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2 LEP Nafarroa 2020ko urtarrila

8/2019 EBAZPENA, ABENDUAREN 26KOA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEEN KIDEGOAN SARTU, 
BERTARA IGOTZEKO ETA ESPEZIALITATE BERRIAK ESKURATZEKO, 

ETA LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOEN KIDEGOAN 
SARTU ETA ESPEZIALITATE BERRIAK ESKURATZEKO. 

Bigaren Hezrkuntzako eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen 
Kidegoko plazak: 660 

660 lanpostu horietatik, 633 Bigarren Hezkuntzako irakasleentzako dira eta 27 Lanbide Heziketako 
Irakasle Teknikoentzako. 274 sarbide librerako/irekirako izango dira, eta hauetatik 69 %33ko 
desgaitasuna edo hortik gorakoa maila dutenetzako. 317 Bigarren Hezkuntzako Kidegora igotzeko 
izango dira. 

•  Sarbide librea: betebehar orokorrak eta titulazio baldintzak betetzen dituzten pertsonak, bai 
eta karrerako funtzionarioak ez direnak izena ematen duten kidegoan ere.

•  Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko: “B” taldean dauden irakasle-kidegoetako 
funtzionarioek, baldin eta kidego horietan sartzeko eskatutako titulazioak izateaz eta oinarri 
honen 1. atalean aipatutako baldintza orokorrak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea 
bukatzen denean, jatorrizko kidegoan gutxienez sei urte eman badituzte karrerako funtzionario 
gisaIgotzeko prozeduran parte hartzen duten izangaiak ezin izanen dira sarrera libreko 
prozeduran lehiatu kidego, espezialitate eta hizkuntza berean.

•  Desgaitasun erreserba: Igotzeko prozeduran parte hartzen duten izangaiak ezin izanen 
dira sarrera libreko prozeduran lehiatu kidego, espezialitate eta hizkuntza berean. Prozedura 
honetan parte hartzen duten izangaiek ezin izanen dute sarrera libreko prozeduran parte hartu 
kidego, espezialitate eta hizkuntza berean.

•  Espezialitate berrien eskuratzea: kidego bereko karrerako funtzionarioak eta sarbide libreraren 
bitartez izena ematen duten espezialitateak eskatzen dituen baldintza orokorrak betetzen 
dituztenak. 

Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurarako lanpostuak edo Bigarren Hezkuntzako Irakasleen 
Kidegora igotzekoak osorik edo partzialki betetzen ez badira, dagokien kidego, espezialitate eta 
hizkuntzako lanpostuei gehituko zaizkie, sarrera libreko prozeduran betetzeko.
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3 LEP Nafarroa 2020ko urtarrila

Sarbide libre, erreserba eta igotzeko lanpostuak

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidego:

Espezialitatea Hizkuntza Librea Erreserbakoa Igoera Guztia

Enpresen Administrazioa 
C 4 1 6 11

E - - - -

Biologia eta Geologia
C 6 2 7 15

7 1 7 15

Marrazketa
C 7 2 9 18

E 3 1 4 8

Gorputz Hezkuntza
C 11 1 11 23

E 8 1 9 18

Filosofia
C 4 1 5 10

E 3 - 4 7

Fisika eta Kimika
C 9 3 11 23

E 6 2 7 15

Lanerako Prestakuntza eta Orientabidea
C 8 2 10 20

E - - - -

Frantsesa
C 4 1 5 10

E 2 1 4 7

Geografia eta Historia
C 9 3 12 24

E 8 3 11 22

Ostalaritza eta Turismoa
C 3 - 3 6

E - - - -

Informatika
C 2 2 4 8

E - - - -

Inglesa
C 20 5 24 49

E 12 1 14 27

Esku-hartze Komunitarioa
C 3 1 4 8

E 1 1 3 5

Latina
C 1 1 3 5

E 0 - - -

Gaztelania eta Literatura
C 19 5 24 48

E 7 2 8 17

Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa)
C - - - -

E 12 5 16 33

Matematika
C 23 5 27 55

12 1 13 26

Merkataritzako antolaketa eta Kudeaketa
C 3 1 5 9

E - - - -

Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa
eta Proiektuak

C 6 1 7 14

E - - - -

Hezkuntza Orientazioa
C 10 3 14 27

E 6 2 8 16

Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak 
C 3 - 3 6
E - - - -

Sistema Elektroniko eta automatikoak
C 3 1 5 9
E - - - -

Teknologia
C 2 2 5 9

3 2 5 10

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko plazak: 633
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Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa:

Espezialitateak Hizkuntza Librea Erreserbakoa Guztira

Makinen Mekanizazioa eta mantentze Lanak C 5 1 6

Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak C 5 0 5

Osasun eta Laguntza Prozedurak C 5 1 6

Komunitatearentzako Zerbitzuak C 4 1 5

Sistema eta Aplikazio Informatikoak C 5 0 5

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak: 27

FUNTZIONARIOEK ESPEZIALITATE BERRIAK ESKURATZEA

Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko espezialitateak:
• Enpresen Administrazioa 

