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1. SARRERA 
 
 

Hezkuntza Sailak irakaskuntzako hautaketa-prozedurarako deialdia egin zuen, Hezkuntzako 

sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduaren bidez. COVID19-aren ondorioz, eten egin ziren 

hasiera batean aurreikusitako egunetan egin beharreko probak, eta atzeratu ondoren, 2021eko 

ekainaren 19an hasiko dira egiten. 

Hezkuntza Sailak, prozesua antolatzen duen erakundea den aldetik, dekretu honetan ezarritako 

neurri guztiak errespetatuko ditu: 23/2021 DEKRETUA, maiatzaren 7koa, lehendakariarena, SARS-

CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzkoa; eta 

bereziki, dekretu horrek 3. artikuluko 3.e apartatuan ezartzen duena errespetatuko du: 

“e) Azterketak eta hautaprobak egiteko deialdiak, bai eta kongresu eta bilera zientifikoetan eta 

profesionaletan parte hartzea ere, honako arau hauen arabera egingo dira:  

– Hautaketa-prozesu publikoei zein pribatuei, hezkuntza- eta hizkuntza-tituluak lortzeari eta antzeko 

beste batzuei dagozkien probak egiteko, gehienez ere lokalen ehuneko 50eko edukiera errespetatu 

beharko da. 

– Erakunde antolatzaileak COVID19-aren aurkako protokolo bat izan beharko du. Protokolo horrek 

COVID19-aren transmisio-arriskua minimizatzeko beharrezkoak diren neurriak betetzen direla 

bermatu beharko du, bai esparruaren barruan, bai inguruko eremuetan eta sarbideetan, betiere 

gutxienez 1,5 metroko urruntze pertsonala bermatuz.” 

 

Beraz, dokumentu honek aipatu hautaketa-prozedura horretan aplikatuko diren prebentzio- eta 

babes-neurriak zehaztuko ditu, probak lantzeko beharrezkoak diren segurtasun-baldintzak 

ezartze aldera. 

Neurri hauek hautaketa-prozesuko izangai guztiei zuzenduta daude, bai eta epaimahaikideei, 

koordinatzaileei eta prozesuko laguntzaileei ere. 

Protokolo hau probak egingo diren lekuetan COVID19-aren aurka dagoeneko ezarritako 

protokoloen osagarri da: Barakaldoko BECen (Bilbao Exhibition Centre) eta proba praktiko jakin 

batzuk eta ahozko probak egingo diren ikastetxeak.  
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2. PROBAK EGITEKO EGUTEGIA ETA LEKUAK 

2.1.- Lehenengo probak bi zati ditu, idatziz egin beharrekoak; proba kolektiboa izango da, eta 

honako izangai hauei deituko zaie: txanda irekikoei, desgaitasun-txandakoei eta goragoko maila 

bateko irakasleen kidegoan sartzeko prozedurako izangai guztiei (azken hauek proba praktikoa 

bakarrik egingo dute). Barakaldoko (Bizkaia) Bilbao Exhibition Centre-en egingo da, zenbait 

salbuespenetan izan ezik, ondoren adierazten den moduan: 

2.1.1. Gai bat idatziz garatzea (1. probaren 2. zatia). 

2021eko ekainak 19 goizez 2021eko ekainak 19 
arratsaldez 

2021eko ekainak 20 goizez 

Bigarren Hezkuntzako 
Irakasleen Kidegoa  

Lanbide Heziketako Irakasle 
Teknikoen Kidegoa  

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen 
Kidegoa 

Enpresen Administrazioa 
Biologia eta Geologia 
Fisica eta Kimika 
Frantsesa 
Geografia eta Historia 
Latina 
Euskara eta Euskal Literatura 
Matematika 
Hezkuntza-orientabidea 
Sistema elektroteknikoak eta 
automatikoak  

Sukaldaritza eta gozogintza 
Estetika 
Zurgintzako eta altzarien 
fabrikazioa eta instalazioa 
Makinen mekanizazioa eta 
mantentzea 
Ibilgailuen mantentze lanak 
Ile-apainketa 
Soldadura 
 

