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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

112/2021 Foru Agindua, uztailaren 29koa. Hautaketa-prozesurako deialdia eta berariazko oina-
rriak onartzea karrerako funtzionario izateko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Adminis-
trazio Bereziko eskalan, azpieskala teknikoan, erdi-mailako teknikarien motan, gizarte langile 
lanpostuan

820/2018 Erabakia, Abenduaren 28koa, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2018rako 
enplegu publikoaren eskaintza onetsi zen, eta bertan jaso ziren hautaproben bidez bete beha-
rreko plazak. Gizarte Langile plazak ditu, besteak beste.

857/2019 Erabakia, abenduaren 27koa, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2019rako 
enplegu publikoaren eskaintza onetsi zen, eta bertan jaso ziren hautaproben bidez bete beha-
rreko plazak. Gizarte Langile plazak ditu, besteak beste.

723/2020 Erabakia, abenduaren 29koa, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2020rako 
enplegu publikoaren eskaintza onetsi zen, eta bertan jaso ziren hautaproben bidez bete beha-
rreko plazak. Gizarte Langile plazak ditu, besteak beste.

Hautaketa-prozesuen kudeaketan ekonomia, eraginkortasun eta efizientzia arrazoiak direla 
eta, komeni da 2018ko, 2019ko eta 2020ko lan-eskaintza publikoak, Gizarte Langile lanpostuei 
buruzkoak, batera egitea.

Ekainaren 16ko 93/2021 Foru Aginduak (ALHAO, 72. zk., 2021eko ekainaren 30ekoa) onartzen 
ditu aipatutako enplegu publikoaren eskaintzen ondorioz Gizarte Ongizaterako Foru Erakun-
dearen zerbitzuan karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten 
oinarri orokorrak.

Aipatutako Foru Aginduan xedatzen da hautaketa prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa 
dela eskala, azpieskala eta klase bakoitzeko plazen deialdia arautu behar duten oinarri espezi-
fikoak argitaratzea, eta horietan plaza bakoitzaren ezaugarri bereziak zehaztu beharko direla.

Aipatutako guztia kontuan izanda, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 
Legeak ezarritakoarekin bat etorriz, 23. artikuluan eta XI. idazpuruaren IV. Kapituluan langileen 
hautaketa-prozesuen inguruan, zeina azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatu zuen, eta apirilaren 
3ko Diputatuen Kontseiluko 25/2012 Foru Dekretuaren 11.b) artikuluak aurreikusitakoaren ara-
bera, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia 
onartzen duena,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Oinarri hauei dagozkien hautaprobetarako deia egitea.

Bigarrena. Foru Agindu honen I. Eranskin moduan jasotzen diren oinarri espezifikoak onar-
tzea, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen karrerako funtzionario gisa sartzeko - adminis-
trazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi mailako teknikarien klasea, Gizarte langilea- 
hautaketa prozesua arautu behar duena.

Hirugarrena. Foru Agindu honen II. Eranskin moduan jasotzen den gai zerrenda eta biblio-
grafia onartzea.

Laugarrena. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal 
izango da, argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Gasteizko 
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Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, 
hilabeteko epean, ebazpen hori eman duen erakunde berean; hori guztia, Administrazioare-
kiko auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan- Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. 
artikuluarekin loturik-xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 29a

Gizarte Politiken foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

I. ERANSKINA 
OINARRI ESPEZIFIKOAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA, 
ERDI MAILAKO TEKNIKARIAK, GIZARTE LANGILEA

1. DEIALDIKO PLAZAK.

Honen bidez, B taldeko (A2) Administrazio Bereziko eskalako, azpieskala teknikoko eta erdi- 
mailako teknikarien klaseko 42 Gizarte Langile plazarako deia egiten da lehiaketa-oposizioaren 
bidez.. Plaza horiek honela banatuko dira:

• 33 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, banaketa honen arabera:

— 23 Plazak 3. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

— 10 plazak 3. hizkuntza eskakizuna dute, ez da nahitaezkoa.

• 2 plaza sistema irekian desgaitasun orokorra dutenentzat gordetako kupoan, banaketa 
honen arabera:

— 1 Plazak 3. hizkuntza eskakizuna du, nahitaezkoa.

— 1 plazak 3. hizkuntza eskakizuna du, ez da nahitaezkoa.

• 5 plaza barne sustapeneko txanda orokorrean, banaketa honen arabera:

— 2 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

— 3 plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, ez da nahitaezkoa.

