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Irakasle
interinoak,
eraso guztien
jomugan
Irakasle interinoen lan baldintzak Nafarroan zeharo prekarizatu
dira azken urteotan. Krisiaren aitzakiaz, kontratuen iraupena
murriztu zitzaien ikasturte osoan lanean aritu ondoren ekainaren
30ean mozten zitzaielarik. Hori gutxi balitz, lan partziala
hartzera behartu zaie, gabonetako eta aste santuko ikaslerik
gabeko egunak oporretatik kendu zitzaizkien eta lan lan zama
etengabe areagotu. Honekin batera, urte luzeetan zehar jubilatu
direnen lanpostuak ez dira behin betikoak bihurtu eta behinbehinekotasun tasa gero eta handiago bilakatu da. Gainera, urte
luzez irakaskuntzan aritu direnei bere lanpostuetan jarraitzeko
egonkortzeko neurriak eskaini ordez, ordezkapenetarako
zerrendak oposizio sistema injustuarekin lotzea inposatu
zaie. Zorionez, mobilizazio eta negoziazioei esker, Nafarroako
Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Itunean lan
baldintzetan hobekuntzak islatzea lortu dugu.
Irakasle interinoen lan baldintzak Nafarroan zeharo prekarizatu
dira azken urteotan.

Ordezkogaien kudeaketarako gure proposamenak
Oposizioak eta kontratazio zerrenda bereiztea
Oposizioak behin betiko lanpostuetara bakarrik iristeko prozedura izatea. Gainerako
beharretarako (ordezkapenak, baimenak, lizentziak…) kontratatuen zerrenda barematuak
edukitzea.
Oposizio frogak gainditzeagatik puntuak lortzea pertsona kontratatuen zerrendan.

Zerrenda irekia
Izangaiek izena emateko aukera izatea ikasketak bukatutakoan.

Gaurkotzea
Urtero birbarematzea kontratazio zerrenda.
Izangai bakoitzak gehitutako merezimenduak eta esperientzia eranstea.

Babestea
Izangaien esperientzia guztia aintzat hartzea.
Sare publikoan egindako lana lehenestea.
Pertsona zaurgarrienak (adinagatik, eritasunagatik, lana eta familia bateratzeagatik...)
gehiago babestea.

Berdintasuna
Erkidego guztietako lan esperientziari balio berdina ematea.

Integrazioa
Zerrenda bakarra egotea.
Izangai bakoitzak bere espezialitate eta profil guztiekin lan egitea
(hizkuntzakoak eta habilitazio edo espizialitate guztiak).

STEILASen, hizkuntza eta habilitazio
edo espezialitate guztiak kontuan
hartuko dituen Kidego bakoitzeko
zerrenda integratuaren aldeko apustua
egiten dugu.
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Hautagaien
zerrenda
kudeatzeko
araudia
(51/2018 Agindu Forala)

Ikastetxe Publikoetan
lan egiteko, Hezkuntza
Departamentuak kudeatzen
dituen hautagaien zerrendetan
egon behar duzu.