Analisi eta kimika industriala  
Irudi pertsonalerako 
aholkularitza eta prozesuak 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
Gorputz Hezkuntza 
Filosofia 
Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 
Ostalaritza eta turismoa 
Informatika 
Ingelesa 
Esku-hartze soziokomunitarioa 
Merkataritza-antolaketa eta -
kudeaketa 
Gaztelania eta literatura 
Marrazketa 
Musika 
Ibilgailuak mantentzeko 
antolakuntza eta prozesuak 
Fabrikazio mekanikoko 
antolakuntza eta proiektuak 
Akuikultura prozesuak 
Osasun-prozesuak 
Sistema elektronikoak  

 

 



HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 

 

 

 

  

 

5 

 

2.1.2.– Proba praktikoa (1. probako 1. zatia)  

2021eko ekainak 19 
goizez 

2021eko ekainak 20 
goizez  

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa 

Enpresen Administrazioa 
Biologia 
Fisica 
Frantsesa 
Geografia eta Historia 
Geologia 
Latina 
Euskara eta Euskal Literatura 
Matematika 
Hezkuntza-Orientabidea 
Kimika 
Sistema elektronikoak eta 
automatikoak 

Analisi eta kimika industriala 
Irudi pertsonalerako aholkularitza eta 
prozesuak 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
Gorputz Hezkuntza 
Filosofia 
Laneko prestakuntza eta orientabidea 
Ostalaritza eta turismoa 
Informatika 
Ingelesa 
Esku-hartze soziokomunitarioa 
Gaztelania eta literatura 
Marrazketa 
Musika 
Merkataritza-antolaketa eta -kudeaketa 
Fabrikazio mekanikoko antolakuntza eta 
proiektuak 
Osasun-prozesuak 
Sistema elektronikoak  

 

• Trebetasun instrumental edo teknikoen erakustaldi praktiko bat egiteko, proba praktikoa 

2021eko ekainaren 20aren ondoren egingo da, BECetik kanpo, zehazten den tokian, espezialitate 

hauen kasuan: 

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa: Ibilgailuak mantentzeko antolakuntza eta 

prozesuak eta Akuikultura prozesuak. 

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa: Sukaldaritza eta gozogintza, Estetika, Ile-

apainketa, Soldadura, Zurgintzako eta altzarien fabrikazioa eta instalazioa eta Ibilgailuen 

mantentze lanak. 

• Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko Makinen mekanizazioa eta mantentzea 

espezialitatearen proba praktikoa bi unetan egingo da: 
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 Lehenengoa idatziz egingo da 2021eko ekainaren 19an arratsaldez, Bilbao Exhibition 

Centren (BEC), eta ordubeteko iraupena izango du. 

 Bigarrena 2021eko ekainaren 19aren ondoren egingo da, BECetik kanpo, zehaztuko den 

lekuan. 

2.2.- Bigarren proba ahozkoa izango da, eta 2021eko irailaren 6tik aurrera hasiko da. 

Epaimahaietako egoitzetan egingo da, espezialitate bakoitzeko izangaiei banakako deia egin 

ondoren, eta, izangaiak, dagokien epaimahaiak zehazten dituen egunean eta orduan joango dira. 

Epaimahaiek, guztira, 8 egoitzatan (ikastetxetan) lan egingo dute, saihestu egin behar baita, ahal 

den neurrian, espazio berean epaimahaiak eta hautagaiak pilatzea.  

 

3. PROBAK EGINGO DIREN INSTALAZIOETAN APLIKATU BEHARREKO ANTOLAKETA-NEURRIAK 

Hezkuntza Saila, hautaketa-proben antolatzailea den heinean, honako jarduera hauetaz 

arduratuko da: 

 Probak egingo diren lekuetan higienea eta osasuna babesteko erabili beharreko 

materialak erostea:  

o Gel hidroalkoholikoa (banaka erabiltzekoa eta banagailuak).  

o Maskara kirurgikoak eta FFP2 maskarak, eta nitrilozko eskularruak. 

 Altzariak, paperontziak, ahal dela tapa eta pedalarekin, eta materiala erostea (telefonoak, 

megafonia, boligrafoak, bulegoko materiala...) 

 Desgaitasunen bat duten eta egokitzapenak behar dituzten parte-hartzaileei dagozkien 

baliabide materialak edo laguntza teknikoa. 

 Langileak kontratatzea (zaintza, kontrola, garbiketa, eskolazainak, etab.). 

 Espazioak okupatzearen gaineko aurreikuspenak egitea, ezarritako edukieraren % 50eko 

muga errespetatuz. 

