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JARRAIBIDEAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEEN, HIZKUNTZA 

ESKOLA OFIZIALETAKO IRAKASLEEN ETA LANBIDE HEZIKETAKO 

TEKNIKARIEN KIDEGOKO IRAKASLE FUNTZIONARIOEN BEHIN-

BEHINEKO DESTINOAK, PRAKTIKETAKOAK ETA ZERBITZU-

EGINKIZUNAK 2020-2021 IKASTURTEAN ESLEITZEKO EKITALDIAK 

ARAUTZEKO 
 
Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko 

Zerbitzuko zuzendariak otsailaren 14an eman zuen 18/2020 Ebazpenaren arabera, 
Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle 
teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunen eta irakasleen 
kidegoetako karrerako funtzionarioek destinoak hautatzeko ekitaldi publikoa honako 
jarraibide hauen arabera eginen da: 

 
1. Ekitaldi aretoan BAKARRIK deituak izan diren irakasleak sartuko dira 

 
COVID-19aren bilakaerak eragindako egoeran beharturik gaude zenbait protokolo eta 

prozedura ezartzera, jarduerarekin jarraitu ahal izateko behar adina berme izanda. 
Osasun arloan eskumena duten agintariek ematen dituzten aholkuei jarraikiz, honela 
antolatuko ditugu ekitaldiak: 
 

• Langileak deituak izanen dira Hezkuntza Departamentuan ager daitezen, kasuan 
kasuko ekitaldia hasi baino 15 minutu lehenago. Horrela, modu ordenatuan egiten 
ahalko da identifikazioaren kontrola, langile gehiegi pilatu gabe. 
 

• Departamentuko langileek eginen dute identifikazioa, klaustroko estalpean egonen 
den kontrol batean. Han, bertaratuei NAN originala eskatuko zaie, manpara batekin 
babesturik. 
 

• Deialdiak txandaka eginen dira, eta gehienez ere 30 lagun izanen dira horietako 
bakoitzean. Guztiak ordenan jarriko dira seinaleztaturiko tokietan, ekitaldi aretoaren 
barnean nahiz kanpoan, segurtasun tartea gordetzeko. 

 
• Deitutako langile guztiek bakarka joan beharko dute hautaketa ekitaldira, 

laguntzailerik gabe, salbu eta pertsona batek laguntza behar badu edota 
mugikortasun arazoak baditu. 

 
• Maskara nahitaez jantzi beharko da, maiatzaren 19ko SND/422/2020 Aginduan 

arautzen den bezala. Agindu horren bidez, arautu ziren COVID-19ak eragindako 
osasun krisialdian maskara nahitaez erabiltzeko baldintzak. 

 

 
  

1. artikulua. Xedea. 
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Agindu honetan arautzen da herritarrek maskara nahitaez erabili behar dutela. 
Agindu horretan xedatutakoaren ondorioetarako, aurreko apartatuan esaten dena 

betetzen dela usteko da sudurra eta ahoa estaltzen duten maskarak erabiltzen badira, 
ahal dela higienikoak eta kirurgikoak. Nolanahi ere, osasun agintariek maskararen 
erabileraren gainean emandako jarraibideak beti beteko dira. 

 
2. artikulua. Betebeharra duten subjektuak. 
 

1. Sei urte baino gehiagoko pertsonek maskara nahitaez erabili beharko dute 3. 
artikuluan ezarritako guneetan. 

2. Aurreko paragrafoan ezarritako obligazioa ez da kasu hauetan exijituko: 
a) Arnasa hartzeko zailtasunen bat duten pertsonak, maskararen erabilerak larriagotu 

dezakeena. 
b) Behar bezala justifikatutako osasun arrazoiengatik maskara erabiltzea 

kontraindikatua duten pertsonak edo desgaitasunen bat edo mendekotasun egoera duten 
pertsonak edo jokabidean alterazioak dituzten pertsonak, maskararen erabilera egokia 
egitea bideraezina bada. 

c) Maskara erabiltzea bateraezina den jarduerak egitea. 
d) Ezinbesteko edo premiazko kasuetan. 

 
 

• Patologiagatik edo egoera bereziagatik maskara nahitaez erabili ezin duten 
pertsonek egoera horren berri eman beharko dute mezu elektroniko bat 
provision@navarra.es helbidera igorriz. Behar den egiaztagiria aurkeztu beharko da 
eta hartan datu pertsonalak (izen-deiturak eta NANa), pertsona identifikatu ahal 
izateko. Kontrol hau beharrezkoa da kokapen zehatzak jartzeko espazioan, 
bermatze aldera kontaktua eta esposizioa ahalik eta txikiena dela. 
 

• Edozein arrazoi dela medio bertaratu ezin direnek, norbait izendatzen badute beren 
ordez hautaketa egiteko, aldez aurretik jakinarazi beharko dute, mezu elektroniko bat 
bidaliz provision@navarra.es helbidera, eta agiri hauek erantsi beharko dituzte: 

 
o Hautaketa egiteko deitua izan den pertsonaren NANa 
o Ordezkoaren NANa 
o Baimena, beteta eta sinatuta 

 
• Deialdira bertaratzearen frogagiria posta elektrikoz igorriko da; ez da hautaketa-

ekitaldian emanen. Eskaera bat egin beharko da provision@navarra.es helbidean, 
eta erantzunean erantsiko da frogagiria, Zerbitzuko zuzendariak sinatua. 

