
IRAKASLEAK ETA HEZKUNTZA BEREZIKO HEZITZAILEAK

 2018/2019KO BIRBAREMAZIOA
Ordezkapenak egiteko izangaien behin-behineko zerrendak astelehenean, 
apirilaren 23an, argitaratuko dira.  http://www.irakasle.eus  →
Ordezkapenetarako izangaiak.
Erreklamazioak egiteko epea: 2018ko apirilaren 24tik maiatzaren 2ra (biak 
barne).

IRAKASLEAK
Honako informazioa argitaratu da Hezkuntzako web orrian: 

 EPE 2018
Onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak  astelehenean, apirilaren 23an,
argituko dira eta gaur merezimenduak eta programazio didaktikoa entregatzeko
argibideak atera dira.

   Gaztelaniaren  ezagutza  egiaztatzea  proba  egin  behar  duten  izangaien  behin
betiko zerrenda: 2018ko apirilaren 23an argitara emango da EHAAn.

 ZERBITZU EGINKIZUNAK 2018/19
Deialdia: Bilboko IES IBARREKOLANDA BHI. Eskaera aurkezteko epea: 
2018ko apirilaren 26ra arte, eguna barne 
Deialdia: Barnetegiak. Eskaera aurkezteko epea: 2018ko apirilaren 18tik 27ra 
arte, biak barne 

 2017ko GIZARTE-FUNTSA. 
Eskatzaileen zerrenda. Erreklamazioak egiteko epea 2018ko apirilaren 24an 
bukatuko da, hau barne.

-------------------------------------------------------------------------------------
REBAREMACIÓN 2018/19. El 23 de abril se publicarán las lista provisionales de 
admitidos/as.
EPE 2018. El 23 de abril se publicarán las listas definitivas de admitidos/as y de las 
personas que deben realizar la prueba de castellano. Hoy se han publicado las instrucciones 
para la entrega de la programación y de los méritos.
COMISIONES DE SERVIVIO. Bilbao IES IBARREKOLANDA, plazo: hasta el 26 de abril. 
Barnategis, del 18 al 27 de abril.
FONDO SOCIAL 2017. Plazao para hacer reclamaciones: hasta el 24 de abril.

MAHAI SEKTORIALEAN ZEHAZTAPEN GEHIAGO ETA KONPROMISO
ZEHATZAK!!!
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http://www.euskadi.eus/langile-irakasle-giza-fondoa/web01-a3hklair/eu/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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