 Informazio-kartelak jartzea: 

o Lurzoruan markak jartzea txandan non itxaron behar den adierazteko, eta 

horrela, elkarren arteko distantzia eta martxaren noranzkoa bermatzeko, noiz 

eta ilaran itxaron behar den azterketa-lekuan sartzeko. 

o Azterketa-lekuetara sartzeko informazio-kartelak. 
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 Proba kolektiboak egin aurretik, espezialitate bakoitzeko oposiziogileek probak egiteko 

leku zehatzen informazio-zerrendak argitaratuko dira 2020ko EPErako gaitutako web-

orrian. Zerrenda horiek ez dira jarriko probak egiten diren lekuan, pilaketak saiheste 

aldera. 

 Azterketaria identifikatzeko eta kokatzeko, eta mahaiak esleitzeko operatiboa. 

 Neurriak hartzea, oposiziogileei eta probak egiten parte hartzen duten langileei probak 

egiten diren eraikinetarako sarbidea mugatzeko, eta laguntzaileei sartzen ez uztea (behar 

bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik). 

 Probak egiten diren zentroak jarduera arruntekin parteka daitezke: aparteko 

azterketekin, ikasturte-hasierarekin, Lanbideren prestakuntzarekin, obra txikiekin...  

 

4.  ANTOLAKUNTZA-NEURRI OSAGARRIAK, BERARIAZ BECEN PROBA KOLEKTIBOA EGITEKO. 

Lehenengo proba BECen egingo da bi egunetan, probak egitera aldi berean joan behar duten 

pertsonen kopurua murrizteko. 

Probak egingo dituzten pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tartea uneoro 

mantentzeko behar diren jarduketa-prozedurak ezarriko dira, eta arreta berezia jarriko da honako 

puntu hauetan: 

 BECen lehenengo proba egiteko erabiliko diren pabiloien edukiera. Pabiloi bakoitzaren 

okupazioak edukieraren % 50eko muga errespetatuko du. Hautagaien artean gutxienez 

1,5 metroko distantzia bermatuko da. 

 Izangaiek probetako espazioetara modu ordenatuan sartzea, pertsonak pilatzea 

saihestuz eta adierazitako pertsonen arteko distantzia mantenduz, sarrerako ilaran. 

 Azterketa-postuak antolatzea, eta behar den espazioa ziurtatzea, bai lanpostu horietara 

sartzeko eta horietatik irteteko, bai probak egin bitartean. 

 Azterketak entregatzeko eta jasotzeko lanak antolatzea, ahal den neurrian 

epaimahaietako kideen eta izangaien arteko zuzeneko harremana minimizatuz. 

 Material bereizia izatea epaimahaietako kideentzat, laguntzaileentzat eta 

hautagaientzat, boligrafoak eta gainerako elementuak ez partekatzeko. 
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4.1. Sarbideei dagokienez, honela jokatuko da: 

Kanpoaldean: Langile laguntzaileek honakoa egin beharko dute: 

 Pilaketak ekidin: Distantziak mantentzeko ardura indibiduala izango da. 

Barrutirako sarbidea kanpotik. Sarrerako atea: laguntzaileak jarriko dira, sarrerak eta irteerak 

ordenatuta, ilaran eta pertsonen arteko distantzia mantenduz egingo direla bermatzeko. 

Korridoreak: langile laguntzaileak honakoa egin beharko dute: 

 Pertsonen zirkulazioa kontrolatzea BECeko korridoreetan. 

 Zoruan gutxienez 1,5 metroko distantzia duten marken bidez zehaztuko da itxaronaldiko 

urruntzea. Ilararen dinamika pertsona bakoitzaren aurrean libre dagoen itsasgarria 

zapalduz zehaztuko da. 

 Komunen eta pabiloien kokapenaren berri ematea. 

 Komunetarako sarbidea kontrolatzea, pertsonen arteko distantzia bermatuz. 

Pabiloirako sarrera: langile laguntzaileak honakoa egin beharko dute:  

 Pabiloirako sarrera ordenatuta dagoela bermatzea, ilaran. Korridoreetako itxaronaldia 

lurzoruko markek zehazten dute, eta gutxienez 1,5 metroko distantzia izango dute. 

Ilararen dinamika pertsona bakoitzaren aurrean libre dagoen itsasgarria zapalduz 

zehaztuko da. 

