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Arartekoaren 2017R-2363-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 28koa. Horren 

bidez, Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Euskara eta literatura 

ikasgaitik salbuesteko eskaerari eman zaion ezezkoa. 

 

Aurrekariak 

 

1. EAEko itunpeko zentro batean bigarren hezkuntzako laugarren maila egiten ari 

den gazte baten familiak erakunde honetara jo zuen, Hezkuntzako lurralde-

ordezkariak hartutako erabakia zela-eta; izan ere, ukatu egin zuen Euskara eta 

literatura ikasgaitik salbuesteko eskaera. 

 

Kexan adierazten zenez, gaztea beste autonomia erkidego batean jaio zen, eta 

han egin zituen lehen hezkuntzako lehenengo ikasturteak. Gero, EAEra aldatu 

zuen bizilekua, eta lehen hezkuntzako bosgarren mailatik bigarren hezkuntzako 

bigarren mailara bitartean, Euskara eta literatura ikasgaia egitetik salbuetsi 

zuten. 2015-2016 ikasturtea beste herrialde batean egin zuen, eta han 

daukate ezarrita, bai berak, bai haren familiak, ohiko bizilekua. Hala ere, 

familiako kontuak medio, 2016-2017 ikasturtean EAEn daude berriro ere bai 

gaztea, bai haren familiaren zati bat, aldi baterako. Egun, bigarren hezkuntzako 

laugarren maila ari da egiten itunpeko zentro batean, baina bere herrialdera 

itzultzea da asmoa, 2017-2018 ikasturteari begira, ikasketekin han jarraitzeko. 

 

2. Kexa izapidetzea onartu ondoren, Hezkuntza Sailaren aurrean esku-hartzea 

abiaraztea erabaki zuen erakunde honek, hezkuntzako arduradunek aipatu 

salbuespena balioesteko aukeraren inguruan duten iritzi arrazoitua ezagutze 

aldera, kontuan hartuta gaztearen egoera berezia, aldi baterako baitago EAEn. 

 

3. Esku-hartze horren esparruan, erantzun-idazki bat bidali diote hezkuntzako 

arduradunek erakunde honi. Bertan, Hezkuntzako sailburuordearen 2017ko 

urtarrilaren 10eko ebazpena berariaz aipatzeaz gain, non gazte horren izenean 

jarri den gora jotzeko errekurtsoa gaitzetsi den, hau azpimarratu nahi izan da: 

 

“…ikasleak araudiak agintzen dituen epe guztiak agortu ditu; hots, 

ebaluatzetik, baina ez irakastetik, salbuetsita egon da 2011/12ko, 

2012/2013ko, 2013/2014ko eta 2014/2015eko ikasturteetan. 

 

Bildutako datuak ikusita, (…) ikaslea lau ikasturtetan egon da Euskara eta 

Literatura ebaluatzetik salbuetsita, baina ez arlo hori irakastetik; horregatik, 

denbora horretan banakako lan-plan bat, Euskara eta Literaturan agintzen 

den curriculum-mailara apur-apurka sartzea prestatzeko, gauzatu da 

ikastetxean. Joan den ikasturtean haren curriculum-mailan hasi behar zuen. 

 

Ondorioz, gazte honen egoera ez dela berezia uste dugu (badira beste 

herrialde batzuetatik datozen hainbat eta hainbat ikasle, herrialde horietatik 

joan-etorriak normalean egiten dituztenak) eta ez du ematen “behin-

behineko bizilekua” duenik ikasturte bakar batean alde egin duen eta euskal 

hezkuntza-sistemara itzuli duen pertsona batek”. 
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4. Era berean, familia kexagileari esker, Hezkuntzako sailburuordearen 2017ko 

urtarrilaren 10eko ebazpena begiratu ahal izan du Arartekoak. Horrela, 

errekurtsoa gaitzesteko erabili den funts nagusia hau izan dela egiaztatu ahal 

izan du erakunde honek: 

 

“…Como se desprende de la normativa citada, la prórroga de la exención 

puede extenderse como máximo a dos años, período que ha sido superado 

en el caso que nos ocupa (a la niña se le ha venido eximiendo de la 

evaluación de Lengua Vasca y Literatura desde que cursó sexto de 

Primaria). 

 

Por tanto, que (…) haya sido eximida anteriormente de la evaluación de 

Lengua Vasca y Literatura no es óbice para, una vez transcurrido un plazo 

razonable –y normativamente prescrito- en el que ir tomando contacto 

progresivamente con la lengua vasca, tener que recibir la impartición y 

evaluarse de la materia, como sucede con el resto del alumnado. Será a 

través del esfuerzo compartido de todos los agentes implicados 

(profesorado, familia… y por supuesto la propia alumna) como se deben 

superar las carencias que la alumna pueda tener, pero no obviando una 

materia que supone el conocimiento de una de las lenguas cooficiales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, puesto que ello supone una medida 

académicamente anómala y que debe tener carácter muy puntual.  

