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EBAZPENA, 2017ko AZAROAREN 10ekoa, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK 

KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA. HONEN BIDEZZ, PROZEDURA DEITZEN 

DA IRAKASLE ESPEZIALISTEN ZERRENDAK ERATZEKO, KIROL 

IRAKASKUNTZEN BLOKE ESPEZIFIKOEN MODULUAK IRAKASTEKO, 

HONAKO TITULU HAUETARAKO IRAKASKUNTZETAN: ESKAFANDRA 

AUTONOMOAREKIN KIROL-URPEKARITZAN KIROL-TEKNIKARIA ETA 

SALBAMENDU ETA SOROSPENEAN GOI-MAILAKO KIROL-TEKNIKARIA 

 

 
CPED KIROLENE kirol-irakaskuntzetako ikastetxe publikoa, Durangon (Bizkaia) 
dagoena, irakaskuntza horietako ikastetxe publiko bakarra da Euskal Autonomia 
Erkidegoan. 
 
Egun, irakasle espezialisten aldi baterako kontratazioa behar da, kirol irakaskuntzen 
bloke espezifikoen moduluak irakasteko, honako titulu hauetarako irakaskuntzetan: 
Eskafandra autonomoarekin kirol-urpekaritzan kirol-teknikaria eta Salbamendu eta 
sorospenean goi-mailako kirol-teknikaria. 
 
Halaber, aipatutako moduluak irakasteko etorkizunean egon daitezkeen beharrak 
baleude ere, behar horiek betetzeko zerrendak eratzea egoki dela kontuan hartu da. 
 
Honako artikulu hauetan ezarritakoaren arabera: Maiatzaren 3ko 2/2006 lege 
organikoak, Hezkuntzarenak, 98.2. artikuluan, erregimen bereziko kirol-irakaskuntzen 
antolamendu orokorra ezartzen duen 1363/2007 errege dekretuak 51.1.a) artikuluan, 
Eskafandra autonomoarekin kirol-urpekaritzan kirol-teknikaria titulua ezartzen duen 
eta haren gutxienezko irakaskuntzak finkatzen dituen 932/2010 errege dekretuak 27. 
Artikuluan; eta Salbamendu eta sorospenean goi-mailako kirol-teknikaria titulua 
ezartzen duen eta haren gutxienezko irakaskuntzak finkatzen dituen 879/2011 errege 
dekretuak 18 artikuluan xedatutakoaren arabera; eta apirilaren 11ko 79/2017 
dekretuak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, 
10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, 
 
 

EBAZTEN DUT 
 
 
Lehena.- Prozedura deitzea irakasle espezialisten zerrendak eratzeko, KIROLENE 
KIIP-n kirol irakaskuntzen bloke espezifikoaren moduluak irakasteko, Eskafandra 
autonomoarekin kirol-urpekaritzan kirol-teknikaria titulurako irakaskuntzan, eta kirol 
irakaskuntzen bloke espezifikoaren moduluak irakasteko, Salbamendu eta 
sorospenean goi-mailako kirol-teknikaria titulurako irakaskuntzan. 
 

Bigarrena.- Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute I. eta III. eranskinean 
adierazitako baldintzak betetzen dituzten lehiatzaileek. 
 
Hirugarrena.-  Lehiatzaileek eskaera aurkeztuko dute Zuzenean-en edo urriaren 1eko 
39/2015 legeak, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura 
Erkidearenak,16.4. artikuluan ezartzen dituen gainontzeko tokietan, lege horren 
laugarren xedapen iragankorrean zehaztutakoaren kalterik gabe; eskaerarekin batera, 
exijitutako baldintzak eta alegatutako merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa ere 
aurkeztuko dute (jatorrizko dokumentazioa edo behar bezala konpultsatua). 
 
Laugarrena.- Baldintzak eta merezimenduak bete beharko dira eskaerak aurkezteko 
epeak bukatzen duen datan. Eskaerarekin batera aurkezten ez diren merezimenduak 
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ez dira baloratuko, ezta eskaeran agertu arren behar bezala egiaztatzen ez direnak 
ere. 
 
Bosgarrena.- Eskaerak aurkezteko epea 2017ko azaroaren  13tik 17ra artekoa, biak 
barne, izango da. 
 
Seigarrena.- Lehiatzaileen merezimenduak puntuatuko dira II. eta IV. eranskinetan 
jasota agertzen den baremoaren arabera. 
 
