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EBAZPENA, 2019KO URTARRILAREN 18KOA, HEZKUNTZA SAILEKO 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA, ZEINAREN BIDEZ DEI EGITEN 
BAITA IRAKASLE ESPEZIALISTEN ZERRENDA BATZUK ERATZEKO 
PROZEDURARAKO; HAIN ZUZEN ERE, PIRAGUISMO KIROL-MODALITATEAREN 
BLOKE BEREZIEN PRESTAKUNTZA-MODULUAK IRAKASTEKO.  
 
KIROLENE KIIP kirol-irakaskuntzen ikastetxe publikoa (Durango-Bizkaia) kirol-
irakaskuntzen ikastetxe publiko bakarra da Euskal Autonomia Erkidegoan.  
 

Gaur egun, aldi baterako kontratatu behar dira irakasle espezialistak, piraguismo 
modalitateko kirol-irakaskuntzen bi espezialitate hauen bloke berezietako 
prestakuntza-moduluak irakasteko: Ur Amiletako Piraguismoa eta Ur Amiletako 
Aisialdiko Piraguismo Gidaria. 
 
Era berean, etorkizunean Ur Bareetako Piraguismoaren espezialitatearen bloke 
bereziaren moduluak emateko beharrizanak egongo direla aurreikusten denez, egoki 
irizten zaio behar horiei erantzungo dien zerrenda bat eratzeari. 
 
 

Honako artikulu hauetan ezarritakoa hartzen da aintzat: 98.2 artikulua, Hezkuntzari 
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoarena; 51.1.a) artikulua, Araubide 
bereziko kirol irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzeko 1363/2007 Errege 
Dekretuarena; 2. eta 3. artikuluak, ekainaren 12ko 91/2018 Dekretuarenak (Irakasle 
espezialista eta adituak kontratatzekoa Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena 
duen sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetarako); 35.2 
artikulua, urriaren 30eko 981/2015 Errege Dekretuarena (Ur-amiletako Kanoako kirol-
teknikariaren, Ur Bareetako Kanoako kirol-teknikariaren eta Aisialdiko Kanoako kirol-
teknikariaren ─Ur-amiletako gidariaren─ tituluak ezartzen dituena eta oinarrizko 
curriculuma eta sarrera-eskakizunak onartzen dituena); 20.2 artikulua, urriaren 30eko 
983/2015 Errege Dekretuarena (Ur-amiletako Kanoako goi-mailako kirol-teknikariaren 
eta Ur Bareetako Kanoako goi-mailako kirol-teknikariaren tituluak ezartzen dituena eta 
oinarrizko curriculuma eta sarrera-eskakizunak onartzen dituena). Kontuan hartzen da, 
orobat, zer xedatu duen 10. artikuluak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen duen 2017ko apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuarenak. 
 

EBAZTEN DUT 
 
Lehenengoa.-  Dei egitea irakasle espezialisten zerrenda batzuk eratzeko 
prozedurarako; hain zuzen ere, KIROLENE KIIP ikastetxean Piraguismo 
modalitatearen kirol-irakaskuntzen bloke berezietako prestakuntza-moduluak 
irakasteko. 
 
Bigarrena.- Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute I. eranskinean aipatzen diren 
baldintzak betetzen dituzten izangai guztiek. 
 
Hirugarrena.- Eratzen diren zerrendak izangaien merezimenduen arabera antolatuko 
dira, II. eranskinean jaso denaren arabera. 
 
Berdinketarik gertatuz gero aurkeztutako merezimenduen arabera esleitutako 
puntuazioaren guztizkoan, honela ebatziko da, hurrenez hurren: baremoaren apartatu 
bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuta, apartatuok baremoan duten hurrenkeraren 
arabera. 
 
Berdinketak jarraitzen badu, alfabetikoki ordenatuko dira pertsonak, abizenen eta 
izenen arabera, «V» letratik hasita, hala baitakar Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 
2018ko otsailaren 19ko Ebazpenak, zeinaren bidez argitara ematen baita 2018-2019 
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ikasturtean ordezkogaiak kudeatzeko prozesuan -baita urtean zehar deitzen den 
edozein hautatze-prozesutan ere- alfabeto-hurrenkera zehaztuko duen letraren 
zozketaren emaitza. 
 
Laugarrena.- Alegatutako merezimenduak barematzeko aldira pasatu ahal izateko, I. 
eranskinean aipatzen diren baldintzak bete beharko dituzte izangaiek. 
 
Bosgarrena.- Izangaiek Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dute eskabidea, edo 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan aurreikusten diren gainerako lekuetan, eskatzen diren 
betekizunak eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen duten dokumentuekin batera 
(jatorrizko dokumentuak edo behar bezala konpultsatutako fotokopiak). 
 
Hauxe da eskabideak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 21etik 25era, bi egunak 
barne. 
 
Seigarrena.- Eskakizunak eta merezimenduak beteta egon beharko dira eskabideak 
aurkezteko epea amaitzen denerako. Ez dira baloratuko eskabidearekin batera 
aurkeztu ez diren merezimenduak, ezta eskabidean jaso arren behar bezala egiaztatu 
ez direnak ere. 
 
Zazpigarrena.- Betekizunak edo eskakizunak aztertzeko eta merezimenduak 
baloratzeko, batzorde bat sortuko da, zeina kide hauek osatuko baitute: 

 
- Hezkuntza Saileko Ikastetxe zuzendaria edo hark izendatutako ordezkoa. 
- KIROLENE KIIP kirol-irakaskuntzen ikastetxe publikoko zuzendaria edo hark 

izendatutako ordezkoa. 
- Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, idazkari-lanak egingo 

dituena. 
 

