ZUZENDARITZA BATZORDEKO 2020KO URRIAREN 28KO 10/10-2020 ERABAKIA,
HAURRESKOLAK PARTZUERGO PUBLIKOAN HAUTAGAIEN ZERRENDEN BEHIN-BEHINEKO
IREKIERA ETA HEZITZAILEEN MERITUEN BAREMAZIOA/BIRBAREMAZIOA FINKATZEN DUENA

SARRERA
2003ko abendutik, urtero egin dira hainbat baremazio/birbaremazio, eta, haietako bakoitzean,
Zuzendaritza Batzordeak erabakitako araudia aplikatu da, eta, beraz, kasu bakoitzean barematzeko irizpide
desberdinak kontuan hartu dira. Horren ondorioa izan da zerrenda berean dauden hautagaien merituak
barematzeko irizpide desberdinak erabili izan direla baremazioaren deialdiaren arabera.
Haurreskolak Partzuergoak, 2009ko iraileko baremazioaren bidez, baremazio guztietan erabilitako
irizpideak bateratu zituen.
Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak 2011ko urriaren 19ko 01/10-2011 Erabakiaren bidez,
ordezkapenetarako hautagaien zerrendak ixtea erabaki zuen 2011ko urriaren 28tik aurrera.
Haurreskolak Partzuergoan gehiengo sindikala duen sindikatuarekin, LAB, adostu ondoren 2019ko
uztailaren 8an, haur hezitzaileen ordezkapenak egiteko eta plaza hutsak betetzeko araudi berria indarrean
sartu zen Zuzendaritza Batzordearen 2019ko uztailaren 8ko 03/07-2019 erabakiaren bidez.
Araudiaren 4. Artikuluaren arabera, urtero baremazio-birbaremazio prozesuarekin batera ordezkoen
zerrendetan izen emateko epea irekiko da. Beraz interesatuek dokumentazioa jasotzeko epean
izenemate eta merituak aurkeztu ditzakete; alegia, baremazio/birbaremazio prozesuaren deialdi
berri honetan egun zerrendan ez dauden hautagaiak ahal dute parte hartu, Haurreskolak Partzuergoan
hezitzaile lanean aritu direnak eta araudi honen bestelako baldintzak betetzen dituztenekin batera.
Deialdi honen bidez eta aipatu araudiaren irizpideak jarraituz, baremazio/birbaremazio prozesu berria
irekitzen da.
Baremazio/birbaremazio prozesu honetan 2020ko urriaren 25era arteko (egun hau barne) merituak
baloratuko dira. Prozesu honetan aurkezten ez den dokumentazioa ondorengo baremazio/birbaremazio
prozesuetan aurkeztu ahal izango da, baloratua izan dadin.

LEHENA: XEDEA

1.1.

Deialdi honen barruan hautagai hauek guztiak sartzen dira:
-

2019ko urriaren 13ko zerrenda integratuan daudenak (birbaremazioa)
Egun Haurreskolak Partzuergoan lan kontratuarekin lanean ari diren hezitzaileak araudi honetako
beste baldintza guztiak betetzen badituzte (baremazioa).
Zerrendetan sartu nahi duten guztiek. Horretarako 2020ko urriaren 25ean zerrendan
sartzeko baldintzak guztiak bete beharko dituzte.

1.2.

Hautagaien hiru zerrenda independenteak sortu dira (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), Haurreskolak
Partzuergo Publikoko hezitzaileen plazak aldi baterako betetzeko eta ordezkapenak egiteko, bai eta
zerbitzuak
birbarematzeko
ere,
zerrenda
horiek
osatuko
duten
pertsona
guztiei
barematu/birbarematzeko irizpide berdina aplikatuz. Hau horrela, eskaini behar den lanpostuaren
arabera dagokion lurralde edo zonalde eta jardun aukeraketa daukan zerrendara joko da, eta
zerrenda horretan “lanerako prest” dagoen lehenengo hautagaiari eskainiko zaio lanpostu hori.

1.3.

Hiru zerrenden kudeaketak, herrialde bakoitzean, nahi adina zonalde edo jardunetan apuntatzeko
aukera zabalduko du. Horretarako, epe bat emango zaie hezitzaileei zonaldeak hautatzeko
ondorengo banaketarekin:
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1.- ARABA
1.1- IPARRALDEA:
*ARABAKO LAUTADA :
Agurain, Asparrena, Barrundia, Alegria-Dulantzi eta Iruña-Oka.
*KANTAURI ARABARRA:
Aiara, Amurrio (Tantaka eta Tipi-Tapa), Artziniega, Laudio eta Okondo.
*GORBEIALDEA:
Aramaio, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia eta Zuia.
*GASTEIZKO HAURRESKOLAK:
Arana, Aranbizkarra, El Pilar, Gloria
Txantxangorri eta Virgen Blanca.

