
 
 

  

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 

Langile-hornikuntza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gestión de Personal 

Provisión de Personal 

EBAZPENA, 2022KO ABUZTUAREN 31KOA, LANGILEAK KUDEATZEKO 

ZUZENDARIARENA, HEZKUNTZA BEREZIKO LAN-LEGEPEKO PERTSONALEN 

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASTETXE PUBLIKOETAKO 

ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIEN ZERRENDAK ARGITARA EMATEN 

DITUENA. ZERRENDA HORIEK IREKITA EGONGO DIRA 2019KO AZAROAREN 

15ETIK GAUR ARTE EGINDAKO ZERRENDA-IREKIEREN DEIALDIEN 

ONDORIOZ. 

 

 

Hezkuntza bereziko lan-legepeko pertsonalen ordezkogaien zerrendak ireki ziren 2019ko 

azaroaren 15ean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 

publikoetako ordezkapen-beharrak behar bezala bete daitezen, 2020ko otsailaren 7ko 

Ebazpenaren bidez erabaki zen irekiera horretako zerrendak irekita mantentzea, I. eta II. 

eranskinetan adierazitako baldintzen arabera. 

 

Dauden ordezkapenen premiak bermatzeko, zerrenda horiek irekita mantentzen dira. 

 
Xedatutakoaren arabera, 

 

 

 

 

 

EBAZTEN DUT 

 

Lehena.- Argitara ematea 2019ko azaroaren 15etik gaur arte zerrendak irekitzeko egindako 

deialdien ondorioz, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan hezkuntza bereziko lan-

legepeko pertsonalen ordezkapenak egiteko irekita dauden izangaien zerrendak argitara ematea. 

Zerrenda irekien zerrenda ebazpen honen I. eranskinean dago. 

 

 

Bigarrena.- Ebazpen honen II. Eranskinean xedatutako baldintzen arabera jarraitzen dute 

irekita zerrendek. 

 

 

 

 

 

 

BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 

 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 31a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I. ERANSKINA 

 

IREKITA MANTENTZEN DIREN ZERRENDAK 2022/2023 IKASTURTEA 
 

 

HEZIKETA BEREZIKO LAN-LEGEPEKO LANGILERIA 

 

KATEGORIAK 

KODE ETA 

KATEGORIEN 

ZERRENDAK 

HEZKUNTZAKO HIZKUNTZA-

ESKAKIZUNA 

 

Fisioterapeuta (Fisioterapian diplomatua edo 

Gradua) (*) 

 

Hezkuntza Laguntzako Espezialista 

(Gizarteratzeko edo Haur Hezkuntzako goi-

mailako teknikaria, edo horien baliokideak) 

 

Zeinu-mintzairaren interpretea ( Zeinu-

mintzairaren interpreteko goi mailako teknikaria 

edo Komunikazio-bitartekotzako goi mailako 

teknikaria) 

 

Okupazio Terapeuta (Terapia Okupazionaleko 

diplomatua edo Gradua) 

 

 

 

79-5103 

 

 

 

79-5113 

 

 

 

 

79-5114 

 

 

79-5959 

 

 

HLEA edo goragokoa 

 

 

 

HLEA edo goragokoa 

 

 

 

 

HLEA edo goragokoa 

 

 

HLEA edo goragokoa 

 

 

(*) Fisioterapeutaren kategoriara sartu nahi duten pertsonek elkargokide izan beharko dute kontratazioaren 

unean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

II. ERANSKINA 

 

ESKAERAK BETETZEA ETA DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA 

(ESKAKIZUNAK) 
 

ESKAERA BETETZEA: 

 

Eskaerak eskura egongo dira: 

 

 https://hezigunea.euskadi.eus/eu (sartu NAN/AIZ eta pasahitza) / Eremu pertsonala / 

“Administrazio-izapideak” eta “Zerrendak irekitzea” / “Zerrenda-Irekitze Berriak” – 

“Eskaera-aldi irekia dutenak” estekan klik eginez. 

 www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ orrian / Lan-Arloak / Langileak / 

Hornikuntza-Irakasle ez diren langileak / Ordezkapenetarako izangaiak / Hezkuntza Berezia. 

Zerrendak irekitzea / On-line eskaera eta https://hezigunea.euskadi.eus/eu (sartu NAN/AIZ 

eta pasahitza)  estekan klik eginez. 

 

Pasahitzik ez baduzu edo ez baduzu gogoratzen, https://hezigunea.euskadi.eus/eu helvidean 

eskuratu dezakezu, “Pasahitza lortzea (edo berreskuratzea)” estekan klik eginez. 

