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2023 EPE: EZ-BAZTERTZAILEA ETA ARRUNTA 
 
Lakuatik azken berriak jaso ostean hurrengo informazioa helarazten dizuegu: 

 

 Bi modalitateen deialdiak abenduaren 28an aterako omen dituzte. 
 

 Izen-ematea: maiatzaren amaieran edo ekainean (merezimendu-
leihaketaren EPEn autatuen zerrendak argitaratu ondoren).  
 

 Izen-ematearekin batera, maiatza-ekainean, programazioak entregatzeko 
epea zabalduko da. Curriculum berrien argitalpenaren arabera, 
programazioak irailean aurkeztea baloratzen ari dira. 
 

 Azterketen balizko datak: Haur eta Lehen Hezkuntzan iraila-urrian eta  
Bigarren Hezkuntza zein Lanbide Heziketan 2024ko otsaila-martxoan 
(kidego txikietan zehaztasunik gabe) 
 

 Zirriborroen arabera deitutako espezialitateak EPE ez baztertzailean 
(behin-behineko datuak): 
 
o Lehen Hezkuntzan: HH, LH, Ingelesa, Gorputz hezkuntza, Musika, PT, 

Entzumena eta Hizkuntza   (PT-ek Aholkulari gisa praktikaldia egiteko 
aukera izango dute). 
 

o Bigarren Hezkuntzan: Ingelesa, Euskara eta literatura, Geografia eta 
historia, Latina, Musika, Filosofia, Gaztelania eta literatura, Enpresen 
administrazioa, Nekazaritzako produkzio-prozesuak, Eraikuntza zibilak 
eta eraikuntza, Fabrikazio mekanikoko antolamendua eta proiektuak, 
Sistema elektroteknikoak eta automatikoak, Sistema elektronikoak, 
Ostalaritza eta turismoa, Analisi eta kimika industriala, Esku-hartze 
soziokomunitarioa, Fisika eta kimika, Ekonomia, 
Matematika,Informatika, Biologia eta geologia, Hezkuntza-orientazioa, 
Gorputz hezkuntza, Teknologia, Prozesu komertzialak, Nekazaritza-
produkzioko eragiketak eta ekipoak, Eraikuntza-proiektuen bulegoa, 
Instalazio elektroteknikoak, Ekipo elektronikoak, , Irudi- eta soinu-
teknikak eta prozedurak, Aplikazio informatikoen sistemak, Prozesu-
eragiketak, Prozedura eta diagnostiko kliniko eta ortoprotesikoa, 
osasun- eta asistentzia-prozesuak, Gizartearentzako zerbitzuak. 
 

o Musikako eta arte Eszenikoetako irakasleen kidegoan: Zuzendaritza eta 
ahozko adierazpena, zuzendaritza eszenikoa, Interpretazio testu-
antzerkian, Dantza garaikidea. 
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 Zirriborroen arabera deitutako espezialitateak EPE arruntean (behin-
behineko datuak): 
 
o Lehen Hezkuntzan: HH, LH, Ingelesa, Gorputz hezkuntza, Musika, PT 

(PT-ek Aholkulari gisa praktikaldia egiteko aukera izango dute). 
 

o Bigarren Hezkuntzan: Ingelesa, Euskara eta literatura, Geografia eta 
historia, Latina, Filosofia, Gaztelania eta literatura, Fisika eta kimika, 
Ekonomia,   Matematika, Informatika, Biologia eta geologia, Hezkuntza-
orientazioa, Gorputz hezkuntza, Enpresen administrazioa, Eraikuntza 
zibilak eta eraikuntza, Fabrikazio mekanikoko antolamendua eta 
proiektuak, Energia-sistemen antolamendua eta proiektuak, Sistema 
elektroteknikoak eta automatikoak,  Esku-hartze soziokomunitarioa, 
Merkataritza-prozesuak, Eraikuntza-proiektuen bulegoa, Instalazio 
elektroteknikoak, Ekipo elektronikoak, Irudi- eta soinu-teknikak eta 
prozedurak, Sistema eta aplikazio informatikoak, Prozesu-eragiketak, 
Diagnostiko klinikoko prozedurak eta ortoprotesikoa, osasun- eta 
asistentzia-prozesuak, Gizartearentzako zerbitzuak. 
 

o Arte Plastikoetako eta diseinuko irakasleen kidegoan: Marrazketa 
artistikoa eta kolorea, Artearen historioa, Ikus-entzunezko baliabideak, 
Baliabide informatikoak. 

 
 

*CURRICULUM: egun indarrean dagoena Heziberri da. Oposizioei begira 
curriculum berria erabili beharko da (Hezigunean zirriborroak daude) eta 
otsailean-martxoan curriculum berriaren onarpena espero da.  
 
 
OHARRA: EPE ez baztertzaile eta arrunteko deialdiak argitaratu ondoren, beti 
bezala, hitzaldi informatibo irekiak antolatuko ditugu. 
 

 
 

STEILAS sindikatuak argi utzi nahi du,  
Hezkuntza Sailarekin ez duela perfilik gabeko 

lanpostuak estaltzea adostu. 
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