Baldintzak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, ondorengo kideek osatutako 
batzorde bat osatuko da: 

 
- Ikastetxeen zuzendaria edo eskuordetzen duen pertsona. 

 
- CPED KIROLENE kirol-irakaskuntzetako ikastetxe publikoko zuzendaria edo 

eskuordetzen duen pertsona. 
 

- Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat; idazkari gisa ari izango 
da. 

 
Halaber, aholkulari teknikoak, deialdiari dagokion arloan adituak, izan ahal izango ditu 
Batzordeak. 
 
Zazpigarrena.- Alegatutako merezimenduak barematzeko fasera iristeko, I. eta/edo III. 
eranskinetan adierazitako baldintzak bete beharko dituzte lehiatzaileek. 
 
Zortzigarrena.- Puntuazioen guztizkoan berdinketak gertatuz gero, baremoaren atal 
bakoitzaren puntuazioari kasu eginez ebatziko dira, agertzen diren ordenaren arabera. 
 
Bederatzigarrena.-  Barematzea egin ondoren, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailaren web orrian, http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ 
honakoa emango da argitara: deialdiaren behin-behineko ebazpena, onartutako eta 
kanpoan utzitako lehiatzaileekin eta merezimenduen fasean onartutako lehiatzaileei 
emandako puntuazioarekin. Bost laneguneko epe bat irekiko da, erreklamazioak 
egiteko eta, behar izanez gero, aurkeztutako dokumentazioan dauden akatsak 
zuzentzeko. 
 
Hamargarrena.- Erreklamazioak aztertu ondoren, deialdi hau behin betikoz ebazteko 
proposamena, behin betiko aktarekin edo aktekin batera, Batzordeak bidaliko dio 
Langileak Kudeatzeko zuzendariari. 
 
Langileak Kudeatzeko zuzendariak emango du ebazpena onartutako (merezimenduen 
baremoan emandako puntuazioaren arabera ordenatuta) eta kanpoan utzitako 
lehiatzaileen behin betiko zerrenda argitara ematen duena. 
 
Ebazpena, barematzearekin batera, bederatzigarren oinarrian adierazitako web orrian 
emango da argitara. 
 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio behin betiko ebazpenaren kontra, hilabeteko epean, argitara eman eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. 
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Hamaikagarrena.- Onartutako lehiatzaile guztiek Kirol-urpekaritza eskafandra 
autonomoaren irakasle espezialista zerrendan edo Salbamendu eta sorospenaren 
irakasle espezialista zerrendan sartuko dira; merezimenduen baremoan lortutako 
puntuazioaren arabera ordenatuko dira. Irakasle espezialista zerrenda hauek CPED 
KIROLENE KIIP-n egon daitezkeen kontratazio beharrak beteko dituzte, kirol 
irakaskuntzen bloke espezifikoaren moduluak irakasteko, Eskafandra autonomoarekin 
kirol-urpekaritzan kirol-teknikaria titulurako irakaskuntzari, eta kirol irakaskuntzen bloke 
espezifikoaren moduluak irakasteko, Salbamendu eta sorospenean goi-mailako kirol-
teknikaria titulurako irakaskuntzari dagokionez. 
 
Deialdiak egiteko hurrenkera merezimenduen baremoan emandako puntuazioaren 
araberan ezarritakoa izango da. 
 
Hamabigarrena.- Irakasle espezialisten kontratazioak egingo dira lan-kontratu baten 
bidez, behar den denboran eta lanaldian, 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. 
 
 
 
 
 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 10a 
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KIROL IRAKASKUNTZAK ESKAFANDRA AUTONOMOAREKIN KIROL-
URPEKARITZAN KIROL-TEKNIKARIA TITULURAKO IRAKASKUNTZAN 

 

 
 I. ERANSKINA- BALDINTZAK 

 
1. Irakaskuntza-funtzio publikora sartzeko otsailaren 23ko 276/2007 errege 
dekretuak 12. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak betetzea: NANaren fotokopia 
eta funtzio publikoetan aritzetik kendu edo ezgaitu ez izanaren zina edo agindua 
aurkeztu beharko dira. 
 
2. Titulazioa: ondorengo baldintzetako bat betetzea: 

 
2.1.-  Titulazioa: Eskafandra autonomoarekin kirol-urpekaritzan kirol-teknikariaren 
titulua izatea.  
 
Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: tituluaren, edo titulua emateko eskubideak 
ordaindu izanaren agiriaren edo ordaindu izana jasota agertzen duen ziurtagiri 
akademiko ofizialaren fotokopia konpultsatua. Titulazioa atzerrian lortu bada, 
behar den homologazioa egiaztatu beharko da. 
 
2.2.-  Irakaskuntza-esperientzia: gutxienez egiaztatutako 50 ordu-irakaskuntza 
Eskafandra autonomoarekin kirol-urpekaritzako 1., 2. edo 3. mailako entrenatzaile- 
prestakuntzan, urriaren 24ko 1363/2007 errege dekretuaren bosgarren xedapen 
gehigarrian eta lehen xedapen iragankorrean adierazten diren prestakuntzetan. 
 
Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 
xedapen gehigarrian aipatzen diren prestakuntzen kasuan, esperientzia hori 
egiaztatzeko Espainiako Urpeko Jardueren Federazioak emango du irakaskuntza-
esperientzia egiaztatzeko ziurtagiria. Honako puntua hauek agertuko ditu: 
emandako arloak, emandako orduen kopurua, arloa/arloak eman zen/ziren 
ikasturtearen data eta Kirol Kontseilu Gorenak prestakuntza ezagutzeko ebazpena 
eman zuen data, BOEn argitara eman zen datarekin batera. 
 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen xedapen iragankorrean 
aipatzen diren prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen Autonomia 
Erkidegoko organo eskudunak emango du irakaskuntza-esperientziaren 
egiaztagiria,  puntu hauek agertuko dituena: arloak eta emandako orduen kopurua. 
 
2.3.- Kirol- eta lan-eremuko jarduera: 2 urte, gutxienez, kirol- eta lan-eremuko 
jardueretan ari izana, azken zikloaren gaitasun profesionalekin erlazionatuta. 
Jarduera hori eskaerak aurkezteko epeak bukatu baino lehenagoko 4 urteetan 
burututa. 
 
Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiria, honako puntu hauek espezifikoki agertuko dituena: kontratuaren 
iraupena, emandako jarduera eta jarduera hori egin den aldia. Beren konturako 
langileen kasuan, derrigorrean ordaindu beharreko zergen erroldan altan 
egotearen ziurtagiria exijitutako da (urte beteko antzinatasunarekin gutxienez), 
baita jarduera esanguratsuenak adierazteko interesatuaren aitorpen bat ere. 
 
Espainiako Urpeko Jardueren Federazioak kirol-esperientzia egiaztatzeko agiria 
emango du, puntu hauek agertuko dituena:  emandako jarduera eta jarduera hori 
egin den aldia. 
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(*) Lehiatzaile batek adierazitako baldintza bat baino gehiago betetzen badu, 
haietako bat joko da baldintzatzat, 2. atalean adierazitako lehentasun-ordenaren 
arabera, eta gainontzekoa edo gainontzekoak merezimendutzat joko da/dira. 

 
 
3. Irakaskuntzako HE2 edo baliokideren bat izatea (hizkuntzetarako 
erreferentziako marko komun bateratu europarraren C1 mailako euskararen ezagutza). 
(**) 
 
(**) Eskatutako hizkuntz eskakizuna egiaztatzen ez dutenek izango dute izena 
emateko aukera; baina baldintza hori betetzen duten lehiatzaileak egon ezean deituko 
zaie, bestela, ez. 

 
Irakaskuntzako HE2ren baliokide diren ondorengo tituluak dira baliagarri: 

• 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. 

 
 

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.  

 
Oharrak: 
1.-Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, behar den homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 
errege dekretuak xedatutakoaren arabera, edo trebakuntza profesional gisa ezagutu beharko dira, azaroaren 8ko 
1837/2008 errege dekretuak xedatutakoaren babesean. 
2.- Baldintzak egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den hizkuntza batean emandako dokumentazioarekin 
batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofizialak, zinpeko itzultzaile 
batek egindakoak edo tokian-tokiko kontsulatuak edo bulego diplomatikoak ontzat emandakoak, agertu beharko du. 
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II. ERANSKINA: GEHIENEZKO BAREMAZIOA: 20 puntu 

 
 

1.- Esperientzia (*) 4 puntura artekoa Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

1.1.-Irakaskuntza-esperientzia,   Eskafandra 

autonomoarekin kirol-urpekaritzako 1., 2. 

