
2022-2024 EGONKORTZE PROZESUAREN MAHAI SEKTORIALA
LANPOSTU ARRUNTEN ETA PAI LANPOSTUEN MEREZIMENDU-LEHIAKETA

Argitaratu dira erkidego batzuetako deialdiak: EAE (epea urriaren 31an bukatuko da), Katalunia
eta Galiza, denak hizkuntza berekiaren eskakizunarekin.

 Nafarroako eta gainerako erkidegoetako deialdia laster argitaratuko da eta aurkezteko epea
azaroaren 21etik abenduaren 21a arte izanen da, biak barne.
 
 Erkidego guztietako lanpostuak argitaratuko dira Hezkuntza Ministerioaren webgunean. Bitartean,
STEs-en webgunean begira daitezke.
 
 Lanpostu arrunten (baremoa) eta PAI lanpostuen (baremoa) merezimenduek (kopia eskaneatuak)
prest egon beharko dute eskariak emateko epea bukatu baino lehen.
 

Ofizioz aurkeztuko dira Nafarroako irakaskuntzan izandako esperientzia eta Nafarroako
espezialitate eta hizkuntzan 2012tik oposizioa gainditu izana. Beste erkidego batzuetakoak,
ziurtagiria aurkeztu beharko da.

PAI lanpostuetarako, ezinbestekoa izanen da atzerriko hizkuntzaren C1 titulua.

Lanbide Heziketako sektore berezien lanpostuetarako ere baliozkoak izanen dira
goi-mailako teknikariaren titulua eta prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren ziurtagiria.

Aurkeztutako dokumentazio guztia metatuko da, eta deialdi guztietan aintzat hartuko da,
berriro aurkeztu beharrik ez izateko.

Behin-behineko baremoan akatsak zuzendu daitezke 10 egun balioduneko epean, eta
behin betiko zerrenden aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke hilabeteko epean.

Eskabidea eta merezimenduak telematikoki aurkeztuko dira 1. lehentasuna duen
lanpostua zein erkidegotan inskribatu den, hartan. Erkidego horrek izanen du barematzeko
ardura. Lehentasunaren arabera ordenatuko dira erkidegoak eskabidean.

Eskabideagatiko tasa 41,60 eurokoa da parte hartzen den espezialitate, sarrera-txanda eta
hizkuntza bakoitzeko.

Espezialitate bererako bi instantzia edo gehiago aurkezten badira, azkena hartuko da
kontuan.
Espezialitate edo erkidego bitan edo gehiagotan lanpostua lortuz gero, horietako bati uko
egin beharko zaio 5 eguneko epean. Ez dute praktikaldirik egin beharko.
Argibide gehiago: irakasleak egonkortzeko gure txostenean.

PLAZA ARRUNTEN ETA PAI PLAZEN OPOSAKETA-LEHIAKETAREN ZIRRIBORROA
- Nafarroan, deialdia laster argitaratuko da eta aurkezteko epea azaroaren 21etik abenduaren
21era izanen da, biak barne, nahiz eta azterketak 2024an egitea aurreikusten den.

- Karrerako funtzionarioek edo praktiketako funtzionarioek ezin izanen dute parte hartu
sartu nahi duten kidego berean.

- Eskabidea eta merezimenduak telematikoki aurkeztuko dira, kidego, espezialitate eta
hizkuntza bakoitzeko eskabide bat betez. Horrek ez du bermatzen probak egun desberdinetan
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https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/oposiciones.html
https://www.stes.es/procesos-de-estabilizacion-por-comunidades/
https://docs.google.com/document/d/1jUsOGRxDEQOO5nPrNqq2wObyGrHSKF5T/edit
https://docs.google.com/document/d/1yxspbaC7hnXI0xylIK37rJ4p951O_uCR/edit
https://docs.google.com/document/d/15TjlwAWqweBT88OgcCqcvrSHOfizEuX4/edit#heading=h.gjdgxs
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15628#:~:text=Orden%20EDU%2F2645%2F2011%2C%20de%2023%20de%20septiembre%2C%20por%20la,docencia%20no%20pueden%20realizar%20los%20estudios%20de%20m%C3%A1ster.
https://steilas.eus/wp-content/uploads/2022/09/TXOSTENA-Irakasleon-EZegonkortasuna-Nafarroan..pdf


egingo direnik. Eskabideagatiko tasa 41,60 eurokoa da espezialitate, sarrera-txanda (librea edo
desgaitasuna) eta Nafarroan parte hartzen den hizkuntza bakoitzeko. Beste erkidego batzuetan
prezioa alda daiteke.

- Prozesuak 2 fase izanen ditu:
1. Oposizio-fase ez-baztergarria, gaztelaniaz edo euskaraz (bukaerako notaren

% 60), hauek osatzen dute:
A zatia (2 ordu, notaren % 40): Idatziz gai bat garatu beharko da, 5 (50 gai
baino gehiago) edo 4 (25 eta 50 gairen artean) gairen artean.
B zatia (45 min aurkezpena gehi 15 min epaimahaiaren galderak erantzunte,
notaren % 60): unitate didaktiko bat prestatzea, aurkeztea, azaltzea eta ahoz
defendatzea. Unitate didaktiko hori ez da aldez aurretik entregatu beharko
hasierako ekitaldi batean, eta izangai bakoitzak erabakitako edukia izanen du.
Balorazio-irizpideak V. eranskinean daude. Material osagarria eta bi orriko
gidoia eraman daitezke. Aldez aurretik aurkezpena prestatzeko 20 minutu
emanen dira.
Proba praktikoa duten espezialitateentzat soilik (VI eranskineko
espezialitateak): B.2. zatia (3 ordu, notaren % 50 B.1 zatia izanik eta % 50 B.2
zatia)

2. Lehiaketa-fasea edo merezimenduak (kopia eskaneatuak, azken notaren %
40): oposizio-fasea gainditzen dutenentzat bakarrik, plaza arrunten eta PAI
plazen baremoaren arabera. Merezimenduak deialdiaren epe barnean aurkeztu
beharko dira.

Ofizioz aurkeztuko ditu Nafar Gobernuak Nafarroako irakaskuntzan izandako
esperientzia eta Nafarroako espezialitate eta hizkuntzan 2012tik oposizioa
gainditu izana. Beste erkidego batzuetakoak, ziurtagiria hautagaiak aurkeztu
beharko ditu.

PAI lanpostuetarako, ezinbestekoa izanen da atzerriko hizkuntzaren C1 titulua.

Lanbide Heziketako sektore berezien lanpostuetarako ere baliozkoak izanen dira
goi-mailako teknikariaren titulua eta prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren
ziurtagiria.

Aurkeztutako dokumentazio guztia metatuko da, eta kontuan hartuko da
Nafarroako deialdi guztietan, berriz aurkeztu behar izan gabe.
Behin-behineko baremoan akatsak zuzendu ahal izango dira 10 egun
balioduneko epean, eta behin betikoei gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaie hilabeteko epean.

- Karrerako funtzionarioak:
Praktikaldia egin beharko dute, non eta ez den berariaz egiaztatzen gutxienez urtebete egin
dutela karrerako funtzionario gisa.
Lanpostu arrunten behin betiko lehen destinoa Nafarroan izango da.
API prozesua gainditzen dutenak ezin izango dira beste espezialitate edo hizkuntza
batzuetara edo beste komunitate batzuetara joan.

- Ohiko oposizioaren eta PAI oposizioaren kontratazio-zerrendak sortuko dira.
- Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu irakaskuntza egonkortzeko gure dokumentua.
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