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Zergatik oposaketak momentu honetan?

Arlo publikoan urteetan emandako iruzurra konpontzeko, egondako interinitate tasa altua
konpontzeko, alegia.
Europatik legea egin eta Madrilen moldatu da, funts ekonomikoen truke. 

Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa langileetan aterako diren lanpostuak: 

                                       

Kudeaketa alorreko lanpostuak:

A taldea. Goi mailako teknikariak 3

A-B taldea. Erdi mailako teknikariak 11

C taldea. Langileri administratiboa 12

Deialdiaren nondik norakoak
 



Deialdia non topatu?
www.haurreskolak.eus orrialdean edo EHAA - Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian
 

Deialdiaren nondik norakoak
 



Eskabidearen atal guztiak bete.
Eskabidea epe barruan aurkeztu.
Tasak ordaindu (online edo offline. Ordainagiria ez da bidali behar).

Talde bakoitzeko prozesu mota bakarra iragarriko da.

Parte hartu nahi dutenek eskabide bat aurkeztu beharko dute parte hartu nahi duten hautaketa-
prozesu bakoitzeko.

Parte hartzeko eta lanpostuak esleitzeko alegatzen diren merezimenduak eta betekizunak betetzeko
erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunera artekoa izango da.

Hautagaiek eskabidea egiterakoan alegatu behar dituzte parte hartzeko betekizun orokorrak,
betekizun espezifikoak eta merezimenduak.

Sektore Publikoko Erakundeetan egindako zerbitzuengatik izandako esperientzia aldi bakoitza
kategoria bakar batean sartzeko baloratuko da, eta hortaz, ezin izango da kategoria
batean baino gehiagotan aldi berean baloratu.

Deialdiaren nondik norakoak
 



Haurreskolak Partzuergoan: alegatu beharko dira eta ofizioz zenbatuko dira.
Gainerakoak: administrazioaren egiaztagiria aurkeztu.

Tituloaren kopia arrunta.
Atzerriko titulazioetan homologazioa egiaztatzen duen agiria.
Titulu horiek dagokien organo eskudunak sinatutako diplomen bidez egiaztatuko dira, eta espresuki adierazi behar dute zenbat ordu edo
kreditukoak diren eta zein programa edo gai ikasi diren.

Alegatu
Hizkuntza-eskola ofizialek nahiz eta beste entitate batzuek emandako titulo eta ziurtagirien egiaztagirien kopia arrunta.

Alegatu
IT txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez, egiaztagiria aurkeztuz.

Alegatu behar dira eta ofizioz barematuko dira.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuari (ETZEB) kontsulta eginez.
Erregistro horretan jasota ez dauden euskara-ziurtagiri edo -tituluak dituztenek egiaztagiria aurkeztuz.

Lan esperientzia egiaztatu: 

Titulazioak:

Hizkuntzak: 

Informatikako ezagutzak:

Lan poltsetan egotea:

Euskararen C1 maila edo goragokoa:

Eskabideak aurkezteko
modua

Prozesuan parte hartzeko, eskabide bat aurkeztu beharko da hautaketa-prozesu bakoitzeko. 
Honekin batera tasak ordainduta egon behar dira.



Prozesua
 

Behin behineko zerrenda 

Behin-betiko zerrenda

Gorako helegiteak

Behin betiko zerrendak onartu eta merezimenduak egiaztatzeko epea.

Lanpostuak aukeratzea

            Onartuak eta baztertuak agertuko dira.
             Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gehienez hilabeteko epean publikatu dira.
            10 egun baliodun erreklamazioa egiteko.

             Erreklamazioak ebatzi eta gero.
             Publikatuko da. 

             Hilabeteko epea egiteko.

             Behin betiko kalifikazioa egin ostean, 10 egun balioduneko epean lanpostua aukeratu beharko da.
             Hautagaiei dei egingo zaie.
             Lanpostua bide elektronikoz aukeratuko dira www.haurreskolak.eus-en
             Kategoria bakoitzeko zerrenda bat.



Prozesua
 

Hautatutakoen zerrenda

Behin betiko zerrenda 

Dokumentazioa aurkeztea.

Osasun-azterketa egiteko hitzordua emango da.

Langile lan-kontratudun finko gisa kontratatzea.

            Aukeratzeko epea amaituta behin-behineko zerrenda egingo da.
            Erreklamazioak egiteko 10 egun baliodun.
            

            Gorako helegiteak aurkezteko hilabete bat egongo da. 

             Modu frogagarrian egiaztatu ez den dokumentazioa baino ez da aurkeztu behar.
             Dokumentuak jatorrizkoak edo lokalizatzaile edo sinadura elektronikoa izan behar dute.
             Non? Haurreskolak Partzuergoko bulegoan 20 egun balioduneko epean.

             Dokumentazioa aurkezteko epea bukatuta, hautagaiei dei egingo zaie kontratua sinatzeko.
             Eguna aukeratuta egongo da. 

Probaldia 6 hilabetekoa izango da. Haurreskoletan antzinatasuna izanez gero, ez da probaldirik egingo.