edo 3. Mailako entrenatzaile-prestakuntzan, 

urriaren 24ko 1363/2007 errege 

dekretuaren bosgarren xedapen gehigarrian 

eta lehen xedapen iragankorrean adierazten 

diren prestakuntzetan (baldintza gisa 

exijitutakotik haratago doana) 

 

 

0,10 puntu 10 orduko. 
1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 

gehigarrian aipatzen diren prestakuntzen kasuan, 

Espainiako  Urpeko jardueren Federazioak emango 

du irakaskuntza-esperientzia egiaztatzeko ziurtagiria, 

puntu hauek agertuko dituena: emandako arloak, 

emandako orduen kopurua, arloa /arloak eman zen 

/ziren ikasturtearen data eta Kirol Kontseilu Gorenak 

prestakuntza ezagutzeko ebazpena eman zuen data, 

BOEn argitara eman zen datarekin batera. 

 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzen 

kasuan, prestakuntzak baimendu zituen Autonomia 

Erkidegoko organo eskudunak emango du 

irakaskuntza-esperientziaren egiaztagiria,  puntu 

hauek agertuko dituena: arloak eta emandako 

orduen kopurua. 

 

1.2 Kirol- eta lan- jarduera: kirol- eta lan-

eremuko jardueretan ari izana, Kirol-

urpekaritza eskafandra autonomoko azken 

zikloaren gaitasun profesionalekin 

erlazionatuta. Jarduera hori eskaerak 

aurkezteko epeak bukatu baino lehenagoko 4 

urteetan  burututa (baldintza gisa 

exijitutakotik haratago doana) 

 

 

0,10 puntu 2 hilabeteko. 
Esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 

ziurtagiria, puntu hauek espezifikoki agertuko 

dituena: kontratuaren iraupena, emandako jarduera 

eta jarduera hori egin den aldia. Beren konturako 

langileen kasuan, derrigorrean ordaindu beharreko 

zergen erroldan altan egotearen ziurtagiria 

exijitutako da (urte beteko antzinatasunarekin 

gutxienez), baita jarduera esanguratsuenak 

adierazteko interesatuaren aitorpen bat ere. 

 
Espainiako  Urpeko Jardueren Federazioak Elkartuen 

Federazioak kirol-esperientzia egiaztatzeko agiria 

mango du, puntu hauek agertuko dituena:  

emandako jarduera eta jarduera hori egin den aldia. 

 

(*) 

□ Ondorio horietarako, 360 eguneko aldia joko da urtetzat, eta 30 egunekoa hilabetetzat.  

□ Denbora partzialeko  erregimenean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berberarekin barematuko dira. 

□ Aldi berean 1.1 eta 2.2 ataletan konputa daitezkeen merezimenduak badira, haietako lehenean konputatuko dira. 

 

2.- Prestakuntza akademikoa 3 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

2.1.- Ondorengo titulu espezifikoak izatea 

baloratuko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentziatua edo 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Gradua. 

2 puntu 

 

 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.2.- Beste Graduko titulu edo lizentziatura 

batzuengatik 

0,5 puntu 
Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.3.- Lehen zikloko titulazioak: 

Diplomatura, ingeniaritza tekniko, arkitektura 

tekniko edo legez baliokidetzat jotako titulu 

bakoitzeko eta lizentziatura, arkitektura edo 

ingeniaritza baten lehen zikloko 

ikasketengatik. 

0,25 puntu 

 

 

 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.4.-Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako masterraren titulu 

ofizialarengatik. 

0,10 puntu 
Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.5.- Kirol-irakaskuntzei lotutako ikasketetan 

doktorearen titulua izatea. 
0,20 puntu 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 
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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. 

3.- Kirol-ibilbidea 10 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

3.1.-Goi mailako edo Goi errendimenduko 

kirolariaren kalifikazioa izatea, orain edo 

lehenago, uztailaren 13ko 971/2007 Errege 

Dekretuak xedatutakoaren arabera. 

Puntu 1 
Organismo eskudunak emandako ziurtagiri 

gaurkotua, “Goi mailako” edo “Goi errendimenduko” 

kirolari kalifikazioa espresuki agertuko duena. 

3.2.- Kirol-urpekaritza eskafandra kirol-

txapelketa ofizialetan, autonomia mailan 

edo goragokoetan, parte hartzea, dagokion 

Federazioak selekzionatu izanagatik. 

