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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Erandioko Udala

Erandio Elizateko Udalean hainbat lanpostu betetzeko deialdia

Alkateak 2019ko azaroaren 19an emandako 2879/19 ebazpenaren bitartez hurren-
goa 

ERABAKI DU:

Lehena: Erandio Elizateko Udalean karrerako funtzionario izateko hautaprobak dei-
tzea, 2019ko Lan Eskaintza Publikoko honako lanpostu hauek betetzeko: Kirol, Aisialdi 
eta Ohitura Osasuntsuen zuzendaria.

Bigarrena: Deialdiak arautuko dituzten Oinarri Zehatzak onestea (jarraian erantsita).
Erandioko Elizatean, 2020ko urtarrilaren 31n.—Alkatea, Aitziber Olibán Gutiérrez
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ERANDIOKO UDALEAN HUTSIK DAGOEN KARRERAKO FUNTZIONARIO  
LANGILE FINKO BATEN LANPOSTUA JABETZAN HARTUKO DUEN  

PERTSONA BAT HAUTATZEKO DEIALDIA ETA OINARRIAK  
(2017KO LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA), LEHIAKETA-OPOSIZIO BIDEZ,  

TXANDA LIBREAN, 2018KO LAN PUBLIKOKO ESKAINTZARI DAGOKIONA
I. DEIALDIAREN XEDEA

1. Deialdi honen xedea da Erandioko Udalean hutsik dagoen karrerako funtzionario 
lanposturako pertsona bat hautatzea. Lanpostuak talde bakoitzari dagokion oinarrizko 
ordainsariak eta osagarriak ditu, Udaleko Lanpostuen Zerrendan urtero-urtero ezartzen 
direnak. Hauxe da bete beharreko lanpostua:

Izena LEP Taldea
Hutsik 

dagoen 
lanpostua

Kirol, Aisialdi eta Ohitura Osasuntsuen zuzendaria 2018 Taldea/Azpitaldea A1 1

PLAZAK GUZTIRA: 1

2. Deialdi hau gainditzen duen izangaiak lanpostuaren eginkizunak beteko ditu eta 
bateraezintasun-erregimenaren mende geratuko da; hots, ezingo du beste jarduerarik 
gauzatu sektore publiko edo pribatuan bateragarritasuna aitortu gabe, erregimenak le-
gez salbuetsitakoak izan ezik.

3. Deialdi honen lanpostu-kopurua handitu daiteke lehiaketa-oposizioaren azken 
ariketa hasi aurretik egon diren lanpostu hutsekin, betiere horretarako aurrekontua ba-
dago.

4. Hautaketa-prozesua lehiaketa-oposizio bidez egingo da, txanda librean, urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua ezarritakoa betez, Langile Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duena. Nolanahi ere, 
berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publikotasun-printzipioak bermatuko dira.

5. Deialdi hau, bere oinarriak eta eranskina, onartutakoen zerrendak, epaimahaia eta 
lehen ariketa eta hautaketa-prozesu bakoitza egiteko egunak eta lekuak Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean eta Erandioko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko dira.

Epaimahaiaren jarduera guztiak, hautaketa-prozesua ebatzi arte, soilik iragarki-tau-
lan eta udal-webgunean argitaratuko dira.

Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizia-
lean ere argitaratuko da.

II. IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, izangaiek honako baldintza orokorrak 
bete behar dituzte, eranskinean azaldutako baldintza zehatzez gain:

a)  Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko estaturen bateko nazionalita-
tea izatea. Era berean, onartua izan daiteke espainiarren edo Europar Batasu-
neko kide den estaturen bateko herritarren ezkontidea, betiere zuzenbidez ba-
nanduta ez badago, eta izangaiaren eta bere ezkontidearen ondorengoak, baldin 
eta bi ezkontideak ez badaude zuzenbidez bananduta, ondorengoak hogeita bat 
urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak, euren kargu bizi badira. 
Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko 
Itunaren arabera, langileen joan-etorri askea aplika dakiokeen Estaturen bateko 
nazionalitatea izatea.

b) Lanpostuari dagozkion lanak egiteko gai izatea.
c) 16 urte beteta eta nahitaezko erretiro adina bete barik izatea.
d)  Honako hauen zinpeko adierazpena: diziplina-espediente bidez edozein Admi-

nistrazio Publiko edo Autonomia Erkidegoko organo konstituzional edo estatuta-
rioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen judizialaren arabera enplegu edo 
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kargu publikorako ezgaikuntza erabatekoa edo berezia ez izatea, ezta funtziona-
rioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan-legepekoen kasuan, bereiziak edo 
ezgaituak izan diren lanpostuko antzerako eginkizunak betetzeko. Beste Estatu 
bateko nazionala izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, ezta 
diziplina zehapenik edo baliokiderik ez izatea, dagokion Estatuan baldintza ber-
beretan enplegu publikora iristea eragotziko duenik, hain zuzen.

e)  Deialdian eskatutako titulazioaren jabe izatea, oinarri hauekin batera doan I. 
eranskinean zehaztutakoaren arabera, edo eskabideak aurkezteko epearen ba-
rruan titulazio hori lortzeko dagozkion tasak ordainduta izatea. Titulua atzerrian 
eskuratu bada, titulua eta berau homologatzeko egiaztagiria aurkeztu beharko 
dira, baita zinpeko itzulpena ere, hala badagokio.

f)  Bateraezintasuneko egoeran ez egotea, abenduaren 26ko 53/1984 Legeak xe-
datutakoaren arabera.

g)  Sexu-delituengatik zigorrik jaso gabea izatea, haurrak eta nerabeak zaintzeko 
sistema aldatu zuen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen uztailaren 28ko 26/2015 
Legearen arabera.

III. ESKABIDEAK ETA AGIRIAK AURKEZTEA

Deialdian parte hartzeko eskabideak alkateari zuzenduta aurkeztuko dira Erandioko 
Udaleko Erregistro Orokorrean edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Er-
kidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16.4 artikuluan aipatzen dituen bideak 
erabilita. Horretarako 20 egun naturaleko epea izango dute interesatuek, deialdiaren 
iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Postetxeko bulegoetan egindako eskabideak gutun-azal irekian aurkeztu behar dira, 
funtzionarioak, eskabidea egiaztatu aurretik, egunaren zigilua jarri ahal izateko.

Izangaiek lehiatu nahi duten lanposturako eskabidea aurkeztu behar dute, eta II. oi-
narrian zehaztutako baldintza guztiak betetzen dituztela azaldu. Horrekin batera, merezi-
menduen fotokopia arruntak edo egiaztagiriak erantsi behar dituzte. eskabideak aurkez-
teko epea amaitu ondoren aurkeztutako eta eskuratutako merezimenduak.

Hautagaiek eskabidean egindako hutsegiteak zuzendu ahal izango dituzte, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 
Legea) 66. artikuluan zehaztutakoez gaindiko beste datu edo eskakizunak ez jartzea.

