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DEIALDIA argitaratu ondoren

Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako  
kidegoko plazak: 1.511

Lanpostu horietatik 732 txanda irekirako izango dira (A txandarako), 108 desgaitasuna 
dutenentzat gordetako txandarako (B txandarako) eta 671 beste kidego batera pasatzeko 
lanpostuak (D txandarako)

► Plazen %50a goragoko talde bateko kidegoetara sartzeko erreserbatuta. 
Lehenengo probaren A zatia egin beharko dute baita gai baten ahozko azalpena 
eta planteamendu didaktikoa ere (8 artean aukeratua). 

►Plazen %7a aniztasun funtzionala dutenei erreserbatuta. 

► Espezialitate berriak lortzeko prozedura ere irekiko da hainbat 
espezialitateetan.

Deialdia: Otsailak 27

Izen ematea eta tasak ordaintzea: otsailak 28tik- martxoak 19ra

Merezimenduak ematea: maiatzaren 2tik 14ra

Programazioa aurkeztea: maiatzaren 2tik 14ra

Idatzizko proba: ekainaren 21ean (Lanbide Heziketako kidegoa) 
eta ekainaren 23an (Bigarren Hezkuntzako Kidegoa)

Ahozko probak: ekainaren amaieratik aurrera
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Bigarren hezkuntzako irakasleen kidegoa:

Espezialitatea
PL2

Guztira
A B D

Filosofia 11 2 14 27

Latina 4 1 4 9

Gaztelera 59 11 71 141

Geografia eta Historia 56 10 66 132

Matematika 66 12 78 156

Fisika eta kimika 46 7 54 107

Biologia eta Geologia 28 4 32 64

Euskara 46 8 54 108

Marrazketa 17 3 20 40

Frantsesa 4 1 5 10

Ingelesa 36 6 42 84

Musika 5 1 6 12

Gorputz Hezkuntza 13 2 15 30

Teknologia 28 4 32 64

Ekonomia 14 2 17 33

Informatika 38 6 44 88

Enpresen administrazioa 9 2 12 23

Analisiak eta industria kimika 4 - 5 9

Irudi pertsonalerako aholkularitza eta prozesuak 5 - 5 10

Lan prestakuntza eta orientabidea 14 2 16 32

Eskuhartze soziokomunitarioa 5 1 6 12

Merkataritza antolakuntza eta kudeaketa 4 1 6 11

Fabrikazio mekanikoko antolamendua eta proiektuak 39 6 45 90

Sistema energetikoen antolamendua eta proiektuak 5 - 5 10

Osasun prozesuak 4 1 4 9

Sistema elektronikoak 5 - 5 10

Sistema elektroteknikoak eta automatikoak 7 1 8 16

Guztira 572 94 671 1.337
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Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa: 

Espezialitatea
PL2

Guztira
A B

Instalazio elektroteknikoak 19 1 20

Ibilgailuen mantentze lanak 7 1 8

Mekanizazioa eta makinen mantentzea 100 8 108

Osasun eta laguntzako prozedurak 8 1 9

Merkataritza prozesuak 7 1 8

Administrazio kudeaketako prozesuak 8 1 9

Informatika sistemak eta aplikazioak 11 1 12

Guztira 160 14 74

Titulazioak

Ondorengo titulu hauetako bat izatea, edo hori emateko eskubideak ordainduta izatea:

Bigarren Hezkuntzako kidegoa: 

►�Doktoretza, Lizentziatura, Ingeniaritza, Arkitektura edo dagokion Graduko tituluak. (Hainbat 
espezili tatetan salbuespenak daude,III eranskina)

Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa:

►�Diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza teknikoa edo dagokion Graduko tituluak 
(Mekanizazioa eta makinen mantentzea eta Ibilgailuen mantentze lanak salbu. Deialdian IV 
eranskina).

