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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

113/2021 Foru Agindua, uztailaren 29koa. Hautaketa-prozesurako deialdia eta berariazko oinarriak 
onartzea karrerako funtzionario izateko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Administrazio 
Bereziko eskalan, Azpieskala teknikoan, Teknikari Laguntzaileen klasea, Monitore (desgaitasuna) 
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. Monitore (desgaitasuna) 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. Monitore (desgaitasuna) plazak ditu, besteak beste.

Hautaketa-prozesuen kudeaketan ekonomia, eraginkortasun eta efizientzia arrazoiak direla 
eta, komeni da 2018ko, 2019ko eta 2020ko lan-eskaintza publikoak, Monitore (desgaitasuna) 
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 onartzea, 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen karrerako funtzionario gisa sartzeko - administrazio 
bereziko eskala, teknikarien azpieskala, teknikarien laguntzaileak, Monitore (desgaitasuna) hau-
taketa prozesua arautu behar duenak.

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 
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 
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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, 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEAK, MONITOREA ( DESGAITASUNA)

1. DEIALDIKO PLAZAK.

Administrazio orokorreko administrazio bereziko, azpieskala teknikoa, teknikari laguntzaile 
klasea, Monitorea ( desgaitasuna), C taldeko(C1) 38 plaza beteko dira oposizio- lehiaketa siste-
maren bidez; honako banaketarekin:

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

— 23 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

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

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

— 1 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

— 1 plazak 2. hizkuntza eskakizuna du, ez da nahitaezkoa.

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

— 2 Plazak 2. hizkuntza eskakizuna dute, nahitaezkoa.

— 1 plazak 2. hizkuntza eskakizuna du, ez da nahitaezkoa.

2. BALDINTZAK.

Oinarri orokorretan ezarritakoez gain, bigarren mailako lanbide heziketako titulua, gizar-
te-egokitzapeneko espezialitatea, urritu psikikoak edo baliokidea izatea edo agiriok jaso ahal 
izateko eskubideak ordainduta izatea. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homologa-
zioa frogatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

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 20 euroko tasa ordainduko da eskabide 
bakoitzeko.

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

4.1. Oposizio fasea.

Fase honetan bi ariketa egingo dira, nahitaezkoak eta baztertzaileak (lehenengoa eta bigarrena).

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:

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, 
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.
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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 2 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 aurkeztutako 
pertsonen kopuruagatik ezinezkoa bada deitutako plazak 2 aldiz lortzea, beti ezarriko da puntua-
zio zuzen gisa 10ren (10) 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, 2. hizkuntza eskakizuna 
egiaztatzeko proba egin beharko da.

Egiaztatzen diren hizkuntza eskakizunak honela baloratuko dira:

1 HE: 3 puntu.

2 HE edo handiagoa: 4,5 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.

4.3.1 Esperientzia.

a) Sistema irekia.

Administrazio publikotzat hartzen diren erakundeetako lan esperientzia honela baloratuko 
da: gehienez hamabi (12) puntu; 0,04 puntu administrazio publikoetako C (C1) taldeko lanpostu 
edo eginkizunetan, baldin eta, lan egiteko, bigarren mailako lanbide heziketako titulua, gi-
zarte-egokitzapeneko espezialitatea, urritu psikikoak edo baliokidea izatea zeinahi harreman 
juridikoren 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.
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b) Barne sustapeneko sistema.

Lanbide-esperientzia gehienez ere hamabi (12) punturekin baloratuko da, 0,04 punturekin 
edozein administrazio publikotan D (C2) taldeko eskaletan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, 
eta 0,08 punturekin edozein administrazio publikotan C (C1) taldeko eskaletan lan egindako 
hilabete oso bakoitzeko, baldin eta, lan egiteko, bigarren mailako lanbide heziketako titulua, 
gizarte-egokitzapeneko espezialitatea, urritu psikikoak edo baliokidea izatea zeinahi harreman 
juridikoren pean, salbu eta zerbitzu zibilak edo merkataritzakoak alokatzeko kontratuen, beken 
eta prestakuntza-praktiken bidez emandako zerbitzuak. Gizarte Ongizaterako 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: Espainiar Konstituzioa (1). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak (10- 55 artikuluak).

2. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1 – 9 arti-
kuluak). I. Titulua: Euskal Herriaren eskumenak (10-12 artikuluak). II. Titulua: Euskal Herriaren 
botereez (24-39 artikuluak).

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

4. 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.

5. 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).

6. 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).