Prozesuan zehar dokumentuak
garaiz ez badira aurkezten,

lanpostua ez bada aukeratzen,
hitzordura ez bazara joaten...

prozesutik kanpo geratuko zara
eta erreserbako zerrendaren
hurrenkera jarraituz, hautagai

berria aukeratuko da plaza hori
betetzeko. 



Lanpostuen zerrenda
 



Lanpostuen zerrenda
 



A TALDEA
GOI MAILAKO TEKNIKARIAK

3 plaza eskainiko dira.
Tasa 23.49 €

Orokorrak
Euskara C1 edo goragoko maila.
Espezifikoak:

Betekizunak:

Zuzenbideko gradua edo lizentzia tituloa.
Enpresen administrazio eta Zuzendaritza gradua edo lizentzia tituloa edo baliokidea.
Prebentzio eta Segurtasuneko gradua; edo Laneko arriskuen prebentzioko lizentziatura edo

Autobabes-planak egiteko teknikari gaituaren akreditazioa
B gidabaimena 

gradua; edo edozein ikasketa eremuko Lizentziatu, Ingeniari, Arkitekto edo unibertsitate gradua
eta laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikari jarduteko gaikuntza-titulua edo prestakuntza-
ziurtagiria, hiru espezialitateetan: laneko segurtasuna, higiene industriala eta ergonomia eta psikosoziologia
aplikatua.



BAREMOAK:
Puntuazio totala   80 puntu

a. Esperientzia orokorra: b. Esperientzia espezifikoa:

Edozein administrazio publikotan 
 organismo autonomotan edo Alor

Publikoko Erakundeetan A1 azpitaldeko
Administrazioko goi mailako kidego,

eskala edo kategorian, edo baliokideetan
emandako zerbitzuak, funtzionario-

harremanekoak nahiz lan-kontratuko
harremanekoak

Hilabete bakoitzeko 
0,085 puntu

Gehienez  15 puntu

Esperientzia orokorraren baloraziotik
bereizita eta haren osagarri,

Haurreskolak Partzuergo kudeaketako
langile moduan A taldeko goi mailako

teknikari lanpostuetan
izandako esperientzia espezifikoa.

Hilabete bakoitzeko 
0,250 puntu

Gehienez  45 puntu



BAREMOAK:
c. Tituloak: 12 puntu d. Lan poltsetan egotea

10 puntu emango dira Ikasketa-eremu
guztietako gradu-, lizentzia-,
ingeniaritza-, eta arkitektura titulu
bakoitzeko, deitutako lanpostuak
eskuratzeko eskakizun diren tituluez
gain bestelako tituluak.

Edozein Ikasketa-eremuko master ofizial
bakoitzeko 5 puntu.
Unibertsitateetako titulu propioak:

            Titulu bakarra baloratuko da.
            Alegatutako tituluaren ikasketa
            eremu berekoak diren tituluak ere ez
            dira baloratuko.

         100 eta 499 ordu artean: puntu 1 
         500 eta 999 ordu artean: 1,5 puntu 
         1.000 ordu edo gehiago: 2 puntu 

2 puntu



BAREMOAK:
e. Informatika ezagutzak 4 puntu f. Hizkuntza ezagutzak 2 puntu

Informatika-ezagutzak puntu 1
ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
oinarrizkoa.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
aurreratua.
– Microsoft Outlook XP/2003/2010.
– Microsoft PowerPoint
2000/XP/2003/2007/2010.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia
Marko Bateratuko mailetako
ingelesa, frantsesa eta alemana
baloratuko dira. 

– B2 maila edo goragokoa: 2 puntu
hizkuntza bakoitzeko.
– B1 maila: 1 puntu hizkuntza
bakoitzeko.



B TALDEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIAK

11 plaza eskainiko dira.
Tasa 19.58 €

Orokorrak
Ikasketa-eremu guztietako gradu-,lizentzia-,diploma-,ingenieritza, arkitektura-tituloak edo ingeniaritza teknikoko edo arkitektura
teknikoko tituloak.
Euskara C1 edo goragoko maila.
Espezifikoak:

Betekizunak:

Psikologia, Pedagogia, Psikopedagogiako lizentziatura edo

Arkitektura Teknikoko gradua edo baliokidea.
Autobabes-planak egiteko teknikari gaituaren akreditazioa izatea.
B gidabaimena.

            gradua, magisteritza, edo baliokidea.



BAREMOAK:
Puntuazio totala   80 puntu

a. Esperientzia orokorra: b. Esperientzia espezifikoa:

Edozein administrazio publikotan 
 organismo autonomotan edo Alor

Publikoko Erakundeetan A2 azpitaldeko
administrazio kudeaketako kidego, eskala

edo kategorian, edo baliokideetan
emandako zerbitzuak, funtzionario-

harremanekoak nahiz lan-kontratuko
harremanekoak

Hilabete bakoitzeko 
0,085 puntu

Gehienez  15 puntu

Esperientzia orokorraren baloraziotik
bereizita eta haren osagarri,

Haurreskolak Partzuergo kudeaketako
langile moduan B (A2) taldeko erdi

mailako teknikari gisa
izandako esperientzia espezifikoa.