Zerrendetan sartzeko bete beharreko baldintzak

Kontrataziorako zerrendetan sartzeko hurrengo baldintza orokorrak bete behar dira:
Espainiar Estatuko edota Europar Batasuneko kide den Estatu bateko
herritarra izatea. Herritar honen ezkontideak eta bere hurbileko senideek
ere zerrendetan parte hartzeko aukera daukate. NAN-a ez dutenen kasuan
ordezkogaiek gaztelania ezagutza proba bat gainditu beharko dute, baldin
eta ez badute lortu espainiar Diploma (goi maila).
18 urte beteak izatea eta jubilatzeko adina ez izatea.
Erabateko ezintasun iraunkorraren edo baliezintasun handiaren egoera
deklaratuan ez egotea, eta irakaslanarekin bateraezina den eritasunik edo
eragozpen fisiko zein psikikorik ez izatea.
Diziplinazko espediente bidez Administrazio Publikoen zerbitzutik bereizia
ez izatea, eta eginkizun publikoak betetzeko desgaituta ez egotea.
Karrerako edo praktiketako funtzionarioa ez izatea, edo kidego horren
mailako edo goragoko karrerako funtzionario gisa noiz izendatuko duten zain
ez egotea.
Hezkuntza Departamentuko irakasle lanpostuetan, aldi baterako kontrataziorako ordezko gaien zerrenda batetik bazterturik ez egotea, arrazoia kontratua lanpostuan aritzeko gauza ez izateagatik edo lanpostura ez egokitzeagatik
izan baldin bada.
Sartu nahi den kidego, espezialitate eta hizkuntzako kontratazio zerrendan
probako denboraldian kontratua deuseztatzeagatik ordezkogaien zerrenda
horretatik baztertua ez egotea.
Sartu nahi den kidego, espezialitate eta hizkuntzako zerrendan jadanik
sartuta ez egotea.
2016-2017 ikasturtetik aurrera berariazko deialdi bidez eta enplegu
zerbitzu publikoen bitartez sortutako zerrendetan sartzeko beharrezkoa da
aintzinako CAP edo Bigarren Hezkuntzako Masterra izatea. Oposizioetara
aurkezteko ere baldintza hau bete beharra dago.
Epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik.
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2. Kontrataziorako
izangaien zerrenda
orokorra

1. Funtzionario
plaza lortu
ez duten LEP
aprobatuak

Zerrenda motak

II. Eranskina
I. Aurretiko esperientzia irakaskuntzan
(10 puntu max.).
II. Formakuntza akademikoa
(5 puntu max.).
III. Bestelako merituak (2 puntu max.).
IV. Oposizio fasearen emaitza
(oposizio fasearen emaitzen
batezbesteko aritmetikoa).
II. Eranskina
Gaineko informazioan dagoen baremo
berbera.

Aurreko atalen atzean eta jatorrizko
zerrendetan zeuden ordenean, baina
puntuaziorik gabe.
Puntuaziorik gabe eta bertan
daudenen atzean, zerrenda horretan
sartzearen data, ordua, minutu eta
segunduaren arabera. Eta berdinketa
egotekotan, kontratua egin zieten
zerrendan zeuden ordenaren arabera.

a) Azken oposizioaldira aurkeztuak dagokion kidego,
espezialitate eta hizkuntzan eta baldintza hauek betez:
1. Lehenengo ariketara aurkeztu izana +0.
2. Oposizio fasean puntuazio positiboa lortu izana.
3. Espezialitzatean eskatzen den titulazioa izatean (I. Eranskina),
ez da beharrezkoa izanen lehendik zerrendan zeudenentzat.
4. Irakaskuntzarako edo espezialitaterako gaitasun faltagatik
kanporatua ez izatea aurretik.
5. Ariketa praktikoa gainditu izana zerrendetan mantentzeko
beharrezkoa den espezialitateetan.

b) Aurreko oposizioan funtzionario plaza lortu ez zutenak edo
zerrenda orokorrean sartu zirenak eta baldintza hauek betez:
1. Dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzan lehen ariketara
aurkeztu izana.
2. Oposizio fasean puntuazio positiboa atera izana +0.

c) Oposizioa deitzen den espezialitatean, ikasturte berean
kidego, espezialitate eta hizkuntza horretan gutxienez kontratu
bat izan duten pertsonak, eta ikasturte bukaeran aprobatu
gabeen zerrendan edo orokorrean mantentzen direnak.

Zerrenda orokorrera gehituko dira ere:
- Berariazko zerrendetatik.
- Nafarroako Enplegu Zerbitzuko (NAO) zerrendetatik.
- Kontratazio deialdi berezien bidez sartuak.
- Kontratu bat onartzeagatik.
- Antzeko zerrendetatik kontratatuak.

Oposizio eta lehiaketa faseen
batuketa haztatua.

Puntuazioa/hurrenkera

51/2018 FORU AGINDUA, ekainaren 7koa, NAO 117

Dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzan oposizio aldia
gainditu izana, funtzionario plazarik lortu gabe.

Betebeharrak

Zerrenden kudeaketa araudia

Adi!