• 2 plaza desgaitasun orokorra dutenentzat barne sustapeneko sisteman gordetako kupoan, 
banaketa honen arabera:

— 1 Plazak 3. hizkuntza eskakizuna du, nahitaezkoa.

— 1 plazak 3. hizkuntza eskakizuna du, ez da nahitaezkoa.

2. BALDINTZAK.

Oinarri orokorretan ezartzen diren baldintzak betetzeaz gainera, eduki beharko dute edo 
titulu horietako bat eskuratzeko eskubideak ordainduta eduki behar dituzte, Gizarte Langile 
unibertsitate-diploma edo baliokidea. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homolo-
gazioa frogatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.
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3. DEIALDIAN PARTE HARTZEKO TASAK.

3.1. Maiatzaren 16ko 12/2005 Foru Arauaren laugarren artikuluan ezarritakoaren arabera 
(Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea erakunde autonomoaren langileak hautatzeko deialdietan 
izena emateagatiko tasak ezartzeari buruzkoa da arau hori, eta Arabako Lurralde Historikoaren 
2020ko Aurrekontua Betearazteko abenduaren 17ko 24/2019 Foru Arauaren bosgarren xedapen 
gehigarriak aldatu zuen), deialdi honetan parte hartzeko 30 euroko tasa ordainduko da eskabide 
bakoitzeko.

3.2 Tasa hau eskaera aurkeztean ordaindu behar da berariaz ezarritako ordainketa pasabi-
deaz baliatuz.

4. HAUTAPEN PROZESUA.

4.1. Oposizio fasea.

Fase honetan bi ariketa egingo dira, nahitaezkoak eta baztertzaileak (lehenengoa eta biga-
rrena).

4.1.1 Lehenengo ariketa.

Sistema irekia.

Ariketa honetan, gehienez ere, hogeita lau (24) puntu lor daitezke. Nahitaezko proba bat 
izango da, eta bertan idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak ezarritako gehienezko epean, 
oinarri hauen zati komunaren eta gai-zerrendaren zati espezifikoaren edukiei buruzko lau 
erantzun alternatibo dituen galdera-sortari.

Barne sustapeneko sistema.

Ariketa honetan, gehienez ere, hogeita lau (24) puntu lor daitezke. Nahitaezko proba bat 
izango da, eta bertan idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak ezarritako gehienezko epean, 
oinarri hauen zati komunaren eta gai-zerrendaren zati espezifikoaren edukiei buruzko lau 
erantzun alternatibo dituen galdera-sortari.

Bi txandei aplikatzeko puntuazio-sistema:

Ondo erantzundakoen kopurua ken oker erantzundakoen herena da puntuazioa.

Zuzeneko puntuazioa kalkulatzeko formula hau aplikatuko da: ondo erantzundakoen kopurua 
ken oker erantzundakoen herena da puntuazioa (P = Z - O/3). Ondorio horietarako, erantzun 
gabeko galderak ez dira hutsegitetzat hartuko.

Amaierako puntuazioa hamar (12) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondo-
ren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
hirurogei (ehuneko 60) izatea.

Baldin eta lehenengo ariketa honetan hamabi (12) puntu edo gehiago lortu dituzten hauta-
gaien kopurua, txanda guztien zenbaketa orokorrean, deitutako plazen kopurua halako 3 baino 
txikiagoa bada, (12) puntuko azken puntuazioa lortzeko behar den zuzeneko puntuazioa jaitsiko 
da, eta txanda guztien zenbaketa orokorrean hamabi (12) puntu edo gehiago lortu dituzten 
hautagaien kopuruak ez ditu deitutako plazak halako 3 gaindituko. Nolanahi ere, gainditzeko 
behar den zuzeneko puntuazioa ezin da izan zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren 
ehuneko berrogei (ehuneko 40) baino gutxiago.

Baldin eta aurkeztutako pertsonen kopuruagatik ezinezkoa bada deitutako plazak 3 aldiz 
lortzea, beti ezarriko da puntuazio zuzen gisa 12ren baliokidea: gehienez lor daitekeen puntuazio 
zuzenaren ehuneko 40a (ehuneko 40).

Zuzeneko puntuazioa hamabi (12) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogeitalau (24) 
puntuko puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntu, 
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puntuazio zuzeneko zero (0) punturi dagokio, eta batezbesteko puntuazioak proportzionalki 
kalkulatuko dira.