• Biologia eta Geologia

• Marrazketa

• Gorputz Hezkuntza

• Filosofia

• Fisika eta Kimika

• Lanerako Prestakuntza eta Orientabidea

• Frantsesa

• Geografia eta Historia

• Ostalaritza eta Turismoa

• Informatika

• Inglesa

• Esku-hartze Komunitarioa

• Latina

• Gaztelania eta Literatura

• Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa)

• Matematika

• Merkataritzako antolaketa eta Kudeaketa

• Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak
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5 LEP Nafarroa 2020ko urtarrila

• Hezkuntza Orientazioa

• Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak 

• Sistema Elektroniko eta automatikoak

• Teknologia

Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko espezialitateak:
•  Makinen Mekanizazioa eta mantentze Lanak

•  Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak

•  Osasun eta Laguntza Prozedurak 

•  Komunitatearentzako Zerbitzuak

•  Sistema eta Aplikazio Informatikoak

BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEEN KIDEGOAN ETA LANBIDE 
HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOEN KIDEGOAN SARTU EDO 

BERTARA IGOTZEKO, ETA ESPEZIALITATE BERRIAK LORTZEKO

Txanda irekiko prozeduran eta desgaitasuna dutenentzako erreserban 
parte hartzeko berariazko betebeharrak
Baldintza orokorrak betzeaz gain, (espainiar jatorria edo EB herrialde batekoa, 18 urte beteak 
izatea, eginkizunekin bateraezina den eritasun edo muga fisikorik edo psikikorik ez izatea, 
diziplina espediente bidez zerbitzutik bereizia ez izatea, kidego bereko karrerako funtzionario edo 
praktiketako funtzionario ez izatea, edo izendatzeko esperoan ez egotea), txanda irekian parte 
hartzeko betebeharrak honakoak dira:

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa:

•  Doktore, lizentziadun, ingeniari edo arkitekto titulua edo dagokion gradua izatea (edo eskatutako 
titulazioa ez izan arren, espezialitateen irakaskuntzarako baliokidetzat hartutako tituluetakoren 
bat dutenek, Deialdiaren III. eranskinean zehazten direnak.

•  Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa: Edukitzea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 
Batxilergoko, eta Lanbide Heziketako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen 
unibertsitateko master titulu ofiziala. Salbuespenak, 2009ko urriaren 1a baino lehen honako 
balditza hauetako bat lortu dutela egiaztatzea: 

•  Espezializazio Didaktikoaren titulu profesionala, Irakaskuntzarako Gaikuntza Agiria edo 
Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria.
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•  Maisu-maistra titulua, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Lehen Hezkuntzako 
maisu-maistrarena eta Pedagogia eta Psikopedagogiako lizentzia, edo baliokidea den eta 
prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa duen lizentziatura edo titulazioa.

•  Irakasle jardun izana, 2008-2009 ikasturtea bukatu baino lehen, 12 hilabetez gutxienez, behar 
bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Lanbide Heziketan edo Hizkuntza Eskola Ofizialetan.

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa:

•  Edukitzea unibertsitateko diplomadun tituluren bat, ingeniari teknikoarena, arkitekto teknikoarena 
edo dagokion gradua. Eskatutako titulazioa ez izan arren, espezialitateen irakaskuntzarako 
baliokidetzat hartutako tituluetakoren bat dutenek (IV. eranskina).

•  Kidego honetan sartzeko, eta soilik espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko lau deiladiak egin ez 
direnean, onartuko dira ere, eskakizuna den titulazioa eduki ez arren, honako betekizun hauek 
egiaztatzen dituztenak:

•  Gutxienez, bi urteko lan esperientzia deialdia egiten duen Hezkuntza Adeministraziopeko 
ikastetxe publikoetan. Dagokion familia profesionaleko esta espezialitateko Goi Mailako 
Tekniko titulua o Espezialista Tekniko titulua.

•   Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak, Nekazaritzako Rkoizpeneko Lan eta Ekipoak 
(gaztelania) eta Osasun eta Laguntza Prozesuak (gaztelania) espezialitateetan lau deialdiak 
jada agortu dira.

•   Komunitatearentzako Zerbitzuak espezialitateetan (gaztelania) bigarrren deialdia da hau.

•  Sistema eta Aplikazio Informatikoak espezialitatean (gaztelania) hirugarren deialdia da hau. 

•  Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa: Edukitzea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 
Batxilergoko, eta Lanbide Heziketako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen 
unibertsitateko master titulu ofiziala. Salbuespenak, 2009ko urriaren 1a baino lehen honako 
balditza hauetako bat lortu dutela egiaztatzea:

•  Espezializazio Didaktikoaren titulu profesionala, Irakaskuntzarako Gaikuntza Agiria edo 
Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria.

•  Maisu-maistra titulua, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Lehen Hezkuntzako 
maisu-maistrarena eta Pedagogia eta Psikopedagogiako lizentzia, edo baliokidea den eta 
prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa duen lizentziatura edo titulazioa.