7. gaia. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamen-
tuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB Zuzentarauen transposizioa egiten 
duena Espainiako ordenamendu juridikora. Legearen xedea eta aplikazio-eremua (1. 3.artiku-
luak). Kontratu motak (12-18 artikuluak). Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak (24. 
27. artikuluak).

8.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. -18. artikuluak).

1. gaia: Espainiar Konstituzioaren (I ). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak (10- 55 artiku-
luak).

2. gaia. Espainiako Konstituzioa (II). Botereen antolaketa. Gorte Nagusiak (66-80 artikuluak). 
Legeak egitea (81.etik 92.era ).

3. gaia. Espainiako Konstituzioa (II). Estatuaren Lurralde Antolamendua (137-158 artikuluak).

4.gaia. Europar Batasuna. Erakunde eta organismo nagusiak, haien osaera eta eskumenak: 
Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua, Justizia Auzite-
gia, Europako Kontuen Auzitegia, Eskualdeetako Komitea, Europako Inbertsio Bankua. (Euro-
pako Erkidegoa Ituna eratzeko finkatutako bertsioa, Bosgarren zatia, I. Titulua 1-5 kapituluak).

5. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1 – 9 arti-
kuluak). I. Titulua: Euskal Herriaren eskumenak (10-12 artikuluak). II. Titulua: Euskal Herriaren 
botereez (24-39 artikuluak).

6. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua (II). III. Titulua: Ogasuna eta Ondarea (40. 
artikulutik 45.era).

7. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoen Foru Administrazioa(I) 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren lurralde-antolamenduari 
buruzkoa ( 1-33 artikuluak).
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8.gaia. Arabako Biltzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (III). 
52/92 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa Funtzionalari eta 
Araubide Juridikoari buruzkoa (3., 4., 17., 18., 38., 39. artikuluak) 4/2000 Foru Araua, otsailaren 
21ekoa, Arabako Foru Aldundiko goi-karguen, haren erakunde autonomoen eta foru-sozietate 
publikoen eta Arabako Foru Aldundiko behin-behineko langileen araubidea arautzen duena 
(1-6 artikuluak).

9. gaia. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Saila: 13/2016 Foru Dekretua, otsailaren 
9ko Diputatuen Kontseiluarena. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: erakunde Autonomoa 
eratzen duen ekainaren 20ko 21/1988 Foru Araua eta Egitura eta Funtzionamendu Araudia 
onartzen duen apirilaren 3ko 25/2012 Foru Dekretua.

10. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Langile motak (8-13 artikuluak). 
Enplegatu publikoen eskubideak eta betebeharrak. Enplegatu publikoen jokabide-kodea (14. arti- 
kulutik 54.era). Zerbitzu-harremana eskuratu eta galtzea (55-68 artikuluak).

11. gaia. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Langile motak (8-13 artikuluak). 
Lanpostuak betetzea eta mugikortasuna (78-84 artikuluak) Egoera administratiboak (85-92 
artikuluak). Diziplina-araubidea (93.etik 98.era bitarteko artikuluak).

12. gaia: Administrazio Prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearena. Xedapen orokorrak (1. 2. artikulura). Prozeduran 
interesdun direnak (3-12 artikuluak). Jarduteko arau orokorrak (13. 28. artikuluak). Epe-mugak 
eta epeak (29. - 33. artikulura).

GAI ESPEZIFIKOAK

9. gaia. 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, norbanakoaren autonomia sustatzeari eta menpe-
kotasun egoeran dauden pertsonei laguntzeari buruzkoa. (1- 31 artikuluak).

10. gaia. 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuei 
buruzkoa. II. Titulua. I. kapitulua, 1. eta 2. atalak. 2. eta 3. kapituluak 3. titulua 1. kapitulua.

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

12. 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. (1- 41. artikuluak).

13. gaia. Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren berrespe-
nerako lanabesa, 2006ko abenduaren 13an New Yorken egina. ( Hitzaurrea. 1-31 artikuluak).

14. gaia. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten 
pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina ones-
ten duena.( 1-17 artikuluak eta 57-62).

15. gaia. Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko zerbitzuen antolaketa Araban. Osta-
tu-zerbitzuak, eguneko zentroak, zentro okupazionalak, programak eta prestazio ekonomikoak.

16. gaia. Adimen-desgaitasuna, Adimen- eta Garapen-urritasunen Amerikako Elkartearen 
arabera (AAlDD). Definizioa, sailkapena eta laguntza-sistemak.