Fuertes,

Ibaiondo,

Lakuabizkarra,

Landaberde,

Txagorritxu,

1.2.-HEGOALDEA:
*ARABAKO IBARRAK:
Erriberabeitia, Erriberagoitia eta Berantevilla
*ARABAKO MENDIALDEA:
Bernedo, Kanpezu eta Arraia-Maeztu.
*ERRIOXA ARABARRA:
Bastida, Eltziego, Laguardia, Oion eta Samaniego.
*GASTEIZKO HAURRESKOLAK:
Ariznabarra, Galtzagorri, Gurutzmendi, Henrike Knörr, Izarra, Katagorri, Mariturri, Ortzadar, Salburua eta
Tximeleta.

2.- BIZKAIA
2.1.-EKIALDEA:
*URIBE KOSTA-MUNGIALDEA:
Arrieta, Bakio, Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, Leioa (Altzoan eta Artatza), Meñaka, Mungia, Plentzia,
Sopela eta Urduliz.
* TXORIERRI:
Derio, Erandio (Altzaga, Astrabudua eta Erandiogoikoa), Larrabetzu, Lezama, Sondika eta Zamudio.
* BILBO:
Cervantes, Otxarkoaga, Matiko, Mina del Morro eta Zamakola.
* ETXEBARRI:
Bekosolo eta Zintururi.
* GALDAKAO:
Bizkai, Katamar eta Obaba.
2.2.-MENDEBALDEA:
* NERBIOI-IBIAZABAL:
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri (Etxeko Kuttuna eta Etxeko Seine), Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña,
Zaratamo eta Zeberio.
* EZKERRALDEA-ENKARTERRIAK:
Abanto, Alonsotegi, Balmaseda, Barakaldo (Gurutzeta), Karrantza, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi
(Emilia Zuza eta Mirabueno), Sestao (Markonzaga eta Vista Alegre) eta Zalla.
*BILBO:
Basurto, Arangoiti, Deusto, Elejabarri, Miribilla, Sanchez Marcos, San Francisco, San Inazio eta Zazpilanda.
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2.3.-HEGOALDEA:
* DURANGALDEA ETA ARRATIA:
Abadiño (Matiena eta Zelaieta), Areatza, Artea, Atxondo, Bedia, Berriz, Dima, Durango, Elorrio, Ermua,
Igorre, Iurreta, Lemoa, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Zaldibar, Zeanuri eta Zornotza.
* BUSTURIALDEA ETA LEA-ARTIBAI:
Aulesti, Bermeo Berriatua, Busturia, Ea, Etxebarria, Gautegiz-Arteaga, Gernika (Allende Salazar eta
Barrutia), Ibarrangelu, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mundaka, Muxika eta Ondarroa.

3.- GIPUZKOA
3.1.- EKIALDEA:
* DONOSTIALDEA ETA OARSO-BIDASOA:
Astigarraga, Donostia (Aiete, Aitor Egia, Altza, Antiguo-Landetxe, Ategorritxo, Bidebieta, Igeldo,
Intxaurrondo, Kattalin, Loiola, Urbieta-Urdaneta eta Zuloaga), Errenteria (Goialde, Uztargi), Hernani,
Hondarribia, Irun (Ikastola Txiki eta Iraun) Lasarte-Oria, Lezo, Urnieta eta Pasaia.
3.2.- MENDEBALDEA:
* UROLA-KOSTA ETA DEBA (BEHERA ETA GARAIA):
Aia, Aizarnazabal, Antzuola, Arrasate (Bedoñabe eta Musakola), Azkoitia, Azpeitia (Urrestilla eta Uztaro),
Beizama, Bergara, Deba, Eibar (Amaña, Arrate eta Orbea), Elgeta, Elgoibar, Errezil, Eskoriatza, Getaria,
Mendaro, Mutriku, Oñati, Orio, Soraluze, Zarautz, Zestoa (Arroa Behea eta Ekain) eta Zumaia (Arrangoleta
eta Eskola txikia)
3.3.- HEGOALDEA:
* TOLOSALDEA ETA GOIERRI:
Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Ataun, Baliarrain, Beasain, Berastegi, Berrobi,
Elduain, Ezkio-Itsaso, Gabiri, Gaintza, Ibarra, Idiazabal, Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Legazpi
(Itxaropen eta San Juan) , Legorreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Orendain, Ormaiztegi, Segura, Tolosa,
Urretxu-Zumarraga, Villabona, Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zizurkil.
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BIGARRENA: HAUTAGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.