•  Irakasle jardun izana, 2008-2009 ikasturtea bukatu baino lehen, 12 hilabetez gutxienez, behar 
bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Lanbide Heziketan edo Hizkuntza Eskola Ofizialetan. 

•  2014ko irailaren 1a baino lehen eta 12 hilabetetan gutxienez, behar bezalako baimena 
duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Lanbide Heziketako edo kirol 
irakaskuntzetako mailetan eta ikasketetan.
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7 LEP Nafarroa 2020ko urtarrila

Hizkuntza Betekizunak

•  Euskaraz eman behareeko lanpostuetan eta Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa) 
espezialitateko lanpostuetan: Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) edo baliokidea.

Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Parte hartzeko intantzia telematikoa aurkeztuko da.

Eskabide honetan hautatzen diren espezialitate eta hizkuntzak zehaztuko dira bai eta sarbiderako 
modua (librea, desgaitasuna dutenentzako erreserba edo Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegora 
igotzeko sarbidea) ere.

Izangaiek 20 egun natural NAOn argitaratzen den egunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa

1)  Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen kopia elektronikoa.

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

3)   Parte hartzen duen kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko ordainketa-gutun bat, 
laugarren oinarrian ezarritakoaren arabera.

4)  Doktore, lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo egoki den gradu tituluaren kopia elektronikoa, 
edo hala behar denean, unibertsitateko diplomadun, ingeniari tekniko, arkitekto tekniko edo 
egoki den graduaren tituluarena edo irakaslanerako baliokidetzat jo daitekeen tituluarena, edo 
titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu dituela frogatzen duen ziurtagiria. 

5)  Ebazpen honen I. tituluko bigarren oinarrian adierazitako prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa 
duela frogatzen duen dokumentazioa. 

6)  Euskaraz eman beharreko lanpostuak edo Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa) espezialitateko 
lanpostuak eskuratu nahi izanez gero, EGA-Euskararen Gaitasun Agiriaren edo titulu baliokide 
baten kopia elektronikoa aurkeztu beharko da, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu 
izanaren frogagiria.

7)  Merezimenduen frogagiriak, I. (sarbide librea) edo II. eranskinetan (igotzeko prozedura) jasotako 
merezimenduen baremoan ezarritakoarekin bat.

http://www.navarra.es/home_eu/Servicios/ficha/8428/Bigarren-Hezkuntza-eta-Lanbide-Heziketako-irakasleentzako-lehiaketa-oposizioa-2020
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Merezimenduen baremoaren I. atala (irakasle lanetan emandako zerbitzuak) baloratzeko, zerbitzuak 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamenturako egin badira, Irakasleak Hautatzeko eta 
Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkeztuko du zerbitzuen orria, izangai bakoitzaren 
espediente pertsonalean dagoen dokumentazioari jarraikiz, parte hartzeko eskaeran berariaz eskatu 
behar izan gabe. Aitzitik, beste hezkuntza administrazio edo zentro batean egindako zerbitzuak 
egiaztatzeko, kasuan kasuko zerbitzuen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, merezimenduen 
baremoan ezarritakoarekin bat.

•  Beste nazionalitate bateko izangaiak: 3-7. puntuetan aipatutako agiriez gainera, dokumentu hauek: 
pasaportearen eta bisatuaren kopia elektronikoak, 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 kopia elektronikoa.

•  Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduraren izangaiak: gainera, Pertsonen 
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako (edo Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen 
Institutuko, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko, Ekonomia eta Ogasun Ministerioko 
edo Defentsa Ministerioko) Balorazio eta Orientazio Taldeek emandako ziurtagiria, %33ko edo 
hortik gorako desgaitasuna, ezintasun iraunkorra, guztikoa, erabatekoa, baliaezintasun handia 
edo baliokidea akreditatzen duena.

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

•  Igotzeko prozedurako izangaiak: 1-4 puntuetan aipatutako agiriez gainera;

-  Hezkuntza administrazio eskudunak emandako zerbitzuen ziurtagiria, izangaiaren kidegoa, 
arloa edo espezialitatea, erregistro pertsonaleko zenbakia eta, hala denean, jatorrizko kidegoan 
sartzeko eguna adierazten dituena. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren 
mendeko funtzionarioak badira, ez da beharrezkoa izanen zerbitzuen ziurtagiria aurkeztea.

-  Merezimenduen frogagiriak, II. eranskinean onartu den baremoan ezarritakoaren arabera 
(Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko funtzionarioen zerbitzuen 
ziurtagiria Departamentuko Giza Baliabideetako Zerbitzuak aurkeztuko du). 

Agirien formatua eta egiaztapenari dagokionez, izangaiek betebeharrak edo merezimenduak 
frogatzeko aurkezten dituzten agiriak kopia elektronikoak izanen dira, salbu eta argitalpenen kasuan, 
II. eranskineko baremoan xedatutakoaren arabera. Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie 
izangaiei parte hartzeko eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo 
fotokopia konpultsatuak.