Honako kasuetan ezingo dute eskabidea zuzendu: deitutako lanpostua ez den beste 
hautaketa-sistemetan lehiatzea, deialdiaren oinarrietan zehaztutako baldintzak betetzen 
dituztela ez adieraztea, eskabidea epez kanpo aurkeztea eta Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 66. artiku-
luan zehaztutakoez gaindiko beste datu edo eskakizunak ez jartzea.

IV. ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA

Eskabideak eta gainerako baldintzak aurkezteko epea amaitu ostean, alkateak ebaz-
pen emango du onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta baz-
tertzeko zergatiak azalduko ditu. Ebazpen horren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da. Ebazpenak azalduko du onartuen eta baztertuen zerrenda osoak jen-
daurrean daudela Udalaren iragarki-taulan, eta Epaimahaia izendatuko du. Lehiaketa-fa-
sea hasteko eguna eta ordua eta oposizio-fasearen eguna eta ordua Bizkaiko Adizkari 
Ofizialean ere argitaratuko dira.

Hutsak edozein unetan zuzen ditzake administrazioak bere kabuz edota interesatua-
ren eskariz. Nolanahi ere, aipatutako ebazpenak 10 eguneko epea ezarriko du legezko 
interesdunek erreklamazioak aurkezteko eta hutsak zuzentzeko, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 109. 
artikuluan zehaztutakoaren arabera.

Erreklamazio-epea amaitu eta ez bada erreklamaziorik aurkeztu, behin-behineko 
zerrenda behin betikotzat hartuko da. Erreklamaziorik egonez gero, alkateak egindako 
ebazpen bidez onartu edo baztertuko dira, eta onartuen eta baztertuen behin betiko 
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zerrenda onetsiko du, Bizkaiko Aldizkari ofizialean argitaratuko dena, lehen aipatutako 
moduan.

Baztertutako izangaiek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete dagokion 
jurisdikzio-organoan, ebazpenaren iragarkia argitaratzen denetik aurrera. Argitalpen ho-
rren arabera zehaztuko dira onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenden aurka egin 
litezkeen inpugnazio eta errekurtsoen epeak.

V. EPAIMAHAIA

Deitutako plazen espezialitatearen printzipioak aginduta, eta Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikuluak ezarritakoaren arabera, honakoek osa-
tuko dute epaimahaia: epaimahaiburu bat, lau bokal (hitza eta botoa emateko eskubi-
dearekin) eta idazkari bat (hitz egiteko eskubidearekin, baina boto eskubiderik gabe).

Epaimahaikideek deitutako plazarako eskatzen den titulazio-maila bera edo altuagoa 
izan beharko dute.

Epaimahaia inpartzialtasun- eta profesionaltasun-printzipioen arabera osatuko da, 
baita emakume eta gizonen arteko parekotasun-printzipioaren arabera ere.

Epaimahaikideek ezingo dute esku hartu Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluak aurreikusitako egoeretakoren 
batean daudenean. Halaber, epaimahaikideak lehen aipatutako egoeretakoren batean 
daudenean, izangaiek errekusatu ahal izango dituzte.

Epaimahaia ezingo da sortu eta ezingo du jardun gutxienez epaimahaikideen erdia 
bertaratu gabe. Epaimahaiak baimena du zalantzak argitzeko eta erabakiak hartzeko, 
deialdia izapidetu eta egoki aurrera egin dezan.

Behar izanez gero, epaimahaiak laguntzaileak izan ditzake, beren espezialitate tek-
nikoan jardungo direnak, eta hitz egiteko eskubidea izango dutenak, ez, ordea, boto 
eskubidea.

VI. IZANGAIAK HAUTATZEKO PROZEDURA

Deitutako lanpostua hautatzeko sistema lehiaketa-oposizio libre bidez egingo da, bi 
fasetan. Deialdi honen VII eta VIII. oinarrietan araututakoa betez egingo dira, dagokion 
eranskinean besterik zehazten ez bada.

VII. LEHIAKETA FASEA

Oposizio-fasearen aurretik egingo da; ez da baztertzailea izango eta ez da kontuan 
hartuko oposizio-faseko probak gainditzeko.

Izangaiek, deialdian parte hartzeko eskabideaz gain, alegatutako merezimenduak 
egiaztatzeko behar adina dokumentu aurkeztu beharko dituzte. Merezimenduak egin-
dako lanari eta prestakuntza-zentro ofizialetan emandako edo gainditutako prestakun-
tza-ikastaroei buruzkoak izango dira. Merezimenduen egiaztagiritzat hartuko dira hona-
koak: Administrazio Publikoko organo eskudunek langileen arloan emandako ziurtagiri 
ofizialak, enpresa-ziurtagiriak, kontratuak edo ofizialki baliodunak diren agiriak, deialdi 
honen baremoan zehazten denaren arabera. Merezimenduen egiaztagiritzat hartuko 
dira honakoak: Administrazio Publikoko organo eskudunek langileen arloan emandako 
ziurtagiri ofizialak, enpresa-ziurtagiriak, kontratuak edo ofizialki baliodunak diren agiriak, 
deialdi honen baremoan zehazten denaren arabera.

Lehiaketa-fasearen balorazioan ez dira kontuan hartuko oinarri hauetan eskatutako 
moduan aurkeztu ez diren agiriak, dagoeneko aurkeztutako merezimendu edo osaga-
rriak egiaztatzen dituztenak ezta eskabideak aurkezteko epez kanpo aurkeztutakoak.

Izangaiek ezingo dute alegatutako merezimenduetan egindako akatsik zuzendu, ez 
prozesuaren iraun bitartean, ez eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren.

Lehiaketa-fasean alegatutako merezimenduak kalifikatzeko honako baremo hau era-
biliko da:
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A) LEHIAKETA-FASEAREN BAREMOA
Lehiaketa-fasean eskuratutako puntuak oposizio-fasean lortutakoekin batuko dira, 

gainditutakoen behin betiko ordena ezartzeko. Puntu horiek ezingo dira aplikatu oposi-
zio-faseko ariketak gainditzeko.

Oposizio-fasean gehienez 30 puntu eskuratzeko, lehiaketa-fasean honako puntuazio 
hau eskuratu ahalko da (baloratzen diren atal bakoitzerako gehienezko puntuazioarekin):

MereziMenduen bareMoa

I. Merezimendu profesionalak. Irizpide orokorrak
—  Lehiatzen den antzeko lanpostu edo plazan, edozein administrazio publikotan bes-

teren kontura lan egin izana: 0,5 puntu hilabete bakoitzeko.
—  Deialdiaren antzeko lanpostu edo plazan, egiaztatutako lan-kontratuarekin, enpre-

sa publiko edo pribatuetan besteren kontura lan egin izana: 0,2 puntu hilabete 
bakoitzeko.

—  Lanpostuarekin zerikusia duten argitalpenak: 0,2 puntu argitalpen bakoitzeko. 
Gehien jota puntu 1.

Gehieneko puntuazioa: 12,00 puntu.