Esandakoez gainera, batzordeak aholkulari tekniko baten laguntza jaso ahal izango du, 
deialdiko arloan aditua dena.  
 
Zortzigarrena.- Eskakizunen egiaztapena aztertu eta merezimenduen baremazioa 
egin ondoren, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez, onartutakoen 
behin-behineko zerrendak argitaratuko dira, merezimenduen fasean emandako 
puntuazioaren arabera ordenatuak, eta izangai bakoitzak egiaztatutako euskararen 
hezkuntzako hizkuntza-eskakizuna adieraziko da. Era berean, baztertutako pertsonen 
behin-behineko zerrendak argitaratuko dira, baztertzeko motiboa adierazita. Zerrenda 
horiek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren webgunean ikus daitezke: 
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/. Ebazpen horren aurkako 
erreklamazioak aurkeztu ahalko dira, bost egun balioduneko epean, eta, hala 
badagokio, aurkeztutako dokumentazioan dauden akatsak zuzendu. 
 
Hiru zerrenda bereizi eratuko dira: 
 

1) Ur Amiletako Aisialdiko Piraguismo Gidariaren espezialitatea. 
2) Ur Amiletako Piraguismoaren espezialitatea. 
3) Ur Bareetako Piraguismoaren espezialitatea. 

 
Bederatzigarrena.- Aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, batzordeak 
Langileen Kudeaketarako zuzendariari helaraziko dio deialdi honen behin betiko 
ebazpenaren proposamena, eta, horrekin batera, behin betiko akta edo aktak. 
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Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena emango du; horren bidez, jendaurrean 
jarriko dira onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak, emandako puntuazioaren 
arabera antolatuta, eta webgune horretan argitaratuko dira. 
 
Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko 
epean.  
 
Hamargarrena.- Onartuta daudenak, piraguismoaren espezialitateetako tituluak 
eskuratzeko kirol-irakaskuntzen bloke berezietako moduluak emateko irakasle 
espezialisten zerrendetan sartuko dira, hirugarren oinarrian aipatzen den moduan 
antolatuta. Irakasle espezialisten zerrenda horien bidez, aurre egingo zaie KIROLENE 
KIIP ikastetxeko kontratazio-beharrei, aurretik azaldu diren kirol-irakaskuntzetan.  
 
Hamaikagarrena.- Zerrenda bakoitzaren deiak egiteko, merezimenduen baremoan 
emandako puntuazioaren arabera ezarritako hurrenkera hartuko da kontuan, eta bete 
beharreko plazaren arabera egiaztatu beharreko euskararen hezkuntzako hizkuntza-
eskakizuna hartuko da aintzat. 
 
Ur Amiletako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren eta Ur Amiletako 
Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren bloke berezian moduluak 
emateko beharra badago, dagokion zerrendan bi modulu horiek emateko gaikuntza 
duten pertsonei deituko zaie. 
   
Gauza bera egingo da Ur Bareetako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren eta 
Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren bloke berezian 
moduluak emateko izangaiak behar badira. 
 
Hamabigarrena.- Irakasle espezialistak aldi baterako kontratatuko dira, lanaldi osoz 
edo partzialez, hezkuntza-premien arabera; eta lan-zuzenbidearen araubidea erabiliko 
da horretarako. 
  
Hamahirugarrena.- Prozedurari dagokionez agindu honetan arautu gabeko kasuetan, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legeak ezarritakoa aplikatuko da. 
 

ERREKURTSOAK 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, ebazpen honen 
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen 
sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen 
hasita.  
 

 
JON AGIRRE HUERGA 

 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 18  
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UR AMILETAKO AISIALDIKO PIRAGUISMO GIDARIAREN ESPEZIALITATE-
TITULUA ESKURATZEKO KIROL-IRAKASKUNTZAK 

 
I. ERANSKINA 
BALDINTZAK 

 
1. Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak 
betetzea. Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluak ezartzen ditu 
baldintza horiek (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan 
aipatzen diren irakasle kidegoetan sartu, bertara igo eta espezialitate berriak 
eskuratzeko Erregelamendua onetsi ditu errege-dekretu horren), kontuan hartuta, baita 
ere, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 57. artikuluko 2., 3. eta 
4. apartatuek ezartzen dutena. NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai eta 
eginkizun publikoak betetzetik kenduta edo eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta ez 
egotea adierazteko zina edo promesa ere. 
 
2. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

2.1. Titulazioa: Ur Amiletako Aisialdiko Piraguismo Gidariaren kirol-teknikariaren 
titulua izatea. 
 
Hura egiaztatzeko, tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura emateko 
eskubideen ordainagiriaren edo ordainketa egin izanaren egiaztagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Atzerrian lortu diren 
titulazioen kasuan, dagokion homologazioa egiaztatu beharko da. 
 
2.2. Irakaskuntzako esperientzia: Gutxienez irakaskuntzako 100 ordu egiaztatu 
gidarien prestakuntzan, ur amiletako aisialdiko piraguismo gidariaren 2. mailan, 
urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak eta 
lehenengo xedapen iragankorrak eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege 
Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak aipatzen dituzten prestakuntzetan. 
 
Hura egiaztatzeko, 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak 
aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, Piraguismoaren Espainiako Errege 
Federazioak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango du eta, bertan, 
honako hauek ageriko dira: emandako irakasgaiak, emandako ordu kopurua, 
irakasgaia edo irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren eta Kirolen Goi Kontseiluak 
prestakuntza aitortzeko emandako ebazpenaren data eta Estatuko Aldizkari 
Ofizialeko argitalpen-data. 
 
1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen xedapen iragankorrek aipatzen 
dituzten prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-
erkidegoko organo eskudunak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria 
emango du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko dira. 
 