17. gaia. Adimen-desgaitasuna duten eta laguntza orokorra behar duten pertsonak: ezauga-
rriak. Laguntza-profila.

18. gaia. Desgaitasun intelektuala eta osasun mentala. Adimen- edo garapen-desgaitasuna 
eta osasun mentalaren eta/edo portaeraren alterazioak dituzten pertsonentzako arreta. Esku 
hartzeko ereduak.



2021eko abuztuaren 13a, ostirala  •  91 zk. 

8/8

2021-02880

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

19. gaia. Laguntza psikosoziala, harreman- eta komunikazio-arreta desgaitasuna duten 
pertsonentzako baliabideetan.

20. gaia. Garapenaren nahasmendu orokorrak. Autismoa: definizioa, sintomatologia, diag-
nostiko bereizgarria eta esku hartzeko ereduak.

21. gaia. Adimen-desgaitasuna duten pertsonen arloko sindrome espezifikoak: Down-en 
sindromea: ezaugarriak, jarduketak. Beste sindrome garrantzitsu batzuk eta horien ezaugarriak.

22. gaia. Bizi-kalitatearen eredua. Bizi-kalitatearen dimentsioak eta kalitate-adierazleak. 
Desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea sustatzea.

23. gaia. Laguntzen paradigma eta eredua. Beharrak ebaluatzea eta laguntzak planifikatzea.

24. gaia. Gizakian sartzeko plangintza. Pertsonaren zerbitzurako metodologia bat. Inpaktua 
erakundean.

25. gaia. Jokabide-laguntza positiboa, jokabide problematikoei aurre egiteko esku hartzeko 
teknika gisa. Kontzeptua, ezaugarriak eta osagaiak.

26. gaia. Jokabide arazotsuen aurkako estrategia erreaktiboak. Oinarrizko oinarriak. Esku- 
hartzearen faseak. Estrategia motak.

27. gaia. Aniztasun funtzionala. Bizitza independentearen paradigma. Bizimodu indepen-
dentea babesteko eredua Araban.

28. gaia. Eguneroko bizitzako jarduerak: kontzeptua. Higiene pertsonala eta esfinterren 
kontrola. Janaria eta jantziak. Horiek garatzeko programak. Hezitzailearen eta/edo begiralearen 
zeregina.

29. gaia. Desgaitasun funtzionala duten pertsonen mobilizazio-beharra: transferentziak, 
jarrera-aldaketak, mugikortasuna. Mugikortasunerako laguntza teknikoak.

30. gaia. Ongizate emozionala eta bizi-kalitatea. Desgaitasuna duten pertsonen premia 
emozionalak. Ongizate emozionalari laguntzeko jarraibideak.

31. gaia. Afektibitatea eta sexualitatea desgaitasuna duten pertsonengan. Diziplinarteko 
esku-hartze programak desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-zerbitzuetan.

32. gaia. Zainketa intimoak eta pertsonalak ematea desgaitasuna duen pertsonari arreta 
ematean. Duintasuna, intimitatea eta autonomia errespetatzeko jardunbide egokiak.

33. gaia. Adimen urritasuna duten pertsonen zahartzea. Zahartze aktiborako esku-hartzea.

34. gaia. Erabateko jakinarazpena. Komunikatzeko moduak. Laguntza-tresnak eta -produk-
tuak. Komunikazio eraginkorra desgaitasuna duten pertsonengan.

35. gaia. Printzipio etikoen ikuspegia desgaitasuna duten pertsonekiko esku-hartzearen 
esparruan. Ongizatea, Autonomia eta Justizia.

36. gaia. Desgaitasuna duten pertsonen aurkako tratu txarrak. Eragindako kaltearen arabera, 
kaltea eragin duen pertsonaren jokabidearen arabera, intentzionalitatearen eta erantzukizunaren 
arabera.

37. gaia. Genero-indarkeria desgaitasuna duten pertsonengan. Gizarte-zerbitzuen arloko 
esku-hartzea.

38. gaia. Etxebizitza lagunduak desgaitasuna duten pertsonentzat. Ereduak. Alternatibak. 
Arabako Lurralde Historikoko errealitatea.

39. gaia. Lanerako zentroak eta enplegu-zentro bereziak. Araudia. Definizioa. Adimen-urri-
tasuna duten pertsonentzako zentro okupazionalak. Arabako Lurralde Historikoko errealitatea.

40. gaia. Irisgarritasun unibertsala. Kontzeptuak. Teknologia berriak eta horien erabilera 
desgaitasunaren esparruan.
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