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1156/2018 EBAZPENA, apirilaren 4koa Gehitu:
eta 260/2019 ebazpena, otsailaren 22koa,  

plaza eta espezialitateen zabaltzea

Maisu-maistren kidegoko plazak: 643 jarriz

643 plaza hauetatik, 596 sarbide librerako izango dira eta 47 %33ko edo gehiagoko desgaitasun 
maila dutenentzat. 

•   Desgaitasun erreserba: prozedura honetan parte hartu ahalko dute desgaitasuna %33koa 
edo hortik gora aitortua duten pertsonek, beti ere baldintza orokorrak eta espezifikoak 
betetzeaz gain, irakasle lanerako bai orokorrean baita hautatutako espezialitatean ere 
gaitasun funtzionala baldin badute. Ezin izanen dute sarbide libretik kidego, espezialitate eta 
hizkuntza berean aurkeztu.

1. Maisu-maistren kidegoa.

Izen emate epea otsailaren 5tik 24 arte irekita egongo da, bi egun horiek barne. Meritu berriak 
aurkezteko aukera egongo da, izena emateko epe berria amaitzen den arte beren merezimenduak 
frogatzen dituen dokumentazio berria eta espezialitate berrietan izen eman ere. Guzti hau modu 
telematikoan egingo da, Nafarroako Gobernuaren Atariaren bidez (http://www.nafarroa.eus).

Hautapen prozedura honetan lehendik izena eman duten pertsonek ez dute berriz izena eman 
beharko, ez bada hasieran deialdian ez zegoen espezialitateren batera aurkeztu nahi direla.

Eskabideak aurkezteko epea: 20 egun natural NAOn argitaratzen den egunetik kontatzen hasita.

“Aurkezpen ekitaldia” desagertzen da, programazio didaktikoak legezkoak diren edozein bide 
erabilita aurkeztu ahalko dira: Hezkuntza Departamentua (Santo Domingo Kale z.g. Iruñea), 
Nafarroa Gobernuko Erregistro Orokorra, Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetan 
eta Postal bulegoetan (gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua 
jar diezazkioten eskabideari, ziurtatu aurretik). Giza Baliabideen Zerbitzuaren Deialdien Atalera 
bidaliko dira (Santo Domingo kalea z.g. Iruña). 2019ko maiatzaren 13tik 31ra (biak barne) doan 
epearen barruan.

Oposizioa aldia ekainaren 22an hasiko da, larunbatean, lehenengo frogaren B partearekin 
(aukeratutako espezialitate eta hizkuntzari dagokion gai baten idatzizko garapena).

Merituen balorazioen erreklamazioa egiteko aukera egongo da 10 egun natural argitaratzen den 

egunetik kontatzen hasita.
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Espezialitatea Librea Desgaitasuna Guztira

Haur Hezkuntza (Gaztelania) 38 3 41

Haur Hezkuntza (Euskera) 44 3 47

Lehen Hezkuntza (Gaztelania) 71 7 78

Lehen Hezkuntza (Euskera) 68 7 75

Atzerriko hizkuntza: Ingelesa (Gaztelania) 17 1 18

Atzerriko hizkuntza: Ingelesa (Euskera) 17 1 18

Hezkuntza fisikoa (Gaztelania) 57 2 59

Hezkuntza fisikoa (Euskera) 20 1 21

Musika (Gaztelania) 24 2 26

Musika (Euskera) 11 1 12

Pedagogia Terapeutikoa (Gaztelania) 81 7 88

Pedagogia Terapeutikoa (Euskera) 28 2 30

Entzumena eta lengoaia (Gaztelania) 48 4 52

Entzumena eta lengoaia (Euskera) 19 1 20

Euskara hizkuntza (Nafarroa) 53 5 58

Guztira 596 47 643

Espezialitate guztien azterketak egun berean izango dira. Erkidego guztietan data berean izaten 
saiatuko dira eta Nafarroan espezialitate eta hizkuntza desberdinetako azterketak ordu desberdinetan 
jartzeko asmoa adierazi dute. 

2. Titulazioak.
Baldintza orokorrez gainera (espainiar nazionalitatea edukitzea edo Europar Batasuneko beste 
herrialde batekoa izatea; gutxienez 18 urte edukitzea; eginkizunekin bateraezina izango den 
eritasun edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea; Administrazio Publikoan aritzea galarazten duen 
diziplina espedienterik ez izatea; karrerako funtzionarioa ez izatea, ezta praktiketakoa edo izendapen 
esperoan dagoena ere), hau da sartzeko titulazio baldintza:

Maisu-maistren titulua edo kasuan kasuko gradu, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle 
diplomadun titulua edo Lehen Irakaskuntzako maisu-maistren titulua.

