
 
 

 

 

 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
 

HEZKUNTZA SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

EBAZPENA, 2021EKO URTARRILAREN 29KOA, HEZKUNTZA SAILEKO 
LANGILERIAREN KUDEAKETAKO ZUZENDARIARENA, SAKAN, MENDI ETA 
ESKALADA MODALITATEETAKO KIROL-IRAKASKUNTZEN ERDI-MAILAKO 
ETA/EDO GOI-MAILAKO ZIKLOETAKO MODULUAK EMATEKO IRAKASLE 
ESPEZIALISTEN ZERRENDAK ERATZEKO PROZEDURAREN DEIALDIA EGITEN 
DUENA. 
 
 
KIROLENE KIIP Kirol Irakaskuntzen Zentro Publikoa (Durango-Bizkaia) Euskal 
Autonomia Erkidegoko Kirol Irakaskuntzen Zentro Publiko bakarra da. 
 
Gaur egun, aldi baterako irakasle espezialistak kontratatu behar dira sakanetako, 
mendiko eta eskaladako kirol-irakaskuntzen erdi-mailako eta/edo goi-mailako azken 
zikloetako moduluak emateko. 
 
Ondorengo artikuluetan jartzen duenaren arabera: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 
2/2006 Lege Organikoaren 98.2 artikuluan (1363/2007 Errege Dekretua, araubide 
bereziko kirol-irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duena) xedatutakoaren 
arabera, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan irakasle espezialistak eta adituak 
kontratatzeari buruzko ekainaren 12ko 91/2018 Dekretuaren 2. eta 3. Artikuluen arabera, 
Azaroaren 29ko 702/2019 Errege Dekretuaren 38.2.b artikuluaren arabera (702/2019 
Errege Dekretua, sakanetako kirol-teknikariaren, eskaladako kirol-teknikariaren eta erdi-
mendiko kirol-teknikariaren tituluak ezartzen dituena, eta haien oinarrizko curriculumak 
eta sartzeko baldintzak finkatzen dituena) eta azaroaren 29ko 701/2019 Errege 
Dekretuaren 25.2 artikuluaren arabera (701/2019 Errege Dekretua, azaroaren 29koa, 
Goi Mendiko Goi Mailako Kirol Teknikariaren eta Eskaladako Goi Mailako Kirol 
Teknikariaren tituluak ezarri eta horien oinarrizko curriculumak eta sartzeko baldintzak 
finkatzen dituena); eta kontuan hartuta 79/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, 
Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena, bere 10. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, 
 
 

EBAZTEN DUT 
 
 
Lehenengoa.- KIROLENE KIIPn sakanetako, mendiko eta eskaladako kirol-
irakaskuntzen erdi-mailako eta/edo goi-mailako azken zikloetako moduluak 
emateko irakasle espezialisten zerrendak eratzeko prozeduraren deialdia egitea. 
 
Bost lan-zerrenda osatuko dira sakanetako, mendiko eta eskaladako kirol-
irakaskuntzen erdi-mailako eta/edo goi-mailako azken zikloetako moduluen 
arabera: 
 
1.- Sakanak (Erdi-mailako azken zikloa sakanetan): 
 

 MED-MOBA205 Sakanetako prestakuntza teknikoa. 
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 MED-MOBA206 Segurtasuna eta arriskuaren kudeaketa. 

 MED-MOBA207 Ekipatutako sakan eta burdinbideetan gidatuta. 

 MED-MOBA208 Prestakuntza praktikoa. 
 
2.- Mendi Ertaina eta Eskalada (Sakanetako, eskaladako eta erdi-mendiko erdi-
mailako azken zikloa): 
 

 MED-MOME202 Mendi-ibilien eskola. 

 MED-MOME203 Hobekuntza teknikoa udako mendi-erdian. 

 MED-MOME204 Mendi ertaineko gidaritza eta orientazioa. 

 MED-MORO210 Eskaladako hobekuntza teknikoa. 

 MED-MORO211 Keinuen teknika eskaladan. 

 MED-MORO212 Eskaladan gidatua. 

 MED-MORO213 Prestakuntza praktikoa. 
 
3.- Mendi Ertaina (Erdi-mailako erdi-mendiko azken zikloa): 
 

 MED-MOME215 hobekuntza teknikoa eremu elurtu nordikoan. 

 MED-MOME216, elurtutako lur nordikoan eta zeharbide handietan 
gidatua. 

 MED-MOME217 prestakuntza praktikoa. 
 
4.- Goi Mendia (Goi mendiko goi mailako azken zikloa): 
 

 MED – MOAM302 Goi-mendiko hobekuntza teknikoa. 

 MED – MOAM303 Goi-mendiko gida. 

 MED – MOAM304 Izotzezko eskalada. 

 MED – MOAM305 Mendiko eskia 

 MED – MOAM306 Goi-mendiko kirolariaren prestakuntza fisikoa. 

 MED – MOAM307 Azken proiektua. 

 MED – MOAM308 Prestakuntza praktikoa. 
 
5.- Eskalada (Eskaladako goi-mailako azken zikloa): 
 

 MED – MORO309 Kirol-eskaladako plangintza. 

 MED – MORO310 eskaladako entrenamendua. 

 MED – MORO311 eskaladako ekitaldiak antolatzea. 

 MED – MORO312 Eskalada Eskola. 

 MED – MORO313 Azken proiektua. 

 MED – MORO314 Prestakuntza praktikoa. 
 

Bigarrena.- I. eranskinetan adierazten diren baldintzak betetzen dituzten pertsonek 
parte hartu ahal izango dute deialdi honetan. 
 
Hirugarrena.- Eratzen diren zerrendak hautagaien merezimenduen arabera ordenatuko 

dira, beti ere II. eranskinetan adierazitakoaren arabera. 
 



 
 

 

3 

 

Aurkeztutako merezimenduek emandako puntuazioaren guztizkoan berdinketarik 
gertatuz gero, baremoko atal bakoitzean puntuazio handiena lortu duen puntuazioaren 
arabera ebatziko dira hurrenez hurren, baremoan adierazitako hurrenkeraren arabera. 
 