 

Por otra parte, este Departamento no puede crear excepciones no previstas 

en la normativa, debiendo aplicar escrupulosamente la misma, pues de otro 

modo se vulnerarían los principios de legalidad e igualdad”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko 

Legean dago Euskara eta literatura ikasgaitik salbuesteko aukerei buruzko lehen 

aipamen arautzailea. 

 

Lege horren 21. artikuluak, irakaskuntzan euskara erabiltzeari buruzko 

II. atalaren barruan dagoenak, zera adierazi zuen bere garaian: 

 

“Bere ikasketak Euskal Herriko Autonomia-Elkartetik kanpo hasita euki, edo 

bere ohizko egoitza Autonomia-Elkartean ez dutela egiaztatu dezaten 

ikasleei, euskera ikastea barkatu ahal izango zaie, horretarako jarri daitezen 

modutan”. 

 

2. Uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren 5. artikuluan, arauzko lehen garapen 

baten xede izan zen legezko aurreikuspen hori. Dekretu horren bidez, Euskal 

Autonomia Erkidegoko unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzan hizkuntza 

ofizialen erabilera zein izan behar den erregulatzen da. Hainbat aldaketa izan 
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ditu, EAEn oinarrizko hezkuntzako curriculuma ezartzearen inguruko dekretuak 

onartzearekin batera (urriaren 16ko 175/2007 Dekretua, martxoaren 30eko 

97/2010 Dekretuak aldatu zuena). 

 

Agindu horri eman zaion azken idazketak hau dio, hitzez hitz: 

 

 

«1.– Azaroaren 24ko 10/1982 Legean –Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Oinarrizkoan Legean– ezarritakoaren arabera, 

unibertsitateaz kanpoko edozein mailatako ikasleak Euskara eta Literatura 

ikastetik edo ebaluatzetik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta Euskara eta 

Literatura irakasgaia edo arloa jasotzen ez duen hezkuntza-sistema baten 

hasi badira ikasten edo behar bezala justifikatzen badu dute Euskal 

Autonomia Erkidegoa ez dela euren ohiko bizilekua. Halakoetan, Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztuko du zein baldintzatan salbuesten 

diren. Edozelan ere, hori arautzean, ahaleginak egingo dira ahalik eta 

ikaslerik gehienek jarrai dezaten euskara ikasten, eta kontuan hartuko dira, 

besteak beste, ikasleen historial akademikoa, ingurunearen ezaugarri 

soziolinguistikoak eta zein hezkuntza-mailatan hasten diren ikasleak». 

. 

2.– Euskara eta Literatura irakasgaiaren salbuespena eraginkorra izateko, 

ikasleak ez du ikasturte bat baino gehiago eman behar euskal hezkuntza-

sisteman. Gainerako kasuetan, ikastetxeak banakako lan-planak ezarriko 

ditu ikasle horientzat. Planak, gehienez, bi eskola-ikasturtekoak izango dira, 

euskal hezkuntza-sisteman sartzen direnetik kontatzen hasita. Plan hori 

amaituta, curriculumak Euskara eta Literaturarako derrigorrez ezarritako 

mailetara igaroko dira ikasleak». 

 

Egiaztatu ahal izan denaren arabera, Euskara eta literatura ikasgaitik 

salbuesteko aukerak xehetasunez zehazteko eta erregulatzeko gaitu da 

Hezkuntza Saila; hori bai, xedatutako premisak kontuan hartuta. Horiei 

begiratuz gero, ikus daiteke aldi baterako salbuespena jasotzen dela, eta 

banakako lan-plan bat egin beharko dela salbuespena onartuz gero; beti ere, 

ikasturte bat gainditzen badu EAEko hezkuntza-sisteman egindako eskolatzeak. 

Ikasturte bat gainditzen ez badu, eraginkorra izango da ebaluatzeko 

salbuespena. 

 

 

3. Kasu horretan, Hezkuntzako sailburuordearen 2016ko irailaren 30eko 

ebazpenaren bidez 2016-2017 ikasturterako idatzi diren azken jarraibideei 

begiratuz gero, nabarmendu egin behar da, horietako batzuetan, batxilergoko, 

lanbide heziketako eta helduen heziketako ikasleei buruzko kasu batzuetatik 

kanpo (horietan, Euskara eta literatura ikasgaiari ere eragiten diote salbuesteko 

aukerek), derrigorrezko hezkuntzako ikasleez ari garela, ebaluazioari bakarrik 

eragiten diola aurreikusi den salbuespenak, baina ez irakaskuntzari. 
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Hala ere, hortik harago, salbuesteko aukera ikasle sartu berrientzat ezartzen da, 

bai eta, aurretik ikasgai horiek eginda, bi ikasturte oso edo gehiago beste 

hezkuntza-sistema batean egin, eta EAEko hezkuntza-sistemara itzultzen diren 

ikasleentzat ere; beti ere, kasu batean edo bestean egon, ikasleak EAEko 

hezkuntza-sisteman irauteko asmoa dagoela ikusten bada; izan ere, horrek 

ematen dio zentzua, funtsean, salbuespena aldi baterako izateari. Bi 

ikasturteko aldirako aurreikusten da, eta beste bi ikasturtez luza daiteke, 

salbuespenez; behin aldi hori igarota, ikasleak gainerako ikasleekin parekatu 

behar dira. 

