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JARRAIBIDEAK, HEZKUNTZAKO SAILBURUORDEARENAK, EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO MUSIKA ESKOLETAN IRAKASLE BEREZI GISA GAITZEA
ESKATZEKO PROZEDURA ARAUTU, BALDINTZAK FINKATU ETA BAREMOAK
EZARTZEKO.
Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak II. kapituluko 23. artikuluko 1. puntuan zehazten du
zein titulu izan behar den musika-eskoletan klaseak emateko (289/1992 Dekretua,
Euskal Autonomia Erkidegoko musika-eskolak sortzeko oinarrizko arauak eta
funtzionamendua ezartzen dituena).
Hala ere, dekretu horren 7. 8.eta 9. xedapen iragankorrek salbuespen bat ere
aurreikusten dute, erregelamendua aberasteko; izan ere, ikastetxe horietan irakasle
berezi gisa gaitzeko aukera eskaintzen du. Hain zuzen ere 8. eta 9. xedapen
iragankorretan, hainbat profesionali aukera ematen die musika-eskoletan irakasle gisa
lan egiteko, Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordeari horretarako baimena eskatu, eta
hark ebaluatu eta txostena eman ostean.
Horretarako, irizpide arautzaileak finkatzeko dokumentua behar zen, eskatzaileen
eskubideak babesteko eta hurrengo ebazpenaren oinarri izateko.
Hori guztia dela eta, jarraibide hauek ematen dira, musika-eskola esaten zaien ikastetxe
ez arautuetako irakasle bereziak gaitzeko, eta, era berean, gaikuntzak eskatzeko
baldintzak eta prozedurak ezartzeko, beti ere urriaren 27ko 289/1992 Dekretuko
8.
eta 9. xedapen iragankorretan aurreikusitakoa garatuz.
Lehenengoa. Irakasleak gaitzearen ondorioak
a)
Gaitzea lortuz gero, eskatutako espezialitatean klaseak emateko eskubidea
lortuko da; ez da titulu ofizialik emango, eta ez da ezer baliokidetuko edo titulu
akademiko edo profesionalik baliokidetzeko eskubiderik sortuko.
b)
Gaitzeak balioa izango du Euskal Autonomia Erkidegoko eskumen-eremuko
musika-eskoletan klaseak emateko.
Bigarrena. - Hartzaileak
Musika-eskoletako irakasle gaikuntza hauetarako eskabidea aurkeztu ahal izango da:
A. Musika-eskoletako 1. MAILAKO irakasleen gaikuntza
1. mailan gaitutako pertsonak izan ahalko dira pedagogiarekin zerikusia duten
diplomatura, lizentzia edo unibertsitateko graduak dituzten tituludunak:

a. Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Gizarte Hezkuntzako gradua edo
baliokidea, gehi musikako profesionala eta/edo musika-eskoletako 3. maila.
b. Pedagogiako gradua edo baliokidea, gehi musikako profesionala eta/edo musikaeskoletako 3. maila.
c. Irakaskuntza eszenikoetako gradua (musika, arte dramatikoa eta dantza), gehi
musikako profesionala eta/edo musika-eskoletako 3. maila.
B. BERTOKO MUSIKAREN ADARREKO irakasleen gaikuntza
Pertsonek egoera hauetakoren batean egon behar dute:
a. Irakaskuntza arautuan ematen ez diren espezialitateetako profesionalak eta
musika-jardueraren arloan titulazio ofizialik ez dutenak.
b. Arautu gabeko espezialitateetako titulurik gabeko profesionalak, musikajardueraren arloko merezimenduak egiaztatzen dutenak.
C. JOERA BERRIEN ADARREKO irakasleen gaikuntza
Pertsonek egoera hauetakoren batean egon behar dute:
a. Irakaskuntza arautuan ematen ez diren espezialitateetako profesionalak eta
musika-jardueraren arloan titulazio ofizialik ez dutenak.
b. Espezialitate arautuetako titulurik gabeko profesionalak, musika-jardueraren
arloko merezimenduak egiaztatzen dutenak.
*Titulazio atzerritarra duten pertsonek dagokion homologazioa eskatu beharko dute.
Unibertsitateaz kanpoko ikasketen homologazioa eskatzeko behar den informazioa
webgune honetan dago:
https://www.euskadi.eus/unibertsitatez-kanpoko-irakaskuntzako-atzerriko-titulu-etaikasketak-homologatu-eta-baliozkotzea/web01-a3hakade/eu/
Hirugarrena.- Dokumentazioa
Interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
- I. eranskina. Eskabidea
- II. eranskina. Tituluak eta ziurtagiriak
• Titulazio ofizialak (diplomaturak, lizentziak edo unibertsitateko graduak, lehen
adierazitako berezitasunetan).
• Beste ikasketa arautu batzuen ziurtagiri akademikoak, musikakoak izan edo ez.
• Gaikuntza eskatzen duen diziplinako irakaskuntza- eta/edo lanbide-jardueraren
ziurtagiriak.
• Prestakuntza-ikastaroen ziurtagiriak