 

On-line eskabidea erabat bete ondoren, itxi beharko da eta, horretarako, “Eskabidea amaitu eta 

agiria sortu“ atala markatu beharko da, ondo balidatuta eta erregistratuta gera dadin. Eskabidea 

ixten ez bada (aipatutako atala markatuz), eskabidea ez dela aurkeztu ulertuko da.  

 

 

BALDINTZAK EGIAZTATZEKO DOKUMENTAZIOA ENTREGATZEA: 

 

Zerrendara/zerrendetara sartzeko eskatutako baldintzak egiaztatzeko agiriak besterik ez da/dira 

entregatu beharko. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Lan-lepeko 

irakasle eta hezitzaileentzako Hitzarmen Kolektiboaren III. Eranskinean (2004-06-17ko EHAA) 

adierazitako merezimenduak geroago aurkeztu beharko dira, behar den urteko birbarematze-

prozesuan. 

 

3.1.- Titulazio akademikoa/tituluaren tasak ordaindu izanaren ziurtagiria eta hizkuntzen 

egiaztapena formatu elektronikoan eta ondorengo moduan aurkeztuko dira: 

 

Eskaera on-line betetzeko unean, “Prestakuntza akademikoa - titulua“ atalean, gaineratuko 

da. Aurkezten den titulua/ziurtagiria zein den adieraziko da eta, ondoren, “Titulua atxikitu” 

eremuaren bidez, dokumentua, pdf formatuan, gehituko da (gaineratu beharreko fitxategi 

bakoitzaren tamaina ezin da 3 MBtik gorakoa izan). 

 

Eskatutako hizkuntza eskakizuna egiaztatzeari dagokionez, ez dira entregatu beharko Euskal 

Autonomia Erkidegoko HLEA, EGA eta HEO eta HABE ziurtagiriak. Prozesu honetan parte 

hartzeak interesatuak, datu horiek Euskarako Titulu eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan 

kontsultatzeko, Hezkuntza Sailari baimena ematea dakar. 

 

Salbuespen gisa, dokumentazioa formatu elektronikoan gaineratu ez bada, paperezko 

formatuan aurkeztu ahal izango da, hiru laneguneko epean, eskaera itxi eta hurrengo 

https://hezigunea.euskadi.eus/eu
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
https://hezigunea.euskadi.eus/eu
https://hezigunea.euskadi.eus/eu


 
 

egunetik kontatzen hasita, Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzetako Pertsonal Irakaslearen 

Unitateei zuzendutako idazkiaren bidez eta ondorengo tokietan: 

 

 

 

 Herritarrentzako zerbitzuko Zuzenean bulegoetan: 

 Zuzenean Bizkaian (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbo) 

 Zuzenean Gipuzkoan (Andia 13, 2003 Donostia) 

 Zuzenean Araban (Ramiro Maeztu 10 behea, 01008 Vitoria-Gasteiz) 

 edo urriaren 1eko 39/2015 legeak, Administrazio Publikoetako Administrazio 

Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako gainontzeko tokietan. 

 

 

3.2.- Baimenak: ondorengo baldintzak kontsultatzeko baimena eman ahal izango zaio 

Hezkuntza Sailari eta, kasu horretan, ez dira egiaztagiriak aurkeztu beharko: 

 

* Identitatea (NANa, NIE, beste batzuk). 

* Delitu sexualak (Urtarrilaren 15eko 1/1996 lege organikoaren 13.5. art.). 

 

Aurreko baldintzak kontsultatzeko baimena eman ezean, dagokion egiaztagiria aurkeztu 

beharko da, 3.1. atalaren 4. paragrafoan adierazten den arabera. 

 

Eskaerak eskatutako baldintzak beteko ez balu, interesdunari eskatuko zaio akatsa zuzentzeko 

edo dagozkion dokumentuak aurkezteko; horretarako 10 egun baliodunak izango ditu. Egingo 

ez balu, bere eskabidean atzera egin duela ulertuko da. 

 

 

OHARRA: ekipo informatikorik ez duten pertsonek eskabidea egin ahal izango dute Eusko 

Jaurlaritzaren KZGunea zentro publikoetan, eta eskakizunak egiaztatzeko dokumentazioa on-

line erantsi (betiere USB memoria edo disko gogor batean digitalizatuta badaramate), aldez 

aurretik hitzordua eskatuta (KZGuneen zerrenda eta kokapena honako helbide elektroniko 

honetan daude eskuragarri: www.kzgunea.eus). 