 Soilik probak egiteko onartutako izangaiak dagokien pabiloira sartzea kontrolatzea. 

Onartutako izangai bakoitzak paperezko akreditazio inprimatu bat eraman beharko du, 

QR kode batekin, pabiloira sartzeko kontrola egiteko, eta, sartu ondoren, 

bertaratutakoak berriro eskaneatuko dira modu ordenatuan, eremukako jarraibide 

batzuei jarraituz, probak egitean izangai bakoitzaren kokapena (ilara eta zutabea) jakin 

ahal izateko, COVID-19-agatik sor daitekeen edozein gorabeheraren aurrean. 

Baliabideak jarriko dira izangai bakoitzak adierazitako akreditazioa jaso dezan. 

Izangaiei probak zein pabilioitan eta eremutan egingo dituzten adieraziko zaie, Hezkuntza 

Sailaren webgunean EPE 2020ri buruzko atalean argitaratuko den informazioaren bidez. Era 

berean, QR kodea duen akreditazio-dokumentuan, joan behar duten pabiloia eta eremua ere 

agertuko dira. 
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Pabiloiaren barrualdea: Epaimahaikideek honakoa egin beharko dute: 

 Egiaztatu pertsona bakoitza oposiziogileari esleitutako mahai zenbakituan eseri dela, 

gutxienez 1,5 metroko pertsonen arteko urruntzearekin. Oposiziogileak pabiloiaren 

barruan dagokien eremura sartuko dira, Hezkuntza Sailaren webgunean EPE 2020ri 

buruzko atalean argitaratuko den informazioaren arabera. 

 Egiaztatu pertsona bakoitzak mahai gainean boligrafo bat, gel-pack bat eta musukoa 

dituela. Ekartzen duena kendu eta Sailak emandako musukoa jarri beharko du. 

Kendutako musukoa bere gauzekin gorde beharko du, mahai gainean beharrezkoa ez 

den beste objekturik egon ez dadin. Sailak emandako musukoa proba amaitu eta 

azterketa-gunetik irten arte gorde beharko da. 

 Kontrolatu oposiziogileek sailak emandako musukoa jartzen dutela eta ekarritako 

maskara behar bezala kentzen dutela. 

 Hautagaiak identifikatzea, beren lekuan eseri ondoren. Identifikazio-agiriak: NANa, 

gidabaimena, pasaportea, bizileku-baimena. 

Hautagaiek agerian utzi beharko dute beren identifikazio-agiria, mahaiaren goiko eskuinaldean, 

probak egin bitartean. Beharrezkoa izanez gero, epaimahaiak musukoa kentzeko eskatu ahal 

izango die izangaiei, errazago identifikatu ahal izateko. Eginkizun hori betetzeko, epaimahaiei 

eta laguntzaileei behar besteko denboraz emango zaizkie egun bakoitzean BECera probak 

egitera joango diren onartutako oposiziogileen zerrendak, dagokien pabiloia eta eremua 

zehaztuta. 

Atsedenaldiak: probaren bigarren zatiaren eta lehen zatiaren arteko atsedenaldian, berariaz 

horretarako prestatutako eremura sartu ahal izango da. Langile laguntzaileak honakoa egin 

beharko dute. 

 Korroak sortzea ekidin eta pertsonen arteko distantzia mantentzen saiatu. 

Probaren amaiera (bi zatiena): behin kanpoaldean, azterketariek ingurutik alde egin beharko 

dute, taldeak sortzea edo irteera oztopatzea saihesteko. 
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4.2. Azterketak jartzea: oposiziogileak pabiloietan sartzen direnerako, probetarako behar duten 

dokumentazio guztia mahaietan egongo da. Ahal den neurrian, ez da inolako objekturik eskura 

emango, eta nitrilozko eskularruak erabiliz egingo da banaketa. 

4.3. Proba egiteko jarraibideak: jarraibideak ematen dituzten langileek musukoa eta 

mikrofonoa erabiliko dituzte (babestuta egongo da). 

4.4. Probaren bi zatiak egiten diren bitartean: epaimahaikideek FPP2 motako musukoa eta 

nitrilozko eskularruak eramango dituzte. Beraiek argituko dituzte oposiziogileen zalantzak eta, 

behar izanez gero, erantzun-orriak emango dizkiete, etab. 