►�Salbuespenak: instalazio elektroteknikoak, ibilgailuen mantentze lanak, makinen mekanizazioa 
eta mantentzea, merkataritza-prozesuak, administrazio-kudeaketako prozesuak eta aplikazio 
informatikoetako sistemak: eskatzen den titulazioa ez daukaten arren, irakaskuntza alorreko 
esperientzia egiaztatzen duten pertsonenak (lortu nahi duten espezialitatean), gutxienez bi urtez, 
eta 2007ko abuztuaren 31 baino lehen eskuratutakoa, eaeko hezkuntza sailaren mende dauden 
ikastetxe publikoetan;era berean, teknikari espezialistaren titulua edo goi-mailako teknikariaren 
titulua eduki beharko dute lanbide-arlo horretako lanbide-heziketako espezialitate batean.

Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa 

►�Maiatzaren 3ko Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoak 100.2 artikuluan adierazitako prestakuntza 
pedagogiko eta didaktikoa jaso izana. 
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Salbuespenak, ez dute betekizuna hori bete beharrik izango 2009ko urriaren 1erako titulu hauetakoren 
bat lortua dutenek:

►�Espezializazio Didaktikoaren eta Trebakuntza Pedagogiko ziurtagiriaren titulu profesionalak, eta 
Irakasteko Gaitasunaren Ziurtagiria egiaztatzen dute prestakuntza hori.

►�2008-2009 ikasturtea bukatu aurretik ikastetxe publikoetan edo behar den baimena duten 
irakaskuntza arautuko ikastetxe pribatuetan bi ikasturte osotan, edo 12 hilabete –jarraian edo 
etenekin- irakatsi izana egiaztatzen dutenei.

►�Titulu hauetakoren bat lortua zutenek: Maisu- edo Maistra-titulua, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko 
irakasle-titulua, Lehen Hezkuntzako maistra- edo maisu- titulua, Pedagogiako lizentziatura eta 
Psikopedagogiako lizentziatura, eta pedagogia eta didaktikako prestakuntza jasotzen duen 
lizentziatura edo titulu baliokidea.

► Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko irakaskuntzetan, 2014ko irailaren 1a baino 
lehenago bi ikasturte osotan, edo 12 hilabetetan aldi jarraituetan edo etenetan, ikastetxe 
publikoetan edo behar bezala baimendutako irakaskuntza arautuko ikastetxe pribatuetan irakatsi 
izana egiaztatzen badute, prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren baldintza ezagutuko zaie.

 Hizkuntza eskakizuna

►Lanpostu guztiak 2. HEkoak dira.

2012tik aurrerako EPEak

Irakaskuntza-kidegoetan sartu, kidego horietara iritsi eta espezialitate berriak eskuratzeko otsailaren 
23an 84/2018 Dekretua onartu da, 276/2007 Dekretua aldatzen du.

►Fase bakoitzak duen pisua: oposizio faseak %60 eta lehiaketa fasea %40.

Pisu gutxiago du lan esperientziak, gehienez 7 puntu 10 urterekin. Gehiago ezin dira kontuan 
hartu (berriz urteetan lanean daudenen kalterako). 

►Probak baztertzaileak dira.

Oposizioa fasea %60 Lehiaketa fasea %40

1. Proba 2. Proba
Lan

esperientzia
Meritu 

akademikoak
Bestelakoak

A. Zatia. Praktikoa
6/10 (gutxienez 1,5)

B. Zatia. Gaia
4/10 (gutxienez 1)

A. Zatia. Programazioa
4/10

B. Zatia. Unitatea
6/10

7 5 2

Gutxienez 5 Gutxienez 5 Gehienez 10
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STEILAS-ek salatzen du
Ekainean Hezkuntza Sailak baieztatu zuen oposaketa ereduaz hausnartu eta 

negoziatu egingo genuela, hobetzeko aldera. Irailean, guk galdetuta, 
Madrilen aldaketa egonda ere, 2018ko EPEan gurean aldaketarik ez zirela egongo 

ziurtatu zuen. otsailean, Madrilen egindako aldaketak 
2018ko EPE deialdian agertzen dira. 

Plaza kopuru eta irakaskuntzarako sarbide hauetako EPE-ek ez dute balio plantilak 
handitzeko, ez eta bitarteko langileen kontsolidazioa lortzeko.