2.3.- Kirol- eta lan-eremuko jarduera: gutxienez 2 urte ur amiletako aisialdiko 
piraguismo gidariaren erdi-mailako graduko azken zikloko lanbide-gaitasunekin 
zerikusia duen kirol- eta lan-jardunean, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurre-
aurreko 4 urtean. 
 
Hura egiaztatzeko, honako hauek aurkeztu beharko dira: esperientzia zer 
enpresatan lortu den, haren ziurtagiri bat, datu hauek berariaz jasota: kontratuaren 
iraupena, egindako jarduera eta jarduera horretan emandako denbora. Beren 
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kontura lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko altaren ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute, gutxienez urtebeteko aintzanatasunekoa, baita 
interesatuaren deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen gainekoa. 
 
Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-esperientziaren ziurtagiria 
emango du, bertan jasota garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz egin 
den.  
 
(*) Izangai batek aipatzen diren baldintzetako bat baino gehiago betetzen badu, 
horietako bat eskakizuntzat joko da, 2. apartatuan adierazi den lehentasun-
hurrenkeraren arabera, eta bestea edo besteak merezimendutzat joko dira. 

 
3. Aldi batez betetzeko lanpostuari esleitzen zaion euskararen hezkuntzako hizkuntza-
eskakizuna egiaztatzea. 

 
Hezkuntzako 2. HE edo baliokideak egiaztatzeko –C1 Europako esparru 
bateratua–, honako titulu hauek balio dute: 
• 3. HE-IVAP 
• HABE-3 
• 3. HE-Osakidetza 
• 2. HE-Ertzaintza 
• 2. HE-Hezkuntza 
• EGA 
• D-Euskaltzaindia 
• Labayru Ikastetxeko 3. maila (1982-09-19az geroztik eman ez bada) 
• Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-ziurtagiria edo 5. maila (47/1992 

EDko ikasketa-plana) 
• Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-maila 

(C1) edo hizkuntza-eskola ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren 
araberakoak. 

• Unibertsitateko C1-i dagokion ziurtagiria, 6. artikuluan jasoa Euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 47/2012 
Dekretuan.  

Hezkuntzako 1. HE edo baliokideak egiaztatzeko –B2 Europako marko 
bateratuan–, honako titulu hauek aurkez daitezke: 
• 2. HE-IVAP 
• HABE-2 
• 2. HE-Osakidetza 
• 1. HE-Ertzaintza 
• 1. HE-Irakaskuntza 
• HLEA-Hezkuntza Berezia 
• GUMA- 1993/04/02ra arte 
• IGA- 1993/04/02ra arte 
• HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 
• HEOko maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 
• Ikastetxe publikoari dagokion ziurtagiria, 47/2012 Dekretuaren hirugarren 

xedapen gehigarrian jaso dena. 
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• Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritzak ikus-
onetsia, 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jaso dena. 

 
4. Epai irmoaren bidez kondenarik jaso ez izana sexu-askatasunaren eta osotasunaren 
kontrako delituren batengatik –sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, 
exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak 
galbidean jartzea eta gizakien trafikoa sartzen dira delitu horietan–. Sexu Delitugileen 
Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa ekarri beharko da edo erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu, Sail honek datuak Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian 
kontsultatu ahal izateko berariazko baimena jasotzen duena; kasu horretan, hura 
Irakaslegunea hezkuntza-atariaren bidez bete beharko da, eta, horretarako, eremu 
murriztuan sartu beharko da (erabiltzailearen eta pasahitzaren bidez), «Adingabearen 
babesa» atarian. Atarian erregistratuta ez dauden edo esleitutako pasahitza ezagutzen 
ez duten langileek honako esteka honen bidez baliozkotu ahalko dira erabiltzaile gisa:  
https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html 
 
 
Oharrak: 
1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan ezarritakoari eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena 
izan beharko dute azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren babesean. 
2.- Eskakizunen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko 
dira. Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion kontsulatu edo 
bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II. ERANSKINA. BAREMOA 

 
( Gehieneko puntuazioa: 20 puntu ) 

 

I.- LAN-ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Ur amiletako aisialdiko piraguismo 

gidariaren erdi-mailako graduko azken 

zikloko lanbide-gaitasunekin zerikusia duen 

kirol- eta lan-jarduna, eskabideak aurkezteko 

epea amaitu aurre-aurreko 4 urtean egina 

(eskakizun gisa exijitutakotik gorakoa). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 

puntu. 

Esperientzia zer enpresatan lortu den, haren 

ziurtagiri bat, datu hauek berariaz jasota dituena: 

kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta dena 

delako jardueran emandako denbora. Beren kontura 

lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko 

altaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, gutxienez 

urtebeteko aintzanatasunekoa, baita interesatuaren 

deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen 

gainekoa. 

 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, bertan jasota 

garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz 

egin den.  

 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Irakaskuntza egiaztatua gidarien 

prestakuntzan, ur amiletako aisialdiko 

piraguismo gidariaren 2. mailan, urriaren 

24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren 

bosgarren xedapen gehigarriak eta lehenengo 

xedapen iragankorrak eta abenduaren 19ko 

1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrak aipatzen dituzten 

prestakuntzetan (eskakizun gisa exijitutakotik 

gorakoa). 

 

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

gehigarriak aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, honako hauek ageriko dira: emandako 

irakasgaiak, emandako ordu-kopurua, irakasgaia edo 

irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren eta Kirolen 

Goi Kontseiluak prestakuntza aitortzeko emandako 

ebazpenaren data eta «Estatuko Aldizkari Ofizial»eko 

argitalpen-data. 

 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen 

xedapen iragankorrek aipatzen dituzten 

prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu 

zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko 

dira. 

