagailuan, harrapaketa sistemari lotutako teknikak erabiliz eta lan baldintzak 
defendatuz, atarramendurik onena lortzeko segurtasun baldintzetan.   

 Lehengaia manipulatu eta prozesatzeko eragiketak antolatzea, erabili beharreko 
teknikak hautatuz eta higiene eta osasun eta kalitate arauak aplikatuz.  

 Harrapaketa landu, kontserbatu, ontziratu eta zamatzeko eragiketak zehaztea, 
higiene eta osasun arauak egiaztatuz eta erabiliko diren teknikak eta sistemak 
hautatuz.  

 Erauzte atarramentua baloratzea, arrantza-tokiaren baldintzak kontuan izanik eta 
kontserbazioa mantentzeko arrantza arauak aintzat harturik.  

 Lan arriskuen prebentzioko arauak bete eta betearaztea arrantza eragiketan, loturiko 
arriskuak identifikatuz eta arrisku horiek prebenitzeko neurriak aplikatuz, indarrean 
dagoen araudiaren arabera.  

 
 
 
"Alturako eta altura handiko arrantza" modulua  

 
 Alturako eta altura handiko nabigazioko itsasontziaren instalazio energetikoak 

ezaugarritzea, elementu nagusiak identifikatuz eta funtzioak deskribatuz.  
 Marea planifikatzea, aldagai nagusienak aztertuz eta beharrizanak kontuan izanik.   
 Arrantzarako arteak eta arrantza aparailuak tresnatzea betearazi eta egiaztatzea, 

funtzioak eta arrantza mota lotuz eta planoak kontuan izanik muntatze teknikak 
aplikatuz.  

 Arrantza arteen eta aparailuen konponketa betearazi eta egiaztatzea, kalteak eta 
arazoak baloratuz eta teknika tradizionalak segurtasun eta eraginkortasunez 
aplikatuz.  
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 Gerta litezkeen harrapaketen interpretazio eta jarraipenerako teknikak aplikatzea, 
ekipo elektronikoen aplikazioak eta arrantzarako gainerako laguntzak erabiliz eta 
txontxorroaren posizioa, norabidea, abiadura, sakonera eta dentsitatea kontrolatuz.  

 Arrantza maniobrak segurtasun eta eraginkortasunez betearazi eta halaxe egiten 
direla egiaztatu, itsasontziaren ezaugarriak, erauzte modalitatea eta harrapatuko 
den espeziea kontuan izanik, arrantza eremuaren egoera aintzat harturik, 
simulagailuak edota benetako ontzi handiak erabiliz.  

 Arrantza tokiaren atarramentua baloratzea, histogramak aztertuz eta arrantza 
arduratsuaren printzipioak kontuan izanik.  

 Laneko arriskuak detektatzea arrantza eragiketan, egoera kritikoetan gertatutako 
istripuak aztertuz eta arriskuak desagerrarazi edo gutxitzeko bete behar diren 
arauak identifikatuz.  

 
 
 
 
 
 
 

GAITASUNAK 
 
 
"Itsasertzeko arrantza" modulua  
 
 Arrantzarako arteak muntatzeko eta arrantza aparailuak tresnatzeko teknikak 

erabiltzea.   
 Arrantzan egiteko artea eta aparailuak mantentzea.  
 Txikotekin eta kableekin eragiketak egitea, zeinak maniobrei eta arrantzari lotuta 

daudenak.   
 Txontxorroa antzematea.   
 Arrantza maniobrak. 
 Lehengaia manipulatu eta prozesatzeko eragiketak antolatzea.   
 Harrapaketa landu, kontserbatu, ontziratu eta zamatzeko eragiketak zehaztea.  
 Erauzte atarramentua baloratzea.   
 Lan arriskuen prebentzioko arauak ezagutzea eta betearaztea arrantza 

eragiketetan.  
 
 
 

"Alturako eta altura handiko arrantza" modulua  
 

 Instalazio energetikoak ezaugarritzea.  
 Marea planifikatzea.  
 Arteen eta aparailuen muntaketa betearaztea eta egiaztatzea.  
 Arrantzako arteen eta aparailuen konponketa betearaztea eta gainbegiratzea.  
 Arrantza maniobrak betearazi eta gainbegiratzea.  
 Harrapaketak identifikatu eta prozesatzeko eragiketak ezaugarritzea.  
 Arrantza tokien atarramentua baloratzea.  

