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Jaun hori, 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketaren Lege Aurreproiektuaren berri jaso 

genuen bide telematikotik Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko 

Zuzendaritzan iragan ekainaren 17an, gaztelaniaz eta geroago euskaraz, Tramitagune 

tresna informatikoaren bitartez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko 

Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko 

txostena emateko eskatuz. 

 

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen 

erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 

6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura 

organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.l) 

artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut: 

 

 

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketaren Lege Aurreproiektua aztertu 

ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten dut. 

 

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko 

bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako 

Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren 

xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena. 

 

 

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina. 

 

1978. urteko Konstituzioaren arabera, estatuak eskumen esklusiboa du titulu 

akademikoak eta profesionalak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzeko, eta 

hezkuntzari buruzko Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak emateko, 

arlo honetako botere publikoen betekizunak betetzen direla bermatze aldera (149.1.30 

artikulua). Era berean, eskumen esklusiboa du lan legeriaren gainean, hau gauzatzeko 

autonomia erkidegoen eskumenari kalterik egin gabe (149.1.7 artikulua). 

 

Eskumen horien babesean onartu ziren kualifikazioei eta lanbide heziketari buruzko 

ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoa, eta hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 

Lege Organikoa. 
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Halaber, Ekonomia Jasangarriari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, eta hau 

osatzeko martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak, aldaketak eragin zituzten 

aipatutako bi lege organikoetan. 

 

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak ere, 

maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatu zuen. Halaber, aipatzekoa da ere 

abenduaren 16ko 56/2003 Legea, enpleguari buruzkoa. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 

3/1979 Lege Organikoaren 16.1 artikuluak dio, Konstituzioaren lehen xedapen 

gehigarrian xedatutakoa betetze aldera, autonomia erkidegoaren eskumenekoa dela 

irakaskuntza bere luze-zabalean, maila eta gradu guztietan, molde eta espezialitate 

orotan, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta bera garatzen duten lege organikoei, 

149.1.30 artikuluak estatuari aitortzen dizkion ahalmenei, eta hori betearazteko nahiz 

bermatzeko beharrezkoa den goi-ikuskaritzari kalterik egin gabe. Orobat, 12.2 

artikuluari jarraiki autonomia erkidegoari dagokio estatuaren lan legeria betearaztea. 

 

Azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia 

Erkidegoaren esku utzi ziren lan legeria lan, enplegu eta enplegurako lanbide 

heziketaren arloan gauzatzeko Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak zituen zeregin eta 

zerbitzuak. 

 

Era berean, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 euskal Legea 

onartu zen. 

 

Kontuan izan behar da berriki martxoaren 22ko 4/2015 Errege Lege Dekretua onartu 

dela, Lanbide Heziketaren Sistema aldatu duena enplegurako lan esparruan. 

 

Arau horiek guztiak aintzat hartuta, orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren 

bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketa arautuko da. 

 

Lege Aurreproiektuaren Atariko Kapituluan xedapen orokorrak jasotzen dira (1-3 

artikuluak); Lehen Kapituluan Lanbide Heziketako Eredu Konbinatua jorratzen da (4-8 

artikuluak); Bigarren Kapituluan Eredu Konbinatuan Espezializatutako Lanbide 

Heziketako Ikastetxeen Euskal Sarea lantzen da (9-12 artikuluak); Hirugarren 

Kapituluan Ikas-ekinezko Erregimeneko Lanbide Heziketa Duala (13-14 artikuluak); 

Laugarren Kapituluan Lanbide Heziketarako koordinazio, plangintza, zuzendaritza, 

kudeaketa eta aholkularitzako organoak arautzen dira (15-16 artikuluak); Bosgarren 

Kapituluan lanbide kualifikazio eta espezializazioen euskal esparrua (17-18 artikuluak), 

Seigarren Kapituluan Lanbide Heziketako Euskal Sistema nazioartekotzea (19-21 

artikuluak); Zazpigarren Kapituluan hizkuntza ofizialak eta atzerriko hizkuntzak 

Lanbide Heziketan (22-23 artikuluak); Zortzigarren Kapituluan ikerketa, berrikuntza eta 

etengabeko hobekuntza Lanbide Heziketan (24-27 artikuluak); eta Bederatzigarren 

Kapituluan Lanbide Heziketako Euskal Sistema Ebaluatzea (28-30 artikuluak). Azkenik 

bi xedapen gehigarri; xedapen iragankorra; Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko 

urriaren 10eko 1/2013 Legearen artikulu bat eta arau berriarekin talka egiten duten 

maila bereko edo apalagoko xedapenak indarrik gabe lagako dituzten bi xedapen 

indargabetzaile; eta zortzi azken xedapen, besteak beste Bizialdi Osoko Ikaskuntzari 

buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen artikulu batzuk eta Euskal Autonomia 
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Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu 

bategina onartu zuen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretua aldatuko dituztenak. 

