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Arartekoaren 2016S-1281-14 Ebazpena, 2016ko apirilaren 5ekoa. Horren bidez, 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari iradokitzen zaio berriz aztertu 

ditzala Euskal Autonomia Erkidegoko itundutako ikastetxe publiko eta pribatuetan 

erdi edo goi mailako heziketa zikloan ikasleak onartzeko jarraibideak 

(1281/2014/QC kexa espedientea). 

 

Aurrekariak 

 

1. Erakunde honetan (…)ren gurasoen kexa-idazki bat jaso zen, semea hezkuntza 

premia berezietako ikaslea izanik ez duelako aitorturik % 33ko edo hortik 

gorako ezintasun mailarik. 

 

Kexa aurkezterakoan zuten kezka behinena (…) onartua izatea zen, 2014-

2015eko ikasturtean erdi mailako lanbide-heziketako ziklo bat egin zezan, eta 

onartu egin zuten. Dena dela, interesdunek hezkuntza-administrazioaren 

jarrerarekin zuten nahigabea adierazten zuten, zeren hainbat eskaera eginak 

zizkioten Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari lanbide-heziketako 

zentroetan ikasleak onartzeko prozesuaren hainbat alderdi berriz azter zitzala 

eskatuz, baina ez zuten erantzunik jaso. 

 

Beste alderdi batzuen artean, batetik, bigarren eta hirugarren aukeretarako 

ikasketa-espedientearen batez besteko notak duen lehentasunezko onarpen-

irizpidea praktikan aplikatzeari buruzkoa zegoen, eta, bestetik, semea bezala 

% 33ko ezintasuna aitortu gabe izan arren ikasketekin jarraitzeko laguntza 

beharrean diren ikasleentzat eskolan jarraitzeko diskriminazio positiboko 

neurriak ezartzeko aukerari buruzkoa. 

 

2. Kexa izapidetzera onartu eta gero, hainbat alditan zuzendu gara Hezkuntza, 

Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko arduradunengana kontu horietaz jakiteko. 

 

Garbiago izate aldera, lehen-lehenik, bigarren eta hirugarren aukerei ematen 

zaien tratamenduari buruz egindako jardunbideak azalduko ditugu, hurrenkera 

kronologikoan, eta, ondoren eta hurrenkera berari jarraituz, mota horretako 

ikasleak ikasten jarraitzera bultzatzeko har daitezkeen neurriak hartzeko burutu 

diren jarduerak. 

 

 

2.1. Bigarren eta hirugarren aukeren tratamendua 

 

2.1.1. Gai honetaz lehen aldiz gure interesa erakutsi eta gero, hezkuntza-

arduradunek idazki bat bidali zuten erakunde honetara horri erantzunez, eta 

hau azaltzen zuten: 
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“Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako onartze-prozesuan plazak esleitzeko 

urtero ezartzen da prozesu hori erregulatzeko araudi bat. 

Araudi hori indarrean dauden goragoko beste araudi batzuen pean dago. 

Araudiaren arabera, batez besteko nota ez da heziketa-zikloetan eskainitako plazak 

esleitzeko ezarritako lehentasunezko irizpide bakarra. (…) badira kontuan hartzeko 

beste irizpide batzuk, hala aukeratutako ikastetxea, nola aukeratutako hizkuntza-

eredua. Era horretan erantzuna eman zaie Lanbide Heziketara jotzen duten 

ikasleen denetariko eskaerei. 

Horregatik guztiagatik, ene iritzira onartze-prozesua era egokian aplikatzen ari da”. 

 

2.1.2. Lehen erantzun hori jasotakoan erakunde honek beharrezkoa ikusi 

zuen berriz ere hezkuntza-arduradunen laguntza, eta beste idazki bat bidali 

zien honako zehaztapen hauekin: 

 

“…erakunde honek jaso zuen erantzunean Administrazioak (…) esaten du 

onartze-prozedura egoki aplikatzen dela eta azaltzen du argiro zeintzuk diren 

askotariko aukerak interesa duten pertsonek lanbide-heziketako ikasketak 

egiteko. Bide batez, aipatzen du batez besteko nota ez dela lehentasun-irizpide 

bakarra lekua esleitzeko orduan. 

 

2014-2015 ikasturtean lanbide-heziketako ikasleak onartzeko eta 

matrikulatzeko berariazko jarraibideak aztertu ditugu eta egiaztatu dugu, hain 

zuzen ere, jarraibide horien arabera, hiru aukera eskatu ahal izango direla, 

lehentasun-hurrenkeran jarrita eta honako hauek zehaztuta: ikastetxea, zikloa, 

hizkuntza-eredua eta txanda. 