Berdinketak jarraitzen badu, pertsonak alfabetikoki ordenatuko dira abizenen eta 
izenaren arabera, "V" letratik hasita, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2020ko 
otsailaren 7ko Ebazpenarekin bat etorriz. Ebazpen horren bidez, 2020/2021 ikasturtean 
ordezkapenetarako izangaiak kudeatzeko prozesuan eta beste edozein hautaketa-
prozesutan ordena alfabetikoa zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza argitaratu 
zen.  
 

Laugarrena.- Alegatutako merezimenduak barematzeko fasera sartzeko, hautagaiek 
I. eranskinean aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte. 
 
Bosgarrena.- Eskabidea eta dokumentazioa on-line aurkeztu ahal izango dira 

Interneteko helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-
langileak/– "Ordezkapenetarako izangaiak – Irakasleak – Espezialisten zerrendak 
irekitzea - Bizkaia – Sakan, Mendi eta Eskalada modalitateetako kirol-irakaskuntzen 
erdi-mailako eta/edo goi-mailako azken zikloetako moduluak emateko irakasle 
espezialisten zerrenden deialdia ". 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean oro har ezarritako bideen bidez ere aurkeztu ahal izango da eskabidea. 
 
Eskabideak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 1etik 5era izango da, bi egunak 
barne. 
 
Seigarrena.- Eskabidea betetzea: 
 

I. Eskabidea: onarpen-eskabidea "eskabidea eta dokumentazioa entregatzea 
(2021-02-01 / 2021-02-05)" atalean dagoen inprimakiaren bidez bete ahal 
izango da. Inprimakia ebazpen honen bosgarren atalean adierazitako 
helbidean dago. 
 

Baimenak: Hezkuntza Sailari baimena eman ahal izango zaio, onarpen-
eskabidean dagokion laukitxoa markatuta, honako baldintza hauei 

buruzko kontsulta egin dezan; baimena ematen den kasuetan, ez da 
egiaztagiririk aurkeztu beharko: 
 
*Nortasuna (NAN, AIZ, beste batzuk). 
 
*Sexu-delituak ( 13.5 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa). 

 
Aurreko betekizunak kontsultatzeko baimenik ematen ez bada, dagokion 

dokumentazioa erantsi beharko da formularioan ondoko atalean: 
Dokumentazioa - Betekizunak egiaztatzeko dokumentazioa. 
 

II. Betekizunak egiaztatzeko dokumentazioa: deialdi honetako I. 

eranskinetan adierazten diren betekizunak Dokumentazioa – Betekizunak 
egiaztatzeko dokumentazioa  eremuaren bidez erantsi beharko dira. 
 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-langileak/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-langileak/
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III. Merituak egiaztatzeko dokumentazioa: deialdi honen II. eranskinean 

adierazten diren merezimenduak Dokumentazioa – Merituak egiaztatzeko 
dokumentazioa eremuaren bidez erantsi beharko dira. 

 
Ekipo informatikorik ez duten pertsonek eskabidea egin eta on-line erantsi ahal izango 
dute egiaztagiriak (USB memoria edo disko gogor batean digitalizatuta badaramate) 

Eusko Jaurlaritzaren KZGunean, beti ere aldez aurretik hitzordua eskatuta. KZGuneen 
zerrenda eta kokapena honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: 
www.kzgunea.eus. 
 

Zazpigarrena.- Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako izan beharko dira 
beteak dagozkion betekizunak eta merezimenduak. Ez dira baloratuko eskabidearekin 
batera aurkeztu ez diren merezimenduak, ez eta eskabidean ageri arren behar bezala 
egiaztatzen ez direnak ere. 
 
Zortzigarrena.- Baldintzak aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, batzorde bat 

eratuko da, eta honako kide hauek osatuko dute: 
 

- Hezkuntza Saileko Ikastetxe eta Plangintza zuzendaria edo hark eskuordetzen 
duen pertsona. 

- KIROLENE KIIP Kirol Irakaskuntzen Zentro Publikoko zuzendaria edo hark 
eskuordetzen duen pertsona. 

- Langileriaren Kudeaketarako Zuzendaritzako teknikari bat; honek, idazkari 
moduan ere jardungo du. 
 

Era berean, Batzordeak aholkulari tekniko aditua izateko aurkera ere izango du. 
 
Bederatzigarrena.- Baldintzak aztertu eta merezimenduak barematu ondoren, 
Langileriaren Kudeaketako zuzendariaren ebazpen bidez, onartuen behin-behineko 
zerrendak argitaratuko dira, merezimenduen fasean emandako puntuazioaren arabera 
ordenatuta eta hautagai bakoitzak egiaztatutako euskarazko hizkuntza-eskakizuna 
adierazita. Era berean, baztertuen behin-behineko zerrendak argitaratuko dira, 
baztertzeko arrazoia adierazita. Zerrenda horiek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailaren webgunean kontsultatu ahal izango dira: http://www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/hezkuntza-saila /. Ebazpen horren aurka erreklamazioak aurkeztu ahal izango 

dira bost lan-egunen epean, eta, hala badagokio, aurkeztutako dokumentazioan dauden 
akatsak zuzendu ahal izango dira. 
 
Hamargarrena.- Erreklamazioak aztertu ondoren, Batzordeak Langileriaren 
Kudeaketako zuzendariari bidaliko dio deialdi honen behin betiko ebazpen-
proposamena, behin betiko aktarekin edo aktekin batera. 
 
Langileriaren Kudeaketako zuzendariak emango du onartuen eta baztertuen behin 
betiko zerrendak argitaratzeko ebazpena, emandako puntuazioaren arabera ordenatuta, 
eta aipatutako webgunean argitaratuko da. 
 
Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko epean. 
 

Hamaikagarrena.- Onartutako pertsonak irakasle espezialisten zerrendetan sartuko 
dira, sakan, mendi eta eskalada modalitateetako kirol-irakaskuntzen erdi-mailako 
eta/edo goi-mailako azken zikloetako moduluak emateko, hirugarren oinarrian 
adierazitako moduan ordenatuta. Irakasle espezialisten zerrenda horiek arestian 

http://www.kzgunea.eus/
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aipatutako kirol-irakaskuntzetan CPED KIROLENE KIIPn dauden kontratazio-beharrei 
aurre egingo diete. 
 
Hamabigarrena.- Zerrenda bakoitzeko deialdiak merezimenduen baremoan emandako 
puntuazioaren arabera ezarritako hurrenkeraren arabera egingo dira, eta bete beharreko 
plazaren arabera egiaztatu beharreko irakaskuntzako euskararen hizkuntza-eskakizuna 
kontuan hartuta. 
 