Oposizioez gain badaudela beste aukera batzuk ikastetxetako klaustroen eta 
bitarteko irakasleen egonkortasuna bermatzeko eta administrazioaren kudeaketa 
negargarriak eta murrizketa politikek egoera jasanezin honetara ekarri gaituztela.

Honengatik guztiagatik: NEGOZIAZIOA ORAIN!! Langileen lan baldintza 
duinetan oinarritutako Euskal Eskola Publikoaren alde lanean jarraituko dugu.

2018ko EPE prozesuan argitaratuko dena

Oposizio fasea (%60 ponderatzen da)

Probak baztertzaileak izango dira

1. Proba A zatia: Kasu Praktikoa

Froga hau egiteko hiru ordu gehienez.
0-10ra bitartera ebaluatuko da

Zati bakoitzean puntuazioaren 
% 25 lortu behar da 
gutxienez:

A zatian (0-6 puntu) 1,5 
puntu gutxienez

B zatian (0-4 puntu) 1 puntu 
gutxienez.

Gutxienez 5 atera behar da 
bi zatien artean

Probaren A eta B zatiak saio 
berean egin ahal izango dira 

(2018ko ekainaren 
2.hamabostaldian izan 

daiteke,larunbata)

B zatia: Gaitegia

Zozketaz ateratako gaien artean, gai bat 
garatu: 

a)  25 gai edo gutxiago: 3 gairen artean 
aukera 

b)  26-50 gai: 4 gairen artean aukeratu
c)  51 gai edo gehiago: 5 gairen artean 

Froga hau egiteko 2 ordu emango dira.

2. Proba A zatia

Programazio didaktiko baten aurkezpena  
eta defentsa. 0-10ra bitartera ebaluatuko da

A zatian 

(0-4 puntu)

B zatian 

(0-6 puntu) 

Bi zatien artean gutxienez  
5 atera beharko da

(Tribunalaren aurrean), guztira 
ordu 1 eta 15 minutuko 
denbora-tartea emango da:

-  Programazioaren ahozko 
defentsa: 20 minutu gehienez.

-  Unitate didaktikoaren 
azalpena: 40 minutu gehienez.

-  Tribunalaren aurreko 
eztabaida: 15 minutu 
gehienez.

B zatia

Unitate didaktiko baten garapena eta 
ahozko defentsa. 

Norberak aurkeztutako programazioan edo 
gaitegian oinarritua.

3 unitate edo gairen artean 1 aukeratuta.
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Lehiaketa fasea (%40 ponderatzen da)

Meritoak (gehienez 10 puntu) Puntuak

I. Lan esperientzia (gehienez 7 puntu)

I.1.  Kidego berean eta publikoan: ikasturte bakoitzeko (Osatu gabeko urteak: 0,0583 puntu hileko) 0,700

I.2.  Beste kidegoetan eta publikoan: ikasturte bakoitzeko (Osatu gabeko urteak: 0,0292 puntu 
hileko)

0,350

I.3.  Kidego berean bestelako ikastetxeetan: ikasturte bakoitzeko (Osatu gabeko urteak: 0,0125 
puntu hileko)

0,150

I.4.  Beste kidegoetan bestelako ikastetxeetan: ikasturte bakoitzeko (Osatu gabeko urteak: 0,0083 
puntu hileko)

Gehienez 10 urte

 00,100

II. Prestakuntza akademikoa (gehienez 5 puntu) 

II.1.  Norberaren espediente akademikoa. Bataz besteko nota. Beharrezkoa da idatzita 
agertzea.

0-10eko eskalan 0-4ko eskalan

5,5- 6,00 1,25-1,50 0,500

6,01 – 7,50 1,51-2,25 1,000

7,51 – 10 2,26-4,00 1,500

II.2. Grado-ondorengoak, Doktoretzak eta Ez-ohiko Sariak: 

I.2.1. Ikasketa Aurreratuen Diploma (778/1998 E.D.) edo masterra (56/2005 E.D.)