Bi atal hauen arteko
berdinketarik egongo balitz,
honela ebatziko lirateke:
1. Merezimendu baremoan
puntuaziorik altuena, II.
Eranskinean agertzen diren
ordenean.
2. Merezimendu baremoko
azpi ataletan puntuaziorik
altuena, II. Eranskinean
agertzen diren ordenean.
3. Lehenengo abizenaren
arabera alfabetikoki
ordenatua (beharrezkoa bada,
bigarrenarena), egindako
letren azken zozketaren
arabera.

Hiru plazetatik lehena % 33
edo gehiagoko ezgaitasuna
duten zerrenda honetako
pertsonentzat izanen da.

Oharrak

18/19 ikasturtetik aitzin, bost hilabete eta erdi baino
gehiago lan egin duten pertsonei kontratua udako
hilabeteetara luzatuko zaie.

Hurrengo oposizio edo
zerrendak berregin
arte.

Zerrendak berregin
arte.

Indarrean noiz arte

steilas
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Beharragatik eta zerrendetan inor ez dutenean kontratu bereziak eginen dira bete behar den lanpostuari hobekien egokitzen zaion pertsonari eskainiz, aurretik
honako prozeduira jarraiki, beti ere:
- Ikastetxeko zuzendaritzaren txostena lanpostua lehenbait lehen betetzearen garrantzia eta beharra azalduz.
- Departamentuko atalaren txostena zerrenden agortzea azalduz eta justifikatuz.
- Dagokion atalaren idatzizko baimena, kontratazio bereziari bide emanen diona.

NEZek zerrenda berriak
osatu arte (gehienez
3 urte).

- Urtean bi aldiz behintzat
irekiko dira zerrendak, eta
ikasturtean zehar espezialitate
guztiak irekitzea bermatuko da.
- Deialdia argitaratu ondoren,
izena emateko 20 egun
naturaleko epea egonen da.
Behin-behineko zerrendak
argitaratu ondoren, 10 lan
eguneko epea egongo da
erreklamatzeko. Honen
ondoren behin betiko
zerrendak argitaratuko dira.

5. Kontratazio
deialdi bereziak

Zerrendetan izangairik ez duenean,
Departamentuak eskakizunak
betetzen dituzten lan-eskatzaileak
gehituko ditu.

Probaren guztizko emaitzaren arabera
(10 puntu max. eta baztertzailea
izanen da erdia gainditzen ez
dutenentzat. Bi zati edo gehiago
izanez gero, zati bakoitza izanen da
baztertzaile). Berdinketa egotekotan,
probaren guztizko emaitzaren arabera.
Deialdi bat baino gehiago eginez gero,
geroagokoan hautatuak izan direnak,
zerrendan zeudenen atzean txertatuko
dira.

b) Proba deialdien bidez: Musika eta Arte Eszenikoetako
katedradun eta irakasleentzat proba gainditzea eskatuko da.
Lanbide Heziketa eta Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntza
profesionaletako espezialitateetan, aldiz, Zuzendaritza
Nagusiaren informearen arabera.

- Hurrengo oposizio
edo zerrendak berregin
arte.
- Berariazko zerrendan
sartzeko proba
egitea eskatzen
den zerrendetan,
espezialitate horretan
aurretik proba gabe
osatu ziren zerrendak
baliogabetuko ditu.

Zerrendetan izangairik ez duenean, Departamentuak
eskakizunak betetzen dituzten lan-eskatzaileak gehituko ditu.

Eskatutako tituluaren batezbesteko
emaitza. Berdinketa egotekotan,
istantzia aurkezpenaren ordenaren
arabera ebatziko da.

a) Zerrenden irekiera bidez: Eskari orria aurkeztuz eta kidego,
espezialitate eta hizkuntza (behar izanez gero profila ere)
horretarako betebeharrak egiaztatuz.