 

Halaber, egiaztatu dugu jarraibideetan lehentasun-irizpide bat baino gehiago 

aipatzen dela, hala ere, aztertzen ari garen kexari begira (erdi-mailako zikloetan 

zuzenean sartzea), lehentasun-irizpide bakarra ikasketa-espedienteko batez 

besteko notarena da. Horrek argitzen du kexagileen uzia, bigarren eta 

hirugarren eskaeretan zehaztutako lekuak esleitzeari dagokionez. 

 

Aurreko eskabidean aipatu bezala, interesdunen arabera, bigarren eta 

hirugarren eskaeretan zehaztutako lekuak esleitzeko orduan, benetan ez dago 

ikasketa-espedienteko batez besteko notaren lehentasun-irizpidearen araberako 

lehiarik. Izan ere, puntu gutxiago duten hautagai bati lekua esleitzea gerta 

daiteke, eskaeran aukera hori lehenengoa bezala jarri baldin badu. Kexagileen 

ustez, EAEko hezkuntza-arloan aplikatzen diren beste onartze-prozesu 

batzuekin konparatzen bada, adibidez, EHUk urtero antolatzen duenarekin, ikus 

daiteke badela posible –oso konplexua izan arren– prozesua modu 

mekanizatuan kudeatzea, eta horrela, interesdun guztiek aukera berdinak 

izango dituztela bermatzea”. 

 

2.1.3. Bigarren eskaera horri erantzunez, hezkuntza-arduradunek 

honako hau azaldu diote erakunde honi: 

 

“2015/2016 ikasturtean aldaketa esanguratsua sartuko da aginduan, ikastetxe 

publiko eta itunduko ikastetxe pribatuetako erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-

zikloetan ikasleak onartzeko eta matrikulatzeko prozedura bideratzeko jarraibide 



 
 

 

3 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

espezifikoetan hain zuzen. Aginduko 111. eranskinean, bigarren orrian, testu ha u 

erantsiko da: "Erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetan onartua izateko, 

gehienez ere, hiru eskabide ezberdin aurkeztu ahal izango dira, lehentasunezko 

hurrenkeran adierazita. Eskabide bakoitzean adieraziko dira ikastetxea, zikloaren 

izena, txanda (goizekoa, arratsaldekoa edo gauekoa) eskaintza egiten den 

hizkuntza ereduarekiko lehentasun-ordena, eta behinik be hin, horietako bat 

adierazi behar da". 

 

Beste aldetik, honako hau ere azaldu dute: 

 

“…kontsulta bat egingo da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lege-

aholkularitzan onartzeko prozedura aldatzeko aukerez, kontuan izanik 

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Legeak aldaketak 

aurreikusi dituela onartzeko prozesuetan, eta aipatutako araudiak eragina izango 

duela EAEn ezartzen denean”. 

 

Baina, berriz ere, hezkuntza-arduradunek saihestu egin dute kexaren 

sustatzaileek azaleratu duten gaiaren muina aztertzea. 

 

 

2.2. Diskriminazio positiboko neurriak 

 

2.2.1. Bigarren gaiari buruzko lehen erantzun batean, hezkuntza-

arduradunek hau jakinarazi zioten erakunde honi: 

 

“Beste alde batetik, proposatutako eskaintza  hezkuntza-premia bereziak dituzten 

ikasleen beharretara egokitzen ez delako kexari buruz, honako hau adierazi behar 

da: onartze-prozesuak kontuan hartzen du desgaitasuna duten pertsonentzako 

plaza gordetzea. Horretaz gain, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 

baliabide bereziak esleitzen ditu desgaitasunen mota bat daukaten pertsonentzat, 

entzumen-urritasuna dutenentzat kasu. 

 

Lanbide Heziketa egin eta lortutako tituluek ikasleen gaitasun profesionalak 

bermatzen dituzte, eta hori tituluetan ezarritako curriculum-diseinuen baldintzak 

betetzetik dator. Irakaskuntza hauek eskaintzen dituzten ikastetxeek ikasleen 

ezaugarriak gogoan hartu eta artatzen dituzte, eta irakasleek ahalik eta malguen 

jokatzen dute gizabanakoen egoerak kontuan izanik guztion integrazioa lortzeko 

asmoz. 

 

Halakoxeak dira lanbide heziketan abian jartzen diren neurri konpentsatzaileak 

banakako arreta eskaintzeko eta profesional bihurtzeko bidean pentsatuak, betiere 

indarrean dagoen araudiaren eskakizunen barne”. 