Eragiketa hauek guztiak izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

Gutxieneko puntuaziora, hamabi (12) heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo geratuko 
dira.

4.1.2. Bigarren ariketa.

Epaimahaiak ezartzen duen denboran idatziz erantzun beharko zaie oinarri hauetako gai 
zerrendako gai espezifikoen inguruko galdera teoriko-praktiko batzuei; galdera bakoitzak lau 
erantzun edukiko ditu eta bat bakarrik izango da zuzena.

Bigarren ariketa zero (0) puntutik hogei (20) puntura artekoa izango da; hamar (10) puntuko 
kalifikaziora heltzen ez diren hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: puntuazioa berdin erantzun zuzenen 
kopurua ken erantzun okerren herena (P = Z – O/3).

Amaierako puntuazioa hamar (10) izateko ezinbestekoa izango da formula aplikatu ondo-
ren zuzenean lortutako puntuazioa zuzenean gehienez lor daitekeen puntuazioaren ehuneko 
hirurogei (ehuneko 60) izatea.

Bigarren ariketa honetan hamar (10) puntuko edo gehiagoko azken puntuazioa duten hauta-
gaien kopurua, txanda guztien guztizko zenbaketan, deitutako plazena halako 3 baino txikiagoa 
bada, hamar (10) puntuko azken puntuazioa lortzeko beharrezkoa den zuzeneko puntuazioa 
jaitsiko da bigarren ariketa honetan, txanda guztien guztizko zenbaketan hamar (10) puntu edo 
gehiago lortu dituzten hautagaien kopuruak ez ditu deitutako plazak 2 aldiz gaindituko. Nolanahi 
ere, gainditzeko behar den zuzeneko puntuazioa ezin da izan zuzenean gehienez lor daitekeen 
puntuazioaren ehuneko berrogeita hamar (ehuneko 50) baino gutxiago. Baldin eta aurkeztu-
tako pertsonen kopuruagatik ezinezkoa bada deitutako plazak 2 aldiz lortzea, beti ezarriko da 
puntuazio zuzen gisa 10ren baliokidea: Lor daitekeen zuzeneko puntuazio maximoaren ehuneko 
berrogeita hamar (ehuneko 50).

Zuzeneko puntuazioa hamar (10) izateko zenbatekoa ezarri ondoren, hautagaiek lortutako 
zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira. Beraz, amaierako hogei (20) puntuko 
puntuazioari dagokio zuzeneko gehieneko puntuazioa, eta amaierako zero (0) puntu, puntuazio 
zuzeneko zero (0) punturi dagokio, eta batezbesteko puntuazioak proportzionalki kalkulatuko dira.

Eragiketa hauek guztiak izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

4.2 Euskara proba.

Proba honetan, euskararen ezagutza neurtuko da; horretarako, 3. hizkuntza eskakizuna 
egiaztatzeko proba egin beharko da.

Egiaztatzen diren hizkuntza eskakizunak honela baloratuko dira:

1 HE: 3 puntu.

2 HE: 4,5 puntu.

3 HE edo handiagoa: 6,5 puntu.

4.3 Lehiaketa fasea.

Lehiaketa aldian, izangaiek alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta ba-
loratuko dira. Haietako bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak 
esleituz egingo da.
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4.3.1 Esperientzia.

a) Sistema irekia.

Administrazio publikotzat hartzen diren erakundeetako lan esperientzia honela baloratuko 
da: gehienez hamabi (12) puntu; 0,04 puntu edozein herri-administraziotan B (A2) taldeko 
lanpostuetan edo eginkizunetan emandako hilabete oso bakoitzeko, baldin eta lan hori egi-
teko Gizarte Langile diplomatura eduki behar bada edo baliokidea edozein harreman juridi-
koren pean, salbu eta zerbitzu zibilak edo merkataritzakoak alokatzeko kontratuen, beken eta 
prestakuntza-praktiken bidez emandako zerbitzuak.

Ondorio horietarako, herri administraziotzat abenduaren 26ko 70/1978 Legeak barnean 
hartzen dituenak jotzen dira, berekin dakartenak herri administrazioko aurretiazko zerbitzuen 
aitorpena, merkataritza sozietate publikoak eta fundazioak kanpo daudelarik.

b) Barne sustapeneko sistema.