Parte hartzeko eskaerarekin batera, azterketa eskubideengatik, aukeratu nahi den kidego, espezialitate 
eta hizkuntza bakoitzeko 40 euro ordaindu izanaren ordainagiria aurkeztu beharko da ordainketa-
gutunaren bidez; eredua www.navarra.es helbidean dago. Izangaiek Interneteko web-orri horretan 
sartu eta ordainketa gutuna bete beharko dute beren datuekin, eta “kontzeptuaren azalpen” gisa 
parte hartu nahi duten kidegoa, espezialitatea eta hizkuntza jarriko dituzte. Ordainketa gutuna 
inprimatu eta ordainketa eginen dute edozein banketxetan, edo bankutik modu telematikoan egin, 
azkenik, ordainagiria erantsi beharko dio parte hartzeko eskaerari.
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9 LEP Nafarroa 2020ko urtarrila

SARBIDE LIBREKO ETA DESGAITASUN ERRESERBAKO
HAUTAPEN PROZESUAK 

Sarbide libreko eta desgaitasun erreserbarako faseen prozesua 

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 baztertzaileak izanen direnez, proba guzietan eta dagozkien atal guztietan parte 
hartu beharko da.

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

Oposizioa Fasea %60 Lehiaketa fasea %40

1 Proba 2 Proba
Merituak

(I. Eranskina Sarbide librea)

A Atala. Paraktikoa.
3 ordu %50 (gutxienez 2,5) 
VII. Eranskina

B Atala. Gaia.
2 ordu %50 (gutxienez 2,5)
26-50: 4 bolatxo.
> 50: 5 bolatxo. V. Eranskina

VIII. Eranskina

A Atala. Programazioa.
Gehienez. 30 minutu guztizko 
%30 (gainditzeko 5 puntu, 2,5 
gutxienez batazbestekoa egiteko).

B atala. Unitatea.
Gehienez. 30 minutu guztizko 
%70 (gainditzeko 5 puntu, 2,5 
gutxienez batazbestekoa egiteko). 

- Unitate Didaktikoa.

- Lan Unitateak (Lanbide H.).

- Esku-hartze Programa (O.).

Epaimahaikideen galderak  
(A, B eta galderak gehienez: 
ordu 1 eta 15 minutu).

Lan Esperientzia
7 puntu gehienez

Prestakuntza 
Akademikoa
5 puntu gehienez

Besteak
2 puntu gehienez

Gutxienez 5 puntu Gutxienez 5 puntu Gehienez 10 puntu

Oposizio fasea hasteko, aurkezpen ekitaldi bat egingo da epaimahaiaren aurrean, eta Programazio 
Didaktikoa entregatuko da ekitaldi horretan eta ez 2020ko maiatzaren 10a baino lehenago.

Merezimenduen behin-behineko balorazioen erreklamazio idatzia aurkeztu ahal izango da, 10 
egun balioduneko epean, argitalpen egunaren biharamunetik kontatzen hasita.
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SARBIDE LIBREKO ETA DESGAITASUN ERRESERBAKO HAUTAPEN 
PROZESUEN MEREZIMENDUAK BALORATZEKO BAREMOA

(I. ERANSKINA) 

Merituak (gehienez 10 puntu)

I. Atala. Irakasle lanetan emandako zerbitzuak (gehienez 7 puntu)

I.1.  Kidegoko espezialitateetan, ikastetxe publikoetan: urte bakoitzeko 0,7 puntu (hilabete bakoitza/
urteko zatiki bakoitzeko 0,0583 puntu).

I.2.  Beste kidegoetako espezialitateeta ikastetxe publikoetan: urte bakoitzeko 0,35 puntu (hilabete 
bakoitza/urteko zatiki bakoitzeko 0,0292 puntos).

I.3.  Kidegoko hezkuntza maila bereko espezialitateetan, bestelako ikastetxeetan: cada año completo 
0,150 puntu (hilabete bakoitza/urteko zatiki bakoitzeko 0,0125 puntu).

I.4.  Beste kidegoko beste hezkuntza maila bateko espezialitateetan, bestelako ikastetxeetan: urte 
bakoitzeko 0,100 puntu (hilabete bakoitza/urteko zatiki bakoitzeko 0,0083 puntu).

Gehienez 10 urte hartuko dira kontuan. 

II. Atala. Ikasketak (gehienez 5 puntu)

2.1. Alegatutako tituluari dagokion espediente akademikoko batez besteko nota: 

 0tik 10erako ESKALA 0tik 4rako ESKALA
 6tik 6,99ra  ................................................................................... 1,5etik 1,99ra
 7tik 8,49ra  ................................................................................... 2tik 2,74ra
 8,5tik 10era  ............................................................................. 2,75etik 4ra

BATEZ BESTEKO NOTA ZENBAKIEN BIDEZ ADIERAZTEN EZ BADA, BALIOKIDETZA HAUEK 
APLIKATUKO DIRA:
 Nahiko  ...................................................................................................... 5,5 Ongi  ............................................................................ 6,5
 Oso ongi  ............................................................................................. 7,5 Bikain  ..................................................................... 9
 Ohorezko matrikula  ..................................... 10

1
1,250
1,500

2.2. Graduondokoak, Doktoretza eta Aparteko Sariak:

2.2.1.  Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomagatik, master titulu ofizialagatik, ikertzeko 
nahikotasunagatik edo beste edozein titulu baliokiderengatik (baldin eta titulu horiek 
irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa eskatu ez badira).

