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ZERRENDA 
PREFERENTEAK. 
Lehen zerrenda 
azken OPE deialdian 
oposizio fasea 
gainditu dutenek eta 
plaza lortu ez 
dutenek osatzen 
dute. Ordenatzeko 
%60an nota eta 
%40an merituen 
baremoa hartuz. 
Honen atzetik lista 
generala eta ondotik 
Nafarroko enplegu 
zerbitzuko zerrenda. 

Zerrenda preferentea desagertzen da. 
 

1. Zerrenda: zerrenda generala 
A) Hizkuntza eta espezialitate berean Nafarroako oposiziotako lehen zatira 
aurkeztuak, puntuazio positiboa lortu dutenak (0 baino gehiago) eta 1. Anexoak dion 
titulazio baldintzarekin (baldintza ez da beharrezkoa aurretik zerrendan daudenentzat 
edo fasea gainditu dutenentzat). Oposizio deialdian zehazten diren espezialitateetan 
zati praktikoa gainditzea eskatuko da. 2. baremoarekin ordenatuko da. 
B) Beste espezialitate eta hizkuntza batean Nafarroako oposiziora aurkeztuak 
dagokion zerrendan egonik. 2. baremoarekin ordenatuko da. 
C) Aurkeztu gabeak baina soilik hizkuntza eta espezialitate berean oposizioa deitu den 
kurtsoan Nafarroan lan egin dutenak eta zerrendan jarraitzen dutenak. 
 

2. Zerrenda: zerrenda espezifikoa 
Departamentuak izangaien zerrendak osatu ahal izango ditu zerrenda irekien bidez edo 
proba deialdi batekin: 
Zerrenda irekiak: 
Probarik eskatzen ez duten espezialitateetan, eskaera bat aurkeztuz ahalko da edozein 
momentutan eta urtean bitan ebatziko dira (apirila eta urria). Indarrean egongo dira 
hurrengo hizkuntza eta espezialitate hortako oposizio deialdira arte. 
Baremoa: eskatzen den tituluaren espedienteko notaren arabera. 
 
Proba deialdia: 
Musika, arte eszenikoak, lanbide heziketako espezialitate batzuetan, arte plastikoan eta 
diseinuko espezialitateetan. Tribunalak espezialitate horietako funtzionarioek osatuko 
dituzte. 
Baremoa: probako puntuazioaren arabera. 
 

3. Zerrenda: Nafarroako enplegu zerbitzukoa 
Gainontzeko zerrendetan izangairik ez daudenean bakarrik eskatuko dira eta bulegotik 
bidaltzen duten moduan ordenatuko dira (langabeziaren iraunkortasunaren arabera). 
Gehienez 3 urtez indarrean. 
 
Ostiraletako deialdi bereziak 
Orain arte egin duten moduan jarraituko dute egiten. 
 
*Lehen aldiz lan kontratu bat onartzen duten pertsonak zuzenean zerrenda 
generalean sartuko dira besteen atzetik, onartze momentuaren arabera. 
 
*Eremu ez euskaldunean D ereduan sartu diren Lehen eta Haur Hezkuntzako bakanteak 
hornikuntza zaileko lanpostuak izango dira. 

Ez da beharrezkoa 
CAP-a edo masterra 
edukitzea bigarren 
hezkuntzan lan 
egiteko. 

Bigarren hezkuntzako kontratazioko zerrendatan egoteko baldintza izango da 
Formazio pedagogiko eta didaktikoa akreditatzea. 2009/10/01 aurrerik ondorengo 
titulazioren bat aurkeztu zutenak salbuetsita egonen dira: 
• “Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación 
Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.” 
• “Título de Maestro o equivalente, Título de Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía 
o Licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica.”  
• “Haber impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en centros públicos o 
privados de enseñanza reglada.” 
• “Titulaciones equivalentes a efectos de docencia en enseñanzas de formación 
profesional y deportivas: 12 meses docencia antes del 1/9/2014” 



Kontratu bat 
onartzen ez zenean, 
zerrendaren 
amaierara pasatzen 
zen. 