2. lan-zerrendan (Mendi Ertaina eta Eskalada), 3. lan-zerrendan (Mendi Ertaina) eta 4. 
lan-zerrendan (Mendi Garaia) jasotako moduluak eman behar badira, azken zerrenda 

horretan daudenei deituko zaie. 
 
2. lan-zerrendan (Mendi Ertaina eta Eskalada) eta 5. lan-zerrendan (Eskalda) jasotako 

moduluak eman behar badira, azken zerrenda horretan daudenei deituko zaie. 
 
Azkenik, 2. zerrendan (Mendi Ertaina eta Eskalada) eta 3. zerrendan (Mendi Ertaina) 

jasotako moduluak eman behar badira, eman beharreko modulu gehienak dauden  
zerrendatik deituko da, betiere hautagaiak modulu guztiak emateko baldintzak 
betetzen baditu. 
 
Hamahirugarrena.- Irakasle espezialistak aldi baterako kontratatuko dira, lanaldi 
osokoak edo partzialekoak, hezkuntza-premien arabera, eta lan-zuzenbideko 
araubidean. egingo dira. 
 
Hamalaugarrena.- Ebazpen honek prozeduraren arloan arautzen ez duenari 
dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legea aplikatuko da. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 
 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, ebazpen honen 
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen 
sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
 
 

 
 

BLANCA MARIA GUERRERO OCEJO 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 29a 
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1.- SAKANAK  
(Erdi-mailako azken zikloa sakanetan) 

 

 
I ERANSKINA 

BETEKIZUNAK 
 
1.Lan-zerrenda hau modulu hauek emateko eratu da: 

MED-MOBA205 sakanetako prestakuntza teknikoa. 

MED-MOBA206 segurtasuna eta arriskuaren kudeaketa. 

MED-MOBA207 ekipatutako sakan eta burdinbideetan gidatuta. 

MED-MOBA208 prestakuntza praktikoa. 

2.Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak bete 

behar dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen 

dituen irakasleen kidegoetan sartu, sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. 

artikuluan ezarritakoak, Legearen 57. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoa 

kontuan hartuta. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua, abenduaren 30eko 5/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. Hezkuntza Sailari dagozkion datuak 

kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai 

eta eginkizun publikoak betetzeko banandua, banandua, desgaitua edo desgaitua izan 

ez delako zin edo promesa ere 

3. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

3.1.- Titulazioa: Sakanetako kirol-teknikariaren titulua izatea. 

Hori egiaztatzeko, tituluaren fotokopia aurkeztu behar da, edo titulua emateko 

eskubideak ordaindu izanaren frogagiria, edo ordainketa hori egin izanaren 

ziurtagiri akademiko ofiziala. Titulazioa atzerrian lortu bada, dagokion 

homologazioa egiaztatu beharko da. 

3.2. Irakaskuntzako esperientzia: gutxienez 100 ordu, dagokion kirol-modalitate 

edo -espezialitateko 2. edo 3. mailako entrenatzaileen prestakuntzan, bosgarren 

xedapen gehigarrian, lehen xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 

Errege Dekretuan eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzetan. 

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak 

aipatzen dituen prestakuntzen kasuan, Espainiako Mendiko eta Eskaladako 

Kirolen Federazioak irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria egingo 

du. Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako ikasgaiak, 

emandako ordu-kopurua, ikasgaia edo ikasgaiak eman ziren ikasturtearen data, 

eta Kirol Kontseilu Gorenak prestakuntza onartzeko ebazpenaren data, BOEn 

argitaratutako datarekin batera. 
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1913/1997 Legea, abenduaren 19koa, eta 1363/2007 Errege Dekretua, urriaren 

24koa, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 

irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria emango du, emandako 

irakasgaiak eta ordu-kopurua adierazita. 

3.3.- kirol- eta lan-arloko jarduera: kirol- eta lan-jarduerako gutxienez 2 urte, 

deialdi honetako eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 4 urteetan 

egindako sakanen amaierako zikloko lanbide-gaitasunekin lotuta. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 

da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 

jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren konturako langileen kasuan, 

zergapekoen erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria 

eskatuko da, bai eta jarduera adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 

Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen Federazioak dagokion kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, eta bertan jasoko dira egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. 

(*) Hautagai batek adierazitako baldintzak baino gehiago betetzen baditu, 

baldintzatzat hartuko da horietako bat, 3. paragrafoan adierazitako lehentasun-

ordenaren arabera, eta bestea edo beste batzuk merezimendutzat hartuko dira. 

4. Aldi baterako bete beharreko lanpostuari esleitzen zaion irakaskuntzako hizkuntza-

eskakizuna egiaztatzea. 

2. HE edo baliokideak egiaztatzeko – C1 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE3-IVAP 

 Habe-3 

 3. He – Osakidetza 

 2. He – Ertzaintza 

 HE2-Hezkuntza 

 EGA 

 D-Euskaltzaindia 

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

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

plana) 

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

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera. 

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa. 
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1. HE edo baliokideak egiaztatzeko – B2 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE2-IVAP 

 Habe-2 

 2. He – Osakidetza 

 He – Ertzaintza 

 HE1-Irakaskuntza 

 HLEA-Hezkuntza berezia 

 GUMA- 1993/04/2ra arte 

 IGA- 1993-04-02ra arte 

 HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 

 HEO maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 47/2012 Dekretuaren 

hirugarren xedapen gehigarrian jasotako zentro publikoaren ziurtagiria. 

 Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntza Ikuskaritzak onetsia, 

47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasoa. 

5. Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa 

eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta 

sexu-esplotazioa eta adingabeen ustelkeria barne) epai irmoz kondenatua ez izatea, bai 

eta gizakien salerosketagatik ere: Hezkuntza Sailari ez bazaio baimenik ematen 

dagozkion datuak kontsultatzeko, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri 

negatiboa aurkeztu beharko da. 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean 
emandako dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II ERANSKINA BAREMOA 
 

( Gehienezko puntuazioa: 15 puntu ) 
 

I.- LAN-ESPARRUA (*)  5 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Sakanetako kirol-teknikariaren azken zikloko 
gaitasun profesionalekin lotutako kirol- eta 
lan-jarduna (betekizun gisa eskatzen dena 
gainditzen duen orotan). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan 
berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 
jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren 
konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-
ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 
adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 
 
GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) Gehienez 6 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

2.2.  Irakaskuntzako esperientzia: sakanetako 
2. edo 3. mailako entrenatzaileen 
prestakuntzan egiaztatutako irakaskuntza 
(betekizun gisa eskatzen dena gainditzen duen 
orotan). 