Lanbide-esperientzia gehienez ere hamabi (12) punturekin baloratuko da, 0,04 punturekin 
edozein administrazio publikotan C (C1) taldeko eskaletan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, 
eta 0,08 punturekin edozein administrazio publikotan B (A2) taldeko eskaletan lan egindako hi-
labete oso bakoitzeko, baldin eta, lan egiteko, Gizarte Langile Diplomatura edo baliokidea eduki 
behar bada, edozein harreman juridikoren pean, salbu eta zerbitzu zibilak edo merkataritzakoak 
alokatzeko kontratuen, beken eta prestakuntza-praktiken bidez emandako zerbitzuak. Gizarte On-
gizaterako Foru Erakundeak hirurtekoetarako aitortutako antzinatasuna baino ez da zenbatuko.

4.3.2. Informatikako ezagutzak.

Gehienez ere 0,50 puntutaraino IT Txartelaren ziurtatze sistemaren bitartez informatikaren 
ezagutza mailak egiaztatzeagatik, ondoko baremo honen arabera:

PROGRAMA PUNTUAK

Windows 7 0,10

Microsoft Word 2010 aurreratua 0,10

Microsoft Word 2007 aurreratua 0,10

Microsoft Excel 2010 aurreratua 0,10

Microsoft Excel 2007 aurreratua 0,10

Microsoft Access 2010 0 ,10

Microsoft Outlook 2010 0,10

Internet aurreratua 0,10

Aplikazio baten bertsio jakin baten ziurtapenak baliogabetu egingo ditu aurreko bertsioenak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen jaulkitzaileari ofizioz eskatuko dio izangaiek lortu 
dituzten egiaztapenak ziurtatzeko, oinarri orokorretan ezarritako epearen barruan.

5. ALDI BATERAKO LAN-POLTSA.

Prozesu honetako oinarri orokorretako 14. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honetako 
lehenengo ekitaldian aldi baterako lan-poltsetan sartzeko eskubidea izateko lortu beharreko 
gutxieneko puntuazioa 6 puntukoa da.
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II. ERANSKINA

IKASGAI KOMUNAK

1. gaia. Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak ( 10-55 artikuluak).

2. gaia. Erakunde eta organismo nagusiak, haien osaera eta eskumenak: Europar Batasuna. 
Instituzio eta organismo nagusiak, osaera eta eskumenak: Kontseilua, Batzordea, Parlamen-
tua, Justizia Auzitegia, Europako Kontu Auzitegia, Eskualdeetako Komitea, Europako Inbertsio 
Bankua.

3. gaia. Euskadiko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10-12 artikuluak). II. Titulua: Euskal Autonomia Erkidegoko 
botereak (24. 39 artikuluak).

4. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoen Foru Administrazioa. 
1983ko martxoaren 7ko foru-araua, Arabako Lurralde Historikoaren lurralde-antolamenduari 
buruzkoa ( 1-33 artikuluak).

5. gaia. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Saila: 13/2016 Foru Dekretua, otsailaren 
9ko Diputatuen Kontseiluarena. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: ekainaren 20ko 
21/1988 Foru Araua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea eratzen duena eta apirilaren 3ko 
25/2012 Foru Dekretua, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren Egituraren eta 
Funtzionamenduaren Araudia onartzen duena.

6. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Langile motak (8 – 13 artikuluak). 
Enplegatu publikoen eskubideak eta betebeharrak. Enplegatu publikoen jokabide kodea (14 – 54 
artikuluak). Zerbitzu harremana eskuratzea eta galtzea (55 – 68 artikuluak).

7. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Lanpostuak hornitzea eta mu-
gigarritasuna ( 78-84 artikuluak) Administarzio-egoerak (85-92 artikuluak). Diziplina araubidea 
(93-98 artikuluak).

8. gaia. Administrazio Prozedura.(I). Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Xedapen Orokorrak ( 1-2 artikuluak). Prozeduran interesa 
agertu dutenak (3-12 artikuluak). Jarduketa arau-orokorrak (13-28 artikuluak). Epemugak eta 
epeak (29-33 artikuluak).

9. gaia. Administrazio Prozedura.(II). Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Egintzen betekizunak ( 34-36 artikuluak). Egintzen efikazia 
(37-46 artikuluak). Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna ( 47-52 artikuluak).

10. gaia. Sektore publikoko kontratuak 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kon-
tratuei buruzkoa, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 
26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten baita Espainiako or-
denamendu juridikora. Sektore publikoko kontratazioari buruzko xedapen orokorrak (28. 43. 
artikuluak).

11. gaia. Datuen babesa. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babes-
teari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa. Xedapen orokorrak (1. 3.artikuluak). Datuak 
babesteko printzipioak (4-10 artikuluak). Pertsonen eskubideak (11. artikulutik 18.era).