0,25 puntu (txapelketa eta 

modalitateko) 

 

Dagokion Kirol Federazioaren ziurtagiria. 

3.3.- Kirol-urpekaritza eskafandra 

autonomoaren kirol-txapelketa ofizialetan, 

autonomia mailan edo goragokoetan, 

entrenatzaile gisa parte hartzea, dagokion 

Federazioak azken hamar urteetan 

selekzionatu izanagatik. 

0,25 puntu (txapelketa eta 

modalitateko) 

 

 

Dagokion Kirol Federazioak emandako ziurtagiria. 

4. Beste merezimendu batzuk 3 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

4.1.– Kirol-urpekaritza eskafandra 

autonomoa espezialitatean jasotako kirol-

irakaskuntzetako ikastaroak, gutxienez 20 

ordukoak eta azken hamar urteetan 

egindakoak, 

- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko 

Unibertsitateak edo Foru Aldundiek 

antolatuak. 

- Kirol-federazioek antolatuak. 

 (Gehienezko puntu 1) 

 

 

 

0,10, ikastaro bakoitzeko 

 

 

0,05 ikastaro bakoitzeko 

Adierazitako administrazioek edo dagozkien kirol-

federazioek emandako ziurtagiriak. 

4.2.–Kirol-eremuari lotutako sariak, nazio 

edo nazioarte mailako  txapelketetan Kirol-

urpekaritza eskafandra autonomoaren 

modalitatearekin erlazionatuta: 

- Lehen saria 

- Bigarrena 

- Hirugarren saria 

(Gehienezko2  puntuak) 

 

 

0,50 puntu 

0,25 puntu 

0,10 puntu 

Dagozkien egiaztagirien jatorrizkoa edo fotokopia 

konpultsatua. 
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Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
 

KIROL IRAKASKUNTZAK SALBAMENDU ETA SOROSPENEAN GOI-MAILAKO KIROL-

TEKNIKARIA TITULURAKO IRAKASKUNTZAN 

 

III. ERANSKINA- BALDINTZAK 
 

1. Irakaskuntza-funtzio publikora sartzeko otsailaren 23ko 276/2007 errege dekretuak 12. 
artikuluan ezarritako baldintza orokorrak betetzea: NANaren fotokopia eta funtzio 
publikoetan aritzetik kendu edo ezgaitu ez izanaren zina edo agindua aurkeztu beharko 
dira. 
 
 

2. Titulazioa: ondorengo baldintzetako bat betetzea: 
 
2.1.- Titulazioa: Salbamendu eta sorospenean goi-mailako kirol-teknikariaren 
titulua izatea.  
 
Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: tituluaren, edo titulua emateko eskubideak 
ordaindu izanaren agiriaren edo ordaindu izana jasota agertzen duen ziurtagiri 
akademiko ofizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Titulazioa 
atzerrian lortu bada, behar den homologazioa egiaztatu beharko da. 
 
2.2.- Irakaskuntza-esperientzia: gutxienez egiaztatutako 100 ordu-irakaskuntza 
Salbamendu eta sorospeneko 1., 2. edo 3. mailako entrenatzaile-prestakuntzan, 
urriaren 24ko 1363/2007 errege dekretuaren bosgarren xedapen gehigarrian eta 
lehen xedapen iragankorrean, eta abenduaren 19ko 1913/1997 errege 
dekretuaren lehen xedapen iragankorrean aipatutako prestakuntzetan. 
 

Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 
xedapen gehigarrian aipatzen diren prestakuntzen kasuan, esperientzia hori 
egiaztatzeko Espainiako Salbamendu eta sorospen  Federazioak emango du 
irakaskuntza-esperientzia egiaztatzeko ziurtagiria, puntu hauek agertuko dituena: 
emandako arloak, emandako orduen kopurua, arloa /arloak eman zen /ziren 
ikasturtearen data eta Kirol Kontseilu Gorenak prestakuntza ezagutzeko ebazpena 
eman zuen data, BOEn argitara eman zen datarekin batera. 
 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen xedapen iragankorrean 
aipatzen diren prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen Autonomia 
Erkidegoko organo eskudunak emango du irakaskuntza-esperientziaren 
egiaztagiria,  puntu hauek agertuko dituena: arloak eta emandako orduen kopurua. 
 