II. Prestakuntza-ikastaroak
Baloratu egingo dira deitutako plazarekin lotura duten edukiei buruzko ikastaro, min-

tegi, kongresu edo espezializazio-jardunaldiak egin izana, honako zentro edo erakunde 
ofizialek emandakoak: Unibertsitatea, Administrazio Publikoa edo zuzenbide publikoko 
korporazioak (elkargo profesionalak…) edo erakunde publiko edo pribatuak (enpre-
sa-erakundeak, sindikatuak...), administrazio publiko batekin elkarlanean, baita Admi-
nistrazio Publikoetan etengabe prestakuntzarako hitzarmenean daudenak ere. Baremo 
hau ezarriko da:

—  Bertaratu gisa parte hartzeagatik: 0,010 puntu ordu bakoitzeko.
—  Hizlari gisa parte hartzeagatik edo ikastaro bat emateagatik: 0,020 puntu ordu ba-

koitzeko.
—  IT Txartelagatik eta erakunde ofizialetan informatika-ikastaroengatik: 0,05 oinarriz-

ko IT txartelagatik edo 0,10 aurreratu edo bakarrarengatik. Informatika-ikastaroen-
gatik: 0,01 puntu ordu bakoitzeko. Gehien jota puntu 1 bi kontzeptuengatik.

Beste ikastaroak:
—  Lan-berdintasun edo -osasunari buruzko ikastaroetara bertaratzeagatik edo hizlari 

gisa parte hartzeagatik: 0,15 puntu ordu bakoitzeko.
Erandioko Udalaren esparrutik kanpo emandako ikastaroak baloratu egingo dira, bal-

din eta ordu-kopurua adierazten bada.
Ikasturteko iraupena duten etengabeko mintegiak akreditatzeko ordu-kopurua zehaz-

tu beharko da. Hala egin ezean, gutxieneko puntuazioarekin baloratuko dira.
Ikastaroaren iraupena egunetan emanez gero, ikastaroko egun bakoitzeko ekibalen-

tzia 4 ordukoa izango da.
Gehieneko puntuazioa: 12,00 puntu.

B) ALEGATUTAKO MEREZIMENDUAK JUSTIFIKATZEA
I. Merezimendu profesionalak. Irizpide orokorrak

Administrazio Publikoan plaza edo lanpostu bertsuan esperientzia profesionala justi-
fikatzeko honakoak aurkeztu beharko dira:

—  Idazkaritza Orokorrak edo Administrazioaren beste organoek emandako ziurtagi-
ria, langileen ingurukoa, honako datu hauekin:

—  Lan egindako plaza edo lanpostuen izenak eta horietan emandako denbora.
—  Lanpostu horiek atxikita dauden sailak edo arloak
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—  Lanpostuak betetzean Administrazioarekin duen edo izan duen harreman juridi-
koa.

Ziurtagiria aurkeztu ezean, Administrazio Publikotik kanpoko esperientzia profesiona-
laren egiaztagirien bidez egiaztatu ahalko da (hurrengo atalean azalduko da).

Administrazio Publikotik kanpo plaza edo lanpostu bertsuan esperientzia profesiona-
la justifikatzeko honakoak aurkeztu beharko dira:

—  Gizarte Segurantzako lan-bizitzaren txostena, kategoria profesionala (ez bada 
txostenean agertzen, alegatutako garaiaren lan-kontratua edo hori egiaztatzen 
duen agiria ere aurkeztu beharko da, kategoria profesionala egiaztatzeko).

Plaza edo lanpostu bera edo bertsuan lan egin duela edo lanean ari dela egiaztatze-
ko, baldin eta egindako lanaren eta lortu nahi den plaza edo lanpostuaren izena desber-
dina bada, interesdunak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du betetako funtzioak azalduz, 
Udal honek eskainitako postuaren berdinak edo bertsuak direla justifikatzeko.

II. Prestakuntza ikastaroak
Ziurtagiri edo diplomak aurkeztu beharko dira, ikastaro, mintegi, kongresu edo jardu-

naldia bakarrik edo elkarlanean antolatu duen unibertsitateak edo Administrazio Publi-
koak emana, honako informazioarekin:

—  Ikastaro, mintegi, kongresu edo jardunaldiaren izena.
—  Iraupena: orduak/egunak.
—  Izangaiak nola hartu zuen parte.
Nolanahi ere, soilik Udalak eskainitako lanpostuaren funtzioekin zerikusia duten ikas-

taro, mintegi, kongresu edo jardunaldiak baloratuko dira.
Administrazio Publikoaren zerbitzura dauden langileen etengabeko prestakuntzako 

urteko planen barruan sindikatuek antolatzen dituzten ikastaroen kasuan, erakunde ho-
rren organo eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta bertan agertu 
beharko dira lehen aipatutako baldintzak eta etengabeko prestakuntzako zein deialditan 
dagoen ikastaroa.

VIII. OPOSIZIO-FASEA

Lehiaketa-fasearen ondoren egingo da, eta ondoren adieraziko diren arauen arabera 
egin eta kalifikatuko da, I. eranskinean besterik adierazi ezean.

Oposizio-fasean lau ariketa egingo dira, I. eranskinean zehazten direnak.
Hautaproben lehen ariketa egiteko eguna Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko 

da, ariketa egiteko eguna baino 15 egun lehenago, gutxienez.
Behin hautaprobak hasita, gainerako probak egiteko egunak ez dira nahitaez Biz-

kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko. Epaimahaiak Udaleko iragarki-taulan eta web-
gunean argitaratuko ditu iragarki horiek, gutxienez probak hasi baino 12 ordu lehenago 
(ariketa berdina bada) edo 24 ordu lehenago (beste ariketa bat bada).

Ariketa batetik bestera, gutxienez 72 orduko tartea egon behar da, eta gehienez, 45 
egun naturalekoa.

Izangaiak deialdi bakarrean deituko dira ariketa bakoitzerako, ezinbesteko kasuetan 
ezik, behar bezala justifikatuta eta Epaimahaiak balioztatua, eta bertaratzen ez diren 
izangaiak hautaprobatik kanporatuak izango dira.

Ariketak egiten hasi ostean, Epaimahaiak beren burua egiaztatzeko eskatu ahalko 
die izangaiei.

Hautaprobetan hiru ariketa egingo dira, nahitaez, eta horietako bat gutxienez prak-
tikoa izango da, izangaien gaitasun profesionalak azaleratzeko. Deialdiaren ezaugarri 
bereziengatik hala behar izanez gero, ariketa batzuetan izangaiek legediak eta material 
zehatza izan ditzakete eskura proban. Era beran, laugarren ariketa bat egongo da lan-
postuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko.
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Gai zehatzak lantzeko ariketetan, I. eranskineko programari dagozkion bolatxoak 
aterako dira ausaz.

Izangaiek Epaimahaikideen aurrean publikoki irakurriko dituzte idatziz egin beharre-
ko ariketak, praktikoak ez direnak.

Emandako galderen inguruko ezagutzak, argitasuna, ideien ordena eta laburtzeko 
gaitasuna baloratuko dira.

Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu izangaiek irakurri behar ez dituzten 
ariketak zuzentzerako garaian azken horien nortasuna agerian ez geratzeko. Izangaia-
ren nortasunaren markak edo zeinuak dituzten ariketak bertan behera utziko dira, auto-
matikoki.

IX. ARIKETAK KALIFIKATZEA

Ariketa guztiak baztertzaileak izango dira, eta 0tik 10erako puntuazioarekin kalifika-
tuko dira. Izangaiek ariketa desberdinetan eskuratutako puntuazioa Epaimahaikideen 
kalifikazioaren batezbesteko aritmetikoa izango da, eta kalkulu horretatik puntuazio han-
diena eta txikiena kenduko dira. Ariketa bakoitzean gutxienez 5 puntu eskuratu ez dituz-
ten izangaiak ez dira gai gisa kalifikatuko.

Ariketa bakoitzeko kalifikazioak publiko egingo dira eta Udalaren iragarki-taulan ja-
rriko dira.

Fase horren azken kalifikazioa oposizioko ariketa bakoitzean eskuratutako puntuen 
batura izango da.

X. KALIFIKAZIO OROKORRA

Kalifikazio orokorra egiteko lehiaketa-fasean eta oposizio-fasean lortutako puntuak 
batuko dira.

Berdinketa kasuak Epaimahaiak ebatziko ditu. Horretarako, zerbitzua denbora gehien 
eman duena hartuko da kontuan, honako lehentasunarekin:

1. Erandioko Udalean
2. Plaza edo lanpostu bera edo bertsua Erandioko Udalean
3. Plaza edo lanpostu bera edo bertsua beste administrazio publikoetan
4. Plaza edo lanpostu bera edo bertsua enpresa publiko edo pribatuetan
5.  Azkenik, hautapen-prozesuaren amaieran berdinketarik izanez gero, Emaku-

meen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 4.a) atala 
aplikatuko da.

XI. GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

Hautaprobak amaitu ostean, Epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du 
Udalaren iragarki-taulan, proba bakoitzean eskuratutako emaitzekin eta azken emaitza-
rekin.

Ondoren, Epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda eta karrerako funtzionario izenda-
tzeko proposamena bidaliko dio alkateari, horren inguruko ebazpena eman dezan.

Epaimahaiaren ebazpenak lotesleak izango dira Udal Administrazioarentzat. Nola-
nahi ere, azken horrek, hala badagokio, berrikusi egin dezake, ordenamendu juridikoan 
ezarritakoaren arabera.

Epaimahaiak eskumena du egon litezkeen zalantzak argitzeko eta ebazpenak, iriz-
penak eta neurriak hartzeko deialdi honek edo indarrean den legeriak arautzen ez dituen 
aspektuei buruz.

Interesdunek Epaimahaiaren proposamenaren aurkako berraztertze-errekurtsoa aur-
keztu ahal diote organo horri. Horretarako, hilabete bateko epea dute jakinarazpena jaso 
eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 114.1, 123 eta 124. artikuluan zehaztuta-



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
02

5-
(II

-3
24

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, otsailak 06. Osteguna25. zk. 8. orr.

koaren arabera. Horrek ez du kentzen egoki iritzitako beste edozein egintza bideratu 
ahal izatea.

XII. AGIRIAK AURKEZTEA

Proposatutako izangaiek 20 eguneko epea izango dute, Epaimahaiaren proposame-
na argitaratzen den egunetik aurrera, deialdi honen bigarren oinarrian eskatutako gai-
tasunak eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko honako agiri hauek aurkezteko, 
Udaleko Funtzio Publiko eta Giza Baliabideak Sailean:

a)  Espainiar nazionalitatea duten izangaiek NANaren kopia konpultsatua, eta bes-
te estatuetako nazionalitatea duten izangaiek beren nazionalitatea egiaztatzeko 
agiriaren kopia.

b)  I. eranskinean aipatzen den titulu akademikoaren kopia konpultsatua. Oinarrian 
zehazki aipatzen diren ikasketak dituztela alegatzen duten izangaiek horien 
baliokidetasuna aitortzen duen xedapen legala aipatu beharko dute edo, hala 
badagokio, organo eskudunaren ziurtagiria aurkeztu. Titulua atzerrian eskuratu 
bada, titulua eta berau homologatzeko egiaztagiria aurkeztu beharko dira, baita 
zinpeko itzulpena ere, hala badagokio.

c)  Honako hauen zinpeko adierazpena: diziplina-espediente bidez edozein Herri 
Administrazio edo Autonomia Erkidegoko organo konstituzional edo estatuta-
rioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen judizialaren arabera enplegu edo 
kargu publikorako ezgaikuntza erabatekoa edo berezia ez izatea, ezta funtziona-
rioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan-legepekoen kasuan, bereiziak edo 
ezgaituak izan diren lanpostuko antzerako eginkizunak betetzeko.

d)  Honakoen zinpeko adierazpena: lanpostuaz jabetzeko egunean, Administrazio 
Publikoetan soldatapeko lanposturik ez edukitzea, kontuan hartuta abenduaren 
26ko 53/1984 Legeak, Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileen ba-
teraezintasunei buruzkoak, 10. artikuluan ezarritakoa, eta bateraezina den jar-
duera pribaturik ez egitea.

Ezinbesteko kasuetan izan ezik, epe barruan agiriak aurkezten ez dituzten izangaiak 
ezingo dira izendatu, eta beren jarduketa guztiak bertan behera geratuko dira. Nolanahi 
ere, eskaeran faltsukeriak aurkituz gero, horren erantzukizuna izaten jarraituko dute.

Funtzionario publikoek ez dituzte dokumentuen bitartez berriz justifikatu beharko fun-
tzionario postua lortzeko jada egiaztatutako baldintzak eta betekizunak; kasu horretan, 
beren egoera eta zerbitzu-orrietan azaltzen diren inguruabarrak egiaztatzeko ziurtagiria 
soilik aurkeztu beharko dute.

XIII. AZKEN OINARRIA

Deialdi hau, bere oinarriak eta oinarriotatik datozen egintza guztiak aurkara ditza-
kete interesdunek, betiere Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako kasu eta moduetan. 
Oinarri hauen aurka errekurtsoa jartzeko epeak zehazteko garaian, oinarriak Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren eguna hartuko da kontuan.

Nahi izanez gero, oinarri hauen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke ebaz-
pena eman zuen organoari, hilabeteko epean, Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123 eta 124. 
artikuluetan aurreikusitakoa betez, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke 
zuzenean, Administrazio Auzien Bizkaiko Epaitegian, bi hilabeteko epean, Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legearen 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 
8. artikuluarekin zerikusia duena.