1

2.2.2. Doktore tituluak. 1

2.2.3. Doktoretzan aparteko saria lortzeagatik. 0,5

2.3. Araubide bereziko irakaskuntzetako eta berariazko lanbide heziketako titulazioak:

2.3.1. Lehen zikloko tituluak.

2.3.2. Bigarren zikloko tituluak.

1

1

2.4.  Araubide bereziko irakaskuntzetako eta berariazko lanbide heziketako titulazioak:

a/ Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko. 0,500
b/ B2 mailako ziurtagiria (eta C1 eta C2, 3. atalean baloratzen ez diren hizkuntzak) 0,500
c/ Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko. 0,200
d/ Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulu bakoitzeko. 0,200
e/ Goi mailako kirol teknikari titulu bakoitzeko. 0,200
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III. atala. Beste meritu batzuk (gehienez 2 puntu)

3.1. Etengabeko prestakuntza (gehienez 1 puntu):

10 orduko formazioengatik. 0,020

3.2.  Euskararen, ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren ezagutza egiaztatzeko 
titulazioak 

3.2.1. C2.

3.2.2. C1.

3.2.3. B2.

1

0,750

0,500

SARBIDE LIBREKO ETA DESGAITASUN ERRESERBAKO HAUTAPEN 
PROZESUEN EDUKIAK

1. 1. Probaren A atalaren jarraibideak: 

Proba praktikoa (VII. Eranskina)

Izangaiek egin beharreko probak ariketa bat baino gehiago izan ditzake. Hortaz, ariketa bat baino 
gehiago eginez gero, proba praktikoaren puntuazio osoa zati berdinetan banatuko da, ariketa bakoitzari 
dagozkionak.

2. 1. Probaren B atala: 

Gaiak (gai ofizialak V. Eranskina)

https://drive.google.com/drive/folders/1VadQn7eNf9P0uWokAPYDX4m-hW25-p8z
https://drive.google.com/file/d/1G_KKPT51tMtXAlOAc8bD_DH0ywrMcWKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_KKPT51tMtXAlOAc8bD_DH0ywrMcWKn/view?usp=sharing
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3. 2. Probaren A atalaren jarraibideak: 

Programazio Didaktikoa (VIII. Eranskina)

Programazio Didaktikoaren kiopia bat aurkeztuko da modu pertsonalean, epaimahaiaren 
aurrean, eta ordezkaritza ez da onartuko (inoiz ez 2019ko maiatza baino lehenago).

Programazio didaktikoaren eta unitate didaktikoaren aurkezpena prestatzeko aldez aurretik 
ordu beteko denbora egongo da. Aurkezpenetarako egoki iruditzen den material osagarria 
erabili ahal izango da, pertsona bakoitzak jarritakoa. Programazioaren kopia bat entregatuko 
zaio epaimahaiari aurkezpen ekitaldia baino lehen eta beste kopia berdin-berdin bat, azalpen 
ekitaldian. Programazioaren aurkezpenaren aurkezpena gehienez 30 minutukoa izango da.

Programazio Didaktikoaren atal formalak:

•  Gehienez 50 folioko luzaera. DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte 
arruntarekin, Arial letra erabilita, 12 puntuko neurrian konprimitu gabe. 

• Grafiko, taula, goiburu eta orri-oinetan letra Arial 10 puntuko neurrian joan daiteke. 

• Portadak diseinu libre izan dezake. 

• 10 unitate zenbakitu eduki beharko ditu. 

•  Programazio didaktikoko portada, kontraportada eta aurkibideak ez dira 50 folio zenbaketan 
sartzen. 

Espezialitate guztiak (Orientazioa izan ezik): Programazio didaktikoa izangaiak parte hartzen 
duen espezialitateari lotutako arlo, irakasgai, modulu, esparru edo proiektu baten curriculumari 
buruzkoa izanen da. Bigarren Hezkuntzako kidegoko irakasleendako, BHI, Batxillergorako izan 
daitezke, edo espezialitate zehatzetan, Lanbide Heziketako Formakuntza Zikloetarako.

Zehaztuko dira:

•  Helburuak.

•  Gaitasunak.

•  Edukiak.

•  Metodologia.

•  Hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei arreta emateko moduak.

•  Ebaluazio estándar eta ikasketa emaitza ebaluagarriak. 