 

 

 

BALDINTZAREN INFORMAZIOA 
 

 

1.- Titulazioa: 

 

Kategoria bakoitzerako eskatutako titulazioa egiaztatu beharko da, Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Lan-lepeko irakasle eta hezitzaileentzako 

Hitzarmen Kolektiboaren III. Eranskinean (2004-06-17ko EHAA) aipatzen den arabera. 

 

2.- Adin txikiko babesa: 

 

Adin Txikikoa Juridikoki Babesteari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 lege organikoko 13 

artikuluaren 5 atalean xedatutakoaren arabera (haur eta nerabeak babesteko sistema aldatzen 

duen uztailaren 28ko 26/2015 legearen bidez sartua), sexu-askatasunaren eta osotasunaren 

kontrako delituren batengatik -sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta 

sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeen galaraztea eta gizakien trafikoa 

sartzen dira delitu horietan-, sententzia irmoaren bidez zigorrik jaso ez izana izango da adin 

txikikoekin ohiko kontaktua izatea dakarten profesioetan aritzeko baldintza. Horretarako,  sexu-

http://www.kzgunea.eus/


 
 

gaizkileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatibo bat aurkeztu beharko da, baldintza hori 

betetzen dela egiaztatzeko, edo on-line eskabidean erantzukizunpeko adierazpena bete beharko 

da, Hezkuntza Saila Sexu-delitugileen Erregistro Zentralean datuak kontsultatu ahal izateko 

esanbidezko baimena ematen diona; horretarako, “Adingabearen babesa” laukia markatu 

beharko da. 

 

Ordezkogaiek, lanpostu bat betetzeko deitzen zaienean, ziurtagiri hori aurkeztu beharko dute 

edo Sailak kontsulta egingo du (on-line eskaeran adierazpen arduratsua, datuak Sexu Delitu 

Egileen Erregistro Zentralean kontsultatu ahal izateko berariazko baimena sartuko duena, bete 

badu). Adierazitako delituengatik zigorra jaso badute edo aipatutako ziurtagiria aurkeztu ez 

badute (kontsultatzeko baimena eman ezean), prozedura honetan parte hartzeagatik izan 

zitzaketen eskubide guztiak galduko dituzte. 

 

 

3.- Fisioterapeutak elkargokide izatea: 

 

Fisioterapeutaren kategoriara sartu nahi duten pertsonek elkargokide izan beharko dute 

kontratazioaren unean. Kontratazioaren unean elkargokide direla justifikatzeko dokumentazioa 

aurkeztu ezean, prozedura honetan parte hartzearen ondoriozko eskubide guztiak galduko 

dituzte. 

 

 

 

ESKAERAREN ORDENA ETA EGOERAREN KONTSULTA 
 

Eskaerak sarrera-ordenaren arabera onartuko dira eta eskatzaile bakoitzak haien egoera 

(baloratzearen zain, onartuak edo ez onartuak) kontsultatzeko aukera izango du; horretarako, 

“Kontsulta pertsonalizatu”-en atalean egin dezake, erabiltzaile eta pasahitza sartuz. Eskaera 

onartu gisa agertzeak ordezkogaia ordezkapenak egiteko deitu ahal izatea ekarriko du, eskaera 

aurkeztu den data eta ordua kontuan hartuta, betiere urteko birbarematze-prozesuaren 

ondoriozko zerrenda orokorretan libre dauden ordezkogaiak ez badaude. 

 

 

 

BIRBAREMAZIOA 
 

Geroago, merezimenduen baremoaren arabera ordenatuko dira eskaerak, urtero aurrera 

eramaten diren birbaremazio prozesuetan (merezimenduen baremoa Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Lan-lepeko irakasle eta hezitzaileentzako 

Hitzarmen Kolektiboaren III. Eranskinean adierazten da, 2004-06-17ko EHAA). 

 

Ikasturtean aurkezten diren eskaera berriak ikasturte bakoitzaren birbaremazio prozesuan 

sartuko dira, prozesua tramitatzeko epeen arabera prozesu horri hasiera ematen dion Langileak 

Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenean zehazten den azken egunera arte. Ebazpen horretan 

zehazten den egunaren ondoren aurkeztutako eskaerak hurrengo ikasturtean birbaremazio 

prozesuan sartuko dira. 

 

Birbaremazio prozesu horren barruan, zerrenda orokorrera sartzeko eskatutako baldintzak 

betetzeagatik zerrenda horretan dauden pertsonen zerrenda emango da argitara, bai eta 

baldintzak ez betetzeagatik zerrendan egon ezin direnak ere. Zerrendara sartu ez direnek, ados 

ez badaude, izango dute prozesuaren fase bakoitzean behar diren erreklamazioak edo 

errekurtsoak aurkezteko aukera. 