Oinarri hauetan aurreikusi ez diren kasuetarako honako lege hauek aplikatuko dira: 
7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena; 781/86 Le-
gegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, Tokiko Araubideari dagokionez indarrean 
diren legezko xedapenen testu bategina onartzen duena; 364/95 Errege Dekretua, mar-
txoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Nagusiko funtzionario zibilen lanpostuak bete 



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
02

5-
(II

-3
24

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, otsailak 06. Osteguna25. zk. 9. orr.

eta funtzionarioak lanean sustatzeko Araudi Orokora onesten duena; 781/86 Legegin-
tzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, Tokiko Araubideari dagokionez indarrean diren 
legezko xedapenen testu bategina onartzen duena; 364/95 Errege Dekretua, martxoa-
ren 10ekoa, Estatuko Administrazio Nagusiko funtzionario zibilen lanpostuak bete eta 
funtzionarioak lanean sustatzeko Araudi Orokora onesten duena; 896/91 Errege Dekre-
tua, ekainaren 7koa, Toki Administrazioko funtzionarioak aukeratzeko oinarrizko arauak 
ezartzen dituena; eta 5/2015 EDL, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutua onesten duena.
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I. ERANSKINA
KARRERAKO FUNTZIONARIO LANPOSTU 1EN DEIALDIA,  

A1 TALDE/AZPITALDEA, TXANDA LIBREA

1. Deialdi honen helburua da pertsona bat hautatzea, karrerako funtzionario gisa, 
Kirol, Aisialdi eta Ohitura Osasuntsuen zuzendari lanpostu baterako (A1 talde/azpitalde-
koa), lehiaketa-oposizio bidez, txanda librean eta Oinarri Orokorretan zehaztutako Udal 
honen lan-eskaintza publikoari dagokiona.

A) Bete beharreko baldintzak
2. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua edo baliokidea edukitzea, 

edota eskuratzeko baldintzetan egotea eskariak aurkezteko epea amaitzeko unean. 
Titulua atzerrian eskuratu bada, titulua eta berau homologatzeko egiaztagiria aurkeztu 
beharko dira, baita zinpeko itzulpena ere, hala badagokio.

B) Hautaketa-prozesua
3. Hautapen-prozesua lehiaketa-oposizio bidez egingo da, deialdi honen VI. oina-

rrian ezarritakoa betez, eta honako ezaugarriak izango ditu:

Lehiaketa-fasea
Fase hau kalifikatzeko, deialdi honen VII. Oinarriko baremoa erabiliko da.

Oposizio-fasea
Deialdiaren VIII. Oinarrian aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta honako ariketa 

hauek izango ditu:

Lehen ariketa
Nahitaezkoa eta baztertzailea izangai guztientzat. Epaimahaiak esandako lan bat 

edo egoera bat gauzatzea, Kirol, Aisialdi eta Ohitura Osasuntsuen zuzendari lanpostuari 
dagokion funtzioekin eta programako gaitegiekin zerikusia duena, izangaien gaitasun 
profesionala azaleratuko duena, ordubetez.

0 eta 10 puntu arteko kalifikazioa emango zaio, eta gutxienez 5 puntu eskuratzen ez 
dituzten izangaiak kanporatuak izango dira.

Bigarren ariketa
Nahitaezkoa eta baztertzailea izangai guztientzat.
Kirol-instalazioen erabiltzaile batek aurkeztutako kexa edo eskaera bati erantzutea, 

idatziz, jarraitu behar duen tramitea eta espedientea amaitzeko modu desberdinak azal-
tzeko.

 0 eta 10 puntu arteko kalifikazioa emango zaio, eta gutxienez 5 puntu eskuratzen ez 
dituzten izangaiak kanporatuak izango dira.

Hirugarren ariketa
Nahitaezkoa eta baztertzailea izangai guztientzat.
Deialdi honekin batera doan programaren I. eta II. blokeko gai bana idatziz garatzea, 

bi orduz.
Bloke bakoitzeko gaia hautatzeko bi pilotatxo aterako dira ausaz, bi gairen inguruan, 

eta izangaiak horietako bat hautatu beharko du.
Izangaiek Epaimahaiaren aurrean irakurriko dute ariketa, saio publikoan.
Gai horien inguruko ezagutzak baloratuko dira.
0 eta 10 puntu arteko kalifikazioa emango zaio, eta gutxienez 5 puntu eskuratzen ez 

dituzten izangaiak kanporatuak izango dira.
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Laugarren ariketa
Nahitaezkoa eta baztertzailea izangai guztientzat, euskararen C2 maila egiaztatzeko 

proba da, bigarren oinarriko e) atalean ezarritakoari jarraituta. Epaimahaiak ez du pun-
tuaziorik emango eta izangaiak gainditu duen ala ez baino ez du adieraziko. Gainditu ez 
dutenak baztertu egingo dira. IVAPek egindako probak gainditzeagatik edo maila hori 
egiaztatuta izateagatik C2 maila egiaztatuta duten izangaiek ez dute proba hau egin 
beharko.

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normali-
zatzeko prozesua arautuko duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43. artikuluaren 
2. atalean eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 97.4 atalean ezarrita-
koari jarraituz, lanpostuetarako hautaketetan eta horiek betetzeko prozesuetan nahitaez 
gainditu beharreko hizkuntza-eskakizuna 4.a denean, lehiakide batek ere egiaztatzen 
ez badu, lanpostu horri 3. hizkuntza-eskakizuna ezarriko zaio, baina deialdi horretako 
lanpostua betetzeko baino ez da izango.

PROGRAMA
I. taldea

1. Espainiako 1978ko Konstituzioa. Estatuko lurralde antolakuntza. Autonomia Er-
kidegoak: VII. Titulua ( 137-158. artikuluak).

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua: I. titulua. Euskal Herriari 
dagozkion konpetentziak ( 10-23 artikuluak). II. titulua Euskal Herriko botereez ( 24-34. 
artikuluak).

3. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: Legearen 
xedea eta printzipioak, udalerria eta gainerako euskal toki-erakundeak, udal-eskume-
nak. I, II eta III. tituluak 1-24 artikuluak).

4. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: Udalerriko 
auzotarren eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak 43-45 artikuluak). Herritarren 
parte-hartzea 67-77 artikuluak).

5. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. 
Udalerriko errolda, Auzokideen eskubideak eta betebeharrak (15-18 artikuluak).

6. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. 
Ondasunak, jarduerak eta zerbitzuak 79-86 artikuluak).

7. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. To-
ki-erakundeen zerbitzura dauden langileak 89-104 artikuluak).

8. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. II. 
titulua. Udalerria (11-19 artikuluak). Biztanle-kopuru handiko udalerriak. X. titulua (121-
137 artikuluak).

9. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkideari buruzkoa: Legearen xedea eta aplikazio-eremu subjektiboa. Interesdunak 
prozeduran ( 1-8 artikuluak) Administrazio Publikoen jarduera (13-28 artikuluak).

10. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzkoa: Denbora. Baldintzak eta epeak (19-33 artikuluak). Egintza ad-
ministratiboak eta egintzek eraginkortasuna (34-52 artikuluak).

11. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzkoa: Xedea eta motak (112-126 artikuluak).

12. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. Xedea 
eta aplikazio-eremua. Xedea eta zertarakoa, aplikazio-eremu subjektiboa 1-3 artikuluak) 
Kanpoan utzitako negozioak eta kontratuak. (4-11 artikuluak).