12. gaia. Berdintasun politikak. Printzipio orokorrak eta babesa. Politika publikoak: printzipio 
orokorrak (Lege Organikoa, martxoaren 22ko 3/2007 Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 
Eragingarrirako, 3-22.artikuluak ). Euskal administrazio publikoen eremuko neurriak (Euskal 
Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Legea ( 18-22. artikuluak).
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GAI ESPEZIFIKOAK

13. gaia. 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa (1-58. artikuluak).

14. gaia. Urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio 
eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.(1-34. artikuluak).

15. gaia. 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio 
eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.(1. Eranskina eta 3. Eranskina).

16. gaia. 64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen 
erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizun eta kexen 
araubidea onartzekoa.

17. gaia. 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, norbanakoaren autonomia sustatzeari eta 
menpekotasun egoeran dauden pertsonei laguntzeari buruzkoa. (1etik 31ra artikuluak).

18. gaia. 36/2014 Foru Dekretua, uztailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena, arautzen duena 
mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek 
jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako Gizarte 
Zerbitzuen diru prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere: 43tik 89ra 
bitarteko artikuluak.

19. gaia. 39/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, Diputatuen Kontseiluarena, Arabako 
Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren prestazio ekonomikoak arautzen 
dituena: familia-ingurunean zaintzeko eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko prestazio eko-
nomikoa, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio 
ekonomikoa.

20. gaia. 31/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa, Foru Gobernu Kontseiluarena. Gizarte On-
gizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuen prezio publikoen erregulazioa onartzea.

21. gaia. Bioetikaren printzipioak.14/2011 Foru Dekretua, martxoaren 1eko Diputatuen Kon-
tseiluarena, zeinaren bidez Arabako Lurralde Historikoan Etika Batzordeen sorrera eta egiaz-
tatzea arautzen diren.

22. gaia. Baliabide tekniko erkideak: 353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Gizarte Diagnos-
tikorako Tresnari buruzkoa (1-4 artikuluak) eta 385/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, Gizarte 
Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen duena (1-6 orrialdeak).

23. gaia. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes 
integraleko neurriak (1-44 eta 61-69 artikuluak).

24. gaia. 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeentzako harrera-baliabideak arautzen dituena.

25. gaia. Erakundeen arteko koordinazioa tratu txarren biktimei laguntzeko: II. Akordio Ins-
tituzionala etxeko tratu txarren eta sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakumeentzako 
arreta hobetzeko.

26. gaia. Otsailaren 28ko 8/2017 Foru Dekretua, Foru Gobernu Kontseiluarena, onartzen 
duena Arabako Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuen foru sareko adinekoen zentroetako oi-
narrizko estatutua.

27. gaia. Uztailaren 18ko 11/2016 Legea, bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubi-
deak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa.

28. gaia. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten 
pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina ones-
ten duena.
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29. gaia. Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren berrespene-
rako lanabesa, 2006ko abenduaren 13an New Yorken egina. ( 1-34 artikuluak).

30. gaia. 10/2021 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, Gobernu Kontseiluarena. Arabako Lu-
rralde Historikoan dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako egoitza-, egun- eta okupa-
zio-arretarako zentroen oinarrizko estatutua.

31. gaia. Etika esku-hartze sozialean. Printzipioak eta balioak. Intimitatea, konfidentzialtasuna, 
sekretu profesionala. Gatazka etikoak.

32. gaia. Gizarte Laneko Kode deontologikoa.

33. gaia. Gizarte-lanean esku hartzeko ereduak. Pertsonarengan oinarritutako arreta inte-
gralaren eredua.

34. gaia. Kasuen kudeaketa Gizarte Zerbitzuetan.

35. gaia. Banakako eta familiako gizarte-lana: gizartean esku hartzeko metodologia.

36. gaia. Gizarte-laneko teknikak: elkarrizketa eta etxez etxeko bisita.

37. gaia. Txosten soziala. Kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenak.

38. gaia. Mendekotasuna duten pertsonak, desgaitasuna duten pertsonak eta gaixotasun 
mentala duten pertsonak etxean eta inguruan zaintzea. Zaintzak zaintzailearen osasunean, 
ongizatean eta komunitatean parte hartzean dituen ondorioak. Gizarte-zerbitzuek zaintzaileei 
laguntzea.