2.1. Hizkuntza eskakizunak.

 Euskaraz eman beharreko lanpostuetan sartzeko baldintza orokor eta berariazkoez gainera, izangaiek 
titulu hauetako bat izan beharko dute: EGA titulua (Euskararen Gaitasun Agiria), Euskaltzaindiak 
emandako Gaitasun Agiria, Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako Gaitasun Agiria edo baliokidetzat 
jotzen den beste titulu bat.
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3. Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.
•  Eskabide bakar bat aurkeztuko da, ordainketa-gutuna eta zenbakitutako fitxa betekizuneko 

dokumentu eta merezimenduen frogagiriak bilduz. Dokumentu hauek www.educacion.navarra.es 
eta www.navarra.es egonen dira.

•  Eskabide honetan hautatzen diren espezialitate eta hizkuntzak zehaztuko dira bai eta sarbiderako 
modua (sarrera irekia edo desgaitasuna dutenentzako erreserba) ere.

Dokumentuak:

Modu orokorrean:

1.  Nortasun agiri nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen fotokopia. Agiri hori DIN-A4 
neurrian aurkeztu beharko da.

2.  Erantzukizunpeko adierazpena, inongo Administrazio Publikoren zerbitzutik diziplina espediente 
bidez berezia ez dagoela edo eginkizun publikoetarako desgaitua ez dagoela adierazten duena 
(webgunean).

3.  Parte hartzen duen espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko ordainketa gutun bat (40 euro 
espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko, www.educacion.navarra.es webgunean “kontzeptuaren 
azalpen” gisa parte hartu nahi duten espezialitatea eta hizkuntza jarriko dituzte). Tasen ordainketen 
salbuespanak bi dira: %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak edo/eta deialdi 
hau argitaratu baino hilabete bat lehenagotik gutxienez lan-eskatzaile gisa inskribaturik dauden 
pertsonak, bulegoak emandako agiria aurkeztuz.

4.  Maisu-maistren tituluaren tituluaren fotokopia, edo dagokion gradudun tituluarena, edo 
titulua luzatzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria (atzerriko titulua bada honen 
homologazio agiriaren fotokopia).

5.  Merezimenduen frogagiriak, I. eranskinean agertzen den baremoan ezarritakoaren arabera. 

Xehetasunak:

6.  Euskaraz irakasteko gaitasuna ematen duen EGA edo titulu baliokidearen fotokopia (euskarazko 
lanpostuetarako).

7.  Beste nazionalitate bateko izangaiak: 3-7. puntuetan aipatutako agiriez gainera, dokumentu 
hauek: pasaportearen eta bisatuaren fotokopiak, bisatuaren txartela edo salbuespen ziurtagiria 
eskatu izanaren ordezkagiria, bere herrialdean diziplina espedienterik edo zigor prozedurarik 
ez edukitzearen erantzukizunpeko adierazpena, eta gaztelaniaren ezagutza akreditatzen duen 
tituluaren fotokopia.

8.  %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak gainera, desgaitasun maila akreditatuko 
duen ziurtagiria, eta orri aparte batean, eskatzen diren denbora eta baliabide egokitzapenak.

Hautatua izan zarenean::

9.  Epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako 
delitu batengatik: oposaketetako gaindituen zerrendak argitaratzen direnetik 5 egun baliodun 
izango dituzte izengaiek agiriak aurkezteko.
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Fotokopia sinpleak izan ahalko dira. Orijinalak edo fotokopia konpultsatuak eskatu ahal izango zaie 
pertsona hautatuei, dagokion ebazpenak ezarritako epean eta moduan.

Eskabideak Giza Baliabideen Zerbitzura bidaliko dira, Hezkuntza Departamentuko Erregistro, 
Nafarroako Gobernuaren edozein erregistro bulego nahiz edozein erakunde publikoko erregistroetan 
edo posta bulego bidez (kasu horretan, gutun azal irekian, data eta zigiluarekin).

Datu guztiak digitalizatzen dituen lehenengo LEPa izango da; horrenbestez, telematikoki aurkeztutako 
dokumentazio guztia ikusteko aukera edukiko da.

4. Sarbide libreko eta desgaitasun erreserbako hautapen prozesuak.

Otsailaren 23ko 84/2018 Errege Dekretuan jasotzen diren aldaketa nagusiak, otsailaren 23ko 
276/2007 Errege Dekretua aldatzen duena (sarrera, sarbide eta espezialitate berriak eskuratzeko 
arautegia onartzen duena eta sarrera araubide iragankorra arautzen duena):

• Probak baztergarriak izanen dira.