 

 

(*) 

□ Horretarako, urtea 360 egun eta hila 30 egun izango dira.  

□ Lanaldi partzialean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berarekin barematuko dira. 

□ Denbora-tarte berean I. eta II. eranskinetan konputagarriak diren merezimenduak daudenean, horietako lehenengoan konputatuko 

dira. 

III.– PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 

balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako gradua. 

2 puntu 

 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 

ikasketetako doktorego-titulua. 

0,20 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.3.- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Master titulu ofiziala. 
0,10 puntu 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Lehen zikloko titulazioak: 

Diploma, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura 

Teknikoa edo legez horien baliokidetzat 

jotako titulu bakoitza eta Lizentzia, 

Arkitektura edo Ingeniaritza baten lehenengo 

zikloari dagozkion ikasketak. 

 

0,25 puntu 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 
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Oharrak: 

1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan ezarritakoari 

eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena izan beharko dute azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren 

babesean. 

2.- Merezimenduen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 

ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira. Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion 

kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.- Bestelako gradu-tituluak edo lizentziak.  

0,50 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 
IV.- KIROL-IBILBIDEA 10 puntura arte Aurkeztu beharreko agiriak 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 

kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki 

izana, uztailaren 13ko 971/2007 Errege 

Dekretuan ezarri bezala 

1 puntu  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 

bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 

kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 

kalifikazioa. 

4.2.- Ur amiletako aisialdiko piraguismo 

gidariaren, ur amiletako piraguismoaren edo 

ur bareetako piraguismoaren kirol-txapelketa 

ofizialetan parte hartu izana (dagokion 

espezialitatearen arabera), gutxienez 

autonomia-mailakoetan, dagokion 

federazioak hautatua. 

0,25 puntu (txapelketako eta 

modalitateko)  

 

Dagokion kirol-federazioaren ziurtagiria. 

V.- BESTE MEREZIMENDU BATZUK 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Kirol-arloarekin lotura duten sariak ur 

amiletako aisialdiko piraguismo gidariaren, ur 

amiletako piraguismoaren edo ur bareetako 

piraguismoaren modalitatearekin (dagokion 

espezialitatearen arabera) zerikusia duten 

nazio- edo nazioarte-eremuko txapelketa edo 

lehiaketetan.   

- Lehenengo saria 

- Bigarrena 

- Hirugarren saria 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 puntu 

0,25 puntu 

0,10 puntu 

Dagozkien jatorrizko egiaztagiriak edo haien 

fotokopia konpultsatuak.  
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UR AMILETAKO PIRAGUISMOAREN ESPEZIALITATE-TITULUAK ESKURATZEKO 
KIROL-IRAKASKUNTZAK 

 
I. ERANSKINA 
BALDINTZAK 

 
1. Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak 
betetzea. Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluak ezartzen ditu 
baldintza horiek (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan 
aipatzen diren irakasle kidegoetan sartu, bertara igo eta espezialitate berriak 
eskuratzeko Erregelamendua onetsi ditu errege-dekretu horren), kontuan hartuta, baita 
ere, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 57. artikuluko 2., 3. eta 
4. apartatuek ezartzen dutena. NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai eta 
eginkizun publikoak betetzetik kenduta edo eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta ez 
egotea adierazteko zina edo promesa ere. 
 
2. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

2.1. Titulazioa: Ur Amiletako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren titulua 
izatea. 
 
Hura egiaztatzeko, tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura emateko 
eskubideen ordainagiriaren edo ordainketa egin izanaren egiaztagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Atzerrian lortu diren 
titulazioen kasuan, dagokion homologazioa egiaztatu beharko da. 
 
2.2. Irakaskuntzako esperientzia:  

2.2.1 ▪ Ur Amiletako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren bloke bereziko 
moduluak emateko 

Gutxienez irakaskuntzako 100 ordu egiaztatu entrenatzaileen prestakuntzan, ur 
amiletako piraguismoaren 2. eta 3. mailetan, urriaren 24ko 1363/2007 Errege 
Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak eta lehenengo xedapen iragankorrak 
eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak 
aipatzen dituzten prestakuntzetan. 

2.2.2 ▪ Ur Amiletako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren 
bloke bereziko moduluak emateko 

Gutxienez irakaskuntzako 100 ordu egiaztatu entrenatzaileen prestakuntzan, ur 
amiletako slalomeko piraguismoaren 3. mailan, urriaren 24ko 1363/2007 Errege 
Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak eta lehenengo xedapen iragankorrak 
eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak 
aipatzen dituzten prestakuntzetan. 
 
2.2.1 eta 2.2.2 apartatuak egiaztatzeko, 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 
xedapen gehigarriak aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, Piraguismoaren 
Espainiako Errege Federazioak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria 
emango du eta, bertan, honako hauek ageriko dira: emandako irakasgaiak, 
emandako ordu kopurua, irakasgaia edo irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren 
eta Kirolen Goi Kontseiluak prestakuntza aitortzeko emandako ebazpenaren data 
eta Estatuko Aldizkari Ofizialeko argitalpen-data. 
1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen xedapen iragankorrek aipatzen 
dituzten prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-
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erkidegoko organo eskudunak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria 
emango du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko dira. 
 
2.3.- Kirol- eta lan-eremuko jarduera:  

2.3.1 ▪ Ur Amiletako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren bloke bereziko 
moduluak emateko 

Gutxienez 2 urte ur amiletako piraguismoaren erdi-mailako graduko azken zikloko 
lanbide-gaitasunekin zerikusia duen kirol- eta lan-jardunean, eskabideak 
aurkezteko epea amaitu aurre-aurreko 4 urtean. 
 