Hilabete bakoitzeko 
0,250 puntu

Gehienez  45 puntu



BAREMOAK:
c. Tituloak: 12 puntu d. Lan poltsetan egotea

10 puntu emango dira Ikasketa-eremu
guztietako gradu-, lizentzia-,
ingeniaritza-, eta arkitektura titulu
bakoitzeko, deitutako lanpostuak
eskuratzeko eskakizun diren tituluez
gain bestelako tituluak.

Edozein Ikasketa-eremuko master ofizial
bakoitzeko 5 puntu.
Unibertsitateetako titulu propioak:

            Titulu bakarra baloratuko da.
            Alegatutako tituluaren ikasketa
            eremu berekoak diren tituluak ere ez
            dira baloratuko.

         100 eta 499 ordu artean: puntu 1 
         500 eta 999 ordu artean: 1,5 puntu 
         1.000 ordu edo gehiago: 2 puntu 

2 puntu

Administrazio eta Kudeaketa
Gizarte eta Kultura
Zerbitzuak.
Informatika eta
Komunikazioak.
Merkataritza eta Marketina

Lanbide Heziketako Goi Mailako
teknikari titulu bakoitzeko 2
puntu, ondorengo lanbide-
arlokoak badira:



BAREMOAK:
e. Informatika ezagutzak 4 puntu f. Hizkuntza ezagutzak 2 puntu

Informatika-ezagutzak puntu 1
ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
oinarrizkoa.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
aurreratua.
– Microsoft Outlook XP/2003/2010.
– Microsoft PowerPoint
2000/XP/2003/2007/2010.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia
Marko Bateratuko mailetako ingelesa,
frantsesa eta alemana baloratuko
dira. 

– B2 maila edo goragokoa: 2 puntu
hizkuntza bakoitzeko.
– B1 maila: 1 puntu hizkuntza
bakoitzeko.



C TALDEA
ADMINISTRARIAK

12 plaza eskainiko dira.
Tasa 15.64 €

Orokorrak
Batxilergoa, teknikari titulua edo titulu baliokidea
Euskara C1 edo goragoko maila.
Espezifikoak:

Betekizunak:

Laneko Arriskuen Prebentzio alorreko Lanbide Heziketako Goi mailako
teknikari tituloa edo baliokidea.
Autobabes-planak egiteko teknikari gaituaren akreditazioa izatea.
B gidabaimena.



BAREMOAK:
Puntuazio totala   80 puntu

a. Esperientzia orokorra: b. Esperientzia espezifikoa:

Edozein administrazio publikotan Euskal
Autonomia Erkidegoko Administrazio

Orokorra eta haren organismo autonomoak
barne–edo Alor Publikoko

Erakundeetan C1 azpitaldeko
administrarien kidego, eskala edo
kategorian edo horiei atxikitako

lanpostuetan emandako zerbitzuak.

Hilabete bakoitzeko 
0,085 puntu

Gehienez  15 puntu

Esperientzia orokorraren baloraziotik
bereizita eta haren osagarri,

Haurreskolak Partzuergoan administrarien
C mailako izendapenarekin

emandako zerbitzuak.

Hilabete bakoitzeko 
0,250 puntu

Gehienez  45 puntu



BAREMOAK:
c. Tituloak: 12 puntu d. Lan poltsetan egotea

Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulu
bakoitzeko 10 puntu lanbide arlo hauetakoak
badira:

Ikasketa-eremu guztietako gradu-, lizentzia-,
ingeniaritza- edo arkitektura-tituluak gradu,
lizentzia,ingeniaritza, arkitektura, diploma,
ingeniaritza tekniko edo arkitektura tekniko oro.
5 puntu.

Edozein Ikasketa-eremuko master ofizial
bakoitzeko 3 puntu.

Unibertsitateetako titulu propioak:

              – Administrazio eta Kudeaketa.
              – Gizarte eta Kultura Zerbitzuak.
              – Informatika eta Komunikazioak.
              – Merkataritza eta Marketina.

         100 eta 499 ordu artean: puntu 1 
         500 eta 999 ordu artean: 1,5 puntu 
         1.000 ordu edo gehiago: 2 puntu 

2 puntu



BAREMOAK:
e. Informatika ezagutzak 4 puntu f. Hizkuntza ezagutzak 2 puntu

Informatika-ezagutzak puntu 1
ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
oinarrizkoa.
– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010
aurreratua.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
oinarrizkoa.
– Microsoft Access 2000/XP/2003
aurreratua.
– Microsoft Outlook XP/2003/2010.
– Microsoft PowerPoint
2000/XP/2003/2007/2010.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia
Marko Bateratuko mailetako ingelesa,
frantsesa eta alemana baloratuko
dira. 

– B2 maila edo goragokoa: 2 puntu
hizkuntza bakoitzeko.
– B1 maila: 1 puntu hizkuntza
bakoitzeko.