•  Hautapen proba guztiak hizkuntza espezialitateei edo espezialitatea emango den hizkuntzari 
dagokion hizkuntzan egingo dira (abenduaren 27ko 17/2017 Foru Legea).

Oposizioaldia %60
(1347/2018, apirilaren 23ko ebazpena)

Lehiaketaldia
%40

Lehenengo proba Bigarren proba Merezimenduak

A atala. Kasu praktikoa. 
2 o. 5/10 (gutxienez 2,5)

B atala. Gai teorikoa. 
2 o. 5/10 (gutxienez 2,5)

< 25: 3 bolatxo.

A atala. Programazio Didaktikoa. 
Gehienez 30 min. 4/10

B atala. Unitate Didaktikoa. 
Gehienez 30 min. 6/10

Epaimahaiaren galderak 
(Gehienez 15 min).

Lan esperientzia 
7 puntu gehienez

Formakuntza: 5 
puntu gehienez

Beste batzuk: 2 
puntu gehienez

Gutxienez 5 Gutxienez 5 Gehienez 10 puntu

4.1. Atal praktikoaren edukia (II. Eranskina).

Haur eta Lehen Hezkuntza: epaimahaiak proposatutako zenbait eskola-egoeraren gaineko kasu 
praktiko bat ebatzi beharko da. Esku-hartze arrazoitu eta oinarritu bati buruz proposatuko 
diren galdera batzuei idatziz erantzun beharko zaie indarrean dagoen araudiari dagokionez eta 
haren esparru teorikoaren barrenean bai eta antolaketa eta didaktika arloko proposamenak eta 
prestakuntza zientifikoa eta eskola arloko estrategiak arrazoituz.  

Epaimahai bakoitzak ariketaren eduki praktikoa eta iraupena xedatuko duen zehaztapena egingo du.
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4.2. Programazio didaktikoaren edukia (IV. Eranskina).

Ez da denbora espezifikorik egongo programazioa prestatzeko. Hala ere, aurkezpenerako egoki 
iruditzen den material osagarria erabili ahal izango da, pertsona bakoitzak jarritakoa. Kopia bat 
entregatuko zaio epaimahaiari aurkezpen ekitaldian eta beste kopia berdin-berdin bat, azalpen 
ekitaldian.

Espezialitate guztiak: parte hartzen duen espezialitateko arlo baten curriculumari buruzkoa 
izanen da.

Gutxienez, helburuak, gaitasunak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta metodologia azaldu beharko 
dira, bai eta hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei arreta emateko moduak ere.

Gehienez ere 50 folioko luzaera izanen du, zenbakituak eta DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik 
idatziak lerroarte arruntarekin, 12 puntuko neurriko Arial letra erabilita, trinkotu gabe. Gutxienez 
12 unitate didaktiko zenbakitu eduki beharko ditu IV. eranskinean aipatzen den araudian oinarrituz.

4.3. Unitate Didaktikoaren edukia (IV. Eranskina).PLehenengo proba gainditu duten 
hautagaiek ordu bat izango dute Programazio eta Unitate didaktikoaren aurkezpena/defentza 
prestatzeko.

Aukeratu ahal izango da:

•  Programazioan aurkeztutako hamabi unitateetatik hiru aukera aterako ditu hautagaiak, eta 
horietako bat jorratu beharko du.

•  Espezialitatearen gaitegi ofizialetik ausaz hautatutako hiru gairen artetik.

VI. eranskineko edukiak jasoko dira, eta gidoi bat bakarrik erabili ahal izango da haren azalpenerako 
(folio bat gehienez jota), azalpena amaitzean epaimahaiari entregatuko zaiona.

Haur eta Lehen Hezkuntza: ikaskuntzaren helburuak, edukiak, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak, 
ebaluaziorako irizpideak eta prozedurak, lotuta dauden gaitasunak eta horien garapen maila zehaztu 
beharko dira.

Lehen Hezkuntza: aurrekoaz gain, kalifikatzeko irizpideak.

5. Merezimenduak baloratzeko baremoa.
Ez da beharrezkoa izango dokumentu orijinalak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztea eskabideak 
aurkezterakoan, fotokopia sinpleak izan ahalko dira. Aukeratuak izan diren pertsonei dokumentuen 
orijinalak edo fotokopia konpultsatuak eskatuko zaizkie.
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Merezimenduak (gehienez 10 puntu)

I. Irakasle esperientzia (gehienez 7 puntu)

I.1.  Kidego berean ikastetxe publikoetan: urte oso bakoitzagatik 0,70 puntu (hilabete/urte frakzio bakoitzagatik 
0,0583 puntu).