4.5. Probaren amaiera (bi zatiena): proba osorik amaitu ondoren, oposiziogileei ez zaie utziko 

gelatik irteten, harik eta adierazten zaien arte. Oposiziogileak eskua altxatuko du epaimahaikide 

bat joan dadin eta azterketa oposiziogilearen mahaian zuzenean jaso dadin. Bilketa egin 

ondoren (zirriborro gisa erabilitako paperak barne), oposiziogileak horretarako jarritako 

ateetatik irten ahal izango du. 

Proba horretarako ezarritako gehieneko denbora baino hamabost minutu lehenago amaituz 

gero, oposiziogileek beren lekuetan geratu beharko dute, epaimahaikideek azterketa guztiak 

jaso eta aretotik irteteko agindua eman arte. 

Irteera modu ordenatuan egin beharko da, eraikinaren kanpoalderaino gutxienez 1,5 metroko 

distantzia-arauak errespetatuz. Behin kanpoan, gogorarazten da arauak errespetatu behar 

direla eta komeni dela osasun-agintariek ezarritako gomendioei jarraitzea, taldeak eta pilaketak 

saihestuz. 

4.6. Azterketak jaso eta zuzentzea: probak amaitu eta azterketak zuzendu ditzaten 

epaimahaikideei helarazi ondoren, guztiek FFP2 musukoak erabiliz manipulatu beharko dute 

dokumentazioa, eskuak maiz garbitu beharko dituzte urarekin eta xaboiarekin, eta, sarritan, gel 

hidroalkoholikoa aplikatu beharko dute; halaber, nitrilozko eskularruak izango dituzte eskura. 
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5. EPAIMAHAIEN EGOITZA IZANGO DIREN ZENTROEN ZEHAZTAPENAK  

Ikastetxea: 
 IES GABRIEL ARESTI BHI Artalandio 5 Bilbao (Bizkaia) 

Plano 

 
Oharrak 

Epaimahai kopurua: 4 (5 kide) 
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko duten 
izangaien kopurua  

Frantsesa A008 40 

Merkataritza kudeaketa eta 
antolamendua 

A046 41 

Osasun-prozesuak A056 63 

Sistema elektronikoak A052 33 
 

Sarrera / Irteera: Ate nagusia 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahai – BERDEA: Izangaiak, 3. Ikasgela lehen 

solairuan eta 4. Ikasgela beheko solairuan: Areto nagusia.  

Komunak: Ikusi planoan: lehen eta beheko solairuetan. 

Covid 19 ikasgela: Zuzendaritzatik gertu daoen ikasgela 
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Ikastetxea: 
 IES ARTABE BHI. Artalandio 1 Bilbao (Bizkaia) 

Plano 
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Oharrak 

Epaimahai kopurua: 4 (5 kide) 
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko 
duten izangaien kopurua  

Sukaldaritza eta pastelgintza A002 39 

Estetika / Ile-apainketa (tribunal 
BAKARRA da) 

A006 
40 

A007 

Ibilgailuen mantentze-lanak A001 40 
 
Sarrera / Irteera: Ate nagusia  

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Beheko solairua atezaintzaren aurrean 
 

1) Zentruek egindako protokoloa atxikitzen da: 
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Ikastetxea: 
 

CEIP TXURDINAGA HLHI.Fernando Jimenez DYA 3. 
Bilbao (Bizkaia) 

Plano 
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Oharrak: 

Epaimahai kopurua: 4 (5 kide) 
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia 

BECen prozesua hasiko duten 
izangaien kopurua 

Analisi eta kimika industriala A055 17 

Eraikuntza zibilak eta etxegintza A048 23 

Ostalaritza eta turismoa A053 23 
Ibilgailuak mantentzeko 
prozesuak eta antolamendua 

A047 21 

 
 

Sarrera / Irteera: Kanpoko burdin hesia eta zuzenean HH eraikineko atea 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Ikusi planoa, lehen solairua. 
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Ikastetxea: 
 CIFP TXURDINAGA LHII. Dr Ornilla 2 Bilbao (Bizkaia).  