2.3.- Kirol- eta lan-eremuko jarduera: 2 urte, gutxienez, kirol- eta lan-eremuko 
jardueretan ari izana, goi zikloaren gaitasun profesionalekin erlazionatuta. 
Jarduera hori eskaerak aurkezteko epeak bukatu baino lehenagoko 4 urteetan 
egin behar da. 
 
Egiaztatzeko aurkeztu beharko da: esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiria, puntu hauek espezifikoki agertuko dituena: kontratuaren iraupena, 
emandako jarduera eta jarduera hori egin den aldia. Beren konturako langileen 
kasuan, derrigorrean ordaindu beharreko zergen erroldan altan egotearen 
ziurtagiria exijitutako da (urte beteko antzinatasunarekin gutxienez), baita jarduera 
esanguratsuenak adierazteko interesatuaren aitorpen bat ere. 
 
Espainiako Salbamendu eta Sorospen  Federazioak kirol-esperientzia 
egiaztatzeko agiria emango du, puntu hauek agertuko dituena:  emandako 
jarduera eta jarduera hori egin den aldia. 
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(*) Lehiatzaile batek adierazitako baldintza bat baino gehiago betetzen badu, 
haietako bat joko da baldintzatzat, 2. atalean adierazitako lehentasun-ordenaren 
arabera, eta gainontzekoa edo gainontzekoak merezimendutzat joko da /dira. 

 
 
3. Irakaskuntzako HE2 edo baliokideren bat izatea (hizkuntzetarako 
erreferentziako marko komun bateratu europarraren C1 mailako euskararen ezagutza) 
(**) 
 
(**) Eskatutako hizkuntz eskakizuna egiaztatzen ez dutenek izango dute izena 
emateko aukera; baina baldintza hori betetzen duten lehiatzaileak egon ezean deituko 
zaie, bestela, ez. 

 
Irakaskuntzako HE2ren baliokide diren ondorengo tituluak dira baliagarri : 

• 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. 

 
 

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.  

 
Oharrak: 
1.-Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, behar den homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 
errege dekretuak xedatutakoaren arabera, edo trebakuntza profesional gisa ezagutu beharko dira, azaroaren 8ko 
1837/2008 errege dekretuak xedatutakoaren babesean. 
2.- Baldintzak egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den hizkuntza batean emandako dokumentazioarekin 
batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofizialak, zinpeko itzultzaile 
batek egindakoak edo tokian-tokiko kontsulatuak edo bulego diplomatikoak ontzat emandakoak, agertu beharko du. 
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II. ERANSKINA: GEHIENEZKO BAREMAZIOA: 20 puntu 

 
 

1.- Esperientzia (*) 4 puntura artekoa Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

1.1.-Irakaskuntza-esperientzia, Salbamendu 

eta sorospeneko 1., 2. edo 3. mailako 

entrenatzaile-prestakuntzan, urriaren 24ko 

1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 

xedapen gehigarrian eta lehen xedapen 

iragankorrean eta abenduaren 19ko 

1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren 

prestakuntzetan (baldintza gisa exijitutakotik 

haratago doana) 

 

 

0,10 puntu 10 orduko. 
1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 

gehigarrian aipatzen diren prestakuntzen kasuan, 

Espainiako Salbamendu eta sorospen Federazioak 

emango du irakaskuntza-esperientzia egiaztatzeko 

ziurtagiria, puntu hauek agertuko dituena: emandako 

arloak, emandako orduen kopurua, arloa /arloak 

eman zen /ziren ikasturtearen data eta Kirol Kontseilu 

Gorenak prestakuntza ezagutzeko ebazpena eman 

zuen data, BOEn argitara eman zen datarekin batera. 

 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzen 

kasuan, prestakuntzak baimendu zituen Autonomia 

Erkidegoko organo eskudunak emango du 

irakaskuntza-esperientziaren egiaztagiria,  puntu 

hauek agertuko dituena: arloak eta emandako 

orduen kopurua. 

 

1.2 Kirol- eta lan- jarduera: kirol- eta lan-

eremuko jardueretan ari izana, goi zikloaren 

gaitasun profesionalei erlazionatuta, 

salbamendu eta sorospenean; jarduera hori 

eskaerak aurkezteko epea bukatu baino 

aurreko 4 urteetan burututa (baldintza gisa 

exijitutakotik haratago doana) 

 

 

0,10 puntu 2 hilabeteko. 
Esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 

ziurtagiria, puntu hauek espezifikoki agertuko 

dituena: kontratuaren iraupena, emandako jarduera 

eta jarduera hori egin den aldia. Beren konturako 

langileen kasuan, derrigorrean ordaindu beharreko 

zergen erroldan altan egotearen ziurtagiria 

exijitutako da (urte beteko antzinatasunarekin 

gutxienez), baita jarduera esanguratsuenak 

adierazteko interesatuaren aitorpen bat ere. 