II.2.2. Doktoretzak

II.2.3. Ez-ohiko saria doktoretzan

1,000

1,000

0,500

II.3. Unibertsitate titulazio ofizialak:

II.3.1. Lehenengo ziklokoak:

II.3.2. Bigarren ziklokoak:

1,000

1,000

II.4. Araudi Bereziko Irakaskuntzetako Lanbide Heziketa Espezifikoko titulazioak:

a) Musika zein dantzako titulu profesionala

b) HEOko gaitasun tituluak:

-aurreratua B2

-aptitud C1

- C2

c) Arte eta Goi Mailako Diseñoko teknikari titulua

d) Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua

e) Goi Mailako Kirol teknikari titulua

0,500

0,500

0,750

1,000

0,200

0,200

0,200
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III. Beste merito batzuk (gehienez 2 puntu)

III.1. Espezialitatearekin lotutako argitalpen didaktiko eta zientifikoak: 

Egilea.

Egilekidea edo egile taldekoa. 

III.2. Etengabeko prestakuntza: 

Etengabeko prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroak, administrazio publikoek edota 
unibertsitateek antolatuak edota onartuak:

a) 3 kreditutik gora.

b) 10 kreditutik gora.

III.3. Soilik Gorputz HezKuntzako espezialitatean “Goi Mailako Kirolari” kalifikazioa izatea.

III.4. Hizkuntza atzerritarrak:

a) HEOkoak ez diren beste C2 mailako tituluak.

b) HEOkoak ez diren beste C1 mailako tituluak.

c) HEOkoak ez diren beste B2 mailako tituluak.

0,500

0,250

0,200

0,500

0,400

1,000

0,750

0,500

Gaitegi ofizialak (1.go proba, B zatia):

Bigarren hezkuntzako irakasleen kidegoa 

Espezialitateak:   filosofia, latina, gaztelania eta literatura, geografia eta historia, matematika, fisika 
eta kimika, biologia eta geologia, marrazketa, frantsesa, ingelesa, musika, gorput z 
hezkuntza, teknologia (1993ko irailaren 21eko BOE).

Espezialitatea: euskara eta literatura (2011ko urtarrilaren 10eko EHAA, 5. zk.). 

Espezialitateak:  ekonomia, informatika, enpresen administrazioa, analisiak eta industria kimika, 
irudi pertsonalerako aholkularitza eta prozesuak, lanerako prestakuntza eta 
orientabidea, gizarte esku-hartzea, merkataritza antolaketa eta kudeaketa, 
fabrikazio mekanikoko antolakuntza eta proiektuak, energia sistemen 
antolakuntza eta proiektuak, osasun prozesuak, sistema elektronikoak, sistema 
elektroteknikoak eta automatikoak .

 (1996ko otsailaren 13ko BOE). 

Lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoa 

Espezialitate guztiak:  1996ko otsailaren 13ko BOE 
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Erabili behar diren curriculumak:

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

•  236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

Batxillergoa

•  127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-09-23).

Lanbide heziketa

•  1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren 
antolamendu orokorra ezartzen duena (EAO, 2011ko uztailaren 30ekoa).

•  32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu 
orokorra ezartzen duena (EHAA, 2008ko martxoaren 5ekoa), 14/2016 Dekretuak, otsailaren 2koa, 
aldatua.

Lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoa

•  1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren 
antolamendu orokorra ezartzen duena (EAO, 2011ko uztailaren 30ekoa).

•  32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu 
orokorra ezartzen duena (EHAA, 2008ko martxoaren 5ekoa), 14/2016 Dekretuak, otsailaren 2koa, 
aldatua.

•  Otsailaren 28ko 127/2014 errege dekretua, hezkuntza-sistemako lanbide heziketako 
irakaskuntzetan Oinarrizko Lanbide Heziketaren alderdi espezifikoak arautzen dituena, hamalau 
oinarrizko titulu profesional onartzen dituena, haien oinarrizko curriculumak finkatzen dituena 
eta abenduaren 4ko 1850/2009 errege dekretua, maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzaren lege 
organikoan ezarritako irakaskuntzen titulu akademiko eta profesionalak emateari buruzkoa, 
aldatzen duena.

•  Ekainaren 9ko 86/2015 dekretua, Oinarrizko Lanbide Heziketa Euskal Autonomia Erkidegoan 
antolatu eta ezartzeari buruzkoa.