Plano 

 
 

Oharrak: 

Epaimahai kopurua: 1 (5 kide) 
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko duten 
izangaien kopurua 

Fabrikazio mekanikoko 
proiektuak eta 
antolamendua 

A049 174 

 

Sarrera / Irteera:  Ate nagusia 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Ikusi planoak  

Covid 19 Ikasgela:  2 pertsonentzako 028 
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Ikastetxea: 
 

CPI IKASBIDEA IPI (Cándido Ruíz de Garibay), Azazeta 
mendatea .Vitoria-Gasteiz (ARABA) 

Plano 

 
 

 
Oharrak: 

Epaimahai kopurua: 7 (5  kide)  
 

Espezialitatea Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko 
duten izangaien kopurua 

Latina A018 7 

Gaztelania eta literatura A021 / A022 100/100 
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Euskara eta euskal literatura A012 / A013 106/105 

Ingelesa A009 / A010 96/96 
 

 

 
Sarrera / Irteera: Ezkerreko ate nagusia 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Beheko solairua eta lehen solairua 
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Ikastetxea: 
 

EOI DONOSTIA HEO. Bizkaia pasealekua 22 Donostia 
(Gipuzkoa) 

Plano 

 
 
 

Oharrak: 

Epaimahai kopurua: 3 (5 kide)  
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko duten 
izangaien kopurua 

Soldadura A005 17 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

A003 22 

Irudi pertsonaleko 
aholkularitza eta 
prozesuak 

A054 13 

 
Sarrera / Irteera: Nagusia 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak, hirugarrena 

zehaztu gabe beheko solairuan. 

Komunak: Ikusi planoa, 3. Solairuan. 
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Ikastetxea: 
 IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI Cabriel Aresti 8 Bilbao (Bizkaia) 

Plano 
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Oharrak: 

Epaimahai kopurua: 10 (5 kide)  
 

Espezialitatea Epaimahai zenbakia 
BECen prozesua hasiko duten 

izangaien kopurua 

Filosofia A020 135 

Biologia y Geologia A033 / A034 / A035 116/116/115 

Gorputz Hezkuntza A042 / A043 150/150 

Hezkuntza orientabidea A037 / A038 113/112 
Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

A040 
146 

Sistema elektroteknikoak 
eta automatikoak 

A051 95 
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Sarrera / Irteera: Ate nagusia   

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Ikusi planoa. Solairu guztietan.  
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Ikastetxea: 
 IES  ITZIO BHI Arrate Bidea 24 Eibar (Gipuzkoa) 

Plano 
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Oharrak 

Epaimahai kopurua: 15 (5 kide)  
 

Espezialitatea 
Epaimahai 
zenbakia  

BECen prozesua hasiko duten 
izangaien kopurua 

Geografia eta Historia 
A015 / A016 / 

A017 
128/128/128 

Matematikak A026 / A027 149/149 

Fisika eta kimika A024 / A025 136/135 

Marrazketa A030 / A031 110/110 

Musika A019 60 

Informatika A028 143 

Enpresen administrazioa A045 94 
Esku hartze 
soziokomunitarioa 

A058 
61 

Akuikulturako prozesuak A060 10 

Makinen mekanizazioa eta 
mantentze-lanak 

A004 156 

 
Sarrera / Irteera: Ate nagusia 

Erabili beharreko ikasgelak: MOREA Epaimahaiak - BERDEA: Izangaiak 

Komunak: Ikusi planoa 
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6. PROZESU OSOAN ZEHAR COVIDEKIKO ESPOSIZIO-ARRISKUA MURRIZTEKO NEURRI OROKORRAK 
 

 Kontaktuak mugatzea 

 
1. Aldi guztietan gutxienez 1,5 metroko distantzia mantentzea pertsonen artean. 

2. Sarbide bereiziak erabiltzea, hala agindu den kasuetan. 

3. Seinaleztatutako zirkuituak errespetatzea, zirkulazioaren noranzkoa eta pertsonen 

arteko distantzia fisikoa adierazita. 

4. Eskailerak lehentasunez erabiltzea eta, hala badagokio, igogailuen edukiera mugatzea 

5. Aretoen edukiera errespetatzea (pertsonen artean 1,5m mantentzea ahalbidetzen 

duena), batez ere proba praktikorako eta bigarren proba prestatzeko erabiltzen direnak. 

Esleitutako gela aldatu behar izanez gero, edukiera kontuan hartuko da. 