Hautagaiek ondorengo baldintza orokorrak, titulu eta hizkuntza eskakizunaren baldintzak bete eta
akreditatu beharko dituzte, eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen edo beti ere eskaerak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.
2.1.

Deialdi honetan onartua izateko baldintza orokorrak:
a) Espainiar Estatuko herritartasuna izatea, edo Europar Batasuneko nahiz Europako Ekonomia
Esparruko beste edozein estatu kideri dagokiona, edo aske zirkulatzeko langileen eskubidea
edukitzea, Europar Batasuneko Tratatuaren arabera, edo Espainiako Estatuak berretsitako beste
tratatu batzuen arabera, edo eskubide hori lege-arau bidez onartua izatea.
Honako hauek ere parte hartu ahal izango dute: espainiarren ezkontideak, Europar Batasuneko
gainerako estatu kideetako bateko nazionalen ezkontideak, eta, Europar Batasunak egindako eta
Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen bidez, aske zirkulatzeko langileen eskubidea
aplikagarria den estaturen bateko nazionalen ezkontideak, betiere zuzenbidez bananduta ez
badaude, hala nola haien eta ezkontidearen ondorengoek, 21 urtetik beherakoak badira, edo adin
horretatik gorakoak izan eta haien kontura bizi badira.
Era berean, Espainiako Estatuan bizi diren eta aurreko paragrafoetan aipatu ez diren atzerritarrek
ere parte hartu ahal izango dute. Horretarako, egiaztatu beharko dute kontratuaren xede den
jarduera egiteko administrazio-baimenaren jabe direla.
b) Hamasei (16) urteak beteak izatea, eta derrigorrezko erretiroa hartzeko, oro har, erabakitako adina
oraindik ez izatea.
c)

Hezitzaileen berezko zereginak normaltasunez betetzeko beharrezko gaitasun psikofisikoa izatea.
Haurreskolak Partzuergoak kontratatu beharreko langileei Mutualitateak aldez aurretik azter ditzala
eskatu ahal izango die, aurretik lantokien arteko Lan eta Osasun Batzordea entzun beharko
duelarik.

d) Zerbitzutik bereizi ez izana, diziplina-espediente bidez, edozein hezkuntza-zerbitzutik edo herriadministraziotik, ez eta irmoki ezgaituta egotea ere. Beste estatu bateko nazionala izanez gero,
ezgaituta edo balio bereko egoera batean ez egotea, ez eta bere estatuan Funtzio Publikoan sartzea
eragozten dion diziplina-zigorpean edo zigor-kondenapean egotea ere.
e) Indarreko araudiaren arabera, legezko ezgaitasuna edo bateraezintasuna dakarren arrazoirik ez
egotea, betiere araudiak aukera egiteko ematen duen eskubidea izanik.
f)

2.2.

Epai irmo baten bidez espetxe-zigorrarekin kondenatua izan ez izana sexu-askatasun eta
ukigabetasunaren aurkako delituengatik, mota horretako delituen artean dauden sexu-eraso eta
abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa,
eta adingabeak galbideratzea, ez eta pertsonen salerosketa delituengatik ere. Horretarako,
aipatutako lanbidea edo jarduna bete nahi duten pertsonek
Sexu-delitugileen Erregistro
Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, delitu horiengatik zigorrik jaso ez dutela
egiaztatzen duena edo erantzukizuneko adierazpena aurkeztu dezakete Haurreskolak Partzuergoari
Sexu-delitugileen Erregistro Zentralean datuak kontsultatu ahal izateko esanbidezko baimena
ematen diona. Efektu horietarako II eranskina betetzeko atxikitzen da.
Ikasketa-tituluak:
Haurreskolak Partzuergoan plaza hutsak betetzeko zerrendetan sartzeko, nahitaezkoa izango da
honako titulu hauetakoren bat izatea, horiek emateko eskubideak ordainduta izatea edo horiei
dagozkien gaitasun-agiriak izatea:
•
•
•

Haur-hezkuntzako irakasle-titulua: Gradoa edo Diplomatura
Haur-hezkuntzako goi-mailako teknikaria titulua
Haurtzaindegietako teknikari espezialista titulua

Baldintza gisa, ez du baliorik izango EAEn, landa-inguruetan –Europako Batzordeak 2001eko
martxoaren 14an hartutako erabakian zehaztuta–, 0-3 urteko adin txikikoak zaintzen dituzten
haur-eskoletan eta/edo landa-inguruetako hezkuntza- eta laguntza-zerbitzuetan hezitzaile aritzeko
egiten den homologazio-ikastaroak.
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Ez dira kontuan hartuko eskatutako tituluen edo eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiriarekin
batera bidaltzen ez diren eskabideak.
Ikasketa-titulua konpultsatutako fotokopia bidez egiaztatuko da, edo, parekatzeko, kopia bat eta
haren jatorriko dokumentua aurkeztu beharko da.
2.3