 
 



 
 
 
 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

II. ERANSKINA 
 
 

ESKAKIZUNAK 
 
 

- Ondoko lanbide titulazio hauetakoren bat edukitzea: 
 

■ Arrantzako kapitain 
■ Alturako arrantza-patroi (aginte baimenarik gabe) 
■ Alturako patroi (arrantza) (aginte baimenarik gabe) 

 
 

- 1. HE edo baliokidea (*) izatea   
 
 
(*): Zerrenda honetara apuntatu daitezke hizkuntza eskakizuna egiaztatuta ez 

dutenak; horiei bakarrik deituko zaie betekizuna duen izangairik ez badago. 
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III. ERANSKINA 
 
 

BAREMOA: GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 17 PUNTU 
 
 
 

LAN-ESPERIENTZIA (4 puntu gehienez) 
 
Nabigazio eta arrantzarekin zerikusia duten 
arloetan lan esperientzia izatea (II. Eranskinean 
adierazten diren titulazioetariko bat lortzeko 
beharrezkoa gainditzen duena) 
 
 

  
 
0,5 puntu urteko 

  
Enpresaren 
egiaztagiria eta Gizarte 
Segurantzaren lan-
bizitzaren agiria 
 
 

IRAKASKUNTZAKO MERITUAK (4 puntu gehienez) 

Nabigazio eta arrantzarekin zerikusia duten 
arloetan irakaskuntzako esperientzia izatea   

  
 
 
0,5 puntu urteko 

 
Ikastetxearen 
zuzendariaren 
egiaztagiria eta Gizarte 
Segurantzaren lan-
bizitzaren agiria 
 

TITULUAK (1 puntu, gehienez ere) 
 
Lizentziatura:  
Biologia 
Itsasoaren Zientziak 
Itsasontzi Makinak  
Nautika eta Itsas Garraioa  
 
Itsas eta ozeano ingeniaritza   
 
 
Diplomatura: 
Itsasontzi Makinak  
Itsas Nabigazioa  
 
Itsas ingeniaritza teknikoa, espezialitatea:  
Ontziko propultsioa eta zerbitzuak   
Itsasoko azpiegiturak  
 
 
Goi-mailako teknikaria edo baliokidea: 
- Itsas eta arrantza lanbide-alorra  
 
 
 
Unibertsitateko Titulu Ofizialen Katalogoan 
aurrekoen baliokideak diren tituluak.  
Halaber, kasuan kasuko alorretako gradu 
titulazio berriak onartuko dira.  
 
 
 
 

 
puntu 1 titulazioko 
 
 
 
 
 
 
 
0,75 puntu titulazioko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 puntu titulazioko 

 
Titulua 
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EUSKARA (1,5 puntu, gehienez ere)  
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren C1 maila 
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren C-2 maila 
 
(Maila handiena  duen aurkeztutako ziurtagiria 
baina ez da kontuan hartuko). 
 

 
1,25 puntu 
 
 
1,50 puntu 

 
 
Dagozkion titulu edota 
egiaztagiria 
 

INGELESA (1,5 puntu, gehienez ere) 
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren B-1 maila 
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren B-2 maila 
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren C1 maila 
 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru 
Bateratuaren C2 maila 
 
(Maila handiena  duen aurkeztutako ziurtagiria 
baina ez da kontuan hartuko).  
 

 
0,75 puntu 
 
 
puntu 1 
 
 
1,25 puntu 
 
 
1,50 puntu 
 

 
 
Dagozkion titulu edota 
egiaztagiria 
 

PRESTAKUNTZA (3 puntu gehienez) 
 
Nabigazio eta arrantza arloan jasotako 
prestakuntza:  
- 20 eta 70 ordu bitarteko ikastaroko. 
- 71 ordu edo gehiagoko ikastaroko. 
 
 

 
 
 

0,10 puntu 
0,20 puntu 
 

Dagozkion titulu edo 
egiaztagiriak 

 
Nabigazio eta arrantza arloan emandako 
prestakuntza: 
- 20 eta 70 ordu bitarteko ikastaroko.  
- 71 ordu edo gehiagoko ikastaroko.  
 
 

 
 
 

0,20 puntu 
0,40 puntu 

 
Egiaztagiria 

PROIEKTUAK (2 puntu, gehienez ere) 
 
Nabigazio eta arrantza arloarekin zerikusia 
duten proiektuetan parte hartu izana   
 
 

  
 0,50 puntu 
proiektuko 

 
Egiaztagiria 

 
 
 


