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HEZIKETA BEREZIKO 2022-2023 COCUa(Esleipen telematikoa)

1. Egutegia

heziketaberezia@lab.eus – 666 77 81 52
heziketabereziabizkaia@lab.eus – 666 77 18 67
heziketabereziagipuzkoa@lab.eus – 666 77 57 03
heziketabereziaaraba@lab.eus- 945 25 84 04 / 648 73 56 79

ZEINU HIZKUNTZAKO INTERPRETEAK

mailto:heziketabereziabizkaia@lab.eus
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2. Parte-hartzaileak

- Kategoria guztietako ordezkapen zerrendetan dauden langileek parte hartu beharko dute: HLE,
Fisioterapeutek, Lan Terapeutek, Zeinu Interpreteek eta transkriptoreek.

- SMS bat bidaliko zaie hautagai guztiei prozesuaren berri emanez.

-Egoera hauetan dauden langileek parte hartu beharko dute:

1. Lanerako prest daudenak.
2. Momentu honetan baja egoeran daudenek:

- Laneko istripu ego laneko gaixotasunagatik.
-  Gaixotasun arruntagatik.  Kasu honetan parte  hartu  daiteke baina,  irailaren 1ean
altan egongo dela eta parte hartzeko asmoaren berri eman beharko du.
- Gurasotasunagatik.
- Haurdunaldian arriskuagatik.
- Arriskuko haurdunaldiagatik.
- Adopzio edo harrera egoeragatik.

3.  Zerbitzuak  aldi  baterako  etenda (suspension  transitoria)  dituzten langileek,  umeen
zaintzagatik  edo  irakasle  zerrendetan  egoteagatik,  parte  hartu  ahal  izango  dute.
Lehenengo kasuan daudenek plaza hartuz gero zerrendan puntuatuko dute baina ez da
aintzinatasuna eta kotizazioari begira konputatuko.

 Guzti hauek, plaza bat esleituz gero, lurralde ordezkaritzan, egoera horretan jarraituko
duten  ala  ez,  jakinarazi  beharko  dute.  Egoera  aldatuz  gero,  hartutako  lanpostura
bueltatuko dira.

4. Lan-istripu edo laneko bajan daudenak izan ezik, egoera horretan (gaixotasun bajan edo
suspension transitorian) jarraituko dutela abisatu beharko dute.

3. Derrigorrezko eta borondatezko parte hartzea

1. Parte hartu beharko du finkatutako puntuazio minimoa edo handiagoa duen edonork.
2. Finkatutako puntuazio minimoa baino txikiagoa daukatenek borondatez parte hartu ahal izango
dute.
3.  Borondatezko  parte  hartzea  eta  derrigorrezkoa  kategoria  batean  baino  gehiagotan  dauden
langileek ere egin ahal izango dute.
4. Puntuazio minimoa:

Fisioterapeuta: 5,5 puntu
Terapeuta okupazionalak: 4 puntu
Hezkuntza Laguntzako Espezialistak: 3 puntu
Transkibatzaile eta material egokitzaile: 11 puntu
Zeinu hizkuntzako Interpreteak: 0 puntu

heziketaberezia@lab.eus – 666 77 81 52
heziketabereziabizkaia@lab.eus – 666 77 18 67
heziketabereziagipuzkoa@lab.eus – 666 77 57 03
heziketabereziaaraba@lab.eus- 945 25 84 04 / 648 73 56 79
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4. Derrigorrezko eskabideak

1. Hezigunearen bitartez egin beharko da, erabiltzailea eta pasahitza sartuta. Hori ez daukanak,
NANa sartuta alta eman beharko du.

2 Eskabidean, dagokion zerrendan edo zerrendetan, perfila, lurraldea eta jarduna, eta perfilarekin
bat datozen plaza guztiak aukeratu beharko dira.
3. Eskabidea betetzen ez bada, edo osorik ez bada bete, aplikazioak eskaera baldintzak kontutan
hartuta lanpostu bat esleituko du.
Eskabide generikoa egin ezkero, orden hau jarraituko da:

- Kategoria: fisioterapeuta, okupazio terapeuta, HLE, transkibatzaile, ZHI
- Lurraldea: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa.
-Jardun mota: osoa, murriztua.
- Hizkuntza-eskakizuna, hizkuntza eskakizunik gabea.
-Destinoa: berritzegunea, jardun partzialetan bakarrik.

