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HEZITZAILEEI EGOKITUTA

Maisu-maistren 2020ko 
BAREMAZIO-BIRBAREMAZIO 

DEIALDIA 



ADI!

Prozesua berriz jarri da martxan: 
apirilaren 30etik maiatzaren 14ra

bitartean.

Informazio guztia eskura izateko,
sakatu hemen.

http://www.euskadi.eus/web01-a3holair/eu/contenidos/informacion/langile_d_cand_sust_rebar_2021/eu_def/index.shtml


 Zein zerrendetan puntuatzen 
du 0-3an hezitzaile bezala 

egindako lanak?
*ZERRENDETAN EGOTEKO BEHARREZKOA DEN 

FORMAZIOA IZANEZ GERO. 

Lehen Hezkuntzako maisu-maistren kidegoan. 
Espezialitateak:

Haur hezkuntza
Lehen hezkuntza

Euskara
Atzerriko hizkuntza: INGELESA

Atzerriko hizkuntza: FRANTSESA
Musika

Aholkularia
Entzumena eta Hizkuntza

PT (Pedagogia Terapeutikoa)
Gorputz Hezkuntza

HIPI (Hizkuntza indargarria)
HHI (EPA)



 PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA: 
- Titulazioari dagokion espedientearen batez besteko notaren arabera:
+0.25, edo +0.50, edo +0.75, edo +1.
- Diplomaturak eta master titulo ofizialak (+0,50).
- Lizentziaturak, graduak eta doktore tituluak (+1).

 IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA:
- Ikastetxe publikoetan: 60 egun = puntu 1.
- Itundutako ikastetxeetan:  60 egun = 0,33 puntu.

*60 egun bete ezean, puntuazioa ez da gehituko: lan egunak 
kontuan hartuko dira zerrenda ordenatzeko eta hurrengo 
baremaziorako.

BAREMAZIOA-BIRBAREMAZIOA:
(Puntuazioa)

 HEZITZAILE MODUAN ESPERIENTZIA (0-3):
- Haurreskola publikoetan: 60 egun =  0,33 puntu.
- Haurreskola pribatuetan: 60 egun = 0,11 puntu.



BAREMAZIO-BIRBAREMAZIOA:
(Aldaketak, ON-LINE)

- Identifikazio datuak, hizkuntzak, lurralde eta lanaldiaren 
aukerak, zerrendak gehitu edo baja eman.

(Gordetako aldaketak automatikoki erregistratuak geratuko dira, 
baina ez dira hautagaiak ikusten duen fitxan agertuko. Aldaketak 

egin izanaren ziurtagiria agertuko da).

       
     



BAREMAZIOA EGITEKO PAUSUAK

- Aplikazioa irakasle.eus web guneko “Ordezkapen 
izangaien birbaremazioa” izeneko atalean dago.



BAREMAZIOA EGITEKO PAUSUAK

- Aldaketak/espezialitateak aldatzea.



BAREMAZIOA EGITEKO PAUSUAK

- Haurreskolak Partzuergoko esperientziz ofizioz 
zenbatzeko:



LAN EGITEKO EGOERAN ALDAKETARIK 
EGIN NAHI IZANEZ GERO, BAREMAZIO 

ORRIA BETE ETA E-MAILEZ BIDALI:
 Horrela izanez gero, 2 aukera hauetako bat egin:

*Lanerako prest: lan-eskaintzak jasotzeko prest.

- Lehenengo laukia markatuz gero:  aldi baterako baja eragin zuen arrazoiaren 
bukaera egiaztatuko duen dokumentua gehitu behar da.

- Lehenengo eta bigarren laukia markatuz gero (zinpeko aitortza): irailaren 1etik 
aurrera lanerako prestutasuna adierazten duzu.

*Aldi baterako baja: lan-eskaintzak ez jasotzeko.

- Hirugarren laukia markatuz gero: aldaketa justifikatzeko dokumentua erantsi behar 
da, hurrengo ikasturtean disponible ez egoteko.

LAN EGOERA BERDIN MANTENTZEKO EZ DA 
ALDAKETARIK EGIN BEHAR!



*Haurreskolak Partzuergoko behin-betiko 
langileak:

- Borondatezko eszedentziaren bidez (Haurreskolak 
Partzuergoko Lan Hitzarmeneko 47. artikulua): 5 urtez 
kontratua gordeko da baina EZ lantokia. Eszedentziatik 
bueltan, atxikimendu berria lortzeko LALan parte hartu behar 
da (bitartean, langileak behin-behineko lanpostua beteko du).

- Bateraezintasunagatiko eszedentzia bidez: lan eskaintzak 
irauten duen bitartean eszedentzian egon gaitezke. Ez da 
lantokia gordeko. Eszedentziatik bueltan, atxikimendu berria 
lortzeko LALan parte hartu behar da (bitartean, langileak 
behin-behineko lanpostua beteko du).

Hezkuntza Ordezkaritzan lanean egoteko:



*Haurreskolak Partzuergoko behin-behineko langileak:

Ordezkoen zerrendan dauden langileak edo kontratua indarrean 
duten hezitzaileak (Haurreskolak Partzuergoko Ordezkoen Araudiaren 
arabera):

1.- Uztailean, indarrean duten kontratuari UKO egin diezaiekete (5.4.b. 
atala).

2.- Nahi duen egunetik aurrera behin-behineko bajan egoeran jarrita 
(5.1.d. atala).

- 6 hilabetetik 18 hilabetera 5 urteko epean.
- 15 eguneko aurreabisuarekin eskatu behar da, gutxienez.

3.- Ikasturtean zehar beste administrazio publiko bateko lan eskaintza 
onartuz gero: indarrean dagoen lan kontratuari uko egitea egun batetik 
bestera (5.4.e. atala).

Uko hauek ez dute ordainsarietan eraginik izango, justifikatuak baitira.  
Uko eredua sinatuta bidali behar da.

Hezkuntza Ordezkaritzan lanean egoteko:



Zalantzarik izanez gero, jar zaitezte STEILAS sindikatuarekin 
kontaktuan:

Araba: 945 14 11 04

ara_sonia@steilas.eus / ara_aintzane@steilas.eus

Bizkaia: 944 10 02 98

biz_saioa@steilas.eus / biz_amaia@steilas.eus

Gipuzkoa: 943 46 60 00

gip_ariane@steilas.eus / gip_iban@steilas.eus
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