39. gaia. Talde-lana eta diziplinartekotasuna bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuetan. 
Gizarte-lanaren figura talde horietan. Helburuak, funtzioak, esku-hartze esparruak.

40. gaia. Bizimodu independentea babesteko eredua Araban.

41. gaia. Arreta pertsonalizatuko plana/APA egitea mendekotasuna duten pertsonentzat, 
desgaitasuna dutenentzat, gaixotasun mentala dutenentzat eta babesgabetasun-egoeran dau-
den helduentzat. Esku-hartzea egiteko eta jarraipena egiteko prozedura. Esku hartzen duten 
pertsonak eta profesionalak. Erreferentziazko profesionalak.

42. gaia. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko esparru juridikoa: 3/2005 Legea, 
otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa (48-85 artikuluak). 8/2015 Lege 
Organikoa, uztailaren 22koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzekoa. (1. kapitulua: 
2. eta 4. artikuluak eta 4. kapitulua: 25. eta 26. artikuluak).

43. gaia. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko esparru juridikoa. Haurren babe-
saren arloko jarduketak inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrekin: 2393/2004 Errege 
Dekretua, abenduaren 30ekoa, haren erregelamendua onartzen duena. (VIII. titulua). Ebazpena, 
2014ko urriaren 13koa, Idazkariordetzarena, Lagundu gabeko Adingabe Atzerritarrekin lotutako 
zenbait jarduketari buruzko Esparru Protokoloa onartzeko Akordioa argitaratzen duena (I., II., 
VI. eta VII. kapituluak).

44. gaia. 131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako 
egoitza-harrerako baliabideak arautzen dituena (I. titulua, 1-12 artikuluak, II. titulua, 14-29 arti-
kuluak, IV. titulua, 61-64 artikuluak).

45. gaia. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko esparru juridikoa. 179/2018 Dekretua, 
abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duena (1. kapitulua, 
1-6 artikulua,2. Kapitulua, 7-8 artikulua, 4. kapitulua, 15-25 artikuluak).

46. gaia. Haurren eta nerabeen sexu-abusua. Definizioa eta ezaugarriak.

47. gaia. Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria. Definizioa eta ezaugarriak.
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48. gaia. Familian esku hartzea babesgabetasun-egoeran dauden adingabeekin: definizioa 
eta helburuak, erabakiak hartzeko oinarrizko printzipioak. Esku-hartze motak, kasuaren beha-
rraren arabera: zer kasutan aplikatzen den eta esku hartzeko estrategiak.

49. gaia. Atxikimenduaren teoria. Oinarrizko kontzeptuak. Atxikimenduaren eraketa. Atxiki-
menduaren garapena bizi-zikloan zehar.

50. gaia. EAEko haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaletako eta lurraldeetako 
gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko tresna (BALORA).

51. gaia. Arabako Lurralde Historikoan haurrei zuzendutako gizarte-zerbitzuetarako jardue-
ra-gida.

52. gaia. Bizi-kalitatearen eredua: eredua, kontzeptua, dimentsioak eta adierazleak, ebalua-
zioa. Gizarte-zerbitzuetako aplikazio indibidualak, familiakoak eta antolamendukoak.

53. gaia. Adimen-desgaitasuna eta zahartzea.

54. gaia. Egoitza-zentroetatik esku-hartzea mendeko pertsonen familiekin eta ingurune-ko-
munitatearekin.

55. gaia. Adinekoari abusua eta tratu txarrak ematea. Prebentzioa, detekzioa eta esku-hartzea.

56. gaia. Iraupen luzeko zainketak eta bizitzaren amaierako zainketak. Psikologiako profesio-
nalen zeregina adinekoari eta haren familiari prozesuan arreta eta laguntza ematen. Laguntza 
doluan. Aurretiazko borondateen dokumentua.

57. gaia. Gaixotasun mentala duten pertsonen errekuperaziora bideratutako arreta.

58. gaia. Gizarteratzeko kontzeptu- eta arau-esparrua, diagnostikoa, printzipioak eta jarduera- 
eremuak (Gizarteratzeko IV. Euskal Plana 2017-2021, 2., 3., 4. eta 5. kapituluak).

59. gaia. Etxegabetasuna: kontzeptualizazioa, kausak eta etxerik gabeko pertsonen arreta-
rako euskal estrategiaren proposamena (Bizitegi-bazterketa larriko egoerak prebenitzeko eta 
murrizteko euskal estrategia 2018-2021, 2. eta 6. kapituluak).

60. gaia. Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategia.
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