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EPE DEIALDIA, LANBIDE HEZIKETA (IKASTETXE INTEGRATUAK) ETA
ONARTU ETA EZ ONARTUTAKO ORDEZKOEN BEHIN-BEHINEKO

ZERRENDAK

 EPE  DEIALDIA:  Administrazioak  deialdia  atzeratu  du  eta  18an
argitaratuko  omen  dute.  Bertan  LOMCEren  kurrikulumak  erabili
ahal  izango direla jasoko da eta oposaketariaren esku geratuko
omen da berauek erabili ala ez. Honela prestatzeko epeak murriztu
eta zalantzak handituko dituzte. Lotsagarria!!!!

 Lanbide  Heziketa:  Administrazioak  Zuzendaritzen  esku  utzi  du
ikastetxe  integratuen  eraketa,  klaustroa  eta  eskola
kontseiluarekin kontatu gabe.
Bestalde,  ikastetxe integratuen atxikipen prozesua irailean edo  
urrian  burutuko  da  eta  borondatezkoa  izango  da.  Ez  omen da  
lanposturik galduko.

 Onartu  eta  ez  onartutako  ordezkoen  behin-behineko  zerrendak
argitaratu  dituzte: Maisu-maistrak  (Aholkularia,  Hezkuntza
Berezia: PT eta Hezkuntza Berezia: Entzumena eta Hizkuntza). 
Bigarren  Hezkuntza:  Ibilgailuak  mantentzeko  antolakuntza  eta  
prozesuak.
Hezkuntza Bereziko Lan-legepeko Langile Hezitzaileak.
Erreklamazio epea: otsailaren 12tik 17ra, biak barne.

-La convocatoria de la OPE se hará, al parecer, el día 18 de este mes. En la misma se dará
a conocer que también se podrá utilizar el currículo de la LOMCE. Estaría en manos del
opositor o de la opositora hacerlo. 
-La formación de Centros Integrados de FP sigue adelante sin contar con claustros ni
Consejos  Escolares.  El  proceso  de  adscripción  se  hará  en  setiembre  u  octubre  y  será
voluntario. No parece que vayan a perderse puestos de trabajo. 
-Tras  dos  meses  de  espera,  se  han  publicado  listas  provisionales  de  sustitutos-as:
Consultor-a,  PT,  Audición y  Lenguaje,  Organización y  Procesos  de Mantenimiento  de
Vehículos y Especialista de Apoyo Educativo. El plazo de reclamación es del 12  al 17 de
febrero, ambos inclusive).
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