2.3.2 ▪ Ur Amiletako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren 
bloke bereziko moduluak emateko 

Gutxienez 2 urte ur amiletako piraguismoaren goi-mailako graduko zikloko lanbide-
gaitasunekin zerikusia duen kirol- eta lan-jardunean, eskabideak aurkezteko epea 
amaitu aurre-aurreko 4 urtean. 
 
2.3.1 eta 2.3.2 apartatuak egiaztatzeko, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
esperientzia zer enpresatan lortu den, haren ziurtagiri bat, datu hauek berariaz 
jasota: kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera horretan emandako 
denbora. Beren kontura lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko altaren 
ziurtagiria aurkeztu beharko dute, gutxienez urtebeteko aintzanatasunekoa, baita 
interesatuaren deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen gainekoa. 
 
Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-esperientziaren ziurtagiria 
emango du eta, bertan, garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz egin 
den ageriko da.  
 
(*) Izangai batek aipatzen diren baldintzetako bat baino gehiago betetzen badu, 
horietako bat eskakizuntzat joko da, 2. atalean adierazi den lehentasun-
hurrenkeraren arabera, eta bestea edo besteak merezimendutzat joko dira. 

 
3. Aldi batez betetzeko lanpostuari esleitzen zaion euskararen hezkuntzako hizkuntza-
eskakizuna egiaztatzea. 

 
Hezkuntzako 2. HE edo baliokideak egiaztatzeko –C1 Europako esparru 
bateratua–, honako titulu hauek balio dute: 
• 3. HE-IVAP 
• HABE-3 
• 3. HE-Osakidetza 
• 2. HE-Ertzaintza 
• 2. HE-Hezkuntza 
• EGA 
• D-Euskaltzaindia 
• Labayru Ikastetxeko 3. maila (1982-09-19az geroztik eman ez bada) 
• Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-ziurtagiria edo 5. maila (47/1992 

EDko ikasketa-plana) 
• Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-maila 

(C1) edo hizkuntza-eskola ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren 
araberakoak. 
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• Unibertsitateko C1-i dagokion ziurtagiria, 6. artikuluan jasoa Euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 47/2012 
Dekretuan.  

Hezkuntzako 1. HE edo baliokideak egiaztatzeko –B2 Europako marko 
bateratuan–, honako titulu hauek aurkez daitezke: 
• 2. HE-IVAP 
• HABE-2 
• 2. HE-Osakidetza 
• 1. HE-Ertzaintza 
• 1. HE-Irakaskuntza 
• HLEA-Hezkuntza Berezia 
• GUMA- 1993/04/02ra arte 
• IGA- 1993/04/02ra arte 
• HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 
• HEOko maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 
• Ikastetxe publikoari dagokion ziurtagiria, 47/2012 Dekretuaren hirugarren 

xedapen gehigarrian jaso dena. 
• Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritzak ikus-

onetsia, 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jaso dena. 
 
4. Epai irmoaren bidez kondenarik jaso ez izana sexu-askatasunaren eta osotasunaren 
kontrako delituren batengatik –sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, 
exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak 
galbidean jartzea eta gizakien trafikoa sartzen dira delitu horietan–. Sexu Delitugileen 
Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa ekarri beharko da edo erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu, Sail honek datuak Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian 
kontsultatu ahal izateko berariazko baimena jasotzen duena; kasu horretan, hura 
Irakaslegunea hezkuntza-atariaren bidez bete beharko da, eta, horretarako, eremu 
murriztuan sartu beharko da (erabiltzailearen eta pasahitzaren bidez), «Adingabearen 
babesa» atarian. Atarian erregistratuta ez dauden edo esleitutako pasahitza ezagutzen 
ez duten langileek honako esteka honen bidez baliozkotu ahalko dira erabiltzaile gisa:  
https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html 
 
Oharrak: 
1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 
Errege Dekretuan ezarritakoari eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena izan beharko dute 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren babesean. 
2.- Eskakizunen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira. 
Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion kontsulatu edo bulego diplomatikoak 
baliozkotua.  
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II. ERANSKINA. BAREMOA 

 
( Gehieneko puntuazioa: 20 puntu ) 

 

I.- LAN-ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

 ▪Ur Amiletako Piraguismoaren kirol-

teknikariaren moduluak emateko 

Ur amiletako piraguismoaren erdi-mailako 

graduko azken zikloko lanbide-gaitasunekin 

zerikusia duen kirol- eta lan-jarduna, 

eskabideak aurkezteko epea amaitu aurre-

aurreko 4 urtean egina (eskakizun gisa 

exijitutakotik gorakoa). 

▪Ur Amiletako Piraguismoaren goi-mailako 

kirol-teknikariaren moduluak emateko 

Ur amiletako piraguismoaren goi-mailako 

graduko zikloko lanbide-gaitasunekin 

zerikusia duen kirol- eta lan-jarduna, 

eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 

4 urtean egina (eskakizun gisa exijitutakotik 

gorakoa). 

 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 

puntu. 

Esperientzia zer enpresatan lortu den, haren 

ziurtagiri bat, datu hauek berariaz jasota dituena: 

kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta dena 

delako jardueran emandako denbora. Beren kontura 

lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko 

altaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, gutxienez 

urtebeteko aintzanatasunekoa, baita interesatuaren 

deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen 

gainekoa. 

 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du eta, bertan, 

garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz 

egin den ageriko da.  

 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

▪Ur Amiletako Piraguismoaren kirol-

teknikariaren moduluak emateko 

Irakaskuntza egiaztatua entrenatzaileen 

prestakuntzan, ur amiletako piraguismoaren 

2. edo 3. mailan, urriaren 24ko 1363/2007 

Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 

gehigarriak eta lehenengo xedapen 

iragankorrak eta abenduaren 19ko 

1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrak aipatzen dituzten 

prestakuntzetan (eskakizun gisa exijitutakotik 

gorakoa). 