Euskara titulua:
Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko C-1 maila, Hezkuntzako 2. Hizkuntza
eskakizuna, EGA edo horien baliokideren bat izatea (informazio gehiago nahi izanez gero, ikus
apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua, 74 zenbakiko EHAA, 2012ko apirilaren 16koa eta azaroaren 9ko
297/2010 Dekretua, 219 zenbakiko EHAA, 2010ko azaroaren 15ekoa).
Euskara-titulua edo horiek emateko dagokion tasa ordainduta izatea, konpultsatutako fotokopia
bidez egiaztatuko da, edo, parekatzeko, kopia bat eta haren jatorriko dokumentua aurkeztu
beharko da.

HIRUGARRENA: BAREMATU ETA BIRBAREMATZEKO IRIZPIDEAK ETA JUSTIFIKATZEKO
DOKUMENTAZIOA.

Xedapen honetan ezarritako baremazio/birbaremazio-irizpideak deialdi honetan bakarrik aplikatuko
dira.
3.1.- Esperientzia (2020ko urriaren 25era arte, hau barne)
a) Haurreskolak Partzuergoan hezitzaile-lanetan egindako zerbitzuak: 0,01 puntu lan egindako
egun bakoitzeko.
Lanaldi partzialean egindako lanek, puntuazioari dagokionez, lanaldi osokoen baremazio bera
izango dute, hau da, 0,01 puntu lan egindako egun bakoitzeko.
a.1.) Haurreskolak Partzuergoan gertatutako aldi baterako ezintasuna, lan istripuagatik edo
gaixotasun profesionalagatik, gurasotasuna, haurrak edo bigaren mailako senideak zaintzeko (5.3
artikuluan b, c, d, e, f eta h ataletan) aldi baterako etena eta egoera babestuetan egon diren
hautagaiek, eskaini zaien ordezkapen aldia emandako zerbitzu alditzat hartuko da eta aldi hau
barematu ahal izateko lan bizitza aurkeztu beharko dute, lan istripu edo gaixotasun profesionalaren
kasuan izan ezik.
Egun indarrean dagoen ordezkoen zerrenda integratua eta Ordezkoen araudia indarra sartu zenetik
(2018-04-10tik) kontuan hartuko da.
a.2) Ordezkoen araudian jasota dagoen moduan, Haurreskolak Partzuergoaren akatsa batengatik
langileak kontratua eskuratzeko aukera galdu duenean, langileari zegokion kontratuaren
puntuazioa ofizioz emango da, kasu guztietan, kontratua eskuratzeko aukera galdu zuen datak
errespetatuz.
a.3) Haurreskolak Partzuergoan lana egindako ordezkoek, ikasturte bakoitzean zehar gutxienez 165
egunetan aritu diren hautagaiei, beti ere abuztuko hilabetean kontrataturik egon ez direnei, kurtso
bakoitzeko abuztuko hilabete osoari dagozkion 0,31 puntu lortuko dituzte. Kontratua abuztuan
zehar amaitzen den kasuetan dagokion zati proportzionala puntuatuko da.
Barematu beharreko aldian Haurreskolak Partzuergoaren zentroetan egindako zerbitzuak ofizioz
barematuko dira.
b) Baimendutako haur-eskoletan edo haurtzaindegietan haur-hezkuntzako hezitzaile/teknikari
edo haur-hezkuntzako irakasle lanetan egindako zerbitzuak: 0,005 puntu lan egindako egun
bakoitzeko.
Lanaldi partzialean egindako lanek, puntuazioari dagokionez, lanaldi osokoen baremazio bera
izango dute, hau da, 0,005 puntu lan egindako egun bakoitzeko.

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 e-posta: haurreskolak@haurreskola,eus3

5

Haurreskolak Partzuergoarenak ez diren zentroetan egindako
derrigorrezkoa izango da ondorengo 2 ziurtagiri hauek aurkeztea:
-

zerbitzuak

egiaztatzeko,

lan-bizitza eguneratua, zerbitzuak benetan egin direla frogatu beharko du.
enpresa kontratatzaileak burututako zerbitzuen ziurtagiria (ez da kontraturik onartuko);
azken agiri horrek haur-hezkuntzan hezitzaile edo irakasle aritu dela ziurtatu beharko du. Atal
honetan, ez da onartuko langabezira eramaten den enpresa ziurtagiria, non kotizazio
oinarriak azaltzen diren.
Lan bizitzan azaltzen den enpresa kontratatzaileak eta enpresa ziurtagiria izenpetzen
duen enpresak berdina izan behar du. Hau horrela izan ezean ez da lan esperientzia
frogatutzat emango, eta ondorioz ez dira meritu hauek baloratuak izango.