 
Espainiako Salbamendu eta sorospen Federazioak 

kirol-esperientzia egiaztatzeko agiria mango du, 

puntu hauek agertuko dituena:  emandako jarduera 

eta jarduera hori egin den aldia. 

 

(*) 

□ Ondorio horietarako, 360 eguneko aldia joko da urtetzat, eta 30 egunekoa hilabetetzat.  

□ Denbora partzialeko  erregimenean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berberarekin barematuko dira. 

□ Aldi berean 1.1 eta 2.2 ataletan konputa daitezkeen merezimenduak badira, haietako lehenean konputatuko dira. 

 

2.- Prestakuntza akademikoa 3 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

2.1.- Ondorengo titulu espezifikoak izatea 

baloratuko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentziatua edo 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Gradua. 

2 puntu 

 

 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.2.- Beste Graduko titulu edo lizentziatura 

batzuengatik 

0,5 puntu 
Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.3.- Lehen zikloko titulazioak: 

Diplomatura, ingeniaritza tekniko, arkitektura 

tekniko edo legez baliokidetzat jotako titulu 

bakoitzeko eta lizentziatura, arkitektura edo 

ingeniaritza baten lehen zikloko 

ikasketengatik. 

0,25 puntu 

 

 

 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.4.-Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako masterraren titulu 

ofizialarengatik. 

0,10 puntu 
Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 

2.5.- Kirol-irakaskuntzei lotutako ikasketetan 

doktorearen titulua izatea. 
0,20 puntu 

Tituluaren edo titulu horren eskubideak ordaindu 

izana agertzen duen ziurtagiri akademiko ofizialaren 

fotokopia konpultsatua. 
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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. 

 
 

 
 

3.- Kirol-ibilbidea 10 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

3.1.-Goi mailako edo Goi errendimenduko 

kirolariaren kalifikazioa izatea, orain edo 

lehenago, uztailaren 13ko 971/2007 Errege 

Dekretuak xedatutakoaren arabera. 

Puntu 1 
Organismo eskudunak emandako ziurtagiri 

gaurkotua, “Goi mailako” edo “Goi errendimenduko” 

kirolari kalifikazioa espresuki agertuko duena. 

3.2.-   Salbamendu eta sorospenean kirol-

txapelketa ofizialetan, autonomia mailan edo 

goragokoetan, parte hartzea, dagokion 

Federazioak selekzionatu izanagatik. 

0,25 puntu (txapelketa eta 

modalitateko) 

 

Dagokion Kirol Federazioaren ziurtagiria. 

3.3.-  Salbamendu eta sorospenean  kirol-

txapelketa ofizialetan, autonomia mailan edo 

goragokoetan, entrenatzaile gisa parte 

hartzea, dagokion Federazioak azken hamar 

urteetan selekzionatu izanagatik. 

0,25 puntu (txapelketa eta 

modalitateko) 

 

 

Dagokion Kirol Federazioak emandako ziurtagiria. 

4. Beste merezimendu batzuk 3 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

4.1.–  Salbamendu eta sorospenean 

espezialitatean jasotako kirol-

irakaskuntzetako ikastaroak, gutxienez 20 

ordukoak eta azken hamar urteetan 

egindakoak, 

- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko 

Unibertsitateak edo Foru Aldundiek 

antolatuak. 

- Kirol-federazioek antolatuak. 

 (Gehienezko puntu 1) 

 

0,10, ikastaro bakoitzeko 

 

 

0,05 ikastaro bakoitzeko 

Adierazitako administrazioek edo dagozkien kirol-

federazioek emandako ziurtagiriak. 

4.2.–Kirol-eremuari lotutako sariak, nazio edo 

nazioarte mailako Salbamendu eta 

sorospenean  modalitateko txapelketetan: 

- Lehen saria 

- Bigarrena 

- Hirugarren saria 

(Gehienezko2  puntuak) 

 

 

0,50 puntu 

0,25 puntu 

0,10 puntu 

Dagozkien egiaztagirien jatorrizkoa edo fotokopia 

konpultsatua. 