•Eskabideak bermatzen duen dokumentazio guztia: lortutako sariak, kontzertuak,
emanaldiak, parte hartu den grabazioak eta/edo kolaborazioak, erregistratutako
sorkuntzak eta/edo argitalpenak, betiere gaikuntza eskatzen den irakaskuntzajarduerari dagokionez.
Edonola ere, edozein unetan eskatu ahal izango da egiaztatzeko aurkezten den
dokumentazio guztiaren jatorrizkoa.
Laugarrena.- Eskaerak aurkezteko epea eta lekua
Urtero deialdi bakarra egingo da urteko lehen seihilekoan gaikuntza-eskaerak jasotzeko.
Hilabeteko epea izango da eskabidea egiteko eta eskatutako dokumentazioa aurkezteko.
Eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal
izango dituzte, nahi duten eran. Halaber, prozeduran zehar, eskatzaileak hautatutako
hizkuntza erabiliko da (Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legearen 5.2.a eta 6.1 artikuluak).
Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen
oinarrietan zehaztutako baldintzak.
Eskabideak honako modu hauetan egingo dira:
1) Izapidetze elektronikoa.
Interesdunek egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango dute eskabidea:
www.euskadi.eus/zerbitzuak/1114601
Eskabidea entregatu eta ondorengo izapideak ere—dokumentazioa zuzentzea,
espedientea berrikustea— bide elektronikoz egingo dira, helbide honetan:
https://www.euskadi.eus/nirekarpeta
2) Zuzenean herritarren arretarako bulegoetan, Bizkaian (Kale Nagusia 85, 48011
Bilbo), Gipuzkoan (Andia 13, 20003 Donostia) eta Araban (Ramiro Maeztu 10, behea,
01008 Vitoria-Gasteiz).
3) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein lekutan.
Eskabideak ez baditu jarraibide hauetan adierazitako baldintzak betetzen, interesdunei
hamar eguneko epea emango zaie hutsak zuzentzeko edo falta dena entregatzeko. Hori
egin ezean, eskabidea ezetsi egingo da.

Legean aurreikusitakoarekin bat etorriz, eskatzaileei aukera emango zaie eskabideko
baldintzak beren borondatez aldatu edota hobetzeko, horretarako ezartzen diren
epeetan.
Bosgarrena.- Barematzea
a) II. eranskinean zehazten da nola barematu izangaien merezimenduak.
Merezimenduetan, izangaiek 70/150 puntu lortu beharko dute, gutxienez, gaikuntza
lortzeko (ikus II. eranskina).
b) Aholku Batzordeak eskubidea izango du izangaiari deitu eta proba instrumental bat
aurrez aurre egiteko edo, egoki iritziz gero, dokumentu bidezko informazio gehiago
eskatzeko.
Seigarrena.- Eskabideak ebaztea
a)

Ebazpenak banaka jakinaraziko dira, eskatzaileak aukeratutako bide elektroniko edo
postalaren arabera, ebazpena eman eta hamar eguneko epean. (III. Eranskina)
Aurrekoa gorabehera, organo kudeatzaileak interesdunei jakinarazpenen abisuak
bidaliko dizkie SMS edo posta elektronikoko mezuen bidez, eskaera-inprimakian
jasotako telefono mugikorretara eta posta elektronikoko kontuetara.

b) Gaikuntza orok ematen den egunetik izango ditu ondorioak.
Interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Hezkuntzako
sailburuordeari, jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, eta horrek hiru hilabeteko
epea izango du, gehienez, erantzuna emateko. Epe horretan ebazpenik eman ez bada,
errekurtsoa ezetsitzat joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan
xedatutakoaren arabera.
c)

Gorako errekurtsoaren ebazpenaren kontra, ezin izango da bestelako administrazioerrekurtsorik jarri, berrikusteko errekurtso berezia salbu, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 125.1
artikuluan ezarritako kasuetan.

