
 

LEKUALDATZE LEHIAKETA -ESTATALA- 2020/21 

 
EREMUA: ESTATALA 

ESKAERAK ETA MEREZIMENDUAK: azaroaren 5etik 26ra bitartekoa, biak barne. 

PARTE HARTZAILEAK:

1. Derrigorrezkoak:  

Praktikaldian daudenak (K)  
Behin behinekoak (J)  

Suprimituak (E) 

Beste batzuk... 

2. Borondatezkoak: 
Behin betikoak (A) (2 urte eta gero). 
Beste batzuk: eszedentziak..

 

PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK: 

● Parte hartzea derrigorrezkoa da. 

● Dokumentaziorik ezin da 
aurkeztu,EPEko notarekin parte hartzen 

da. (karrerako funtzionarioak eta gero) 
● Ofizioz plaza eman ahal dute, bakarrik: 

EPEko espezialitatea. Aurtengo 

lurraldea* 

● Emandako plazari uko egiterik ez dago. 

BEHIN BEHINEKOAK: 

● Parte hartzea derrigorrezkoa da, urtero 

behin betikoa lortu arte. 

● Dokumentazioa aurkeztu ahal dute eta 
baremoan aukeratu: mantendu, gehitu, berria. 

● Ofizioz plaza eman ahal diete, bakarrik: 

EPEko espezialitatea. Aurtengo 

lurraldea* 
● Emandako plazari uko egiterik ez dago. 

*ZEIN LURRALDE HISTORIKOAN EMAN AHAL DIDATE LANPOSTUA OFIZIOZ? 

● Parte hartzen ez bada edo lurralde historikoaren atalean betetzen ez bada, 2020/2021 ikasturtean 
behin-behinean edo praktiketan zerbitzuak bete dituen lurralde historikoan soilik adjudikatu ahal 

izango zaizkio lanpostuak ofizioz. 

● 2020/2021 ikasturtean behin-behinean zerbitzua ematen ari den edo praktika-aldian dagoen 

lurraldeaz bestelako lurralde historiko bat aukeratzen den kasuan, adierazitako lurralde historiko 

horretako lanpostuak soilik adjudikatu ahal izango zaizkio ofizioz. 
● Lurralde historiko bat baino gehiago hautatu nahi baditu, idatziz eskatu beharko du, paper- 

formatuan. Idazki hori dagokion lurralde-ordezkaritzara bidali beharko du. 

BEHIN BETIKO LEHEN DESTINOA EPEn EGINDAKO ESPEZIALITATEAN LORTU BEHAR DA, 

salbuespenak: 

● Latineko eta Grekoko espezialitatekoak. Kultura Klasikoko lanpostuak ere eskatu ahalko dituzte. 

● Entzumena eta Hizkuntza eta Pedagogia Terapeutikoa espezialitateetako funtzionarioek eskatu 
eta lortu ahal izango dituzte: maisu-maistren kidegoan (36 eta 37), eta DBHko lehen zikloetan (60). 

*espezialitateen kodeak ikusi: deialdiaren IV. eranskina 

OFIZIOZ EZ DIRA ESLEITZEN: 

Maisu-maistren kidegoan: 

Helduen Hezkuntza, Zereginen Ikaskuntzarako, 

gelak, DBHko lehen bi mailetako lanpostuak 

Lanpostu ibiltariak 

BHn eta Lanbide Heziketan: 

Helduen Hezkuntza, Zereginen Ikaskuntzarako gelak 

Curriculum aniztasuna, Hizkuntza indartzea, 

Elebidunak 

SUPRIMITUAK: 

● Derrigorrez parte hartu behar dute, bestela 
ofizioz eman ahal diete. 

 

● Lehentasuna eskubidea ez bada erabiltzen: 

lanpostu bakarra jarri daiteke, jarri ez direnak 

ez dituzte ofizioz ematen. 
 