▪Ur Amiletako Piraguismoaren goi-mailako 

kirol-teknikariaren moduluak emateko 

Irakaskuntza egiaztatua entrenatzaileen 

prestakuntzan, ur amiletako slalomeko 

piraguismoaren 3. mailan, urriaren 24ko 

1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 

xedapen gehigarriak eta lehenengo xedapen 

iragankorrak eta abenduaren 19ko 

1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrak aipatzen dituzten 

prestakuntzetan (eskakizun gisa exijitutakotik 

gorakoa). 

 

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

gehigarriak aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, honako hauek ageriko dira: emandako 

irakasgaiak, emandako ordu-kopurua, irakasgaia edo 

irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren eta Kirolen 

Goi Kontseiluak prestakuntza aitortzeko emandako 

ebazpenaren data eta Estatuko Aldizkari Ofizialeko 

argitalpen-data. 

 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen 

xedapen iragankorrek aipatzen dituzten 

prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu 

zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko 

dira. 

 

 

(*) 

□ Horretarako, urtea 360 egun eta hila 30 egun izango dira.  

□ Lanaldi partzialean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berarekin barematuko dira. 

□ Denbora-tarte berean I. eta II. eranskinetan konputagarriak diren merezimenduak daudenean, horietako lehenengoan konputatuko 

dira. 

 

III.– PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 

balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako gradua. 

2 puntu 

 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 

ikasketetako doktorego-titulua. 

0,20 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 



HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 
 

Oharrak: 

1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan ezarritakoari 

eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena izan beharko dute azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren 

babesean. 

2.- Merezimenduen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 

ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira. Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion 

kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Master titulu ofiziala. 
0,10 puntu 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Lehen zikloko titulazioak: 

Diploma, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura 

Teknikoa edo legez horien baliokidetzat 

jotako titulu bakoitza eta Lizentzia, 

Arkitektura edo Ingeniaritza baten lehenengo 

zikloari dagozkion ikasketak. 

 

0,25 puntu 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.5.- Bestelako gradu-tituluak edo lizentziak.  

0,50 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 
IV.- KIROL-IBILBIDEA 10 puntura arte Aurkeztu beharreko agiriak 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 

kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki 

izana, uztailaren 13ko 971/2007 Errege 

Dekretuan ezarri bezala 

1 puntu  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 

bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 

kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 

kalifikazioa. 

 4.2.- Ur amiletako aisialdiko piraguismo 

gidariaren, ur amiletako piraguismoaren edo 

ur bareetako piraguismoaren kirol-txapelketa 

ofizialetan parte hartu izana (dagokion 

espezialitatearen arabera), gutxienez 

autonomia-mailakoetan, dagokion 

federazioak hautatua. 

0,25 puntu (txapelketako eta 

modalitateko)  

 

Dagokion kirol-federazioaren ziurtagiria. 

V.- BESTE MEREZIMENDU BATZUK 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Kirol-arloarekin lotura duten sariak ur 

amiletako aisialdiko piraguismo gidariaren, ur 

amiletako piraguismoaren edo ur bareetako 

piraguismoaren modalitatearekin (dagokion 

espezialitatearen arabera) zerikusia duten 

nazio- edo nazioarte-eremuko txapelketa edo 

lehiaketetan.   

- Lehenengo saria 

- Bigarrena 

- Hirugarren saria 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 puntu 

0,25 puntu 

0,10 puntu 

Dagozkien jatorrizko egiaztagiriak edo haien 

fotokopia konpultsatuak.  
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UR BAREETAKO PIRAGUISMOAREN ESPEZIALITATE-TITULUAK 
ESKURATZEKO KIROL-IRAKASKUNTZAK 

 
I. ERANSKINA 
BALDINTZAK 

 
1. Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak 
betetzea. Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluak ezartzen ditu 
baldintza horiek (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan 
aipatzen diren irakasle kidegoetan sartu, bertara igo eta espezialitate berriak 
eskuratzeko Erregelamendua onetsi ditu errege-dekretu horren), kontuan hartuta, baita 
ere, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 57. artikuluko 2., 3. eta 
4. apartatuek ezartzen dutena. NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai eta 
eginkizun publikoak betetzetik kenduta edo eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta ez 
egotea adierazteko zina edo promesa ere. 
 
2. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

 
2.1. Titulazioa: Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren titulua 
izatea. 
 
Hura egiaztatzeko, tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura emateko 
eskubideen ordainagiriaren edo ordainketa egin izanaren egiaztagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Atzerrian lortu diren 
titulazioen kasuan, dagokion homologazioa egiaztatu beharko da. 
 
2.2. Irakaskuntzako esperientzia:  

2.2.1 ▪ Ur Bareetako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren bloke bereziko 
moduluak emateko 

Gutxienez irakaskuntzako 100 ordu egiaztatu entrenatzaileen prestakuntzan, ur 
bareetako piraguismoaren 2. eta 3. mailetan, urriaren 24ko 1363/2007 Errege 
Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak eta lehenengo xedapen iragankorrak 
eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak 
aipatzen dituzten prestakuntzetan. 
 
2.2.2 ▪ Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren 
bloke bereziko moduluak emateko 

Gutxienez irakaskuntzako 100 ordu egiaztatu entrenatzaileen prestakuntzan, ur 
bareetako piraguismoaren 3. mailan, urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren 
bosgarren xedapen gehigarriak eta lehenengo xedapen iragankorrak eta 
abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak 
aipatzen dituzten prestakuntzetan. 
 
