
 

 

IRAKASKUNTZA EGONKORTZEKO PROZESUAK NAFARROAN 
       

 

HKKMko IRAKASLEEN KIDEGORAKO 
PLAZAK 

  HKKMko irakasleen kidegoetan sartzen dira. 

 Lekualdatze-lehiaketa guztietan parte har dezakete. 

 Osasun-prestazio itundua (MUFACE) hautatu dezakete. 
        

LANPOSTU ELEANIZTUNETARAKO 
PLAZAK NAFARROAN 

  Nafarroan irakasle funtzionario gisa integratzen dira. 

 Nafarroako autonomia erkidegoetako lekualdatze-lehiaketetan eta 
hizkuntza-eskakizuna duten plazetan baino ezin dute parte hartu. 

 Ezin dute osasun-prestazio itundua aukeratu. 
       

MEREZIMENDU-LEHIAKETAREN DEIALDIAK  OPOSIZIO-LEHIAKETAREN DEIALDIAK 
       

PROBA GABEKO PLAZA EZ 
ELEANIZTUNAK 

 PROBA GABEKO PLAZA 
ELEANIZTUNAK 

 2024ean PROBA DUTEN 
PLAZA EZ ELEANIZTUAK 

 2024ean PROBA DUTEN 
PLAZA ELEANIZTUAK 

       

KIDEGO BAKOITZEKO PLAZAK  LANPOSTU BAKOITZEKO PLAZAK 
       

 Maisu-maistrak: 81. 

 Bigarren Hezkuntza: 175. 

 HEO: 4. 

 Musikako katedradunak: 26. 

 Musika irakasleak: 12. 

 Arte plastikoetako irakas.: 5. 

 AA.PP. tailerreko irakas.: 3. 

 LH Sektore Bereziak: 9. 

  Maisu-maistrak: 197. 

 Irakasleak: 14. 

  Bigarren Hezkuntza: 91. 

 Musikako katedradunak: 1. 

 Arte plastikoetako irakas.: 4. 

 LH Sektore Bereziak: 4. 

  Maisu-maistrak: 121. 

 Irakasleak: 20. 
 

       

NORK HAR DEZAKE PARTE? 
       

Irakasle funtzionario izateko baldintzak betetzen dituen edozein pertsona. 
       

NOIZ AURKEZTU BEHAR DIRA ESKABIDEAK ETA MEREZIMENDUAK? 
       

Azaroaren 21etik abenduaren 21era. 
       

NOLA PARTE HARTU? 
   

 Nahi den espezialitate eta 
hizkuntza bakoitzeko eskabide 
bat aurkeztu behar da, 
telematikoki. 

 

  Eskabide bat aurkeztu 
beharko da, telematikoki, 
lanpostu edo hizkuntza 
bakoitzeko (gaztelania edo 
euskara). 

  Eskabide bat aurkeztu behar 
da, telematikoki, zein kidego, 
espezialitate eta hizkuntzatan 
aurkeztu nahi den adieraziz. 
 

  Eskabide bat aurkeztu 
beharko dute, telematikoki, 
eta bertan adierazi beharko 
dute zein lanpostu eta 
hizkuntzatan (gaztelaniaz edo 
euskaraz) lortu nahi diren. 

 Merezimenduen egiaztagiriak aurkeztuko dira, lau deialditarako balioko 
dutenak. 

 Ordainketa-gutun bat aurkeztutako da eskabide bakoitzeko. 

 Nafarroan emandako zerbitzuak eta plazarik gabe gainditutako 
oposizioak Administrazioak jarriko ditu. Nafarroatik kanpokoak badira, 
hautagaiak aurkeztu beharko ditu. 

  Merezimenduen egiaztagiriak aurkeztuko dira, lau deialditarako balioko 
dutenak. 

 Ordainketa-gutun bat, eskuratu nahi den lanpostu eta hizkuntza 
bakoitzeko. 

 Nafarroan emandako zerbitzuak Administrazioak emango ditu. 
Nafarroatik kanpokoak badira, hautagaiak aurkeztu beharko ditu. 

❖ Nafarroatik kanpoko plazak 
eskatu daitezke, baldin eta 
eskatutako lehen plaza 
Nafarroan bada. 

 ❖ Nafarroako plazetarako 
bakarrik. 

 

       

ZEINTZUK DIRA PROZESUAREN URRATSAK? 
       

 Dokumentazioa aurkeztea. 

 Behin-behineko eta behin betiko onartuen zerrendak. 

 Merezimenduen behin-behineko eta behin betiko baremazioa. 

 Gaindituen zerrendak. 

 Funtzionario izendatzea: 2023-24ko irailaren 1ean. 

  Dokumentazioa aurkeztea. 

 Behin-behineko eta behin betiko onartuen zerrendak. 

 Merezimenduen behin-behineko eta behin betiko baremazioa. 

 Proba 2024ean egitea. 

 Probaren puntuazioa gehitzea (60%) eta merezimenduak (40%). 

 Gaindituen zerrendak. 

 Funtzionario izendatzea: 2024ko abenduaren 31n. 
       

INTERINOEN ZERRENDA SORTZEN DU? 
       

EZ  EZ  BAI  BAI 
       

NOLAKOA DA PROBA?  NOLAKOA DA PROBA? 
   

 Ez dago frogarik.   Ez dago frogarik.   Kanporatzaileak ez diren bi zati ditu: 

 A zatia: gai-zerrendako 3, 4 edo 5 gaien artean bat idatziz garatzea, gai-
zerrendako gai kopuruaren arabera. (Notaren 40%). 2 ordu. 

 B zatia: (Notaren 60%). 
o B1: izangaiak aukeratutako unitate didaktiko bat prestatzea, 

aurkeztea, azaltzea eta defendatzea. Prestakuntza: 20 minutu. 
Defentsa: 45 minutu. Mahai-ingurua: 15 minutu. Dena material 
osagarriarekin. 

o B2: IV. Eranskineko espezialitateetako ariketa praktikoa. 
       

NOLA BAREMATZEN DA?  NOLA BAREMATZEN DA? 
       

 Aurretiko esperientzia: gehienez 7 puntu (10 urtera arte). 

 Formakuntza akademikoa: gehienez 3 puntu. 

 Beste merezimendu batzuk: gehienez 5 puntu. 
Gehienez: 15 puntu. 

  Aurretiko esperientzia: gehienez 7 puntu (10 urtera arte). 

 Formakuntza akademikoa: gehienez 2 puntu. 

 Beste merezimendu batzuk: gehienez 1 puntu. 
Gehienez: 10 puntu. 

 