 

 

10 orduko 0,10 puntu 
Irakaskuntza-esperientzia honela egiaztatuko da: 
 
- Ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria, 
zerbitzuen iraupena eta irakaskuntza eman den mailak 
jasotzen dituena. 
 
- GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 
 
Europar Batasuneko estatu kideetako zentro 
pribatuetan eta Europar Batasunetik kanpoko zentro 
pribatu eta publikoetan emandako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko herrialdeetako 
hezkuntza-administrazioek edo organo eskudunek 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira – 
Zinpeko itzulpenarekin batera –. Ziurtagiri horietan, 
zerbitzuak ematen emandako denbora eta zentro 
pribatu edo publiko izaera, hezkuntza-maila eta 
emandako ikasgaia adierazi beharko dira, edo, hala 
badagokio, konpultsatutako fotokopia. Informazioa 
zehazten duen lan-kontratua 

(*) 
□ 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 Gehienez 3 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 
balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako gradua. 

Puntu 2 
 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 
ikasketetako doktorego-titulua.. 

Puntu 2 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. 

Puntu 2 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Goi-mailako kirol-tituluaren arabera 
(betiere, zerrenda honetan sartu den 
titulazioa izan ez bada). 

Puntu 1 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia. 

IV.- KIROL-IBILBIDEA Hasta 1  puntos Documentación a aportar 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 
kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki izana, 
uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan 

Puntu 1  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 
bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 
kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 
kalifikazioa. 
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Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren 
arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioarekin batera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezarri bezala 
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2.- MENDI ERTAINA ETA ESKALADA  
(Sakanetako, eskaladako eta erdi-mendiko erdi-mailako azken zikloa) 

 
I ERANSKINA 

BETEKIZUNAK 
 
1.Lan-zerrenda hau modulu hauek emateko eratu da: 

 MED-MOME202 mendi-ibilien eskola. 

 MED-MOME203 hobekuntza teknikoa udako mendi-erdian. 

 MED-MOME204 mendi ertaineko gidaritza eta orientazioa. 

 MED-MORO210 eskaladako hobekuntza teknikoa. 

 MED-MORO211 keinuen teknika eskaladan. 

 MED-MORO212 eskaladan gidatua. 

 MED-MORO213 prestakuntza praktikoa. 

2.Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak bete 

behar dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen 

dituen irakasleen kidegoetan sartu, sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. 

artikuluan ezarritakoak, Legearen 57. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoa 

kontuan hartuta. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua, abenduaren 30eko 5/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. Hezkuntza Sailari dagozkion datuak 

kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai 

eta eginkizun publikoak betetzeko banandua, banandua, desgaitua edo desgaitua izan 

ez delako zin edo promesa ere 

3. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

3.1.- Titulazioa: Goi Mendiko Goi Mailako Kirol Teknikariaren titulua edo 

Eskaladako Goi Mailako Kirol Teknikariaren titulua izatea. 

Hori egiaztatzeko, tituluaren fotokopia aurkeztu behar da, edo titulua emateko 

eskubideak ordaindu izanaren frogagiria, edo ordainketa hori egin izanaren 

ziurtagiri akademiko ofiziala. Titulazioa atzerrian lortu bada, dagokion 

homologazioa egiaztatu beharko da. 

3.2. Irakaskuntzako esperientzia: gutxienez 100 ordu, dagokion kirol-modalitate 

edo -espezialitateko 2. edo 3. mailako entrenatzaileen prestakuntzan, bosgarren 

xedapen gehigarrian, lehen xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 

Errege Dekretuan eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzetan. 

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak 

aipatzen dituen prestakuntzen kasuan, Espainiako Mendiko eta Eskaladako 

Kirolen Federazioak irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria egingo 

du. Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako ikasgaiak, 

emandako ordu-kopurua, ikasgaia edo ikasgaiak eman ziren ikasturtearen data, 
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eta Kirol Kontseilu Gorenak prestakuntza onartzeko ebazpenaren data, BOEn 

argitaratutako datarekin batera. 

1913/1997 Legea, abenduaren 19koa, eta 1363/2007 Errege Dekretua, urriaren 

24koa, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 

irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria emango du, emandako 

irakasgaiak eta ordu-kopurua adierazita. 

3.3.- kirol- eta lan-arloko jarduera: kirol- eta lan-jarduerako gutxienez 2 urte, 

deialdi honetako eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 4 urteetan 

egindako sakanen amaierako zikloko lanbide-gaitasunekin lotuta. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 

da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 

jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren konturako langileen kasuan, 

zergapekoen erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria 

eskatuko da, bai eta jarduera adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 

Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen Federazioak dagokion kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, eta bertan jasoko dira egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. 

(*) Hautagai batek adierazitako baldintzak baino gehiago betetzen baditu, 

baldintzatzat hartuko da horietako bat, 3. paragrafoan adierazitako lehentasun-

ordenaren arabera, eta bestea edo beste batzuk merezimendutzat hartuko dira. 

4. Aldi baterako bete beharreko lanpostuari esleitzen zaion irakaskuntzako hizkuntza-

eskakizuna egiaztatzea. 

2. HE edo baliokideak egiaztatzeko – C1 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE3-IVAP 

 Habe-3 

 3. He – Osakidetza 

 2. He – Ertzaintza 

 HE2-Hezkuntza 

 EGA 

 D-Euskaltzaindia 

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

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

plana) 

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

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera. 

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa. 
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1. HE edo baliokideak egiaztatzeko – B2 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE2-IVAP 

 Habe-2 

 2. He – Osakidetza 

 He – Ertzaintza 

 HE1-Irakaskuntza 

 HLEA-Hezkuntza berezia 

 GUMA- 1993/04/2ra arte 

 IGA- 1993-04-02ra arte 

 HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 

 HEO maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 

 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasotako zentro 

publikoaren ziurtagiria. 

 Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntza Ikuskaritzak onetsia, 

47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasoa. 

 

5. Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa 

eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta 

sexu-esplotazioa eta adingabeen ustelkeria barne) epai irmoz kondenatua ez izatea, bai 

eta gizakien salerosketagatik ere: Hezkuntza Sailari ez bazaio baimenik ematen 

dagozkion datuak kontsultatzeko, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri 

negatiboa aurkeztu beharko da. 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean 
emandako dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II ERANSKINA BAREMOA 
 

( Gehienezko puntuazioa: 15 puntu ) 
 

I.- LAN-ESPARRUA (*)  5 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Goi-mendiko edo eskaladako kirol-
teknikariaren azken zikloko gaitasun 
profesionalekin lotutako kirol- eta lan-jarduna 
(betekizun gisa eskatzen dena gainditzen duen 
orotan). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan 
berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 
jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren 
konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-
ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 
adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 
 
GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) Gehienez 6 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

2.2.  Irakaskuntzako esperientzia: goi-
mendiko edo eskaladako 2. edo 3. mailako 
entrenatzaileen prestakuntzan egiaztatutako 
irakaskuntza (betekizun gisa eskatzen dena 
gainditzen duen orotan). 

 

 

10 orduko 0,10 puntu 
Irakaskuntza-esperientzia honela egiaztatuko da: 
 
- Ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria, 
zerbitzuen iraupena eta irakaskuntza eman den mailak 
jasotzen dituena. 
 
- GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 
 
Europar Batasuneko estatu kideetako zentro 
pribatuetan eta Europar Batasunetik kanpoko zentro 
pribatu eta publikoetan emandako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko herrialdeetako 
hezkuntza-administrazioek edo organo eskudunek 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira – 
Zinpeko itzulpenarekin batera –. Ziurtagiri horietan, 
zerbitzuak ematen emandako denbora eta zentro 
pribatu edo publiko izaera, hezkuntza-maila eta 
emandako ikasgaia adierazi beharko dira, edo, hala 
badagokio, konpultsatutako fotokopia. Informazioa 
zehazten duen lan-kontratua 

(*) 
□ 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 Gehienez 3 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 
balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako gradua. 

Puntu 2 
 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 
ikasketetako doktorego-titulua.. 

Puntu 2 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. 

Puntu 2 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Goi-mailako kirol-tituluaren arabera 
(betiere, zerrenda honetan sartu den 
titulazioa izan ez bada). 

Puntu 1 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia. 

IV.- KIROL-IBILBIDEA Hasta 1  puntos Documentación a aportar 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 
kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki izana, 
uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan 

Puntu 1  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 
bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 
kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 
kalifikazioa. 
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Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren 
arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioarekin batera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezarri bezala 
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3.- MENDI ERTAINA  
(Erdi-mailako erdi-mailako azken zikloa) 

 

 
I ERANSKINA 

BETEKIZUNAK 
 
1.Lan-zerrenda hau modulu hauek emateko eratu da: 

 MED-MOME215 hobekuntza teknikoa eremu elurtu nordikoan. 

 MED-MOME216, elurtutako lur nordikoan eta zeharbide handietan gidatua. 

 MED-MOME217 prestakuntza praktikoa. 
 
2.Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak bete 

behar dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen 

dituen irakasleen kidegoetan sartu, sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. 

artikuluan ezarritakoak, Legearen 57. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoa 

kontuan hartuta. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua, abenduaren 30eko 5/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. Hezkuntza Sailari dagozkion datuak 

kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai 

eta eginkizun publikoak betetzeko banandua, banandua, desgaitua edo desgaitua izan 

ez delako zin edo promesa ere 

3. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

3.1.- Titulazioa: Goi Mendiko Goi Mailako Kirol Teknikariaren titulua. 

Hori egiaztatzeko, tituluaren fotokopia aurkeztu behar da, edo titulua emateko 

eskubideak ordaindu izanaren frogagiria, edo ordainketa hori egin izanaren 

ziurtagiri akademiko ofiziala. Titulazioa atzerrian lortu bada, dagokion 

homologazioa egiaztatu beharko da. 

3.2. Irakaskuntzako esperientzia: gutxienez 100 ordu, dagokion kirol-modalitate 

edo -espezialitateko 2. edo 3. mailako entrenatzaileen prestakuntzan, bosgarren 

xedapen gehigarrian, lehen xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 

Errege Dekretuan eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzetan. 

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak 

aipatzen dituen prestakuntzen kasuan, Espainiako Mendiko eta Eskaladako 

Kirolen Federazioak irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria egingo 

du. Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako ikasgaiak, 

emandako ordu-kopurua, ikasgaia edo ikasgaiak eman ziren ikasturtearen data, 

eta Kirol Kontseilu Gorenak prestakuntza onartzeko ebazpenaren data, BOEn 

argitaratutako datarekin batera. 

1913/1997 Legea, abenduaren 19koa, eta 1363/2007 Errege Dekretua, urriaren 

24koa, prestakuntzak baimendu zituen autonomia-erkidegoko organo eskudunak 
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irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria emango du, emandako 

irakasgaiak eta ordu-kopurua adierazita. 

3.3.- kirol- eta lan-arloko jarduera: kirol- eta lan-jarduerako gutxienez 2 urte, 

deialdi honetako eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko 4 urteetan 

egindako sakanen amaierako zikloko lanbide-gaitasunekin lotuta. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 

da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 

jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren konturako langileen kasuan, 

zergapekoen erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria 

eskatuko da, bai eta jarduera adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 

Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen Federazioak dagokion kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, eta bertan jasoko dira egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. 

(*) Hautagai batek adierazitako baldintzak baino gehiago betetzen baditu, 

baldintzatzat hartuko da horietako bat, 3. paragrafoan adierazitako lehentasun-

ordenaren arabera, eta bestea edo beste batzuk merezimendutzat hartuko dira. 

IV. Aldi baterako bete beharreko lanpostuari esleitzen zaion irakaskuntzako hizkuntza-

eskakizuna egiaztatzea. 

2. HE edo baliokideak egiaztatzeko – C1 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE3-IVAP 

 Habe-3 

 3. He – Osakidetza 

 2. He – Ertzaintza 

 HE2-Hezkuntza 

 EGA 

 D-Euskaltzaindia 

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

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

plana) 

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

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera. 