•  Bere kasuan, ebaluazio irizpideak gaitasun lorpenen gradurako eta helburuan lorpenerako.

https://drive.google.com/file/d/1_P1gpAO1-q5Gw2HNq2W2rxEHOixjj-7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_P1gpAO1-q5Gw2HNq2W2rxEHOixjj-7E/view?usp=sharing
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Orientazioa: Hezkuntza Orientazioko profesional espezialistaren urteko lan plana da Nafarroako 
Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako hezkuntza orientazioa arautzen duen urriaren 29ko 
66/2010 Foru Dekretuaren 6. artikuluan ezarritako zereginak betetzean garatu behar dena (145. 
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2010eko azaroaren 29koa).

Zehaztuko dira:

•  Helburuak.

•  Edukiak.

•  Jarduerak.

•  Prozedurak.

•  Baliabideak.

•  Jarraipena.

•  Urteko lan planaren ebaluazioa.

Lanbide Heziketako Espezialitateak: Izangai baten programazioa Lanbide Heziketako irakaskuntzei 
buruzkoa bada, ziklo jakin batzuen curriculumetan oinarrituko da. Izan ere, helburu duen 
espezialitateak irakaslana izan behar du ziklo horien moduluetan. (IX. Eranskina).

4. Probraren B atalaren jarraibideak: Unitate Didaktikoa (VIII. Eranskina)

Unitate didaktikoa prestatu eta azaltzeko, izangaiak nahi duen laguntza-materiala erabiltzen ahalko 
du, berak ekarria, eta gidoi moduko bat, orri batekoa gehienez, azalpena bukatutakoan epaimahaiari 
entregatu beharko diona.

Espezialitate guztiak (Orientazioa eta Lanbide Heziketa izan ezik): 

Zehaztuko dira:

•  Ikaskuntzaren helburuak (ebaluazi irizpide eta ikaskuntzarako estandarrak).

• Edukiak.

• Irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak.

• Alderdi metodologiko eta antolaketakoak.

• Ebaluaziorako prozedura eta tresnak.

• Kalifikaziorako irizpideak.

• Gako-gaitasunak garatzearekin duten lotura.

Orientazioa:

Esku-hartze Psikopedagogiko Programan hurrengoak zehaztu beharko dira: 

•  Programaren helburuak.
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•  Edukiak.

•  Jarduerak.

•  Prozedurak.

•  Baliabideak.

•  Denbora banaketa.

•  Jarraipen eta ebaluaziorako prozedurak, tresnak eta irizpidea.

Lanbide Heziketako espezialitateak:

Unitate didaktikoa egiterakoan hurrengoak zehatu beharko dira:

•  Ikaskuntzaren amaierako gaitasunak edo emaitzak.

• Edukiak/oinarrizko edukiak.

• Irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta errekuperazio jarduerak.

• Alderdi metodologikoak eta antolaketakoak.

• Ebaluaziorako erreferenteak.

• Ebaluaziorako prozedurak, ebaluaziorako tresnak eta kalifikaziorako irizpideak.

•  Etengabeko ebaluazioa izateko eskubidea galdu duten ikasleentzako ebaluazio tresna eta 
sistemak.

Berariazko Lanbide Heziketako berezko espezialitateetan, bai Bigarren Hezkuntzako Irakasleen 
Kidegokoetan, bai Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoetan, unitate didaktikoa, aurreko 
paragrafoko alderdiez gain, lan unitateei buruzkoa izaten ahalko da, eta kasuan kasuko lanbide 
profileko gaitasun unitateei dagozkien amaierako gaitasun edo emaitzekin lotuta egon beharko du.
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 BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEEN KIDEGORA
IGOTZEKO PROZESUA

Hautapen prozeduraren garapena 
Proba egiten hasi baino lehen, izangaiei dei eginen zaie epaimahaiaren aurreko aurkezpen ekitaldira 
joateko. Aurkezpen ekitaldira agertzen ez diren izangaiak hautapen prozeduratik baztertuko dira. Ez 
da zilegi izanen izangaien ordez beste pertsona batzuk agertzea. Aurkezpen ekitaldia ez da 2020ko 
maiatzaren 10a baino lehenago izanen.

Prozedura horren bidez sartzen direnek ez dute egin beharko praktikaldirik

Nazioarteko erakundeetako funtzionarioak izan eta nazionalitate espainiarra duten izangaiak 
salbuetsirik egonen dira errege dekretu horretan sortutako Homologaziorako Batzorde Iraunkorraren 
arabera nazioarteko erakund horretan jatorrizko lanpostuetan aritzeko eskatutako ezagupenak 
egiaztatzeko xedea duten probak egitetik. Proban bost puntu edo gehiago lortu dituztenen kasuan 
soilik batuko dira lehiaketaldiko eta probako puntuazioak. 

Proba %55 
(0tik 10 puntura, gutxienez 5)

Lehiaketaldia (II. Eranskina)
(10 puntu gehienez ere)

Zati praktikoa
(%30)

Azalpen eta eztabaida
(%70)

Lan egindakoa  
(5,5 puntu gehienez ere)

Formakuntza 
akademikoa

> Sarbide 
libreko eta 
erreserbako atalean 
agertzen diren 
espezialitatetako 
ariketa bat baino 
gehiago izango 
dituen proba. 