-

Enpresa kontratatzailearen jarduera printzipala hezkuntza ez denean, baina hautagaiak
agiri bidez ziurtatzen badu enpresa horren bitartez ikastetxe batean haur hezkuntzako
hezitzaile, tutore edo eta irakasle izan dela, zerbitzuak eman dituen ikastetxeko
ziurtagiria ere aurkeztu beharko du enpresa kontratatzailearen ziurtagiriarekin batera.
Haurreskolak Partzuergoarenak ez diren zentroetan izandako esperientzia eskatutako bi dokumentu
horien (lan-bizitzaren eta enpresaren ziurtagiriaren) bidez ziurtatzen ez dutenei ez zaie baloratuko
haietan izandako esperientzia, hurrengoko kasuan izan ezik: egun enpresa edo entitateak itxita
badaude jarduera ekonomikorik ez dutela, interesdunek lan kontratua eta lan-bizitza aurkeztu
beharko dute. Lan esperientzia baloratua izango da soilik lan kontratuaren xedapenak argiak,
zehatzak eta zentzu bakarrekoak badira. Kasu honetan, interesdunak zentroa itxita dagoela idatziz
azaldu behar du.
Garairen batean leku bat baino gehiagotan egin bada lan, aldekoena soilik hartuko da kontuan.

3.2.- Ikasketa-tituluak. (2020ko urriaren 25ean edo lehenago lortutakoak)
Zerrendetan izena eman ahal izateko aurkeztutako baldintza orokorrek, hau da, baldintza orokor
bezala aurkeztutako titulu eta hizkuntza eskakizunaren ziurtagiriek ez dute puntuak lortzeko balio.
Hurrengo ikasketa tituluak baloratuko dira beti ere baldintza bezala zerrendan sartzeko
aurkeztutako titulazioez apartekoak baldin badira, eta hurrengoko baremoarekin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Irakaslea Haur Hezkuntzan - Diplomatura
Irakaslea Haur Hezkuntzan - Gradoa
Haur-hezkuntzako goi-mailako teknikaria
Haurtzaindegian espezializatutako teknikaria
Gaikuntza Haur Hezkuntzan
Psikologia – Lizentziatura / Gradoa
Pedagogia – Lizentziatura / Gradoa
Psiko-pedagogia Lizentziatura

i)

Irakasle Diplomaturetan beste espezialitateren bat

j)

Irakaslea Lehen Hezkuntzan - Gradoa

k)

Haur Hezkuntza edo eta Lehen Hezkuntzako minorrak eta mentzioak

IRAKASLE DIPLOMATURAK
1.- Atzerriko Hizkuntza
2.- Heziketa Berezia
3.- Heziketa Fisikoa
4.- Lehen hezkuntza
5.- Musika hezkuntza
6.- Entzumena eta Mintzaira

1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
0,5
puntu
espezialitate
bakoitzak
0,5 puntu
0,5
puntu
minor
edo
mentzio
bakoitza

MINORRAK
1.- Haur Hezkuntza Tailerrak
2.- Euskara, hezkuntza tresna
3.- Atzerriko Hizkuntza
4.- Heziketa Berezia
5.- Berrikuntza Proiektua
6.- Adierazpena eta komunikazioa
dramatizazioaren bidez
7.- Kulturartekotasuna
8.- Hizkuntzen trataera bateratua
9.- Irakurzaletasuna eta liburutegia
10.- Gorputz Hezkuntza
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11.12.13.14.15.-

Berrikuntza Haur Hezkuntzako Eskolan
Musika Hezkuntza
Hizkuntza Aniztasuna Eskolan
Curriculuma eta Baliabideak
Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan

Ez da puntuagarria EAEn, landa-inguruetan –Europako Batzordeak 2001eko martxoaren 14an
hartutako erabakian zehaztuta–, 0-3 urteko adin txikikoak zaintzen dituzten haur-eskoletan eta/edo
landa-inguruetako hezkuntza- eta laguntza-zerbitzuetan hezitzaile aritzeko egiten den
homologazio-ikastaroa.
Atal honetan, gehienez 3 puntu lor daitezke.

