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Hezkuntza Departamentuak 211 plazarako deialdia egingo du, 
egonkortze tasaren bidez handitzeko eskubidearekin  

Ostirala, 2017.eko azaroak 10

María Solana kontseilaria 
eta Hezkuntzako zuzendari 
nagusi Roberto Perez, gaur 
goizean Hezkuntzako Mahai 
Sektorialaren ordezkariak 
dituzten sindikatuekin izandako 
bileraren ondoren 
komunikabideen aurrean agertu 
dira. Bilera horretan bi gai 
nagusi jorratu dituzte: batetik, 
2017ko LEP; bestetik, 
Irakaskuntza Publikoaren 
Kalitatea Hobetzeko Hezkuntza 
Itun berriari dagokion guztia. 

El Departamento de Educación tiene previsto convocar una OPE con al 
menos 211 plazas de profesorado de Formación Profesional y Secundaria: 
184 Bigarren Hezkuntzako irakasleei dagokie, eta gainerako 27, LHkoei. 
Kopuru horrek gora egin lezake hala uzten duten espezialitateetan, Estatuak 
proposatutako egonkortze-tasaren bidez. 

Departamentuak proposatutako espezialitateak ekartzen dituzten 
irizpide teknikoak adierazi dizkie sindikatuei, eta baita bakoitzaren plaza 
kopurua ere. Zentzu horretan, zuzendari nagusiak adierazi du "denak bat 
datozela espezialitate eta plaza kopurua ongi argudiatuta dagoela datu 
teknikoen bidez, baina Departamentuari esfortzu bat egitea eskatu diote 
plaza kopurua handitzeko; ez ordea espezialitateak".

Horrela, Bigarren Hezkuntzako espezialitateak hauek dira: Ekonomia, 
Gorputz Hezkuntza, Fisika eta Kimika, Geografia eta Historia, Informatika, 
Ingelesa, Esku-hartze soziokomunitarioa, Gaztelania eta literatura, 
Matematika, Hezkuntza Orientazioa eta Teknologia. Bestalde, LHn: 
Instalazio elektroteknikoak, Mekanizatua eta makinen mantentzea, 
Nekazaritzako jarduerak eta ekoizpen-taldeak eta Informatika Sistemak eta 
aplikazioak.

Hezkuntza Itunari dagokionez, Perezek nabarmendu du sindikatuek 
testua onartu dutela, "hala ere, zehaztasun ekonomikoak eta egutegikoak 

 
Hezkuntzak LHko eta Bigarren Hezkuntzako 
211 plaza deituko ditu, handitzeko 
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eskatu dute, eta datozen asteetan lantzen joango gara". Horrela, Departamentuak balorazio ekonomikoak 
aurkezteko konpromisoa hartu du, Administrazioak aurkeztutako proposamenak ekarri dituztenak. 

Aurrerapenak eta itzultzeak 

Solanak adierazi du legealdiaren hiru urte hauetan aurrerapen garrantzitsuak gertatu direla 
murrizketan itzultzean eta neurrien ezarpenean, hainbat urtetan sindikatuen erakundeek sektorerako 
aldarrikatu dituztenak. Horrela, besteak beste jarduera hauek aipatu ditu: gelako ikasle kopurua bihurtzea, 
Haur eta Lehen Hezkuntzan eman dena; irakasleen prestakuntza, 300.000 euroko abiapuntuarekin hasi 
zena 15ean eta datorren urterako 1 milioi aurreikusten duena; baterako hezkuntza plana; aniztasunaren 
arreta plana, biak neurri jakinekin abian; plaza kopurua % 7 handitu duen LH plana; bizikidetza plana, 
Laguntza Plana ardatz gisa; LEPen deialdia itun programatikoaren konpromiso gisa eta sindikatuen eskaera 
historikoa; hobekuntzak 0-3n, bai sarbidean bai tarifetan; hobekuntzak zentroen autonomian; edo 
aurrerapena hezkuntza-berrikuntzan hezkuntza-komunitatean. 
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