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa. 

 

1. HE edo baliokideak egiaztatzeko – B2 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE2-IVAP 

 Habe-2 

 2. He – Osakidetza 

 He – Ertzaintza 
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 HE1-Irakaskuntza 

 HLEA-Hezkuntza berezia 

 GUMA- 1993/04/2ra arte 

 IGA- 1993-04-02ra arte 

 HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 

 HEO maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 

 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasotako zentro 

publikoaren ziurtagiria. 

 Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntza Ikuskaritzak onetsia, 

47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasoa 

 

5. Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa 

eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta 

sexu-esplotazioa eta adingabeen ustelkeria barne) epai irmoz kondenatua ez izatea, bai 

eta gizakien salerosketagatik ere: Hezkuntza Sailari ez bazaio baimenik ematen 

dagozkion datuak kontsultatzeko, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri 

negatiboa aurkeztu beharko da. 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean 
emandako dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II ERANSKINA BAREMOA 
 

( Gehienezko puntuazioa: 15 puntu ) 
 

I.- LAN-ESPARRUA (*)  5 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Goi-mendiko kirol-teknikariaren azken 
zikloko gaitasun profesionalekin lotutako 
kirol- eta lan-jarduna (betekizun gisa eskatzen 
dena gainditzen duen orotan). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan 
berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 
jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren 
konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-
ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 
adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 
 
GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) Gehienez 6 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

2.2.  Irakaskuntzako esperientzia: goi-
mendiko 2. edo 3. mailako entrenatzaileen 
prestakuntzan egiaztatutako irakaskuntza 
(betekizun gisa eskatzen dena gainditzen duen 
orotan). 

 

 

10 orduko 0,10 puntu 
Irakaskuntza-esperientzia honela egiaztatuko da: 
 
- Ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria, 
zerbitzuen iraupena eta irakaskuntza eman den mailak 
jasotzen dituena. 
 
- GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 
 
Europar Batasuneko estatu kideetako zentro 
pribatuetan eta Europar Batasunetik kanpoko zentro 
pribatu eta publikoetan emandako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko herrialdeetako 
hezkuntza-administrazioek edo organo eskudunek 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira – 
Zinpeko itzulpenarekin batera –. Ziurtagiri horietan, 
zerbitzuak ematen emandako denbora eta zentro 
pribatu edo publiko izaera, hezkuntza-maila eta 
emandako ikasgaia adierazi beharko dira, edo, hala 
badagokio, konpultsatutako fotokopia. Informazioa 
zehazten duen lan-kontratua 

(*) 
□ 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 Gehienez 3 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 
balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako gradua. 

Puntu 2 
 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 
ikasketetako doktorego-titulua.. 

Puntu 2 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. 

Puntu 2 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Goi-mailako kirol-tituluaren arabera 
(betiere, zerrenda honetan sartu den 
titulazioa izan ez bada). 

Puntu 1 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia. 

IV.- KIROL-IBILBIDEA Hasta 1  puntos Documentación a aportar 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 
kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki izana, 
uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan 

Puntu 1  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 
bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 
kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 
kalifikazioa. 



 
 

 

20 

 

 
 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren 
arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioarekin batera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezarri bezala 
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4.- GOI MENDIA 
(Goi mendiko goi mailako azken zikloa) 

 
I ERANSKINA 

BETEKIZUNAK 
 
1.Lan-zerrenda hau modulu hauek emateko eratu da: 

 MED – MOAM302 Goi-mendiko hobekuntza teknikoa. 

 MED – MOAM303 Goi-mendiko gida. 

 MED – MOAM304 Izotzezko eskalada. 

 MED – MOAM305 Mendiko eskia. 

 MED – MOAM306 Goi-mendiko kirolariaren prestakuntza fisikoa. 

 MED – MOAM307 Azken proiektua. 

 MED – MOAM308 Prestakuntza praktikoa. 

 
2.Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak bete 

behar dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen 

dituen irakasleen kidegoetan sartu, sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. 

artikuluan ezarritakoak, Legearen 57. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoa 

kontuan hartuta. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua, abenduaren 30eko 5/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. Hezkuntza Sailari dagozkion datuak 

kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai 

eta eginkizun publikoak betetzeko banandua, banandua, desgaitua edo desgaitua izan 

ez delako zin edo promesa ere 

3. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

3.1.- Titulazioa: Goi Mendiko Goi Mailako Kirol Teknikariaren titulua. 

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren gehigarriak aipatzen 

dituen prestakuntzen kasuan, Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen 

Federazioak irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria egingo du. 

Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako ikasgaiak, emandako 

ordu-kopurua, ikasgaia edo ikasgaiak eman ziren ikasturtearen data, eta Goi 

Mailako Kontseiluak emandako prestakuntza aitortzeko ebazpenaren data. 

Kirolak eta argitalpen-data Abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren 

lehenengo xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 Errege 

Dekretuan aipatzen diren prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen 

autonomia-erkidegoko organo eskudunak irakaskuntza-esperientziaren 

ziurtagiria emango du, emandako ikasgaiak eta ordu-kopurua adierazita. 

3.2. Irakaskuntzako esperientzia: gutxienez 100 ordu, entrenatzaileen 

prestakuntzan, goi-mailako mendiko kirol-modalitate edo -espezialitateko 3. 

mailan, bosgarren xedapen gehigarrian, lehen xedapen iragankorrean eta 
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urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuan eta abenduaren 19ko 1913/1997 

Errege Dekretuaren lehen xedapen iragankorrean aipatzen diren 

prestakuntzetan. 

3.3.- kirol- eta lan-arloko jarduera: goi-mailako mendiko goi-mailako zikloko 

lanbide-gaitasunekin lotutako kirolean gutxienez 2 urtez aritzea, deialdi honetako 

eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna baino arinagoko 4 urteen 

barruan. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 

da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 

jarduera eta jarduera egin den aldia. 

Norberaren konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan gutxienez 

urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 

adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 

Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen Federazioak dagokion kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, eta bertan jasoko dira egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. 

(*) Hautagai batek adierazitako baldintzak baino gehiago betetzen baditu, 

baldintzatzat hartuko da horietako bat, 3. paragrafoan adierazitako lehentasun-

ordenaren arabera, eta bestea edo beste batzuk merezimendutzat hartuko dira. 