I.2.  Beste kidego batzuetan ikastetxe publikoetan: urte oso bakoitzagatik 0,350 puntu (hilabete/urte frakzio 
bakoitzagatik 0,0292).

I.3.  Kidegoak emandako maila bereko espezialitateak: urte oso bakoitzagatik 0,150 puntu (hilabete/urte frakzio 
bakoitzagatik 0,0125 puntu).

I.4.  Kidegoak emandako maila ez beste maila bateko espezialitateak: urte oso bakoitzagatik 0,100 puntu 
(hilabete/urte frakzio bakoitzagatik 0,0083 puntu).

Gehienez 10 urte hartuko dira kontuan (1347/2018, apirilaren 23ko ebazpenean).

II. Prestakuntza akademikoa (gehienez 5 puntu)

II.1. Alegatutako tituluari dagokion espediente akademikoko batez besteko nota:
 0-10 ESKALA 0-4 ESKALA

II.1.1. 6tik 6,99ra 1,5etik 1,99ra
II.1.2. 7tik 8,49ra 2tik 2,74ra
II.1.3. 8,5etik 10era 2,75etik 4ra

1
1,250
1,500

II.2. Graduondoak, Doktoregoak eta Aparteko Sariak:
II.2.1.  Eskakizun ez diren Ikasketa aurreratuen ziurtagiria/diploma, Master titulu ofiziala, 

Ikertzeko Nahikotasuna edo baliokidea.
II.2.2. Doktorego titulua.
II.2.3. Doktoregoko Aparteko Saria.

 
1
1

0,5

II.3. Unibertsitateko beste titulu batzuk (eskakizuna ez direnean):
II.3.1. Lehen zikloko tituluak.
II.3.2. Bigarren zikloko tituluak.

1
1

II.4.  Araubide Bereziko Irakaskuntza tituluak eta Lanbide Heziketa espezifikoko tituluak:
II.4.1. Musika edo Dantzako titulu profesionala.
II.4.2.  Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako maila aurreratuko edo goi  mailako ziurtagiria edo EGA.
II.4.3. Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulua.
II.4.4. Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulua.
II.4.5. Goi mailako kirol teknikari titulua.

0,500
0,500
0,200
0,200
0,200

III. Beste merezimendu batzuk (gehienez 2 puntu)

III.1. Etengabeko formakuntza (gehienez puntu 1)
10 prestakuntza ordurengatik. 0,020

III.2. Euskara, ingeles, aleman edo frantses tituluak:
III.2.1. C2.
III.2.2. C1.
III.2.3. B2.

1
0,750
0,500
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6. Gaitegi ofizialak (1. proba, B atala) (III. Eranskina).

Espezialitateetako desberdinetarako:

•  1993ko irailaren 9ko Aginduaren I. eranskina (irailaren 21eko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

•  LOGSEri buruzko aipamen guztiak, indarrean dagoen Hezkuntza Lege Organikoari buruzkoak 
direla ulertu behar da (maiatzaren 3ko 2/2006). 

•  ECI/592/2007, martxoaren 12ko araua, (2007ko martxoaren 15eko BOEn).

7. Programazio didaktikoa prestatzeko araudia (V. Eranskina).

•  23/2007 Foru Dekretua, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako 
bigarren zikloko irakaskuntzetako curriculuma ezartzen duena (2007ko 51. Nafarroako Aldizkari 
Ofiziala, apirilaren 25ekoa).

•  60/2014 Foru Dekretua, uztailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako 
curriculuma ezartzen duena (2014ko 174. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 5ekoa).

•  47/2009 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako 
bigarren zikloan diharduten ikasleen ebaluazioa arautzen duena (2009ko 52. Nafarroako 
Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 1ekoa).

•  72/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru 
Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan Lehen Hezkuntzan 
ari diren ikasleak ebaluatu eta hurrengo mailara pasatzeko arauak ezartzen dituena (2014ko 
187. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 24koa).

•  93/2008 Foru Agindua, ekainaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru 
Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari 
nola erantzun arautzen duena (2008ko 93. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 30ekoa).

www.steilas.eus

Araba W 945 14 11 04
araba@steilas.eus

Bizkaia W 944 10 02 98
bizkaia@steilas.eus

Gipuzkoa W 943 46 60 00
gipuzkoa@steilas.eus

Nafarroa W 948 21 23 55
nafarroa@steilas.eus

st
ei

la
s