> Ariketa bat baino 
gehiago eginez gero, 
proba praktikoaren 
puntuazio osoa zati 
berdinetan banatuko 
da, ariketa bakoitzari 
dagozkionak.

> 45 minutu: Gai baten 
ahozko azalpena (zozketa 
bidez 8 gaien artean 
aukeratu, 9 espezialitate 
eta tituluaren arten 
konkordantzia badago) eta 
planteamendu didaktiko 
bat, gaiari dagokiona 
eta ziko edo mailabati 
egokitzen zaiona.

> 15 minututako 
eztabaida.

> 2 ordu prestaketarako, 
edozein material erabilita, 
norberak ekar lezakena. 

> Azalpenean orri 
bateko gidoi bat 
eramango du, 2 ordu 
horietan prestatuakoa, 
eta Tribunalean entregatu 
beharko duena.

> Aintzintasuna 
(4 puntu gehienez ere).

> Funzio espezifikoak 
eta borondatezko 
ebaluazioa (2,5 puntu 
gehienez ere).

> Formakuntza 
eta Hobekuntza 
ikastaroak (3 puntu 
gehienez ere).

> Meritu 
akademikoak, 
publikazioak eta 
parte hartutako 
proiektuak  
(3 puntu gehienez 
ere).
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Merezimenduak baloratzeko baremoa, Bigarren Hezkuntzako 
Irakasleen Kidegora igotzeko (II. Eranskina)

Merezimenduak (10 puntu gehienez ere)

I. Atala. Egindako lana (5,5 puntu gehienez ere)

1. Antzintasuna (4 puntu gehienez ere):

Jatorrizko kidegoan karrerako funtzionario gisa emandako urte bakoitzeko, parte hartzeko baldintza 
gisa eskatutako sei urteetatik aparte: 0,5 puntu.. Hilabete edo urteko zati bakoitzeko 0,0416 puntu. 

2. Berariazko eginkizunak betetzea eta ebaluazio boluntarioa: gehienez ere 2,5 puntu.

2.1. Zuzendaritza karguetan aritzea ikastetxeetan:

2.1.1.  Ikastetxe publikoetan zuzendariedo zuzendariondoko lanetan egindako urte bakoitzeko: 
0,25 puntu (hilabete edo urteko zati bakoitzeko 0,0208 puntu).

2.1.2.  Ikastetxe publikoetan zuzendariorde, idazkari edo Ikasketaburu gisa edo horiekin 
parekatutako karguetan egindako urte bakoitzeko: 0,2 puntu ( hilabete edo urteko zati 
bakoitzeko 0,0166 puntu).

2.1.3.  Beste zuzendaritza karguetan aritutako urte bakoitzeko: 0,15 puntu (hilabete edo urteko 
zati bakoitzeko 0,0125 puntu).

2.1.4. Ikuskapen lanetan aritutako urte bakoitzeko 0,1 puntu (hilabete edo urteko zati 
bakoitzeko 0,0083 puntu).

2.2.  Irakaslanaren balorazio positiboa (hezkuntzako ikuskapenak egindakoa bada): 0,25 puntu.

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 ere 10 urte kontuan hartuko dira.

II. Atala. Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, gaindituak direnak (gehienez 3 puntu)

A/ Gutxienez 3 kreditu dituen ikastaro bakoitzeko. 0,2

B/ Gutxienez 10 kreditu dituen ikastaro bakoitzeko. 0,5000
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III. Atala Merezimendu akademikoak eta bestelako merituak (gehienez ere hiru puntu)

3.1. Merezimendu akademikoaks 1,5 puntu gehienez ere):

3.1.1. Graduondokoak, doktoretza eta apartekoa sariak:

3.1.1.1.  Ikasketa Aurreratuak, Master Titulu ofizialak, ikertzeko nahikotasuna 
edo baliokidea. 

3.1.1.2.  Doktoretza Titulua. 

3.1.1.3.  Doktoretzan aparteko saria.

3.1.2. Bestelako Unibertsitate titulazioak:

- Lehenengo zikloa.

- Bigarren zikloa.

3.1.3.  Arubide bereziko irakaskuntzetako eta lanbide heziketako titulazioak:

3.1.3.1. Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko.

3.1.3.2.  Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako B2, maila aurreratuko, C1 eta 
C2 agiriengatik. EGA titulua edo baliokideak.

3.1.3.3. Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko.

3.1.3.4. Lanbide Heziketako Goi mailako teknikari tituloko.
3.1.3.5. Goi mailako kirol teknikari tituluko.

1

1

1

1
1

0,500

0,500

0,200

0,200

0,200

3.2. Argitalpenak eta hezkuntza proiektuetan parte hartzea (gehienez ere 1,5 puntu):

-  Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuekin egin bada, puntuazioa egile 
guztien kopuruaz zatituegingo da).

- Hezkuntza proiektuetan parte-hartzea.

a/ Parte-hartzea, ikasturte bakoitzeko.

b/ Koordinazioa, ikasturte bakoitzeko.