13. 9/2017 8 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. Kon-
tratuak kalifikatzea (12-24 artikuluak).

14. 9/2017 8 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa: Itu-
nak egiteko askatasuna eta kontratuaren gutxieneko edukia 34-37. artikuluak). Kontra-
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tuko alderdiak: Kontratazio-organoa 61-64. artikuluak). Enpresaburuaren gaitasuna eta 
kaudimena (65-71 artikuluak).

15. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutua onesten duena. Enplegu publikora iristea: Printzipio gidariak, eska-
kizun orokorrak (55, 56 eta 59. artikuluak) eta hautaketa-sistemak ( 61. artikuluak).

16. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutua onesten duena: Funtzionario izaera eskuratzea eta galtzea 60-68. 
artikuluak); funtzionarioen egoera administratiboa Euskal Funtzio Publikoko Legearen 
arabera. V. kapitulua (59-68 artikuluak).

17. Euskararen erabileraren hizkuntza-normalizazioa, hizkuntza ofizialak erabil-
tzeko irizpideak, oinarri hartuta 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arau-
tuko duena (1-18 artikuluak).

18. Enplegu publikoa: 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, En-
plegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duena: Langile motak eta enplegatu 
publikoen eskubideak ( 8-20 artikuluak). Enplegatu publikoen betebeharrak eta jokabi-
de-kodea 52 eta 54. art).

19. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa 
(otsailaren 16ko 3/2012 Legeak aldatua): Zioen azalpena, Atariko titulua eta I. tituluko I. 
kapitulua; IV.

20.  31/1995 Legea, lan-arriskuen prebentziokoa. III. kapitulua. Eskubideak eta be-
tebeharrak 14-29. artikuluak) V. kapitulua, langileen kontsultak eta partaidetza. (33-40 
artikuluak).

21.  Gardentasuna. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio 
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa. Atarikoa. Aplikazio-eremu sub-
jektiboa 1-4 artikuluak); informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 12-22 artikuluak). 
2/2016 Legea, toki-erakundeei buruzkoa. VI. titulua-I. kapitulua (47-61 artikuluak).

22. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra, 2016/679 (EB) Erregelamendua, 
Europako Parlamentuaren Eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa: I. kapitulua-Xe-
dapen Orokorrak, II. kapitulua-Printzipioak, III. kapitulua-Interesdunaren eskubideak.

23. 2018-2022 Erandio Elizateko Udalaren Euskara Plana.

II. multzoa

1. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Administrazio-antola-
kuntza. Kirol-erakundeak

2. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Kirol-lehiaketak. Esko-
la-kirola eta unibertsitate-kirola.

3. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Ikerketa eta kirol tekni-
karien prestakuntza. Kirolariak laguntzea eta babestea.

4. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Kirol-ekipamendu eta 
zerbitzuak.   Kirol-lehiaketetan indarkeriari aurre hartzea. Diziplina-arauak.

5. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Kirol-ikuskatzea eta zi-
gor-arauak.

6. 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Kirol-justizia. Xedapen 
gehigarriak.

7. 7/1989 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, kirol-diziplinari buruzko Arautegia ezartzen 
duena. I. eta II. tituluak.

8. 7/1989 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, kirol-diziplinari buruzko Arautegia ezartzen 
duena. III. Titulua.

9. Kirolaren antolakuntza Espainian. Alderdi orokorrak. Administrazio-antolakuntza.
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10. Kirol indibidualak, taldekoak eta egokituak. Oinarrizko ezaugarriak. Kudeatzeko 
beharrizanak.

11.  Planifikazioa sistema eta antolakuntza-metodo gisa. Kirola planifikatzeko ikus-
pegiak.

12. Prestaketa psikologikoa kirol-ikaskuntzan eta -praktikan. Prestaketa psikologiko-
ko metodoak: Motibatzeko, kontzentratzeko, pentsamenduak eta emozioak kontrolatzeko 
prozesuak. Ikaskuntza-saioetan eta jarduera-fisiko eta kirol-jardueretan aplikatzea.

13. Zuzendaritza estrategikoa kirolaren kudeaketan. Zuzendaritzaren figura ki-
rol-proiektuen kudeaketan.

14. Jarduera fisikoa eta kirol-jarduera haurtzaroan (edo hirugarren haurtzaroan): 
Garapen fisikoa (jarduera fisikora aplikatutako oinarri biologikoak), garapen kognitiboa, 
garapen afektibo-soziala eta garapen motorra (konpetentzia motorraren alderdi kuantita-
tibo eta kualitatiboak). Jarduera fisikoko programak egiteko, gauzatzeko eta kontrolatze-
ko jarraibideak.

15. Kirol-planifikazioa. Kirol-planifikazio estrategikoen prozesuak.
16. Kirola fenomeno sozial gisa. Kirol-praktikako egungo joerak eta kirolaren admi-

nistrazio publikoarekin duten harremanak.
17. Ariketa fisikoa eta kirol-ariketa hirugarren adinean: Garapen fisikoa (jarduera 

fisikora aplikatutako oinarri biologikoak), garapen kognitiboa, garapen afektibo-soziala 
eta garapen motorra (konpetentzia motorraren alderdi kuantitatibo eta kualitatiboak). 
Jarduera fisikoko programak egiteko, gauzatzeko eta kontrolatzeko jarraibideak.

18. Jarduera fisikoa eta aniztasuna: Kontzeptua, ezaugarriak. Integrazio- eta nor-
malizazio-printzipioak. Funtzionamendua, desgaitasuna eta osasunaren nazioarteko 
sailkapena. Kurrikuluma egokitzea gorputz-hezkuntzan: Kontzeptua, motak, maila eta 
aukerak. Esku-hartzeko irizpideak eta parte hartzeko aukerak gorputz-hezkuntza inklusi-
boaren ikuspuntutik.

19. Desgaitasun fisikoa: Kontzeptua eta sailkapena. Desgaitasun fisiko motorraren 
deskribapena eta analisia (arantza bifidoa, garun-paralisia, bizkarrezur-muinaren lesioa, 
anputazioa…). Desgaitasun fisikoa duen pertsonaren hasierako balorazioa. Egokitzape-
nak eta segurtasun-neurriak kirol-jarduerak eta jarduera fisikoan. Kirol egokitu zehatzak.

20. Adimen-desgaitasuna: Kontzeptua eta sailkapena. Adimen-atzerapenaren des-
kribapena eta analisia (Down-sindromea, autismoa...). Adimen-desgaitasuna duen per-
tsonaren hasierako balorazioa. Egokitzapenak eta segurtasun-neurriak kirol-jarduerak 
eta jarduera fisikoan. Kirol egokitu zehatzak.

21. Desgaitasun sentsoriala: Kontzeptua eta sailkapena. Ikusmen- eta entzu-
men-desgaitasunaren deskribapena eta analisia. Desgaitasun sentsoriala duen pertso-
naren hasierako balorazioa. Egokitzapenak eta segurtasun-neurriak kirol-jarduerak eta 
jarduera fisikoan. Kirol egokitu zehatzak.