4. Nafarroako
Enplegu
Zerbitzuaren (NEZ)
bidez hautatutako
izangaiak

3. Berariazko
zerrendak (irekiera
edo proba bidez
sartuak)

Zerrenda orokorraren berrantolamendua: azken bi urteotan oposizioa deialdirik egon ez den espezialitateetan eta hizkuntzetan, indarrean dagoen baremoa ezarriko da. 2019ko urtarrilaren
1a ondotik izanen diren oposizioetan, kontrakoa adierazten ez bada, Departamentuak ofizioz 2012tik azken 3 oposizio deialdietan ateratako puntuaziorik altuena gordeko du (beti ere kidego,
espezialitate eta hizkuntza berean). Ordura arte, zerrendetan mantentzeko beharrezkoa izanen da deitzen diren oposizioetara aurkeztea.

steilas

Zerrendetan sartzeko bideak
Kontrataziorako zerrendan sartzeko lau bide daude une honetan:
Oposizio probetara aurkeztuta: LEPera aurkezten direnak eta puntuazio
positiboa lortzen dutenak (>0), baldin eta titulu baldintzak betetzen badira.
Espezialitatekoak ez diren hautagaiak puntuazio positiboa lortuz gero,
espezialitatea dutenen atzetik geratuko lirateke.
Hauen guztien atzetik ikasturte horretan zehar espezialitate eta hizkuntza
horretan gutxienez kontratu bat izan duten pertsonak egongo lirateke, beti
ere puntuaziorik gabe eta jatorrizko zerrendetan zeuden ordenean.
Berariazko zerrenden bidez: urtean bitan irekiko dira eta ikasturtean zehar,
espezialitate guztiak behin irekitzea bermatuko da. Deialdia argitaratu ondoren,
izena emateko 20 egun naturaleko epea egonen da eta behin-behineko
zerrendak argitaratu ondoren, 10 eguneko epea egongo da erreklamatzeko.
Honen ondoren behin-betiko zerrendak argitaratuko dira.
Nafarroako enplegu zerbitzuaren (NEZ) bidez: Departamenduko
zerrendak bukatzen direnean, Administrazioak eskakizunak betetzen
dituzten lan-eskatzaileak gehituko ditu. Hezkuntza Departamentuak
zerrenda hauetakoren batean dagoen bati kontratu bat eskaintzen badio,
kontratua amaitzean zerrenda orokorrera pasako da automatikoki.
Ostegunetako deialdi berezien bitartez. Zerrenden kudeaketa arautzen
duen Dekretuan aipatzen da Departamentuak “kasu berezietan” eta “beti
ere zerrendetan ordezkogairik ez dagoenean” ikasturtean zehar kontratazio
bereziak egin ditzakeela. Horrela, ostegun goizetan zehar, eskainitako plazak
Departamentuaren web orrialdean publikatzen dira. Eskaintzan interesa
dutenek eskaera bat bete eta e-posta bat bidali behar dute llamamientoweb@
navarra.es helbidera ostiraleko 10:00ak baino lehen. Esleipenerako kontuan
hartzen da, lehenengo, ea ordezkogaia espezialitate eta hizkuntza horretako
zerrendetan dagoen, eta horrela ez bada, plaza posta elektronikoa lehenago
bidaltzen duenari ematen zaio.
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Betetzeko zailak diren lanpostuak
Betetzeko zailak diren lanpostuak Departamentuak horietarako irakaslegoa
aurkitzeko zailtasunak dituztenak dira, eta hortaz, postu horiek esleitu zaizkien
pertsonei abantaila batzuk ematen dizkie.
Zehazki, Administrazioak interino horiek gutxienez hiru ikasturterako kontratatzeko
konpromisoa hartzen du, nahiz eta epe horretan plaza funtzionario batek bete.
Hori gertatzen denean, Departamentuak irakasle hori beste ikastetxe batera bidaltzen
du. Gainera, esleipen ekitaldian beste interino guztien aurretik aukeratzen dute plaza.
Dena den, jakin behar da betetzeko zaila den postu bat duen pertsonak maiatzeko
lehenengo hamabostaldian hurrengo ikasturterako uko egiteko aukera duela.
Kasu horretan, hurrengo ikasturtetik aurrera zerrendan dagokion postuan egotera
itzuliko da.
Hiru ikasturteak igaro ondoren, betetzeko zaila den lanpostua funtzionario batek
benetan bete ez badu, kontratatutako langileak lanpostu horretan geratzen ahalko
dira lanpostu hori funtzionario batek behin-behinean edo behin betiko bete arte.
Hezkuntza Departamentuak honako leku hauek kontuan hartzen ditu betetzeko
zailak diren lanpostu bezala:
Haur eta Lehen hezkuntza: Auritz, Auritzberri, Erro, Erronkari, Garralda,
Luzaide, Otsagabia eta Zugarramurdi.
Bigarren hezkuntza: Arantza, Betelu, Goizueta eta Urdax-Zugarramurdi.
D eredua ezartzen ari den ikastetxeak: Allo, Antzin, Azkoien, Caparroso,
Erriberri eta Lodosa.
Haur, Lehen eta Bigarren hezkuntzako ikastetxeak (lan burutzeak
zailtasun bereziak dituztenak): Figarol, Iruñeko Errotxapea, Garcia Galdeano,
Nicasio de Landa, Sanduzelai eta San Francisco (A eta G ereduak); Sesma;
Uharteko IESO; eta Zudairi.
Bigarren Hezkuntzako Espezialitateak eta LH, Oinarrizko LH, LH Berezia
eta ziklo berriak dituzten ikastetxeak.
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Salbuespenak arau orokorrari
Ordezkogaien zerrenden kudeaketa arautzen duen dekretuak esleipenak arau
orokorraren aurka egiten diren hainbat salbuespen egoera aurreikusten ditu.
Betetzeko zailak diren lanpostuez gain (Administrazioak hiru urterako kontratua
eskaintzeko konpromisoa hartzen du) badira arau orokorra modu berezi batean
aplikatzen diren beste bi egoera:
Interino bat ordezkapena egiten ari bada eta bere kontratua amaitzen bada
ordezkatua itzultzen delako, 20 egun igaro baino lehenago ordezkapena egiteko
beharra berriro azaltzen bada, lanean ibilitako pertsonari deituko zaio, baldin eta
honek ez badu lehenago beste kontratu bat sinatu.
Interino batek lanaldi partziala hartu badu eta ikastetxe horretan espezialitate
berean edo habilitatua dagoen beste espezialitate batean behar berria sortzen bada,
interino berari eskainiko zaio kontratua.