Zazpigarrena.- Erantzukizunpeko adierazpenak
Eskatzaileak aitortzen du:
o

Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako
datuak.

o

Ebazpenean kontuan hartu diren inguruabarren edozein aldaketa jakinarazteko
konpromisoa hartzen duela.

Zortzigarrena.- Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko
zaizkio: Tituluak eta Zertifikazioak
• Arduraduna: Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
• Helburua: Unibertsitatez kanpoko ikasleei tituluak ematea. Sailak ematen dituen
zertifikazio eta akreditazioak erregistratzea. Eskola-dokumentuak legeztatzea.
Irakasleei autorizazioak ematea. Baliokidetza akademikoak eta salbuespenak.
• Legitimazioa:
o Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere
publikoen izenean egindako misio bat betetzeko beharrezko tratamendua.
• Hartzaileak:
o Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa, HABE
• Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita
informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.
• Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza
gure web-orrian kontsulta dezakezu:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050900capa2-eu.shtml
Araudia:
o Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra
(www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-

2016_0679_eu.pdf)
o 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta
Eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa
(www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)
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I. ERANSKINA
MUSIKA ESKOLETAN IRAKASLE BEREZI GISA GAITZEKO ESKABIDE ORRIA
IZEN-ABIZENAK
NAN /AIZ
HELBIDEA
UDALERRIA
POSTA KODEA
TELEFONOA
HELBIDE ELEKTRONIKOA
Aurreko laukian zehazten diren datuak dituen eskatzaileak ESKATZEN DU musikaeskoletako irakasle berezi modura gaitzeko, beti ere urriaren 27ko 289/1992
Dekretuko 8. eta 9. xedapen iragankorretan azaltzen denaren arabera, eta ondoren
adierazten diren kontzeptuetako batengatik:
A Atzerriko titulazioa duen irakaslea, homologatu ezin diren
espezialitateetan.
B Irakaskuntza arautuan ematen ez den espezialitateren bateko
profesionala da, eta ez dago espezialitate horretako titulu ofizialik.
C Ez du espezialitate arautuetako titulurik, baina merezimenduak
egiaztatzen ditu irakaskuntzan edo musikagintzan.
D Unibertsitateko diplomatura edo lizentziatura du; bere titulua ez den
beste musika-espezialitate edo musika-titulu bateko ezagutza egokia eta
praktika du.
E Bestelakoak
Eskatzaileak honako gaikuntzetarako eskaera aurkezten du:
I. maila
Bertoko instrumentuen adarra
Joera Berrien adarra
Eskatzaileak honako dokumentu hauek aurkezten ditu:
zk Dokumentu mota

Multzoa

Puntuazioa

Erantzukizunpeko adierazpenak. Eskatzaileak aitortzen du:
o
o

Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako
datuak.
Ebazpenean kontuan hartu diren inguruabarren edozein aldaketa jakinarazteko
konpromisoa hartzen duela.

……………-(e)n, 20…… -(e)ko ……………… -aren ……… -(e)an

Sinadura

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Tituluak eta Zertifikazioak
• Arduraduna: Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
• Helburua: Unibertsitatez kanpoko ikasleei tituluak ematea. Sailak ematen dituen zertifikazio eta akreditazioak
erregistratzea. Eskola-dokumentuak legeztatzea. Irakasleei autorizazioak ematea. Baliokidetza akademikoak eta
salbuespenak.
• Legitimazioa:
o
Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako
misio bat betetzeko beharrezko tratamendua.
• Hartzaileak:
o
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa, HABE
• Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen
diren beste eskubide batzuk ere.
• Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure web-orrian kontsulta dezakezu:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050900-capa2-eu.shtml
 Araudia:
o
Datuak
Babesteko
Erregelamendu
Orokorra
www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
o
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari
buruzkoa www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf

II. ERANSKINA
MEREZIMENDUAK BALORATZEA. Gutxienez 70/150 puntu lortu beharko dira (5.a

artikulua). Puntuazio hori gutxienez bi multzotako puntuazioen baturatik etorriko
da.
1. MULTZOA. PRESTAKUNTZAKO MEREZIMENDUAK.
Titulazioak honela baloratuko dira:

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

TITULAZIOA
PUNTUAK
Musikako Gradua. Goi-mailako titulua
50 puntu
66ko Planeko ertaineko titulua
25 puntu
LOGSE, LOE, LOMLOE Irakaskuntza profesionaletako titulu
teknikoa
15 puntu
Gradua: Magisteritza Musikala/Haur Hezkuntza/Lehen
Hezkuntza/Gizarte Hezkuntza
15 puntu
Orain eskatzen den beste espezialitate baterako gaikuntza.
10 puntu
Baimendutako musika-eskoletan eta kontserbatorioetan egindako
gehienez 10
musika-ikasketak

*Goi-mailako titulazioa bakarrik barematuko da.