 

Bestalde, aztergai dugun Lege Aurreproiektu horretan badaude zenbait hizkuntza 

aipamen: 

 

-Zioen azalpeneko hogeita bosgarren paragrafoaren arabera, EAEko Lanbide Heziketan 

hizkuntzen auziak erronka bikoitza dakar. Batetik EAEko hizkuntza ofizialek Lanbide 

Heziketan izango duten presentzia Lanbide Heziketako Sistemara egokitu beharra dago, 

eta konpondu behar dira urteotan nabarmendu diren arazoak. Euskal hizkuntzak 

Lanbide Heziketako Sisteman duen presentzia normalizatua bermatu behar da, eta 

hartara, hizkuntzaren arloko xedapen orokorrak aplikatuko dira, eta bermatuko da bi 

hizkuntza ofizialak behar bezala menderatzen dituztela prestakuntza-jarduerak egiten 

dituztenek, bereziki Hasierako Lanbide Heziketan. Era berean, hizkuntza eredu bat edo 

bestea ezarriko da Lanbide Heziketaren eta enpresa-munduaren berezitasunak eta 

eskakizunak kontuan hartuta. Ildo horretatik, legeak euskara eta gaztelaniaren eredu 

elebidunaren alde egiten du. 

Bigarrenik, Lanbide Heziketak aurre egin behar dio atzerriko hizkuntzen ezagutza lan-

mundura zabaltzeko erronkari, eta ildo horretatik, ezinbestekoa da ingelesaren ezagutza 

oro har zabaltzea; baina zenbait eremutan edo zenbait kasutan, ezinbestekoa da beste 

hizkuntza batzuk ere ikastea, bereziki Etengabeko Lanbide Heziketaren eremuan. 

 

-Lanbide Heziketako Euskal Sistema nazioartekotzeari buruzko 19. artikuluaren 5. 

paragrafoan adierazten denez, Lanbide Heziketako jarduerak beste hizkuntza batzuetan 

irakasteko prozesuak bultzatuko dira, bai Hasierako Lanbide Heziketari begira, bai, hala 

badagokio, Enplegurako Lanbide Heziketari begira. 

 

-22. artikuluan prestakuntza-prozesuetako hizkuntza ofizialak jorratzen dira. Bertan 

adierazten denez, egokiro berma dadin hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoko bi 

hizkuntza ofizialetan jasotzeko eskubidea, bai halaber lanbide- eta lan-jarduerak 

euskaraz egiteko eskubidea ere, biak aintzatetsiak indarrean dagoen legedian, euskara 

eta gaztelania egongo dira ezinbestean jasota Lanbide Heziketa guztiko prestakuntza-

programetan, ikasleek trebezia nahikoa gara dezaten ahozko zein idatzizko ulermenean 

eta adierazpenean, arreta berezia jarrita dagokion arlo profesionalean. Era berean, 

berariaz sustatuko da ikastetxeetan euskara komunikazio-tresna normaltzat erabiltzea 

barneko zein kanpoko jardueretan eta administrazio arloko jardunetan eta agirietan. 

Lanbide Heziketako prestakuntza-programek bermatuko dute jarraipen egokia ematen 

zaiola Bigarren Hezkuntzan finkatutako hizkuntza-trataerari, eta beharrezko neurriak 

hartuko dira egindako hizkuntza-aukeretan etenik gerta ez dadin aurreko etapetatik 

Lanbide Heziketara igarotzean. Horretarako, Euskal Autonomia erkidegoko 

Administrazioak zabalduko du euskarazko hezkuntza-eskaintza Lanbide heziketan, D 

eredua sustatuz eta euskarazko ikaskuntza eta profesionalizazioa indartuko duen B 

eredua ezarriz arian-arian, planifikazio bati jarraituta. Era berean, A ereduan ere 

euskarazko ikasgaiak txertatzea bultzatuko du. 

