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Aurrekariak 
 
1. Erakunde honetan, irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko, hezitzaile titulua 

duten maisu-maistrek Haurreskolak Partzuergoaren menpe dauden haur 
eskoletan eta udaleko haur eskoletan egiaztatzen duten aurreko esperientzia ez 
baloratzea zalantzan jarri duten zenbait kexa jaso dira eta, ondorioz, baloratu 
dugu hezkuntza arduradunei jarduteko modu hori berraztertzeko aukera 
mahaigaineratzearen egokitasuna. 

 
2. Hezkuntzako arduradunek erakunde honek egin duen errekerimenduari arreta 

eskaini diote eta irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko hezitzaile titulua 
duten maisu-maistrek Haurreskolak Partzuergoaren menpe dauden haur 
eskoletan eta udaleko haur eskoletan egiaztatzen duten aurreko esperientzia 
baloratzeko aukera aztertu dute. Dena den, amaieran nahi hori onartzearen 
bideragarritasuna ukatu egin dute ondoren jaso ditugun argudioak baliatuz. 

 
 

Gogoetak 
 
1. Euren iritzia azaltzeko, hezkuntzako arduradunek otsailaren 23ko 

276/2007 Errege Dekretuaren idazketara jo dute. Dekretu horrek hezkuntzako 
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen duen irakasleen kidegoetara 
sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko araudia onartzen du eta 
aipatutako legearen hamazazpigarren xedapen iragankorrak aipatzen duen 
sartzeko araubide iragankorra arautzen du. Xedapen horren oinarrizko izaera 
dela-eta, EAEko hezkuntza administrazioarentzat ere derrigorrezkoa da 
betetzea. 

 
Xedapenak, hezkuntzako kidegoetan sartzeko merezimenduek bete behar 
dituzten espezifikazioak zehazteari dagokionez, ezarri du aurreko irakaskuntzako 
esperientzia honako irizpideak aintzat hartuta baloratu beharko dela: 

 
"1.1. lzangaiak zer kidego nahi duen, kidego horretako espezialitateetako 

irakaskuntzan ikastetxe publikoetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 

0,700. 
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"1.2. lzangaiak nahi duen kidegoaz bestelakoetako espezialitateetako 

irakaskuntzan ikastetxe publikoetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 

0,350. 

1.3. Izangaiak aukeratutako kidegoaren maila akademiko bereko 

irakaskuntza arautuei dagozkien espezialitateetako irakaskuntzan bestelako 

ikastetxeetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 0,150 ". 

1.4. Izangaiak aukeratutako kidegoak ematen duen hezkuntza-mailaz 

besteko irakaskuntza arautuei dagozkien espezialitateetako irakaskuntzan 

bestelako ikastetxeetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 0,1” 

 

Aurreko xedapenen ondorioz, hezkuntzako arduradunek, 1.1. eta 1.2. atalei 
dagokienez, alde batetik zera uste dute: 

 
“barematu beharreko zerbitzuak aukeratzen den irakaskuntza-kidegoko 

espezialitateetan edo beste irakaskuntza-kidegoetako espezialitateetan 

emandako zerbitzuak izan behar direla adierazi behar da. Horrek zerbitzuak 

maisu/maistra gisa, Maisu-Maistren Kidegoko espezialitateen kasuan, edo 

irakasle gisa, unibertsitateaz kanpoko gainontzeko irakaskuntza-kidegoen 

kasuan, eman behar izatea dakar eta horrela egiaztatuta geratuko da 

deitutako aukeratze-prozesuaren merezimenduak barematzeko erakusten 

den dokumentazioan.” 

 
Bestetik, hauxe azpimarratu dute: 

 
“1.3. eta 1.4. atalek 1.1. eta 1.2 atalak publikoa ez zen irakaskuntza-

eremura mugitzea dakarte, ikastetxe pribatuen eremuan mugitzen baikara, 

batez ere, 1.3. eta 1.4. ataletan, baina ataletan, baina atal batzuetan (1.1. 

eta 1.2.) eta beste batzuetan (1.3 eta 1.4.) baloratzen diren irakaskuntza-

esperientzia motak bat datozela ulertuta.”   

 
Hori guztia dela eta, zera ondorioztatu dute: 

 

“Hala ere, Haurreskolak Patzuergoan hezitzailearen kategoriarekin ematen 

dira zerbitzuak eta kategoria hori ez da aipatutako aukeratze-prozesuan 

zenbatzen dena bezalakoa; izan ere, Maisu-Maistraren titulua eta Haur 

Hezkuntzako Goi Teknikariaren titulua dutenek eman ahal dituzte zerbitzuak 

hezitzaile gisa.” 