1.7 Eskatutako gaikuntzari lotutako prestakuntza-ikastaroak
Euskara-ziurtagiriak:
● B1
1.8
● B2
● C1
Beste hizkuntza batzuen ziurtagiriak
● B2
1.9
● C1
* Hizkuntza bakoitzean lortutako mailarik handieneko ziurtagiria baino ez da barematuko

0,10 puntu 10
orduko
Gehienez 5
3 puntu
5 puntu
10 puntu
3 puntu
5 puntu
(gehienez 5)

*Maila bereko bi titulazio izanez gero, goi-mailako titulazioa bakarrik barematuko da,
betiere batez besteko titulazioa goi-mailako titulaziora bideratzen bada.
Jarduera guztietako orduak batuko dira, eta gainerako orduak ez dira 10 baino gutxiago
izango. Jarduerak kredituetan adierazita daudenean, kreditu bakoitza 10 orduren
baliokidea dela ulertuko da.
- (0,10 puntu 10 orduko) Gehienez: 5 puntu

2. MULTZOA. IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIAKO MEREZIMENDUAK.
Irakaskuntza-arloko esperientzia honela baloratuko da:

2

IRAKASKUNTZAKO ESPERIENTZIA
Eusko Jaurlaritzak baimendutako musika2.1 eskoletan emandako bi hilabeteko eskola
bakoitzeko
Akademietan emandako lau hilabeteko
2.2
eskola-aldi bakoitzeko
Eskatutako gaikuntzarekin lotutako musikaikastaroak

PUNTUAZIOA
1 Puntu bi hilabeteko (gehienez 48)
1 Puntu lau hilabeteko (gehienez 24)
0,10 puntu 10 orduko (gehienez 10)
*Musika-irakaskuntzarekin lotu beharko dira,
musikarako IKTak barne. Jarduera guztien orduak

2.3

batuko dira, eta ez dira puntuatuko 10 ordutik
beherako gainerako orduak. Orduen zenbaketa
osoa ikastaroen baturaren bidez lortu ahal izango
da.

3.MULTZOA. LAN ESPERIENTZIAKO MEREZIMENDUAK, IRAKASKUNTZAKOAK EZ
DIRENAK.
Irakaskuntzatik kanpoko lan-esperientzia honela puntuatuko da:

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MEREZIMENDUAK IRAKASKUNTZAZ KANPOKO
LAN-ESPERIENTZIA MUSIKALEAN
Hautagaiak
lortutako
sariak,
eskatutako
gaikuntzarekin lotuta
Eskatutako gaikuntzarekin lotutako kontzertuak
eta/edo emanaldiak
Bakarkako grabazioak (gonbidatua)
Kolaborazioak grabazioetan (kidea)
Erregistratutako sorkuntzak eta/edo argitalpenak

PUNTUAZIOA

2 bakoitzeko (gehienez 6)
0,2 puntu (gehienez 10)
1 Puntu bakarlari gisa
(gehienez 6)
0,5 kide bakoitzeko
(gehienez 4)
0, 5 puntu, bakarlari gisa
(gehienez 5)

III. ERANSKINA
EBAZPENA

Hezkuntza
Administrazioak
(Eskatzailearen
izen-abizenak)
____________________________ -(e)k egin duen eskaera aztertu du musikaeskoletako irakasle berezi gisa gaitzeko, eta kasua aztertu ostean, balorazio hau hartu
du kontuan:
Merituak barematzean lortutako puntuak:
I. multzoa …………………………………….. ______ puntu
II. multzoa …………………………………… ______ puntu
III. multzoa…………………………………. ______ puntu
Barematu beharreko hiru multzoetan _____puntu lortu ditu, eta jarraibideetan finkatu
denez behin betiko gaikuntza lortzeko 70/150 puntu lortu behar direla, gutxienez, eta
puntuok bi multzotakoak izan behar dutela, gutxienez, Hezkuntza Administrazio honek
hau
EBATZI DU:
Musika-eskoletako_________________________________-(e)ko
espezialitateko irakasle berezi gisa GAITZEA
UKATZEA irakasle berezi gisa gaitzea
AHOLKU BATZORDEAREN OHARRAK

Vitoria-Gasteizen, 20 (e)ko ______ren __(e)an.
IKASTETXE ETA PLANGINTZAREN ZUZENDARIA