3.3.- Eskatutako titulazioaren egiaztatze akademikoa (2.2. puntua)
Hezitzaile berak zerrendan sartzeko baldintza orokor izan daitezken titulu bat baino gehiago
aurkezten baditu (haur-hezkuntzako irakasle-titulua, haur-hezkuntzako gradoa, haur-hezkuntzako
goi-mailako teknikaria edo haurtzaindegiko teknikari espezialista), puntuazio altueneko ziurtagiri
akademikoa hartuko da titulazio-baldintzatzat.
Espedientearen batez besteko nota agertzen den ziurtagiri akademikoetan, betiere nota hori
hartuko da. Espedientearen batez besteko nota ez bada agertzen, hori lortzeko, hurrengo
baliokidetasunak erabiliko dira, ikasgai bakoitzaren kalifikazioak hitzez adierazita badaude:
•
•
•
•
•

Ohorezko matrikula – 10
Bikain – 9,5
Oso ongi – 8
Ongi – 6,5
Nahiko, Gaindituta, Baliozkotuta, Gai – 5,5

Batez besteko notaren arabera, eta hurrengo taula honi jarraiki, kasuan-kasuko puntuazioa
emango da:
9-10………………………………………. 1 puntu
7-8,999………………………………… 0,75 puntu
6-6,999………………………………… 0,50 puntu
5-5,999………………………………… 0,25 puntu
Ziurtagiri akademiko pertsonala ez bada bidaltzen eta haren ordez tituluaren fotokopia
konpultsatua aurkezten bada, edo tituluaren igortze-eskubideak ordaindu direlako ziurtagiriarena,
hautagaiak lortutako batez besteko nota nahiko dela ondorioztatuko da.
3.4.- Lanaldi- eta lurralde aukeraketak eta hauen aldaketa eskaerak.
Lurralde bakoitzak (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) bere zerrenda independientea dauka eta
bakoitzaren kudeaketa independientea da.
Zerrendetako hautagai guztiek (bai barematutako zein ez barematutako hautagaiek), Haurreskolak
Partzuergoan lanaldi eta zonalde aukerei dagokienez gaur egun dauden datuak aldatzeko eskatu
ahal izango dute, eskabideak aurkezteko emandako epearen barruan. Epe hori igaro ondoren,
prozesutik ateratzen den barematutako zerrendako kideek ezingo dituzte datu horiek berriz
aldatu, harik eta hurrengo birbaremazioa egin arte.
3.5.- Eskabidean edo dokumentazioan egindako akatsen zuzenketa
Baremazio/birbaremazioa egiteko eskatzen den dokumentazioan forma-akatsak daudela, edo
merituen balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, interesdunak akatsa
zuzentzeko edo eta aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko aukera izango du. Akatsen zuzenketa
egiteko epea hautagaien behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamazio epea izango da.
Eskabide epean alegatu ez ziren merituak ez dira kontutan hartuko, hots, erreklamazio epean
dokumentazio berria ez da onartuko.

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 e-posta: haurreskolak@haurreskola,eus3

7

LAUGARRENA: ZERRENDAK EGITEKO PROZEDURA ETA BALDINTZAK
4.1.

Prozedura.
4.1.1. Eskabideak aurkezteko tokia: Haurreskolak Partzuergoaren egoitzan bertaratuz (Otaola
hiribidea 29, Jaizkibel eraikina. Ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 09.00-15.00 eta ostiraletan:
09:00-14:00), Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuan edo posta ziurtatuaren bidez posta bulego
batean.
4.1.2. Epeak: Eskabideak 2020ko azaroaren 9tik-20ra aurkeztu beharko dira, bi egunak barne,
II eranskineko izan ezik non baremazioko behin betiko zerrenda argitaratu arte
aurkeztu daiteke.
4.1.3. 2020ko urriaren 25era arteko merituak, eta zerrendan sartzeko baldintzak hartuko dira
kontutan, egun hori barne.
4.1.4. Eskabideak aurkezteko modua. Eskabideak erantsitako dokumentuaren arabera aurkeztuko
dira eta eskabide bakoitzaren bi ale aurkeztu beharko dira.
Edozein dokumentazio aurkezteko eta onartzeko DERRIGORREZKOA da ESKAERA
ORRIA beteta eta NAN-aren fotokopia aurkeztea.
EZINBESTEKOA
da
aurkezten
den
dokumentazio
guztiaren
konpultsatuak edo bestela originalak eta hauen fotokopiak eramatea.

4.2.

fotokopia

Puntuazio bakarra eta hautagaien ordena.
Hautagaiak, zerrendan, puntuazio handienetik txikienera zerrendatzen dira; puntuazioa argibide
hauetan adierazitako baremoa aplikatu ondoren lortutakoa izango da.

4.3.