 
 
 
 
 
 
 
2. EKAINAREN 24KO ESLEIPEN EKITALDIETARA DEITUAK IZAN DIREN 

irakasleak 

 
2.1. Hautaketa ordena, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean. 

 
Destinoak esleitzeko ekitaldira deituak izan diren irakasleek lanpostuak ordena 
honetan hautatuko dituzte, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean: 
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1. Osasun arrazoiengatik zerbitzu-eginkizuna emateko proposamena 
jaso duten irakasleak, hots, destinoak esleitzeko ekitaldian lanpostu 
bat aukeratu behar dutenak. 

 
2. Irakasleak, irakastordu nahikorik ez izateagatik beren ikastetxetik 

aldaraziak, eta kendutakoak. 
 

3. Euskaraz irakasteko konpromisoa betetzeko zerbitzu-eginkizuna 
ematea proposatu zaien irakasleak. 

 
4. Behin-behineko destinoa duten irakasleak. 

 
5. Semea edo alaba zaintzeagatik edo aparteko gorabeherengatik 

zerbitzu-eginkizuna eman zaien irakasleak. 
 

6. Praktiketako funtzionarioak. 
 

7. Zerbitzu aktibora berriro itzuli direnak. 
 

8. Prestakuntzarako zerbitzu bereziak. 
 

2.2. Lanpostuak hautatzea 
 

Espezialitate eta hizkuntza bakoitzean deituak izan diren funtzionarioek 
lanpostuak hautatzen ahalko dituzte beren espezialitatean eta hizkuntzan 
eskainitako lanpostu hutsen artetik (beste espezialitate batekin ordutegia 
osatzen duten lanpostuak barne). Bestalde, beren espezialitate eta hizkuntzan 
berariazko eskakizunarekin eskaintzen diren lanpostuak ere hautatzen ahalko 
dituzte, baldin eta haietarako egiaztapena badute. 
 
Destinoak esleitzeko ekitaldira deituak izan diren behin-behineko funtzionario 
guztiek eta praktiketako funtzionarioek kidegoan sartzeko hautapen prozesua 
gainditu zuten espezialitate eta hizkuntzan hautatu beharko dituzte lanpostu 
hutsak. 
 
Beren espezialitate eta hizkuntzan ez badago lanpostu hutsik, destinoa 
espezialitate berean esleituko zaie, baina beste hizkuntza batean, edo, hala 
behar denean, eman ditzaketen beste espezialitate batzuetan, lehentasuna 
emanez hautapen prozesua zein hizkuntzatan gainditu duten eta bermatuz 
behar den espezialitatea duten irakasleek destinoa hautatzeko duten 
lehentasuna. 

 
Funtzionarioek lanpostu hutsak hauta ditzakete (lanpostu horien irakastorduak 
murriztuta egonen dira 2/3, 1/2, %45, 2/5, 1/3, 1/4, 1/6 eta 1/8), baldin eta 
jarraian kasuan kasuko lanaldi-murrizketa eskatzen badute. Eskatutako 
murrizketaren arabera, eska ditzaketen ordu zehatzak honako hauek dira:  
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 Lan ordutegia. Lanaldia 

 
Murrizketa 

 
2/3 

 
1/2 

 
%45 

 
2/5 

 
1/3 

 
1/4 

 
1/6 

 
1/8 

 
> 58 urte 

Lanpostuaren 
lanaldia 
(orduak) 

 
6 

 
9 

 
10 
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13 

 
15 

 
16 

 
12 

 
2020ko irailaren 1ean hasiko dira esleitutako destinoetan. 

 

3. ZERBITZU-EGINKIZUNA 2020-2021 ikasturterako EMAN ZAIEN irakasleak 
 

Destino bat zerbitzu-eginkizunetan esleitu zaien funtzionarioek gogoan izan 
behar dute lanpostu hutsik ez bada ez dela destinorik izanen. Ondorioz, jendaurreko 
zerrendetan egiaztatu beharko dute proposatutako destinoa berretsi den edo, aitzitik, 
zerbitzu-eginkizuna ukatu den edo, hala behar denean, behar den ekitaldi publikoan 
destinoa aukeratu behar duten. 

 
"Pablo Sarasate" Kontserbatorio Profesionaleko, Musikako Goi Mailako 

Kontserbatorioko edo Nafarroako Dantza Eskolako lanpostuak betetzeko eman diren 
zerbitzu-eginkizunak berretsiko dira abuztuan onetsiko diren plantilletan lanpostu 
hutsak baldin badaude. 

 
Ikastetxe jakin batean zerbitzu-eginkizuna eman zaien funtzionarioak ez 

daude deituak jendaurreko ekitaldira. 
 

Hala ere, zerbitzu-eginkizuna ematea proposatu eta destinoa jendaurreko 
ekitaldian hautatu behar duten funtzionarioak deituak dira ekitaldi publikora. 

 
 
 

Iruñean, 2020ko ekainaren 17an 