4. Hezkuntza Sailari kontsultarako baimenik ematen ez bazaio, aldi baterako bete 

beharreko lanpostuari esleitzen zaion irakaskuntzako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea. 

2. HE edo baliokideak egiaztatzeko – C1 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE3-IVAP 

 Habe-3 

 3. He – Osakidetza 

 2. He – Ertzaintza 

 HE2-Hezkuntza 

 EGA 

 D-Euskaltzaindia 

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

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

plana) 

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

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera. 

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa. 

 

1. HE edo baliokideak egiaztatzeko – B2 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 
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 HE2-IVAP 

 Habe-2 

 2. He – Osakidetza 

 He – Ertzaintza 

 HE1-Irakaskuntza 

 HLEA-Hezkuntza berezia 

 GUMA- 1993/04/2ra arte 

 IGA- 1993-04-02ra arte 

 HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 

 HEO maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 

 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasotako zentro 

publikoaren ziurtagiria. 

 Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntza Ikuskaritzak onetsia, 

47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasoa. 

5. Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa 

eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta 

sexu-esplotazioa eta adingabeen ustelkeria barne) epai irmoz kondenatua ez izatea, bai 

eta gizakien salerosketagatik ere: Hezkuntza Sailari ez bazaio baimenik ematen 

dagozkion datuak kontsultatzeko, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri 

negatiboa aurkeztu beharko da. 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean 
emandako dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II ERANSKINA BAREMOA 
 

( Gehienezko puntuazioa: 15 puntu ) 
 

I.- LAN-ESPARRUA (*)  5 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Goi-mendiko kirol-teknikariaren azken 
zikloko gaitasun profesionalekin lotutako 
kirol- eta lan-jarduna (betekizun gisa eskatzen 
dena gainditzen duen orotan). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan 
berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 
jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren 
konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-
ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 
adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 
 
GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) Gehienez 6 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

2.2.  Irakaskuntzako esperientzia: goi-
mendiko 3. mailako entrenatzaileen 
prestakuntzan egiaztatutako irakaskuntza 
(betekizun gisa eskatzen dena gainditzen duen 
orotan). 

 

 

10 orduko 0,10 puntu 
Irakaskuntza-esperientzia honela egiaztatuko da: 
 
- Ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria, 
zerbitzuen iraupena eta irakaskuntza eman den mailak 
jasotzen dituena. 
 
- GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 
 
Europar Batasuneko estatu kideetako zentro 
pribatuetan eta Europar Batasunetik kanpoko zentro 
pribatu eta publikoetan emandako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko herrialdeetako 
hezkuntza-administrazioek edo organo eskudunek 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira – 
Zinpeko itzulpenarekin batera –. Ziurtagiri horietan, 
zerbitzuak ematen emandako denbora eta zentro 
pribatu edo publiko izaera, hezkuntza-maila eta 
emandako ikasgaia adierazi beharko dira, edo, hala 
badagokio, konpultsatutako fotokopia. Informazioa 
zehazten duen lan-kontratua 

(*) 
□ 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 Gehienez 3 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 
balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako gradua. 

Puntu 2 
 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 
ikasketetako doktorego-titulua.. 

Puntu 2 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. 

Puntu 2 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Goi-mailako kirol-tituluaren arabera 
(betiere, zerrenda honetan sartu den 
titulazioa izan ez bada). 

Puntu 1 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia. 

IV.- KIROL-IBILBIDEA Hasta 1  puntos Documentación a aportar 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 
kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki izana, 
uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan 

Puntu 1  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 
bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 
kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 
kalifikazioa. 
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Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren 
arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioarekin batera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezarri bezala 
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5.- ESKALADA 
(Eskaladako goi-mailako azken zikloa) 

 

 
I ERANSKINA 

BETEKIZUNAK 
 
1.Lan-zerrenda hau modulu hauek emateko eratu da: 

 MED – MORO309 Kirol-eskaladako plangintza. 

 MED – MORO310 eskaladako entrenamendua. 

 MED – MORO311 eskaladako ekitaldiak antolatzea. 

 MED – MORO312 Eskalada Eskola. 

 MED – MORO313 Azken proiektua 

 MED – MORO314 Prestakuntza praktikoa. 

2.Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokorrak bete 

behar dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen 

dituen irakasleen kidegoetan sartu, sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko 

erregelamendua onartzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. 

artikuluan ezarritakoak, Legearen 57. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoa 

kontuan hartuta. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua, abenduaren 30eko 5/2015 

Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. Hezkuntza Sailari dagozkion datuak 

kontsultatzeko baimenik ematen ez bazaio, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da, bai 

eta eginkizun publikoak betetzeko banandua, banandua, desgaitua edo desgaitua izan 

ez delako zin edo promesa ere 

3. Baldintza hauetako bat betetzea (*): 

3.1.- Titulazioa: Eskaladako Goi Mailako Kirol Teknikariaren titulua. 

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bosgarren gehigarriak aipatzen 

dituen prestakuntzen kasuan, Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen 

Federazioak irakaskuntzan izandako esperientziaren ziurtagiria egingo du. 

Ziurtagiri horretan honako hauek jasoko dira: emandako ikasgaiak, emandako 

ordu-kopurua, ikasgaia edo ikasgaiak eman ziren ikasturtearen data, eta Goi 

Mailako Kontseiluak emandako prestakuntza aitortzeko ebazpenaren data. 

Kirolak eta argitalpen-data Abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren 

lehenengo xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 Errege 

Dekretuan aipatzen diren prestakuntzen kasuan, prestakuntzak baimendu zituen 

autonomia-erkidegoko organo eskudunak irakaskuntza-esperientziaren 

ziurtagiria emango du, emandako ikasgaiak eta ordu-kopurua adierazita. 

3.2. Irakaskuntzako esperientzia: gutxienez 100 ordu, entrenatzaileen 

prestakuntzan, goi-mailako eskaladako edo espezialitateko 3. mailan, bosgarren 

xedapen gehigarrian, lehen xedapen iragankorrean eta urriaren 24ko 1363/2007 
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Errege Dekretuan eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen 

xedapen iragankorrean aipatzen diren prestakuntzetan. 