 

2.2.2. Informazio hori izan eta, lanbide-heziketako ikasleak onartzeko eta 

matrikulatzeko prozedurari buruzko berariazko jarraibideetan agertzen den 

plaza-erreserba, egitez, % 33ko edo hortik gorako ezintasuna duten 

ikasleentzat zuzenduta dagoela aitortu eta horri buruz bat etorri ondoren, 
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erakunde honetatik berriro hezkuntza-arduradunen laguntza eskatu genuen 

hezkuntza premia bereziak dituen ikasleei eskaini daitezkeen 

tratamenduaren gainean sakontzeko xedez. Ildo horretan, galdetu egin 

genien jarraibide orokorretan berariaz aurreikusia den beste neurri batek 

praktikan izan zezakeen eraginkortasuna, alegia hezkuntza premia bereziak 

dituen ikasleen banaketa orekatua lortzeko asmoz plaza-erreserba egiteko 

aukera, hezkuntza sisteman horien integrazioa bultzatze aldera, neurri hori 

Hezkuntzaren Lege Organikoaren 87.2. artikuluak xedatutakoa 

emendatzera baitator. 

 

2.2.3. Hezkuntza-arduradunak, ordea, ondorio honetara mugatu dira 

bigarren erantzunean: 

 

“Desgaitu edo mendeko izaera aitortuta ez daukaten ikasleentzako konpentsazio-

neurriei dagokienez, baldin eta ikasten jarraitzeko laguntza behar badute, hauxe 

adierazi behar dut: Lanbide Heziketan ez daude aurreikusita egokitzapenak edo 

konpentsazio-neurriak aurretiko hezkuntza-etapetan curriculuma egokitu zaien 

ikasleentzat. lkasleei arreta berezia egingo zaie arrazoi hauek tartean izanik: 

prestakuntzaren garapena ziurtatzea, edukiaren konplexutasuna, ekipamendu 

espezifikoen erabilera eta bestelako arrazoi batzuk”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Bigarren eta hirugarren aukeren tratamendua 

 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko arduradunek, kexaren 

izapidetzan burututako jardueretan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Sailburuaren 2015eko martxoaren 6ko Agindua erakutsi nahi izan dute bigarren 

eta hirugarren aukeren tratamenduaren gainean aurrerapen nabarmena burutu 

balitz bezala. Agindu horretan, 2015-2016 ikasturterako Euskal Autonomia 

Erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatu itunduek Batxilergoko eta Erdi eta Goi 

Mailako Heziketa-zikloetako ikasleentzat eskaerak aurkezteko eta onartzeko 

epeen egutegi orokorra ezartzen da, eta baita maila horietako ikasketa ofizialak 

ematen dituzten zentro guztietan matrikulatzeko ere.  

 

Horren haritik, hauxe nabarmendu nahi izan dute agindu honen bitartez: 

“Pertsona bakoitzak eskaera bakarra egin dezake eta lehen aukera moduan 

hautatutako ikastetxean egin beharko du. Aukera izango da eskaera horretan 

beste ikastetxe batzuen eskaera egiteko, lehentasunezko ordena bati jarraituz. 

Interesatua lehen postuan aukeratu duen ikastetxean onartua ez bada 

erreparatuko zaie gainerako eskaerei”. Gainera, honako hau adierazi dute: “Erdi- 

eta goi-mailako Heziketa Zikloetan onartzea eskatzeko, hiru aukera eskatu ahal 

izango dira, lehentasunen arabera jarrita. Eskaera bakoitzean zehaztu behar dira 

eskatutako ikastetxea, zikloaren izena, txanda (egunekoa, arratsaldekoa edo 
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gauekoa), eta lehentasun-ordena eskaintzen diren hizkuntza-ereduetatik 

(gutxienez bat aukeratu behar da)”. 

 

Baina, egiaz, hor aurreikusia denak ez du alderik dagoeneko 2014ko 

martxoaren 7an jasotzen zenarekin, hain zuzen (…)rek (…) ikasle gisa onartua 

izateko eskaera egin zuen garaiko ikasturtearekin. Agindu hartan beste hau ere 

ezarri zen: “pertsona bakoitzak eskaera bakarra egin dezake eta lehen aukera 

moduan hautatutako ikastetxean egin beharko du. Aukera izango da eskaera 

horretan beste ikastetxe batzuen eskaera egiteko, lehentasunezkok ordena bati 

jarraituz. Interesatua lehen postuan aukeratu duen ikastetxean onartua ez bada 

erreparatuko zaie gainerako eskaerei”, eta gainera: “Hezkuntza Zikloetan 

onartzea eskatzeko, hiru aukera eskatu ahal izango dira, lehentasunen arabera 

jarrita. Eskatutako ikastetxea, zikloaren izena, hizkuntza-eredua (A, D edo hiru 

hizkuntzakoa) eta txanda (egunekoa edo gauekoa) zehaztu behar dira eskaera 

bakoitzean”. (bigarren jarraibidea). 