Lanpostuari uko egiteko bidezko arrazoiak
Badira plaza mota zehatz batzuk haiei uko egin arren interinoak zerrendako lekua
galtzen ez duena:
Lanpostu ibiltariak.
Ekainean edo uztailean egiten diren esleipen telematikoetan %80 baino
gutxiagoko jardunaldiak dituzten plazak (16 ordu baino gutxiago Bigarren
Hezkuntzan eta 20 ordu baino gutxiago Haur eta Lehen Hezkuntzan). Abuztuan edo
aurrerago egiten diren esleipenetan, %50 baino gutxiagoko plazak.
Profil bereziak eskatzen dituzten plazak edota ordutegia Musikarekin, Gorputz
Hezkuntzarekin, Hizkuntza Modernoarekin, Euskararekin gaztelerazko ikastetxeetan
edo beste trebetasun tekniko edo instrumentalarekin osatzen dituzten plaza guztiak,
beti ere pertsonak ez badu profil hori akreditatu edo zerrenda horietan ez badago.
Gartzelako plazak direnean.
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Lanpostuen Esleipen Telematikoa (LET)
Deialdi hauetan zerrendetan “prest” egoeran dauden pertsonek bakarrik parte
hartu ahal izango dute. Gainera, NAN zenbakia eta Nafarroako Ogasuneko PIN-a
izatea beharrezkoa izango da.
Deialdia argitaratzean ordezkogai batzuk plaza nahitaez aukeratzera derrigortuak
egongo dira (zerrendan lehenengo postuetan daudenak eta beharrezko profila
dutenak) eta gainerakoek borondatez parte hartu ahal izango dute.
Derrigorrez parte hartzera behartuta dauden pertsonek ez badute plazarik
aukeratzen, kontratuari uko egiten dietela kontsideratuko da eta zerrendan “ez
prest” egoeran geratuko dira ikasturte osorako. Hala ere, ikasturte bakoitzeko
aukera bakarra dago “ez prest” horretatik “prest” egotera pasatzeko, instantzia baten
bidez. Behartutako lanpostu bati berriz uko egitekotan (justifikaziorik gabe) zerrenda
guztietan “ez prest” bezala geratuko da pertsona hori ikasturte bukaera arte.