● Lehentasuna erabiltzen bada: ofizioz eman 

dezakete BAKARRIK lehentasuna erabili duzun 

herrian edo barrutian. 

 
● Lehentasuna; zentrora edo/eta herri edo 

zonaldera 

BEHIN BETIKOAK: 

● Dokumentazioa: mantendu, gehitu, berriztu 

● Uko egin ahal diote prozesuari, behin-

behineko ebazpenaren hurrengo 5 egunetan. 

● Maisu-maistrek: dituzten espezialitate guztiak 

erabil ditzazkete.(bakarrik behin-betikoak). 
Zerbitzu orrian bakarrik EPEn ateratakoa 

agertuko da. Beste espezialitate bat baldin 

baduzu habilitazioa eskatu behar da. 

● Bigarren Hezkuntzakoek: oposaketako 
espezialitatea baino ez. (Helduen Hezkuntza, 

ZIG gelak, curriculum aniztasuna... hartu 

daitezke, beti ere zure espezialitateak aukera 

ematen badu, deialdian zehazten da) 

http://www.euskadi.eus/langile-irakasle-maisu-maistren-kidegoko-espezialitateak-eskuratzea/web01-a3hhlair/eu/


 

LEKUALDATZE LEHIAKETAN EZ BADUT PLAZARIK LORTZEN? 

(derrigorrez parte hartzen dutenetzako) 

● Udako esleipenetan parte hartu behar da hurrengo ikasturterako lanpostua lortzeko. (ordezkoak 

baino lehen) Agindua irakurri ! 

● Egon zaren ikastetxea zure erreferentziazko ikastetxea da. Uko egin ahal izango duzu azken bi 

ikasturteak igaro ondoren. 

− Lehentasuna duzu. 

− Lekualdatze lehiaketako puntuazioarekin parte hartzen duzu.(praktiketakoak EPEko nota) 

Merituak: Ofizioz Hezkuntza Sailan jasota baldin badago (O). Karrerako funtzionarioa zarenetik (K) 

1. ANTZINATASUNA (O) (K) 

1.1.1 Ikastetxean behin betiko gisa 

1.1.2 Ikastetxean behin behineko gisa 

1.1.3 Zailtasun beriziko lanpostu edo ikastetxea 

1.2.1 Kidegoan 

1.2.2 Kidego batean > 

1.2.3 Kidego batean < 

2. KATEDRADUNA IZATEA 

3. MEREZIMENDU AKADEMIKOAK (O) 

(10 puntu gehienez) 

3.1 Doktoregoa, graduatu ondokoak eta 
aparteko sariak 

3.2 Unibertsitateko bestelako titulazioak: 

gradua, lehen ziklokoak, bigarren 

ziklokoak 

3.3 Hizkuntza eskola, musika eta dantza... 

3.4 Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 

B2 maila edo hori baino maila handiagoa. 

4. KARGUAK (20 puntu gehienez) (K) 

4.1 Zuzendaria (O) 

4.2 Zuzendaritzan (O) 

4.3 Beste funtzioak: (5 puntu gehienez) 

tutorea, koordinatzailea, mintegi 

burua 

 

5. PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA (O) 

(10 puntu gehienez) 

5.1 Gainditutako prestakuntza jarduerak (6 puntu) 

5.2 Emandako prestakuntza jarduerak (3 puntu) 

5.3 Beste espezialitate bakoitzeko (EPEn bidez) 

6. BESTE MEREZIMENTUAK(15 puntu gehienez) 

6.1 Argitalpenak (8 puntu) 

6.2 Ikerketa edo berrikuntzako sariak (2,5 pt.) (O) 

6.3 Meritu artistiko edo literarioak (2,5 pt.) 

6.4 Hezkuntza administrazioko lanpostuak (K) 

6.5 EPE-n epaimahaikidea (O) 

6.6 Gradu edo Masterraren praktiken tutorea (K) 

6.7 PL0-ko plazetara joatea PL1 edo PL2 
izanda. (5 puntu) (O) 

 

http://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/