22.  Konpetentzia motorra: Kontzeptua eta gauzatzeak dakartzan dimentsioak. Gai-
tasun-mailak jarduera fisikoan eta kirol-jardueran, eta konpetentzia motorraren arazoak.

23. Ikaskuntza motorra: Kontzeptua, teoriak eta modeloak. Gaitasun motorrak eta 
kirol-gaitasuna irakasteko eta ikasteko aplikatzea. Mugimendua bereganatzeko faseak 
eta faktoreak, ikasketa motorrean eragina dutenak. Transferentzia.

24. Gaitasun motorra: Kontzeptua, ezaugarriak eta sailkapenak. Gaitasun motorren 
analisia eta irakaskuntzan aplikatzea. Autoeraginkortasunaren pertzepzioa. Gaitasun 
motorrak irakastea eta ikastea gorputz-hezkuntzan: Kontuan hartu beharrekoak.

25. Ataza motorrak: Kontzeptua eta ezaugarriak. Ataza motorren sailkapen-siste-
mak. Ataza motorrak ikasleen gaitasun motorrei egokitzea. Ataza motorren sekuentziak 
sortzea. Kontuan hartu beharrekoak ataza motorrak diseinatu, aurkeztu, gidatu eta amai-
tzeko garaian.

26. Kirol-entrenamendua: Kontzeptua, helburuak eta ezaugarriak. Kirol-entrena-
mendua planifikatzea: Prozesuaren faseak, programazio-motak (epe motzekoa, erdikoa 
eta luzekoa), modeloak eta osagaiak.
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27. Egokitzapen biologikoa: Kontzeptua, ezaugarriak eta motak. Egokitzapenaren 
sindrome orokorra. Organismoa jarduera fisikora egokitzea.

28. Entrenamenduaren karga: Definizioa eta osagaiak (bolumena, intentsitatea, 
iraupena). Kargen banaketa kirol-entrenamendua planifikatzeko denbora-egitura des-
berdinetan. Susperraldia (jarraibideak, baliabideak eta teknikak).

29. Oinarrizko gaitasun fisikoak. Kontzeptua, sailkapenak eta eboluzioa adinean 
gora egin ahala. Kirol-ikaskuntzaren faseen harremana (hastapena, garapena eta hobe-
kuntza) oinarrizko gaitasun fisikoen garapenarekin adinaren arabera.

30. Erresistentzia: Kontzeptua, motak eta zerren mende dagoen. Garatzeko meto-
do eta baliabideak. Atazak diseinatzeko irizpideak eta tratamendua adin-talde desberdi-
netan garatzeko. Entrenamenduan eragina duten ingurumen-faktoreak (altuera, estres 
termikoa, ordu-aldaketa...).

31. Sistema kardiobaskularra eta bere funtzioak. Jarduera fisikora egokitzeko pro-
zesuak eta adierazleak. Entrenamenduaren efektuak. Arrisku-faktoreak. Sistema kardio-
baskularra egoera bereziko entrenamenduetara egokitzea.

32. Arnas-sistema eta bere funtzioa. Jarduera fisikora egokitzeko prozesuak eta 
adierazleak. Biriken gaitasunak eta bolumenak. Aireztatze-erantzuna entrenamenduan. 
Entrenamenduaren efektuak. Arnasketa-sistema egoera bereziko entrenamenduetara 
egokitzea.

33. Indarra: Kontzeptua, motak eta zerren mende dagoen. Garatzeko metodo eta 
baliabideak. Atazak diseinatzeko irizpideak eta tratamendua adin-talde desberdinetan 
indarra garatzeko.

34. Gihar-sistema: egitura eta eginkizunak. Jarduera fisikora egokitzeko prozesuak 
eta adierazleak. Entrenamenduaren efektuak. Hipertrofia eta hiperplasia. Gihar-sistema 
entrenamendura egokitzea.

35. Abiadura: Kontzeptua, motak eta zerren mende dagoen. Garatzeko metodo eta 
baliabideak. Atazak diseinatzeko irizpideak eta tratamendua adin-talde desberdinetan 
abiadura garatzeko.

36. Nerbio-sistema. Nerbio-sistemaren antolaketa. Funtzio-mailak. Nerbio-sistema 
jarduera fisikora egokitzeko prozesuak eta adierazleak. Eboluzio-epe desberdinen ezau-
garri bereziak.

37. Oinarrizko gaitasun fisikoen ebaluazioa. Teknikak, prozedurak, lanabesak eta 
datu-erregistroa. Entrenamendura egokitzeko adierazleen balorazioa. Gazte, heldu, adi-
neko eta desgaitasuna duten pertsonetan aplikatzea: Kontuan hartu beharrekoak eta 
prestakuntza-balioa.

38. Koordinazio-gaitasunak: Kontzeptua eta sailkapena. Koordinazio-gaitasu-
nen tratamendua adin-talde desberdinetan. Atazak diseinatzeko irizpideak, ondoren 
 garatzeko.

39. Kirola kontzeptu eta fenomeno sozial eta kultural gisa. Kirolaren funtzio sozia-
lak. Kirol motak eta sailkapenak. Kirola eta balio sozialak. «Kirol hezitzaile»aren kontzep-
tua: Analisi kritikoa.

40. Kirol-irakaskuntza jarduera hezitzaile gisa: ezaugarriak, baldintzak eta eragi-
leak. Kirol-hezkuntzarako oinarri didaktikoak. Irakaslearen rola jarrera eta balioak esku-
ratzeko eta garatzeko prozesuan.

41. Kirol indibidualak. Alderdi tekniko, taktiko eta araudiei buruzko oinarrizko ezauga-
rriak. Esku-hartze pedagogikoko modeloak. Egikaritza tekniko-taktikoko maila ebaluatzea.

42. Baloizko kirol kolektiboak. Alderdi tekniko, taktiko eta araudiei buruzko oinarriz-
ko ezaugarriak. Esku-hartze pedagogikoko modeloak. Egikaritza tekniko-taktikoko maila 
ebaluatzea.

43. Aurkari-kirolak. Alderdi tekniko, taktiko eta araudiei buruzko oinarrizko ezauga-
rriak. Esku-hartze pedagogikoko modeloak. Egikaritza tekniko-taktikoko maila ebaluatzea.
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44. Jolas motorra antolatutako jarduera fisiko gisa hezkuntzan eta aisialdian. Jo-
las-jarduera baliabide didaktiko gisa. Aldatutako jolasak. Herri-jolasen eta jolas tradizio-
nalen balioa hezkuntzan eta kulturan.

45. Euskarri musikaldun jarduera fisikoak. Ezaugarriak. Musika mugimendua bal-
dintzatzeko eta errazteko elementu gisa. Joera berriak.

46. Jarduera fisikoak eta kirol-jarduerak naturan: Ezaugarriak, motak eta baliabi-
deak. Naturan jarduera fisikoak antolatzea: Kontuan hartu beharrekoak. Jarduera fisi-
koak naturan eta gorputz-hezkuntzan. Kontuan hartu beharrekoak arriskuen kontrolean 
eta jarduerek ingurumenean izan dezaketen eraginean.