 

Bestetik, adierazi beharra dago ez dugula ulertu sailak lege aholkularitzari 

kontsulta aurkezteko asmoaz egin digun ohartarazpena. Gure ustez, kontsulta 

horrek ez luke batere aldatuko kexa sustatzen duten interesdunek planteatzen 

duten proposamena, zeren horien nahia, azken batean, sailak berriz aztertzea 

da ikasleak onartzeko prozesua kudeatzean bigarren eta hirugarren aukerei 

eman ohi zaien tratamendua. 

 

Izan ere, esku-hartzeetako batean azaltzen genuen interesdun horiek 

planteatzen duten kexa zeri buruz ari den: bigarren edo hirugarren eskaerak edo 

aukerak esleitzerakoan ez da gauzatzen benetako konkurrentziarik ikasketa-

espedientearen batez besteko notaren lehentasunezko irizpideari jarraituta 

(esaten genuen moduan, hori da erdi mailako zikloetara zuzenean sartzeko 

aplikatzen den irizpide bakarra), zeren puntuazio baxuagoa duten beste ikasleek 

eskaera horiek berak onartuta ikusi ditzakete baldin lehen aukera gisa azaldu 

badute. Beste era batera esanda, onarpen prozesua kudeatzeko modu horretan 

ikasketa-espedientean nota baxuagoa duten ikasleak, ikastetxea lehen aukera 

bezala jartzen badute, nota altuagoa dutenen aurretik onartzen dira, baldin 

azken hauek bigarren edo hirugarren aukera gisa eskatu badute. 

 

Interesdunek, gainera, EAEko hezkuntza esparruan dauden beste onarpen-

prozesu batzuen adibideak azaltzen dituzte, proposatzen dutena bideragarria 

dela erakusteko, adibidez EHU/UPV Euskal Herriko Unibertsitatean urtero egiten 

dena. Azaltzen dutenaren arabera, horietan aurkeztutako interesdun guztientzat 

konkurrentzia aukera berdin-berdinak bermatzen dituen prozesuaren kudeaketa 

mekanizatua ziurtatu daiteke, nahiz eta prozesu konplexua izan.  
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Baina, diogun moduan, hezkuntza-arduradunek ez dute, antza, interesdun 

horiek proposatzen dutenaren benetako garrantzia ulertu, eta arrazoizko 

erantzun bat jaso gabe jarraitzen dute. 

 

 

2. Diskriminazio positiboko neurriak 

 

Kontu honi buruzko lehen oharpen gisa, garrantzitsua iruditzen zaigu 

azpimarratzea interesdunek kexa aurkeztean ez zutela inolako nahigaberik 

azaltzeko asmorik beharrezko laguntzarik ez izateagatik, lanbide-heziketako 

ikasketa mota horietan ere bermaturik daude-eta EAEko eremuan ezarrita den 

antolamenduari esker. 

 

Halaber, garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea interesdunak badakitela 

indarrean den lanbide-heziketako araudiak soilik % 33ko edo hortik gorako 

ezintasuna aitorturik dutenen ikasleentzat duela plaza gordetzeko aukera. 

 

Hau orain, erreparatu behar da ezen lanbide-heziketako ikasketa horietan urtero 

ikasleen onarpenerako eta matrikulaziorako berariazko jarraibideak onartzen 

dituen aginduei ematen zaion idazketaren ondorioa dela horren eskakizun 

zehatza. Heziketa eskaintza aditzera ematean, honako agindu hauek joan dira 

jasotzen: “(Horri dagokionez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuaren 2015eko martxoaren 6ko agindua kontsulta daiteke, egungo 

2015-2016 ikasturterako argitaratu den azkena). 

 

Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuak, hezkuntza-sistemako lanbide-

heziketaren antolamendu orokorra zehazten duenak, bere bidarren xedapen 

gehigarrian ezartzen du ezintasuna duten ikasleentzako lanbide-heziketako 

ikasketetan erreserbatuko diren plazak ezingo direla eskainitako plaza guztien 

% 5 baino gutxiago izan, eta, egitez, Hezkuntzaren Lege Organikoaren 

75.2. artikuluan jasotakoa (LOMCEk ez dio eragin) errepikatu besterik ez du 

egiten. Artikulu horrek ezarri izan du honako hau, hezkuntza-premia berezia 

duten ikasleen gizarteratzeari eta lan munduan txertatzeari buruz ari denean: 

"hezkuntza-administrazioek plaza batzuk gordeko dituzte lanbide-heziketako 

ikasketetan ezintasuna duten ikasleentzat”.  