 
2.2.1 eta 2.2.2 apartatuak egiaztatzeko, 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren 
xedapen gehigarriak aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, Piraguismoaren 
Espainiako Errege Federazioak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria 
emango du eta, bertan, honako hauek ageriko dira: emandako irakasgaiak, 
emandako ordu kopurua, irakasgaia edo irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren 
eta Kirolen Goi Kontseiluak prestakuntza aitortzeko emandako ebazpenaren data 
eta Estatuko Aldizkari Ofizialeko argitalpen-data. 
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1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen xedapen iragankorrek aipatzen 
dituzten prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-
erkidegoko organo eskudunak irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria 
emango du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko dira. 
 
2.3.- Kirol- eta lan-eremuko jarduera:  

2.3.1 ▪ Ur Bareetako Piraguismoaren kirol-teknikariaren tituluaren bloke bereziko 
moduluak emateko 

Gutxienez 2 urte ur bareetako piraguismoaren erdi-mailako graduko azken zikloko 
lanbide-gaitasunekin zerikusia duen kirol- eta lan-jardunean, eskabideak 
aurkezteko epea amaitu aurre-aurreko 4 urtean. 
 
2.3.2 ▪ Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako kirol-teknikariaren tituluaren 
bloke bereziko moduluak emateko 

Gutxienez 2 urte ur bareetako piraguismoaren goi-mailako graduko zikloko 
lanbide-gaitasunekin zerikusia duen kirol- eta lan-jardunean, eskabideak 
aurkezteko epea amaitu aurre-aurreko 4 urtean. 
 
2.3.1 eta 2.3.2 apartatuak egiaztatzeko, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
esperientzia zer enpresatan lortu den, haren ziurtagiri bat, datu hauek berariaz 
jasota: kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera horretan emandako 
denbora. Beren kontura lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko altaren 
ziurtagiria aurkeztu beharko dute, gutxienez urtebeteko aintzanatasunekoa, baita 
interesatuaren deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen gainekoa. 
 
Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-esperientziaren ziurtagiria 
emango du eta, bertan, garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz egin 
den ageriko da.  
 
(*) Izangai batek aipatzen diren baldintzetako bat baino gehiago betetzen badu, 
horietako bat eskakizuntzat joko da, 2. atalean adierazi den lehentasun-
hurrenkeraren arabera, eta bestea edo besteak merezimendutzat joko dira. 

 
3. Aldi batez betetzeko lanpostuari esleitzen zaion euskararen hezkuntzako hizkuntza-
eskakizuna egiaztatzea. 

 
Hezkuntzako 2. HE edo baliokideak egiaztatzeko –C1 Europako esparru 
bateratua–, honako titulu hauek balio dute: 
• 3. HE-IVAP 
• HABE-3 
• 3. HE-Osakidetza 
• 2. HE-Ertzaintza 
• 2. HE-Hezkuntza 
• EGA 
• D-Euskaltzaindia 
• Labayru Ikastetxeko 3. maila (1982-09-19az geroztik eman ez bada) 
• Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-ziurtagiria edo 5. maila (47/1992 

EDko ikasketa-plana) 
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• Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialeko gaitasun-maila 
(C1) edo hizkuntza-eskola ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren 
araberakoak. 

• Unibertsitateko C1-i dagokion ziurtagiria, 6. artikuluan jasoa Euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 47/2012 
Dekretuan.  

Hezkuntzako 1. HE edo baliokideak egiaztatzeko –B2 Europako marko 
bateratuan–, honako titulu hauek aurkez daitezke: 
• 2. HE-IVAP 
• HABE-2 
• 2. HE-Osakidetza 
• 1. HE-Ertzaintza 
• 1. HE-Irakaskuntza 
• HLEA-Hezkuntza Berezia 
• GUMA- 1993/04/02ra arte 
• IGA- 1993/04/02ra arte 
• HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 
• HEOko maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 
• Ikastetxe publikoari dagokion ziurtagiria, 47/2012 Dekretuaren hirugarren 

xedapen gehigarrian jaso dena. 
• Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritzak ikus-

onetsia, 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jaso dena. 
 
4. Epai irmoaren bidez kondenarik jaso ez izana sexu-askatasunaren eta osotasunaren 
kontrako delituren batengatik –sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, 
exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak 
galbidean jartzea eta gizakien trafikoa sartzen dira delitu horietan–. Sexu Delitugileen 
Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa ekarri beharko da edo erantzukizunpeko 
adierazpen bat aurkeztu, Sail honek datuak Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian 
kontsultatu ahal izateko berariazko baimena jasotzen duena; kasu horretan, hura 
Irakaslegunea hezkuntza-atariaren bidez bete beharko da, eta, horretarako, eremu 
murriztuan sartu beharko da (erabiltzailearen eta pasahitzaren bidez), «Adingabearen 
babesa» atarian. Atarian erregistratuta ez dauden edo esleitutako pasahitza ezagutzen 
ez duten langileek honako esteka honen bidez baliozkotu ahalko dira erabiltzaile gisa:  
https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html 
 
Oharrak: 
1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 
Errege Dekretuan ezarritakoari eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena izan beharko dute 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren babesean. 
2.- Eskakizunen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira. 
Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion kontsulatu edo bulego diplomatikoak 
baliozkotua. 
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II. ERANSKINA. BAREMOA 

 
( Gehieneko puntuazioa: 20 puntu ) 

 

I.- LAN-ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

▪Ur Bareetako Piraguismoaren kirol-

teknikariaren moduluak emateko 

Ur bareetako piraguismoaren erdi-mailako 

graduko azken zikloko lanbide-gaitasunekin 

zerikusia duen kirol- eta lan-jarduna, 

eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 

4 urtean egina (eskakizun gisa exijitutakotik 

gora). 