Kontratu bati uko egitean (ez da beharrezkoa justifikatzea) “no disponible” moduan 
gelditzen da. Aurrerako deitu daiteke egoera aldatzeko eta “disponible” jarriko da 10 
egun naturaleko epean. Bigarren aldiz uko egiten bada, “no disponible” geldituko da 
kurtso osorako.  
%80ko baino gutxiagoko jardunaldiei uko egin ahal zaie zerrendako postu berean 
mantenduz, soilik destinoak esleitzeko ekitaldietan. Telefonos eskeintzen direnetan 
jardunaldi erdia baino gutxiagokoei egin ahalko zaie uko. 
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%60 oposizio fasea. 
Proba guztien 
batazbestekoa (ez 
ziren 
kanporatzaileak). 
 
%40 lehiaketa fasea: 
Irakaskuntza 
esperientzia:  
7 puntu gehienez (10 
urterekin). 
Formakuntza 
akademikoa:  
4 puntu gehienez. 
-espediente 
akademikoa 1.5 
puntu gehienez. 
-postgraduak, 
doktoretzak, sariak. 
-beste unibertsitate 
tituluak, eta 
erregimen 
berezikoak (Hizkuntz 
eskola, goi lanbide 
heziketa, musika,…) 
-etengabeko 
formakuntza 
Beste merituak. 
Gehienez 2p. 
Publikazioak, 
hezkuntza 
proiektuak, ingelesa 

ZERRENDA GENERALEKO BAREMOA 
A) ESPEZIALITATE ETA HIZKINTZA BEREAN AURKEZTUAK: 
Irakaskuntza esperientzia. Gehienez 10 puntu. 
-Gorputz bereko espezialitateeako urte bakoitzeko puntu1 (0.0833 hilabeteko). 
-Gorputz ezberdinetako espezialitateetako urte bakoitzagatik 0.5 puntu (0.0416 
hilabeteko). 
-Beste zentroetan maila bereko espezialitateetan urte bakoitzagatik 0.5 puntu (0.0416 
hilabeteko). 
-Beste zentroetan maila ezberdinetako espezialitateetako urte bakoitzagatik 0.25 puntu 
(0.0208 hilabeteko). 
Oposiziorako baldintzazko tituluaren espedientearen bataz besteko nota. 1.5 puntu 
gehienez. 
- 0-10 eskalan: 6tik 6.99ra: puntu1. 7tik 8.40ra: 1.25 puntu. 8.5tik 10era: 1.5 puntu. 
- 0-4 eskalan: 1.5tik 1.99ra: puntu 1. 2tik 2.74ra: 1.25 puntu. 2.75tik 4ra: 1.5 puntu. 
Postgraduak, Doktoretzak eta sariak 
- Ikasketa aurreratuak, masterrak, ikertzeko nahikotasuna edo baliokidea, puntu 1 
- Doktoretza, puntu 1 
- Doktoretzaren sari berezia, 0.5 puntu  
Beste unibertsitate tituluak 
- Lehen ziklokoak, puntu 1 
- Bigarren ziblokoak puntu 1 
Lanbide heziketako erregimen bereziko tituluak 
-Musika edo dantzako titulu profesionalak, 0.5 puntu 
-HEOko goi mailako titulazioak, 0.5 puntu 
-Arte plastikoetako eta diseinuko goi teknikari titulua, 0.2 puntu 
-LHko goi mailako titulua, 0.2 puntu 
-Kirol goi teknikari titulua, 0.2 puntu 
Beste merituak. Gehienez 2 puntu. (oposizio deialdiaren araberakoa) 
OPOSIZIOKO NOTA, gehienez 10 puntu: oposizioko bip roben batazbestekoa. 
 
B) BESTE ESPEZIALITATE ETA HIZKUNTZA BATERA AURKEZTUAK: 
Irakaskuntza esperientzia (aurreko atalean bezala, gehienez 10 puntu) 
 
C) EZ AURKEZTUAK: 
Punturik Gabe, oraingo zerrendan zeuden ordenean. 

Ez da barematzen. Gorputz bereko oposizioen bi deialditan plazarik atera ez diren espezialitateak 
barematuko dira (legea onartzen denetik aurrera). 
 
Birmaremazioetan irakaskuntza esperientzia (gehienez 12 puntu) eta espediente 
akademikoa hartuko dira kontuan. 

2016an konbokatutako espezialitateak barematzeko irakaskuntza esperientzia (gehienez 5 urte, baina bider 
2 egingo da 10puntu emanez) eta oposizioko notaren batezbestekoa hartuko dira kontuan. 



 