 

Jakina denez, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak, 

ezintasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege 

Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, aurreko legedi guztia batu izan 

du, erreferentzia nagusi gisa NBE Nazio Batuen Batzar Orokorrak 2006ko 

abenduaren 13an onartu zuen ezintasuna duten pertsonen eskubideen 

Nazioarteko Konbentzioa hartuta. Konbentzio horretan ezintasuna duten 

pertsonen eskubideen ikuspegi batek jaso zuen aitormena, hain zuzen ere 
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ezintasuna duten pertsonak eskubideen titular diren subjektutzat hartzen 

dituena eta botere publikoei eskubide horien egikaritze oso eta eraginkorra 

bermatzeko betebeharra esleitzen diena. 

 

Legegintzako Errege Dekretu horren 4. artikuluan eskubideen titularrak zehazten 

dira, aurretik 1. atalean azaldu ondoren ezintasuna duten pertsonak direla 

urritasun (ziurrenik, iraunkorrak) fisiko, mental, intelektual edo sentimenezkoak, 

era bateko eta besteko oztopoek gizartean osoki eta eraginkortasunez eta 

gainerakoekiko baldintza-berdintasunean parte hartzea eragotzi ahal dietenak. 

Ezartzen duenez, eskubideen titularrak izango dira % 33ko ezintasun maila edo 

handiagoa aitortu zaien pertsonak, ondorio guztietarako. Baina, ondoren, hori 

ñabartzeko kontua hartzen du, esatean ekintza positiboko onurak edo neurriak 

arautzen dituzten manuen bidez ezarri ahalko direla onura horiek eskuratzeko 

baldintza espezifikoak. 

 

Horrek lehen ondorio batera garamatza: ekintza positiboko neurri posible horiek 

ez dutela zertan erreserbatuta egon beharrik soilik % 33ko ezintasun maila edo 

handiagoa egiaztatzen duten pertsonentzat. 

 

Aurrekoarekin ildotik, unibertsitate mailako hezkuntza antolamenduak oso 

adibide argigarria eskaintzen du. 

 

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, 

abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak jasota utzi duenez, hogeita laugarren 

xedapen gehigarria ezintasuna duten pertsonen unibertsitateratzeari eskaintzen 

dio. Xedapen horretako lehen eta bigarren atalek honako hau ezartzen dute: 

 

“1. Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con 

discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y 

estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su 

participación plena y efectiva en el ámbito universitario.  

 

2. Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad 

universitaria no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad ni 

directa ni indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y el 

ejercicio de los títulos académicos y de otra clase que tengan reconocidos”. 

 

Lege horrek, halaber, gobernuari agintzen dio Hezkuntza Politikarako 

Konferentzia Orokorraren aurretiko txostena jasoa duenean ezar ditzala 

unibertsitate zentroetan sartzea eskatzen duten ikasleak onartzeko oinarrizko 

arauak. 
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Eta azken agindu horri jarraituz, ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua 

onartu da, gradu-irakaskuntza ofizialetan onartuak izateko prozeduren oinarrizko 

araudia ezartzen duena. 

 

Errege Dekretu horren 26. artikuluak honela dio: “se reservará al menos un 5 

por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos 

estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a 

circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización 

anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización 

educativa.” 

 

Modu horretan, unibertsitateko ikasketetan sartzea bultzatzeko diskriminazio 

positiboko neurriak ez dira bakarrik % 33ko ezintasuna edo handiagoa duten 

ikasleentzat, (…) bezala aurreko eskolatzean hezkuntza guztiz normalizatua 

jasotzeko baliabide eta laguntza beharrean izan diren beste ikasle batzuentzat 

ere aplikatzen dira, eta horixe da kexa honen sustatzaile interesdunen helburua. 

 

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 

3/1985 Legearen 11.b) artikuluak ezarrita duenari jarraituz, honakoa iradokitzen 

zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Berriz aztertu ditzala erdi edo goi mailako heziketa zikloetan ikasleen onarpen-

prozesuko jarraibideak, eta aukera hauek azter ditzala: 

 

 ikasketa-espedienteko batez besteko notaren lehentasunezko irizpidea bigarren 

eta hirugarren aukeretara ere zabalduz benetako konkurrentzia jartzea, eta  

 

 ezintasuna duten ikasleei zuzendutako plaza-erreserba aurreko eskolatzean 

hezkuntza normalizatua jasotzeko baliabide eta laguntza beharra izan duten 

ikasleei ere zabaltzea. 

 