▪Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako 

kirol-teknikariaren moduluak emateko 

Ur bareetako piraguismoaren goi-mailako 

graduko zikloko lanbide-gaitasunekin 

zerikusia duen kirol- eta lan-jarduna, 

eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 

4 urtean egina (eskakizun gisa exijitutakotik 

gora).  

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 

puntu. 

Esperientzia zer enpresatan lortu den, haren 

ziurtagiri bat, datu hauek berariaz jasota dituena: 

kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta dena 

delako jardueran emandako denbora. Beren kontura 

lan egin dutenek, aitzitik, zergapekoen zentsuko 

altaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, gutxienez 

urtebeteko aintzanatasunekoa, baita interesatuaren 

deklarazio bat ere, jarduera adierazgarrienen 

gainekoa. 

 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du eta, bertan, 

garatutako jarduera eta jarduera zenbat denboraz 

egin den ageriko da.  

 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) 2 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

▪Ur Bareetako Piraguismoaren kirol-

teknikariaren moduluak emateko 

Irakaskuntza egiaztatua entrenatzaileen 

prestakuntzan, ur bareetako piraguismoaren 

2. edo 3. mailan, urriaren 24ko 1363/2007 

Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 

gehigarriak eta lehenengo xedapen 

iragankorrak eta abenduaren 19ko 

1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrak aipatzen dituzten 

prestakuntzetan (eskakizun gisa exijitutakotik 

gorakoa). 

▪Ur Bareetako Piraguismoaren goi-mailako 

kirol-teknikariaren moduluak emateko 

Irakaskuntza egiaztatua entrenatzaileen 

prestakuntzan, ur bareetako piraguismoaren 

3. mailan, urriaren 24ko 1363/2007 Errege 

Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak 

eta lehenengo xedapen iragankorrak eta 

abenduaren 19ko 1913/1997 Errege 

Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak 

aipatzen dituzten prestakuntzetan (eskakizun 

gisa exijitutakotik gorakoa). 

 

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

gehigarriak aipatzen duen prestakuntzaren kasuan, 

Piraguismoaren Espainiako Errege Federazioak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, honako hauek ageriko dira: emandako 

irakasgaiak, emandako ordu-kopurua, irakasgaia edo 

irakasgaiak zer ikasturtetan eman diren eta Kirolen 

Goi Kontseiluak prestakuntza aitortzeko emandako 

ebazpenaren data eta «Estatuko Aldizkari Ofizial»eko 

argitalpen-data. 

 

1913/1997 eta 1363/2007 Errege Dekretuen lehen 

xedapen iragankorrek aipatzen dituzten 

prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu 

zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 

irakaskuntzako esperientziaren egiaztagiria emango 

du eta, bertan, irakasgaiak eta ordu kopurua ageriko 

dira. 

 

 

(*) 

□ Horretarako, urtea 360 egun eta hila 30 egun izango dira.  

□ Lanaldi partzialean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berarekin barematuko dira. 

□ Denbora-tarte berean I. eta II. eranskinetan konputagarriak diren merezimenduak daudenean, horietako lehenengoan konputatuko 

dira. 

III.– PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 

balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako gradua. 

2 puntu 

 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 

ikasketetako doktorego-titulua. 

0,20 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.3.- Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zientzietako Master titulu ofiziala. 
0,10 puntu 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 
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Oharrak: 

1.– Tituluak atzerrian lortu badira, dagokion homologazioa izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan ezarritakoari 

eutsiz, edo, bestela, lanbide-kualifikazioaren aitorpena izan beharko dute azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuak xedatutakoaren 

babesean. 

2.- Merezimenduen egiaztagiriak gaztelania edo euskara ez den hizkuntzaren batean badaude, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 

ofizialetako baterako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira. Itzulpenak zinpeko itzultzaileak egina beharko du, edo bestela, dagokion 

kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.- Lehen zikloko titulazioak: 

Diploma, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura 

Teknikoa edo legez horien baliokidetzat 

jotako titulu bakoitza eta Lizentzia, 

Arkitektura edo Ingeniaritza baten lehenengo 

zikloari dagozkion ikasketak. 

 

0,25 puntu 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.5.- Bestelako gradu-tituluak edo lizentziak.  

0,50 puntu 
Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 

ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 

ofizialaren fotokopia konpultsatua. 
IV.- KIROL-IBILBIDEA 10 puntura arte Aurkeztu beharreko agiriak 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 

kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki 

izana, uztailaren 13ko 971/2007 Errege 

Dekretuan ezarri bezala 

1 puntu  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 

bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 

kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 

kalifikazioa. 

4.2.- Ur amiletako aisialdiko piraguismo 

gidariaren, ur amiletako piraguismoaren edo 

ur bareetako piraguismoaren kirol-txapelketa 

ofizialetan parte hartu izana (dagokion 

espezialitatearen arabera), gutxienez 

autonomia-mailakoetan, dagokion 

federazioak hautatua. 

0,25 puntu (txapelketako eta 

modalitateko)  

 

Dagokion kirol-federazioaren ziurtagiria. 

V.- BESTE MEREZIMENDU BATZUK 3 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Kirol-arloarekin lotura duten sariak ur 

amiletako aisialdiko piraguismo gidariaren, ur 

amiletako piraguismoaren edo ur bareetako 

piraguismoaren modalitatearekin (dagokion 

espezialitatearen arabera) zerikusia duten 

nazio- edo nazioarte-eremuko txapelketa edo 

lehiaketetan.   

- Lehenengo saria 

- Bigarrena 

- Hirugarren saria 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 puntu 

0,25 puntu 

0,10 puntu 

Dagozkien jatorrizko egiaztagiriak edo haien 

fotokopia konpultsatuak.  