3.3.- kirol- eta lan-arloko jarduera: eskaladako goi-mailako zikloko lanbide-

gaitasunekin lotutako kirolean gutxienez 2 urtez aritzea beti ere, deialdi honetako 

eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna baino arinagoko 4 urteen 

barruan. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko 

da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 

jarduera eta jarduera egin den aldia. 

Norberaren konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan gutxienez 

urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 

adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 

Espainiako Mendiko eta Eskaladako Kirolen Federazioak dagokion kirol-

esperientziaren ziurtagiria emango du, eta bertan jasoko dira egindako jarduera 

eta jarduera egin den aldia. 

(*) Hautagai batek adierazitako baldintzak baino gehiago betetzen baditu, 

baldintzatzat hartuko da horietako bat, 3. paragrafoan adierazitako lehentasun-

ordenaren arabera, eta bestea edo beste batzuk merezimendutzat hartuko dira. 

4. Hezkuntza Sailari kontsultarako baimenik ematen ez bazaio, aldi baterako bete 

beharreko lanpostuari esleitzen zaion irakaskuntzako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea. 

2. HE edo baliokideak egiaztatzeko – C1 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE3-IVAP 

 Habe-3 

 3. He – Osakidetza 

 2. He – Ertzaintza 

 HE2-Hezkuntza 

 EGA 

 D-Euskaltzaindia 

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

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

plana) 

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

edo Hizkuntza Eskola Ofizialetako beste batzuk, C1 mailaren arabera. 

 Unibertsitatearen C1 ziurtagiria, tituluak eta euskarazko hizkuntza-ziurtagiriak 

egiaztatzetik salbuesteari buruzko 47/2012 Dekretuaren 6. artikuluan jasoa. 
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1. HE edo baliokideak egiaztatzeko – B2 Europako esparru erkidea –, honako titulu 

hauek dira baliozkoak: 

 HE2-IVAP 

 Habe-2 

 2. He – Osakidetza 

 He – Ertzaintza 

 HE1-Irakaskuntza 

 HLEA-Hezkuntza berezia 

 GUMA- 1993/04/2ra arte 

 IGA- 1993-04-02ra arte 

 HEOko 4. maila (47/1992 EDko ikasketa-plana) 

 HEO maila aurreratua (1629/2006 ikasketa-plana) 

 47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasotako zentro 

publikoaren ziurtagiria. 

 Ikastetxe pribatuari dagokion ziurtagiria, Hezkuntza Ikuskaritzak onetsia, 

47/2012 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasoa. 

 

5. Sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik 

(sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-

probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa eta adingabeen ustelkeria barne) 

epai irmoz kondenatua ez izatea, bai eta gizakien salerosketagatik ere: 

Hezkuntza Sailari ez bazaio baimenik ematen dagozkion datuak kontsultatzeko, 

Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko 

da. 

Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 
967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, 
azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean 
emandako dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 
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II ERANSKINA BAREMOA 
 

( Gehienezko puntuazioa: 15 puntu ) 
 

I.- LAN-ESPARRUA (*)  5 puntu gehienez Aurkeztu beharreko agiriak 

Goi-Eskaladako kirol-teknikariaren azken 
zikloko gaitasun profesionalekin lotutako 
kirol- eta lan-jarduna (betekizun gisa eskatzen 
dena gainditzen duen orotan). 

2 hilabete bakoitzeko: 0,10 
puntu. 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren 
ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan 
berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako 
jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren 
konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan 
gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-
ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera 
adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere. 
 
GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 

II.- IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA (*) Gehienez 6 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

2.2.  Irakaskuntzako esperientzia: Eskaldako 3. 
mailako entrenatzaileen prestakuntzan 
egiaztatutako irakaskuntza (betekizun gisa 
eskatzen dena gainditzen duen orotan). 

 

 

10 orduko 0,10 puntu 
Irakaskuntza-esperientzia honela egiaztatuko da: 
 
- Ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria, 
zerbitzuen iraupena eta irakaskuntza eman den mailak 
jasotzen dituena. 
 
- GSDOk emandako ziurtagiria, zentroaren izena 
(enpresa) eta alta-aldia (k) jasotzen dituena. 
 
Europar Batasuneko estatu kideetako zentro 
pribatuetan eta Europar Batasunetik kanpoko zentro 
pribatu eta publikoetan emandako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko herrialdeetako 
hezkuntza-administrazioek edo organo eskudunek 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira – 
Zinpeko itzulpenarekin batera –. Ziurtagiri horietan, 
zerbitzuak ematen emandako denbora eta zentro 
pribatu edo publiko izaera, hezkuntza-maila eta 
emandako ikasgaia adierazi beharko dira, edo, hala 
badagokio, konpultsatutako fotokopia. Informazioa 
zehazten duen lan-kontratua 

(*) 
□ 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 Gehienez 3 puntu Aurkeztu beharreko agiriak 

3.1.- Honako titulu berezi hauek izatea 
balioetsiko da: 

- Gorputz Hezkuntzako lizentzia edo 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako gradua. 

Puntu 2 
 

 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua.   

3.2.- Kirol-irakaskuntzekin zerikusia duten 
ikasketetako doktorego-titulua.. 

Puntu 2 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. 

Puntu 2 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia konpultsatua. 

3.4.- Goi-mailako kirol-tituluaren arabera 
(betiere, zerrenda honetan sartu den 
titulazioa izan ez bada). 

Puntu 1 

 

Dagokion tituluaren fotokopia konpultsatua edo 
ordainketa egin izana jaso duen ziurtagiri akademiko 
ofizialaren fotokopia. 

IV.- KIROL-IBILBIDEA Hasta 1  puntos Documentación a aportar 

4.1.- Goi-mailako edo goi-errendimenduko 
kirolariaren kalifikazioa izatea edo eduki izana, 
uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan 

Puntu 1  
Ziurtagiri eguneratua, organo eskudunak emandakoa; 
bertan, berariaz jaso beharko da goi-mailako 
kirolariaren edo goi-errendimenduko kirolariaren 
kalifikazioa. 
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Oharrak: 
1.- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa eman beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren 
arabera, edo lanbide-kualifikazioaren aitorpena, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren babesean. 
2.- Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioarekin batera, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion 
kontsulatuak edo bulego diplomatikoak baliozkotua. 

 

 

 

 

 

ezarri bezala 