47. Orientazioan oinarritutako jarduera fisikoak: Motak, ezaugarriak eta baliabi-
deak. Orientazioa gorputz-hezkuntzako eskoletan. Antolakuntza, planifikazioa eta pre-
bentzio-kontuak.

48. Ibilbideak naturan (oinez eta bizikletan): Ezaugarriak, motak eta baliabideak. 
Ibilbideak naturan gorputz-hezkuntzako eskoletan. Antolakuntza, planifikazioa eta pre-
bentzio-kontuak.

49. Naturan egindako jarduera fisikoak ebaluatzea: Ikuspegiak, prozedurak eta mo-
deloak. Naturan egindako jarduera fisikoak ebaluatzeko teknikak eta tresnak. Naturan 
egindako jarduera fisikoak ebaluatzea gorputz-hezkuntzan.

50. Nutrizioa eta jarduera fisikoa. Balantze energetikoa: energia-gastua eta –ekar-
pena. Dieta orekatua: dietaren alderdi kuantitatibo eta kualitatiboak. Elikadura eta hidra-
tazioa ariketa fisikoari lotuta (aurretik, bitartean eta ondoren). Laguntza ergonutrizionalak 
(osagarriak, metabolismo-bitartekariak…).

51. Jarduera fisikoa egiteko prebentzio-kontuak. Kirol-jardueran eta jarduera fisi-
koan gehien ematen diren lesioak eta lehen sorospena. Lesioak prebenitzea eta lehen 
sorospena gorputz-hezkuntzako eskoletan ikasteko eduki gisa.

52. Bizitza-arriskuak kirol-jardueran eta jarduera fisikoan eta larrialdiko ekintzak: Bi-
zi-euskarriko, laguntza psikologikoko eta ingurumena kontrolatzeko oinarrizko teknikak.

53. Gorputz-jarrera eta patologiak. Jarrera-higienea kirol-jardueran eta jarduera fi-
sikoan: jarrera zuzentzeko oinarrizko jarraibideak eta gomendatzen ez diren ariketak. 
Jarrera baloratzea.

54. Osasunari kalte egiten dioten ohiturak (tabakoa, alkohola, drogak, atseden-falta 
eta dieta desorekatuak): kausa eta efektu nagusiak. Dopina kirolean eta osasunean era-
giten dituen kalteak. Osasunarentzat kaltegarri diren ohitura eta praktikak prebenitzeko 
ekintzak eskolaren testuinguruan.

55. Heziketa zuzenean oinarritutako irakaskuntza eta ikaskuntza. Erabilera helbu-
ru, eduki, ikasketa-ataza eta ikasleen ezaugarrien arabera. Irakasleen eta ikasleen rola. 
Irakaskuntza-metodo hau egoki erabiltzeko jarraibideak.

56. Norbanakoa, parte-hartzea, sozializazioa eta sormenari laguntzen dioten ira-
kaskuntza-estiloak. Irakaskuntzaren esanahia eta funtzionalitatea gorputz-hezkuntzan. 
Irakaskuntza autonomoa eta kooperatiboa gorputz-hezkuntzan.

57. Berrikuntza gorputz-hezkuntzan: kontzeptua eta arreta-gunean hezkuntza-be-
rrikuntzan. Berrikuntza eta kalitatea gorputz-hezkuntza irakastean. Gorputz-hezkuntza-
ren kalitate-mailak: proposamen nazionalak eta nazioartekoak. Proposamen berritzai-
leen kalitatea ebaluatzeko irizpideak.

58. Ikerkuntza gorputz-hezkuntzan: ikerkuntzaren paradigma kuantitatibo eta kuali-
tatiboak. Ikerkuntza-lerro nagusiak gorputz-hezkuntzan. Ikerkuntza-ekintza gorputz-hez-
kuntzan.

59. Gorputz-hezkuntzako saioa antolatzea eta kudeatzea: egitura eta modeloak. 
Beroketa eta baretzea gorputz-hezkuntzako eskoletan: funtzioak, aukera didaktikoak. 
Denboraren banaketa eta aprobetxamendua. Espazioak hautatzea eta egokitzea. Balia-
bide materialak hautatzea eta erabiltzea.
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60. Gorputz-hezkuntzako saioa: irakaskuntza-prozesua ebaluatzea. Irakaskuntza 
ebaluatzeko prozedurak eta tresnak. Jarduera kontrolatzea eta irakasleak erabakiak 
hartzea.

61. Gorputz-hezkuntza eta generoa: jarraibide kulturalen eboluzioa generoaren eta 
jarduera fisikoaren arabera. Gorputz-hezkuntza, generoa eta aukera-berdintasuneko 
edukiak. Espazioen erabilera eta generoa. Hezkuntzakidetasun-estrategiak eskolako 
gorputz-hezkuntzan.

62. Kultura-aniztasuna eta gorputz-hezkuntza. Kultura-, arraza-, hizkuntza- eta 
erlijio-desberdintasunak eta gorputz-hezkuntza irakasteko duten eragina. Kulturarteko-
tasuna eta elkarrizketara eta berdintasunera bideratutako esku-hartze estrategiak gor-
putz-hezkuntza irakastean.

63. Jarduera fisikoa eta bizitza-estilo aktibo eta osasungarria sustatzeko programak 
eskoletan: esparru kontzeptualak, proposamenak, ekintzak eta organo arduradunak. 
Komunikazioa, informazioa eta prestakuntza hezkuntza-komunitateak parte hartzeko 
dituen aukeren eta programen inguruan. Gorputz-hezkuntza jarduera fisikoko programe-
tan ikasleen parte-hartzea dinamizatzeko: estrategiak eta ekintzak.

64. Garapen profesionala eta autoprestakuntza: irakaskuntza-karreraren etapak 
eta prestakuntza-beharrizanak. Gorputz-hezkuntzako irakasle «onen» ezaugarriak: ira-
kasleen kalitatea ikertzeko zantzuak. Konpetentzia profesionalak: zer jakin, zer egiten 
jakin eta jarrera hezkuntza-erronken aurrean. Gorputz-hezkuntzako irakaslea eta pres-
takuntza-prozesuan liderra izateko gaitasuna eskoletan.

65. Kirol- eta jolas-ekitaldiak antolatzea eta kudeatzea. Antolakuntza-egitura: lehiake-
ta-sistema, araudia, giza baliabideak, protokolo-egintzak, dokumentazioa eta zabaltzea.

66. Antolaketa eta kudeaketa jarduera fisikoari eta goi-mailako errendimenduari 
aplikatuta: ekintzailetza eta enpresa-ekimena, enpresen antolakuntza eta kudeaketa.

67. Prebentzioa eta segurtasuna kirol-instalazioetan. Araudi aplikagarria. Lan-arris-
kuen ebaluazioa (erantzukizun zibila). Emergentzia-plana (ebakuazio-protokoloak).
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