 
 
2. Egia esan, baremo horren idazketak oinarrizko izaera du eta, beraz, EAEko 

hezkuntza administrazioak halabeharrez bete behar du. Horren arabera, 
baremoaren 1.1. eta 1.2. atalen interpretazioa hezkuntzako arduradunek 
adierazitakoa besterik ezin da izan. Hala, zentro publikoetan egiaztatutako 
esperientzia baloratzeari dagokionez, bi atalen idazketak aukera bakarra ematen 
du: irakaskuntzako kidego eta espezialitate jakin batean langile edo bitarteko 
funtzionario gisa egiaztatzen den aurreko esperientzia soilik kontuan hartzea. 
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Baremo beraren 1.3. eta 1.4. atalei dagokienez, hezkuntzako arduradunek 
hausnartu dute, modu korrelatiboan, eremu publikoan (zentro publikoetan) 
izandako aurreko esperientziaren antzerako balorazioa eremu pribatura 
eramateko aukera  

 
Hasteko, proposatu den planteamendu hori zentzuzkoa izan daiteke. Hala ere, 
gure ikuspuntuaren arabera, ez du kontuan hartzen gure autonomia erkidegoan 
haur hezkuntzako hezkuntza etaparen eskaintza nola eratu den. 

 
Dakizun moduan, EAEko haur hezkuntzako eskaintza publikoaren zati handi bat 
udal haur eskolen eta Haurreskolak Partzuergoaren menpe dauden beste eskola 
batzuen esku dago. Eskaintza hori Hezkuntza Sailaren menpe dauden beste 
hezkuntza zentro batzuek programatzen dutenarekin osatzen da. 
 
Lehen aurreratu dugun moduan, oinarrizko izaera duen baremoaren gaur egungo 
idazketaren ondorioz, udal haur eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoaren 
menpe dauden eskoletan hezitzaile gisa egiaztatutako esperientzia ez da 
baremoaren 1.1. eta 1.2. ataletan sartzen; izan ere, hitz lauz, eskola horiek ez 
daudenez hezkuntza administrazioek eratutako eta mantendutako zentroen sare 
publikoaren barruan, esperientzia hori ez da hezkuntza kidego batean bitarteko 
funtzionario gisa lan egin duten pertsonek daukaten esperientziarekin parekatu. 

 
Hori bai, kontuan hartu behar da haur hezkuntzako etapa horren hezkuntzako 
araudiak (hezkuntzaren gaineko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa) argi 
utzi duela hezkuntzako asmo garbia duen etapa dela eta haur hezkuntzako 
lehenengo zikloko haurren hezkuntza-arreta zuzena haur hezkuntzako 
espezialitateko maisu-maistra titulua edo baliokidea den graduko titulua 
daukaten profesionalen esku egongo dela. 

 
Gure ikuspegiaren arabera, laburtu berri dugun araudi horrek, EAEren eremuan 
egindako araudiaren garapenarekin bat datorrenak, zera eragiten du: udal haur 
eskoletan edo Haurreskolak Partzuergoaren menpe dauden haur eskoletan 
hezitzaile gisa egiaztatutako esperientzia (betiere, hautagaiak maisu-maistra 
titulazio hori oinarritzat hartuta kontratatu badira) gaineratuko da eta baloratu 
ahal izango da behintzat beste zentro batzuetan hautatu daitekeen kidegoan 
ematen den hezkuntza maila berean edo beste hezkuntza maila batean 
araututako irakaskuntzei dagozkien espezialitateetan irakaskuntzako 
esperientzia gisa. Are gehiago esperientzia hori Hezkuntza Sailaren menpe 
dauden zentro publikoetan programatutako haur hezkuntzako eskaintzarekin bat 
datorren irakaskuntzan esperientzia duten langileek egiaztatzen dutenean 
baloratzen dela kontuan hartuta. 

 
Hortaz, erakunde honek gai honetan izan duen esku-hartzeari amaiera ematea 
erabaki du ebazpen hau emanez, jarraian azaltzen den ondorioan laburbiltzen dena. 
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Ondorioa 

 
Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko hurrengo deialdiei begira, Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak berriro aztertu behar du Haurreskolak 
Partzuergoaren menpe dauden haur eskoletan eta udaleko haur eskoletan 
maisu-maistra tituludunek egiaztatzen duten aurreko esperientzia baloratzeko 
aukera. 

 
 