 

Horrela izan ezean; hau da, bertan irauteko asmorik gabe sartzen bada ikaslea 

EAEko hezkuntza-sistemara, jarraibideetan horri buruzko ezer ageri ez den 

arren, erakunde honen ustez, agerikoa da uztailaren 11ko 

183/1983 Dekretuaren 5. artikuluko 2. atalean xedatutakoa hartu beharko 

litzatekeela aintzat. Arartekoaren ustez, artikulu horrek dio behin-behineko 

egoitzak ikasturte bat gainditzen ez badu, Euskara eta literatura ikasgaitik 

eraginkorki salbuesteko arrazoiak gertatzen direla. 

 

4. Kexa ekarri duen gaztearengana itzuliz, egia da, berez, bere kasua gaitzesteko 

arrazoien artean dagoela. Izan ere, jarraibideetan jartzen duenez, ikasleak 

euskal hezkuntza-sistemara sartzen direnetik zenbatzen hasita ebaluatzetik 

salbuesteko epea igarotzen denean, eskaerak gaitzetsi egingo dira. 

 

Alabaina, lehen azpimarratu dugun bezala, jarraibideetan xedatu diren 

salbuespen-kasuei erreparatuz gero, egiazta daiteke bi aldagai jasotzen 

dituztela aipatu kasuek (lehenengoa: beste hezkuntza-sistema batzuetatik 

datozen eta euskal hezkuntza-sistemara lehen aldiz sartzen diren ikasleak, eta, 

bigarrena: beste hezkuntza-sistema batean bi ikasturte edo gehiago egin 

ostean, berriro ere EAEko sistemara sartzen diren ikasleak), baina bietan 

susmatzen da euskal hezkuntza-sisteman jarraitzeko asmoa dutela eragindako 

ikasleek. 

 

Erakunde honen ustez, garrantzitsua da azken ideia hori kontuan hartzea; hots, 

jarraibideek salbuesteko aukera jasotzen dutenean, nolabait, bai kasu batean, 

bai bestean, ikasleek EAEko hezkuntza-sisteman jarraitzeko asmoa dutela 

aurreikusten dela aintzat hartzea; izan ere, Arartekoaren ustez, hori onartuta, 

gazte kexagilearen kasua bereizi behar edo ahal da. 

 

Hain zuzen ere, adierazi dugunez, salbuespenerako gehieneko epea agortu zuen 

bere garaian, EAEko hezkuntza-sisteman lehen aldiz egon zenean. Hala ere, 

bere prestakuntza beste hezkuntza-sistema batean jarraitzea erabaki du, han 

jarraitzeko asmoz. Gazteak zein familiak baieztatu egiten dute EAEko 

egonaldia, 2016-2017 ikasturteari dagokiona, behin-behinekoa dela, beren 

bizilekua behin betiko finkatu duten herrialdera itzultzea baita haien asmoa. 

Bada, erakunde honen ustean, behin-behineko egoitza hau, ikasturte baten 

iraupena gainditzen ez badu, salbuespen eraginkorra onartzeko arrazoi izan 

daiteke, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren 5. artikuluko 2. atalean 
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adierazten den moduan, eta horrek ez dakar legezkotasun- eta berdintasun-

printzipioak urratzea, errekurtsoaren ebazpenean arrazoitzen den bezala. 

 

5. Arartekoak ulertzen ditu, printzipio horiek urratzea saiheste aldera, berdintasun-

printzipioa bereziki, sailak eduki ditzakeen beldurrak. Hala ere, erakunde honen 

ustez, beldur hori gainditu daiteke, salbuespen-baimenean adierazten bada 

2016-2017 ikasturteari mugatzen zaiola EAEko hezkuntza-sisteman egingo den 

egonaldia. 

 

 

Horrenbestez, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honakoa da Hezkuntza 

Sailari luzatzen zaion 

 

 

GOMENDIOA 

 

 

Berrikus dezala ikasle gazte hori Euskara eta literatura ikasgaitik salbuesteko 

eskaera, eta baimendu dezala, zuhurtziaz egin arren, eta adieraziz EAEko 

hezkuntza-sisteman egiten duen egonaldiak ezin dezakeela 2016-2017 ikasturtea 

gainditu. 

 

  

 

 

  