Hizkuntza-plangintza orokorrarekin koordinatuta egingo da Lanbide Heziketako 

hizkuntza-plangintza, eta haren barruan euskarazko Lanbide Heziketa bermatuko da, 

kontuan hartuta zein diren dena delako ikastetxearen esparruan hezkuntzako etapa 

ezberdinetako eskaera eta errealitate linguistikoa, eremu horretako egoera linguistikoa 

eta, zehazki, ikastetxe horretan eskaintzen den Lanbide Heziketaren berezitasunak eta 

helburuak. 
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Hezkuntza Administrazioak beharrezko neurriak hartuko ditu Lanbide Heziketaren 

hizkuntza-plangintzaren esparruan, eskaintzen dituen titulazio guztiak euskaraz 

irakasteko behar den eskola-materiala era dadin, eta beharrezko neurriak hartuko ditu 

irakasleek arian-arian euskarazko irakaskuntza-eskariari erantzuteko euskara-gaitasun 

egokia eta nahikoa izan dezaten. 

Ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza-ereduaren egitura zehaztuko du, plangintza 

orokorrera egokituta, baina berariaz kontuan hartuta zer hizkuntza-proiektu duen, zer 

ingurutan dagoen kokatuta eta zer-nolako inguruabarrak dituen prestakuntza-

prozesuaren xede den arlo profesional bakoitzak. Era berean, aintzat hartuko da 

hizkuntza biak komunikazio-hizkuntzatzat erabiltzea bide aproposa dela kasu 

bakoitzean egokiro bateratzeko elebitasunaren helburua eta kasuan kasuko prestakuntza-

edukiak irakasteko helburua. 

Bai praktika-programen kasuan, bai ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa 

dualeko programen kasuan, enpresetan edo antzeko zentroetan egiten diren praktikei eta 

prestakuntzari begira, bereziki hartuko da kontuan enpresaren hizkuntza-errealitatea, bai 

Hasierako Lanbide Heziketan bai Enplegurako Heziketan, programa horiek egokiro 

bateratzeko ikasleen hizkuntza-ereduarekin eta eskariarekin. 

Enplegurako Lanbide Heziketako jardueren  eta programen barruan, euskaraz ikasteko 

programak emango dira HABErekin egindako akordioen bitartez, ikasleek ahozko eta 

idatzizko komunikazio-gaitasunak gara ditzaten dena delako arlo profesionalean, hartara 

arlo horretako eginkizunak hobeto beteko direla bermatzeko edota lanbide-aukerak 

hobetzeko. 

 

-23. artikuluan prestakuntza-prozesuetako eleaniztasuna arautzen da. Bai Hasierako 

Lanbide Heziketan, bai Enplegurako Heziketan, atzerriko hizkuntzak sartzea 

lehentasunezko helburua da Euskadiko Lanbide Heziketako Sistema Integratua 

garatzeko. Izan ere, atzerriko hizkuntzak ikasita profesionalak, prestakuntza-prozesua 

amaitutakoan, beren arlo profesionalerako komunikazio-prozesuak normaltasunez 

garatzeko gai izango dira ahoz zein idatziz. 

Hasierako Lanbide Heziketan oro har, eredu hirueledunaren bidez, ingelesa irakatsiko 

da eta, kasuaren arabera, atzerriko beste hizkuntza batzuk, hizkuntza horretan ahoz eta 

idatziz komunikatzeko oinarrizko gaitasun nahikoa lor dezaten ikasleek dena delako 

arlo profesionalean. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorrak hizkuntza-ereduetan ingelesa edo atzerriko beste hizkuntza batzuk gehitzea 

sustatuko du, komunikazio-hizkuntza izan daitezen Lanbide Heziketako zenbait 

ikasgaitan; nolanahi ere, egokiro bermatuta beti euskararen eta euskarazko irakaskuntza. 

Enplegurako Lanbide Heziketan ere ingelesa ikasteko programak sustatuko dira, 

hizkuntza horretan ahoz zein idatziz komunikatzeko gaitasuna hobetzeko dena delako 

arlo profesionalean. Era berean, dena delako arlo profesionalean edo enpresarialean 

komenigarritzat jotzen bada ingelesaz bestelako atzerriko hizkuntza bat ezagutzea 

lanbide arlo horretarako zereginak hobeto betetzeko edo lan-aurreikuspenak hobetzeko, 

atzerriko hizkuntza horiek ikasteko programak txertatuko dira Enplegurako Lanbide 

Heziketako jardueretan. 

 

Egokiak dira hizkuntza aipamen horiek, eta bat datoz indarrean dagoen hizkuntza 

araudiarekin. 

 

Beraz, aipatutako Lege Aurreproiektua aztertuta, euskararen erabileraren 

normalizazioari begira positibotzat jotzen dut. 
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Adeitasunez, 

 

Gasteizen, 2015eko ekainaren 23an 

 

 

 

 

Joseba Lozano Santos 

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria 