Kontuz! Behin kontratu bat hartuta, uko egiteak zerrenda guztietatik kanporatua

izatea ekar dezake. Gutxienez, 15 egun natural lehenago abisatu behar da kontratuari
uko egingo zaiola esanez. Abisua ez bada ematen lanean dagoen zerrendatik bakarrik
botako dute pertsona hori, eta beste zerrendetan “prest” moduan jarriko dute.
Gainerako ordezkogaiek borondatez parte hartu ahal izango dute deialdian eta
aurrean duten pertsonek ez badute plazarik hartzen, aukeratu duten plazetako bat
esleituko zaie.
Astelehen, asteazken eta ostiral guztietan 13:00etan eskainitako lanpostuak
argitaratuko dira. Parte hartzeko epea hurrengo eguneko 10:00etan bukatuko da
(ostiraletako deialdietan epea astelehenera arte irekita egongo da).
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Zerrendatik kanpo geratzeko arrazoiak
Ordezkogai bat zerrendetatik kanporatzera eraman dezaketen arrazoiak oso anitzak dira, baina bi taldetan
bana ditzakegu.

1. Lanean hasi baino lehen zerrendetatik kanporatzera eraman dezaketen arrazoiak:
Kontratu bati uko egitea LETen hartu ondoren (gutxienez 15 egun natural lehenago abisatzen ez bada).
Departamentuarekin sinatutako kontratua bertan behera uztea edo lanpostua uztea (gutxienez
15 egun natural lehenago abisatzen ez bada).

2. Lanean dabilen interino bat zerrendetatik kanporatzeko arrazoiak honako hauek dira:
Administrazioak kontratua bertan behera uztea ikastetxeko zuzendaritzak interinoaren inguruko
kontrako txostena egiten duenean.
Gaitasun faltaren edo bete beharreko lanpostura ez moldatzearen ondoriozko arrazoiengatik
edozein kidego, espezialitate edota hizkuntzatako lan-kontratua deuseztatzea.
Hezkuntza administrazioek deitutako irakasle kidegotan sartzeko hautapen prozedura batean
praktiketako funtzionario edo karrerako funtzionario izendatua egotea. Kasu horretan, ordezkogaia
izendatu duteneko mailako edo beheragoko kidego bati dagozkion zerrenda guztietatik baztertuko da.
Erretiroa hartzeko adina betetzea. Erretiratzeko adina izanik zerbitzuan jarraitu nahi dutenek
urteko luzapen eskaera aurkeztu beharko dute Giza Baliabideen Zerbitzuan, betiere ordezkogaiak
hirurogeita hamar urte bete ez baditu.

Araudia
Zerrenden funtzionamendua, espezialitateak...

STAROTHPEID

AP
OA
LINGUISTOAIKN
NAFARR

Oinarrizko araudia:
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2018/117/Anuncio-0/
Ekaineko 7ko 51/2018 Foru Agindua, aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten
izangaien zerrendak kudeatzekoa arauak onesten dituena.

Lanpostuen esleipen telematikoa (LET)
http://www.navarra.es/home_eu/Servicios/ficha/6928/Contratacion-temporal-de-personal-docenteAdjudicacion-telematica-de-plazas-(ATP)1

Lan baldintza orokorrak
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=10631
Abuztuaren 30eko, 251/ 1993 Foru Dekretu Legegilea, Nafarroako Administrazio Publikoko langileen
Estatutu moldatua onartzen duena.

Ikastetxeen funtzionamendua
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2018/147/Anuncio-6/
350/2018 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru
Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2018-2019
ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.
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