Puntuazio-berdinketak gertatuz gero, berdinketa hausteko irizpideak.
Egungo baremazioan puntuazioen guztizkoan berdinketak gertatuz gero, hauek hausteko eta
hautagai hauen hurrenkera erabakitzeko, ondorengo irizpideak jarraituko dira:
•
•
•
•

Puntuaziorik altuena 3.1. atalean.
Oraindik ere berdinketa izanez gero, 3.1.a) ataleko puntuaziorik altuena hartuko da kontuan.
Oraindik ere berdinketa izanez gero, 3.2. atala hartuko da kontuan.
Azkenik, eskatutako titulazioaren ikasketa-ziurtagiria, 3.3. atalean adierazitako moduan.

Irizpide horiek aplikatu ondoren oraindik ere berdinketa badago, berdinketa hori hausteko,
abizenen eta izenaren orden alfabetikoa erabiliko da azken irizpide moduan. Hezkuntza Sailean
zozkatzen den letra erabiliko da, aurten <<V>> letra izan da, eta puntuazio bereko
hautagaiak letra horretatik hasiko dira alfabetikoki ordenatzen.
4.4.

Indarraldia.
Deialdi honetatik ateratzen den zerrendak aurreko deialditik ateratakoa ordezkatuko du. Honela,
behin betiko zerrenda argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
Behin betiko zerrenda argitaratu eta indarrean sartu ondoren Zuzendaritza Batzordeak eskumena
edukiko du zerrenda horretan beharrezkoak diren aldaketak egiteko, Gorako Helegiteen ebazpenen
ondorioz aldaketak egongo balira edo eta behin betiko zerrenda argitaratzean akats aritmetikoak
egongo balira.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu eta zerrendak itxita mantenduko dira hurrengo baremazio
deialdia argitaratu arte edota Zuzendaritza Batzordeak bestelako erabakirik hartu arte.
Eibar, 2020ko urriaren 28a.

Jokin Bildarratz Sorron
Haurreskolak Partzuergoko lehendakaria

Zorione Etxezarraga Ortuondo
Haurreskolak Partzuergoko idazkaria
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KLAUSULA GEHIGARRIA:

Haur hezitzaileen ordezkapenak egiteko eta plaza hutsak betetzeko araudi berria onartzen duen
Zuzendaritza Batzordearen 2019ko uztailaren 8ko 03/07-2019 Erabakiaren 5.8 atalean ezarritakoa
garatzeko, erabaki da zeinu-hizkuntzaren titulazio ofiziala, hots, Zeinu-hizkuntzaren interpretazioko
goi-mailako teknikariaren edo Komunikazio-bitartekotzako goi-mailako teknikariaren titulua eta
graduko eta graduondoko unibertsitate-prestakuntza duten hezkuntzako langileen poltsa
espezifikoa sortzea.
Deialdi honetan parte har dezaketen hezkuntzako langileek, erabaki honen 1.1. atalean
aurreikusitakoaren arabera, eskaerak aurkezteko epearen barruan aurkez ditzakete titulazio ofizial
horren frogagiriak, eta poltsa espezifiko hori osatuko dute zerrenda orokorrean lortzen duten puntu
kopuruaren arabera.

AZKEN XEDAPENA:
LEHENA.- Haurreskolak Partzuergoko gerenteari ahalmena ematen zaio onartutako deialdiko
akatsak zuzentzeko, halakorik egonez gero.

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 e-posta: haurreskolak@haurreskola,eus3

9

1. ERANSKINA: IZEN EMATE ETA ESKABIDE-ORRIA
Haurreskolak Partzuergo Publikoko lanpostu hutsak eta ordezkapenak hornitzeko deialdia
1.

Datu pertsonalak

Izen Abizenak:
Jaiotze Data:

N.A.N.:

Helbidea:
P.K.:

Herria:

Lurraldea:
Tlf. Mugikorra:

Tlf. Finkoa:

E-maila :
2.

Lurralde eta Jardunaren aukeraketa (nahi adina aukerak marka daitezke)
LURRALDEA
ARABA
BIZKAIA

GIPUZKOA

3.

ZONALDEA

LANEKO JARDUNA
OSOA
PARTZIALA

IPARRALDEA
HEGOALDEA
EKIALDEA
MENDEBALDEA
HEGOALDEA
EKIALDEA
MENDEBALDEA
HEGOALDEA

Baldintza Orokorrak: Markatu gurutze batez.
Haur-hezkuntzako Irakaslea - Diplomatura
Haur Hezkuntzako Irakaslea - Gradoa
Haur-hezkuntzako Goi-mailako Teknikaria
Haurtzaindegian Espezializatutako Teknikaria
Homologazioa / Gaikuntza
2. Hizkuntza-eskakizuna

4.