1 era arte

0,200

0,500

OPOSIZIOALDIKO PROBAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
(VI. ERANSKINA)

Idatzizko proba guztietarako ohar orokorrak 

•  Ortografia akats bakoitzeko 0,25 puntu kenduko dira. Hitz berean egindako akatsak behin baino 
ez dira zigortuko.

•  Azentuak gaizki jartzeagatik 0,25 puntu kenduko dira. Hitz berean egindako akatsak behin baino 
ez dira zigortuko.

•  Gramatika akatsa bakoitzeko 0,25.

•  Gehienez 2 puntu kenduko dira.

Probrak baloratzeko irizpideak: 

https://drive.google.com/file/d/1SHUIWIcP7KEcZiEme6qz2efDF_aVu3ZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBOjiSK5hQNI0MiEkdsoFxCBGiObfOJ4/view?usp=sharing
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ESPEZIALITATE BERRIAK ESKURATZEKO PROZEDURA

Fitxa web:

Espezialitate berriak eskuratzeko prozedura

1.  Zein kidegotakoa den eskuratu nahi duen espezialitatea, kidego bereko karrerako funtzionarioa 
izatea, Nafarroako Foru Komunitatearen menpeko destinoarekin.

2.  Eskuratu nahi den espezialitatea zein den, bertan txanda irekian sartzeko eskatzen diren 
baldintzak betetzea.

Parte-hartzeko eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Parte hartzeko eskaera formulario elektroniko baten bidez egingo da, modu telematikoan 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios, “Tramite mota”, “Enplegu publikoa”-an edota Hezkuntza 
Departamentuako webgunean www.educacion.navarra.es 

Parte hartzeko eskaeran izangaiek adierazi beharko dute titulu honen lehenengo oinarrian 
adierazitako espezialitateetatik zeinetan parte hartu nahi duten.

Proba euskaraz egin nahi dutenek, parte hartzeko eskaeran adierazi beharko dute. Ez bada horrela 
egiten ulertutzat emango da gazteleraz egingo dela. 

Izangaiek 20 egun natural NAOn argitaratzen den egunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa

1. Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen kopia elektronikoa.

2.  Parte hartzen duen kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko ordainketa-gutun bat, laugarren 
oinarrian ezarritakoaren arabera (40 euro espezialitate bakoitzeko).
Espezialitate bateko parte-hartzea eta onarpenak ez du esan nahi beste espezialitateetan parte-hartzen 
ahal duenik. 

3.  %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten hautagaiak: gainera, desgaitasun maila akreditatuko duen 
ziurtagiria, eta orri aparte batean, eskatzen diren denbora eta baliabide egokitzapenak.

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16853/Procedimiento-para-que-el-personal-funcionario-de-carrera-del-cuerpo-de-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-y-Profesores-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-puedan-adquirir-nuevas-especialidades-en-el-mismo-cuerpo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
https://www.educacion.navarra.es/
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Prozedura

Zati praktikoa
(%30)

Aurkezpena eta eztabaida
(%70)

•  Froga honetan sarbide libreko 
edo desgaitasunagatiko erreserba 
ataleanzehazten diren hainbat ariketa edo 
bakarra egon ahalko dira (VII. Eranskina).

•  Hainbat ariketa egonen balira, frogaren az 
puntuazioa, ariketen arteko batazbestekoa 
izanen da, ariketa bakoitzak berdin balioko 
duelarik.

•  8 gairen artean ausaz erabakitako gai baten 
45minutuko ahozko aurkezpena (9 gairen 
artean titulazioa eta espezialitatea bat 
badatoz) eta izengai bakoitzak aukeratu 
duen ziklo edo ikasturteari loturiko gaiaren 
porposamen didaktikoa. 

•  Aurkezpenaren ondoren 15 minutuko 
eztabaiba.

•  2 ordu izanen ditu prestatzeko, norberak 
egoki deritzon materiala eraman eta erabili 
ahal izango du.

•  Aurkezpena bitartean folio batean 
eramandako gidoia erabili ahalko da, 
bukatzean Epaimahaiari emanen diona.

Frogaren hasiera eta garapena Tribunalaren aurrean egindako aurkezpen ekitaldi baten bidez 
eginen da, inoiz ez 2020ko maiatzaren 10 baino lehen. Aurkezpen ekitaldira bertaratzen ez direnak 
prozeduratik kanpo geratuko dira, beste pertsona batek ezingo dituelarik ordezkatu. 

Tribunalek “gai” edo “ez gai”-tzat joko dute froga. Espezialitate berria eskuratzen dutenek ez dute 
fase praktikoa egingo. Espezialitate berria eskuratzeak ez du aurretik izandako espezialitateen 
galera suposatuko.

Curriculumen araubidea IX eranskina

https://drive.google.com/drive/folders/1nTJ2Mc8Fwmp5bOQpjyo05sa60hLakiof
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Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1
20018 Donostia
W 943 018 436 (8281)
{ 943 018 140
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