6. Epaimahaikideei altzari berberak esleitzea: mahaia eta aulkia 

7. Ikastetxeko joan-etorriak murriztea eta beste jarduera batzuk egiten ari diren beste 

talde batzuekin nahastea saihestea: ikasleak, aparteko azterketak, Lanbide ikastaroak, 

iraileko ohiko eskolak... 

8. Atsedenaldiak eta etenaldiak ikastetxetik kanpo egitea 

9. Saihestu beste pertsona batzuen dokumentazioa manipulatzea eta erabilera komuneko 

materialak partekatzea, ezinezkoa bada, garbiketa-neurriak zorroztea erabilera 

bakoitzaren aurretik eta ondoren. 

10. Epaimahai bateko edo gehiagotako kideak biltzen diren kasuetan, espazio zabalak 

(kideen artean segurtasun-tartea mantendu ahal izateko) eta ondo aireztatutako 

ikasgelak aukeratuko dira, eta bileren iraupena ezinbestekoa dena baino gehiago ez 

luzatzeko ahalegina egingo da. 

 

 Prebentzio pertsonaleko neurriak 

 
1. Eskuen higienea azterketa-lekuetara maiz eta maiz sartzean, eta arnas higienea 

(sudurra, begiak eta ahoa ez ukitzea) 

2. Musukoak: nahitaez erabili behar dira: kirurgikoak edo FFP2. Patologia edo talde 

kaltebera bada, LAPZarekin kontsultatu: prebentziohezkuntza@euskadi.eus. 

3. Eskularruak erabiltzea: ez da oro har gomendatzen, baina bai garbiketa-lanetarako. 

Materialak manipulatu behar izanez gero, eskuak garbitu maiz, urarekin eta xaboiarekin 

edo soluzio hidroalkoholikoarekin. 

 

 Garbiketa eta aireztapena 

Ikastetxe bakoitzak garbiketa- eta aireztapen-protokolo bat du. Hala ere, epaimahaiei eta 
oposizioko hautagaiei esleitutako geletan, honako hauek egin beharko dira: 
 

1. Epaimahaia eratu eta/edo probak hasi aurretik, hasierako garbiketa egitea. 

mailto:prebentziohezkuntza@euskadi.eus
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2. Ikasgelak: gutxienez egunean behin, behar duten guneetan indartuz, adibidez, 

bainugeletan erabileraren eta erabiltzaile kopuruaren arabera. 

3. Arreta berezia jarriko zaie erabilera komuneko eremuei eta ukipen-azalera ohikoenei: 

apoak, mahaiak, eskudelak, altzariak eta antzeko ezaugarriak dituzten beste elementu 

batzuk. 

4. Azalpena prestatzeko edo unitatea aurkezteko leku berean jarraian oposiziogileak 

hartzen dituzten gelen kasuan, garbitasuna, erabilitako azaleren desinfekzioa eta 

hautagaien artean gutxienez 5 minutuko aireztapena gomendatzen da. 

5. Hautagaiak, praktikan erabili ondoren, makina eta erreminta partekatuak garbitu eta 

desinfektatuko ditu. Gela eta tailer bakoitzean soluzio hidroalkoholikoa eta papera 

izango dira. 

6. Kanpoko aireztapena, ahal dela modu iraunkorrean gurutzatua. Ezin bada, 10-15 minutu 

lanaldiaren hasieran eta amaieran, atsedenaldietan, eta oposiziogileak jarraian jasotzen 

dituzten geletan, proba bakoitzaren ondoren. 

 

 Kasuen kudeaketa 

 

1. Etxean bertan tenperatura hartzea gomendatzen da, zentrora joan aurretik. 

2. Etxean Covid 19rekin bateragarriak diren sintomak antzematen badira, ez joan 

azterketa egingo den lekura eta kontsultatu osasun-zentroari. 

3. Sintomak ikastetxean badira, ikastetxea utzi, osasun-zentroarekin harremanetan jarri 

eta jarraibideak jarraitu. 

4. Kasu bat agertuz gero, epaimahaiburuak edo hark eskuordetutako pertsonak 

zuzendariari, ikastetxeari eta LAPZari jakinarazi beharko die, honako hauen bidez, 

kontaktuen jarraipena egin ahal izateko:  

https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/

w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormul

ario=30121&idioma=es  

 

5. Sintoma larriak edo arnasteko zailtasunak izanez gero 112ra deituko da. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 8a. 

Langileak Kudeatzeko zuzendaria 

 

 

BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 
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