Bai

Ikasketa-tituluak: Markatu gurutze batez.
Irakaslea Haur Hezkuntzan - Diplomatura
Irakaslea Haur Hezkuntzan - Gradoa
Haur-hezkuntzako goi-mailako teknikaria
Haurtzaindegian espezializatutako teknikaria
Homologazioa / Gaikuntza
Psikologia – lizentziatura / Gradoa
Pedagogia – Lizentziatura / Gradoa
Psiko-pedagogia Lizentziatura
Irakasle diplomaturetan beste espezialitateren bat
Haur Hezkuntza edo eta Lehen hezkuntzako minorrak eta mentzioak
Irakaslea Lehen Hezkuntzan – Gradoa
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5. - KANPOKO LAN ESPERIENTZIA:

Lan ziurtagiria ( Lan zentroa)

Noiztik

Nora

•
•
•
•
•
Lan bizitza

6.- APARTEKO PUNTUAZIOA:
Noiztik

Nora

3.1.a.1) Ordezko araudiaren 5.3 artikuluaren b, c, d, e, f eta h ataletako
egoera babestuan emandako denbora.
Lan bizitza aurkezten da:
3.1.a.2) Akats batengatik galdutako kontratuari dagokion puntuazioa.
3.1.a.3) ikasturtean egindako 165 lanegunengatik sortutakoak

7.- ORRI HONEKIN AURKEZTURIKO DOKUMENTUAK:

Data eta sinadura

* Interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Haurreskolak Partzuergoak erabiliko dituela hautagaien baimenaren arabera kudeatzeko eta, hala badagokio, kontratuz aurreko neurriak
aplikatzeko (GDPRren 6.1 a eta b artikulua). Datuak hezkuntza gaietan eskumena duten administrazio publikoei eta Haurreskolakeko lan-poltsetan agertzen diren hautagaiak eska dezaketen
beste erakunde batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie. Interesdunak bere datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta datuon tratamendua mugatzeko eta
tratamendu horren aurka egiteko ere. Horrez gain, informazioa osatzeko aukera ere dauka, honako helbide honetara idazki bat igorriz: Otaola Hiribidea, 29-Jaizkibel eraik., 1. 20600 – Eibar
(Gipuzkoa). Bestela, mezu elektroniko bat bidali dezake honako helbide honetara: dpo_dbo@haurreskolak.eus
.
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II ERANSKINA:
AITORPEN ARDURATSUA, ADIN TXIKIKOAREN BABES JURIDIKOAREN URTARRILAREN 15eko
1/1996 LEGE ORGANIKOAREN 13.5 ARTIKULUA BETETZEARI BURUZKOA, ETA SEXU
DELITUGILEEN ERREGISTRO ZENTRALAREN ZIURTAGIRIA LORTZEKO BAIMENA

1.-DATU PERTSONALAK:
IZEN ABIZENAK

NIF/NIE/PASAPORTEA

JAIOTZE EGUNA

2.-AITORPENA ETA BAIMENA:
Behean sinatzen duenak adierazten du ez dutela kondenatu epai irmo baten bidez espetxezigorrarekin Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege
Organikoak-Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea hein batean aldatzen dituenak-13,5
artikuluan aipatzen dituen sexu-askatasun eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik.
Haurreskolak Partzuergoari ematen dio, beharrezko datu-baseak kontsultatzeko haren
izenean, 1/1996 lege organikoaren 13.5 artikuluan aipatzen den ziurtagiria eskatzeko,
adingabeekiko ohiko harremanak izatea eskatzen duten zerbitzuak ematen ari den bitartean eta
jarduera hori hasten duenean.
Ez du baimenik ematen.
Baimena ematen ez badu, Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ezezko ziurtagiria aurkeztu
beharko du, ziurtagiri hori eskatu ahalako baitu langileari gure mendeko haurreskoletan
adingabeekin ohiko harremanak izatea eskatzen duten zerbitzuak ematen ari den bitartean.

……………………….…(e)n, ………..(e)ko…………………….……aren……………(e)(a)n.

Sinadura
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III. ERANSKINA:
ORDEZKARITZA BOTEREAK EMATEKO ORRIA

Nik,................................................................
jaun/andreak,
NAN
...........................duenak,
eta
helbidea................................................................................................duenak,
BAIMENTZEN
DIOT
........................................................................
jaun/andreari,
NAN..................................duenak, adin nagusikoa, NI ORDEZKATU ETA NERE IZENEAN
BAREMAZIO ORRIAK aurkezteko eskubidea emanez.
Honela jasota gera dadin, botere hau sinatzen dut.
…………...........-(e)n, 2020ko ……………-aren ……an.

Sinadura
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