4.  Eskabideak  generikoak  izan  daitezke,  plazarik  zehaztu  gabe  alegia.  Modalitate  honetan
kontzeptu  batzuk  edo  guztiak  aukeratu  daitezke:  kategoria,  lurraldea,  lanaldia,  hizkuntza
eskakizuna edota destinoa( berritzegunea, jardun erdietan bakarrik).
5. Eskabide zehatzetan zein orokorretan, zentro terapeutikoak eta Gorbeialde zentroko igerilekuko
plazak ez dira esleituko zehazki aukeratu ezean.
6. Eskabide berean, eskaera orokorrak eta zehatzak tartekatu daitezke.

5. Borondatezko eskabideak

Zehaztutako  puntuazio baino txikiagoa  daukatenek borondatezko eskabidea egin ahal  izango
dute.

1  Modalitate  honetan  zehaztuko  dira  bakarrik  norberaren  intereserako  plazak.  Sistemak ez  du
esleituko plaza bat, bakarrik eskatutakoak.
2. Eskabideak zehatzak eta generikoak izan daitezke. Eskabide berean zehatzak eta generikoak
egin daitezke.

6. Baremazio berezia (COCUrako bakarrik)

1. Ekainaren 7tik 9ra izangaiaren fitxan aldaketak egiteko aukera egongo da.
2. Lurralde historikoa eta jardun mota zehazteko aukera ere egongo da (COCUan bakarrik izango
du eragina).
3. Jardun erdiko kontratuetarako DESTINOA (berritzegunea) zehazteko aukera egongo da.
4. Baremazio berezian edonork parte hartu dezake, momentu horretan disponible egon ala ez
5. Ekainak 16ra arte lan egoera aldatzeko aukera egongo da (disponible bai ala ez). Aldaketa hau
ez da COCUrako bakarrik izango.
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6. Zeinu hizkuntzako interpreteen lanpostuen kasuan, ez daudenez  berritzegune bati lotuta, sailak
destino fiktizioa sortuko du. Beti ere, jardun erdiko plazetan bakarrik eragina izango duelarik.

7. Lan egoeran aldaketak

Ekainak 16ra arte norberaren lan egoera eta hizkuntza eskakizuna aldatzeko aukera egongo da.
Sailak  ofizioz eguneratuko ditu  “lanerako prest”  egoerara abuztuaren 31 baino lehen kontratua
bukatzen zaien hautagaien egoera.

1. Itunpeko ikastetxeetan kontratu mugagabea daukatenek aukera hau izango dute.

2. Gaixotasun arruntagatik baja egoeran daudenek ere aukera hau izango dute.

2. Azaroko birbaremazioetan disponible egoeran jarri den langileari derrigorrez plaza bat esleituko
ahalko zaio, uko egin ezin zaiona.

3. Lan egoeran aldaketak egiteko, idazki bat egin behar da. Idazki horreta lan egoera aldaketa,
datorren ikasturterako dela argitu behar da.

4. Aurkeztu behar den dokumentazioa:

-  Kontratua
-  Kontratuarekin  ezin  denean  justifikatu,  zinpeko  idazki  bat  egin  beharko  da,  non
azaltzen duen, irailaren 1ean lanerako prest egongo dela.

5. Lan egoera eta hizkuntza-eskakizuna aldatzeko lurralde ordezkaritzetara email bat bidali beharko
da  idazkia eta NANaren kopia batekin:
eigipuzkoa@euskadi.eus
bizkaiaei@euskadi.eus
arabaei@euskadi.eus

8. Berezitasunak:

1.  Kontratua  abuztuaren 28an bukatzen bada,  ez  da uko justifikatua.  Uko egiteak,  zerrendatik
kanporatzea dakar.
2. Kontratua irailaren 1ean bukatzen bada, uko justifikatua da.
3.  Epearen barruan eta jabetzaren artean,  beste kontratu bat  sinatuz gero,  uko justifikatua da,
ezusteko egoera delako.

Hautagaiak  hizkuntza-eskakizuna  aldatzea  eskatu  dezake,  2022/23  ikasturterako  soilik,
2022/06/16ra arte (zeinu-hizkuntzako interpreteen kasuan 2022/08/23ra arte)
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9. 2021-2022 ikasturteko esleipenen puntuazioa
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