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Arartekoaren 2017R-1925-16 Ebazpena, 2017ko apirilaren 25ekoa. Horren 

bidez, Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan lanbide-heziketako 

ikasketetan gordetzeko plazen egungo ehunekoak igotzearen komenigarritasuna, 

desgaitasuna duten ikasleak gizarteratzea eta laneratzea bultzatzeko, eta, 

edonola ere, ikasketa horiek egin nahi dituzten ikasleak onartzeko prozesua 

arautzeko emango diren urteko aginduetan esanbidez aipa dezan gorantz 

biribiltzeko sistema bat, gordetako plazen ehunekoa desgaitasuna duten ikasleen 

alde bete dela ulertzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Kexa-idazki bat jaso zen erakunde honetan, goi-mailako lanbide-heziketako 

ikasketak heziketa-zentro jakin batean egin nahi zituen gazte desgaitu baten 

egoera dela eta. 

 

Kexagileak ez zetozen bat Hezkuntza Saileko arduradunen iritziarekin. Izan ere, 

sailaren arabera, ezinezkoa zen gazteak aurkeztutako eskaera onartzea, euren 

iritziz, dagoeneko bete egin baitzen heziketa-zentro horretan ezarritako kupoa 

edo ehunekoa, desgaitasuna duten ikasleentzako plazen kopuruari dagokionez. 

 

2. Kexa izapidetzeko onartuta, erakunde honek lehen esku-hartzea burutu zuen 

Hezkuntza Sailean. Egiaztatu zuenez, hezkuntza-administrazioak Hezkuntza, 

Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailburuaren 2016ko apirilaren 26ko Aginduan 

xedatutakoarekin bat ari zela uste zuen. Agindu horren bidez, hain zuzen ere, 

2016-2017 ikasturterako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta 

pribatu itunduek eskaintzen duten hezkuntza sistemaren baitako lanbide-

heziketako zikloetan izena emateko eskaerak aurkezteko epea, onartzeko epeak 

eta matrikularenak biltzen dituen egutegi komuna ezarri zen eta zentro horietan 

onartua izateko eta matrikula egiteko jarraibideak onetsi ziren. Aginduari 

jarraikiz, eskaintzen zen guztizko plaza kopuruaren % 5 ezintasuna duten 

ikasleentzat erreserbatu behar zen (5.3 artikulua). 

 

3. Hezkuntza-administrazioaren lehen erantzuna ikusita, Ararteko beharrezkotzat 

eman zuen berriro ere Hezkuntza Sailera jotzea, zenbait hausnarketa eta irizpen 

helarazteko. Horietaz jarraian luze jardungo dugu azalduko ditugun gogoetetan, 

hori guztia, planteatu eta iradoki nahi baikenizuen, desgaitasuna duten ikasleak 

gizarteratzea eta laneratzea bultzatze aldera, berriz azter zenezaten lanbide-

heziketako ikasketetan gordetzeko plazen egungo ehunekoak igotzearen eta 

gorantz biribiltzeko sistema bat eratzearen komenigarritasuna, gordetako plazen 

ehunekoa bete zela jotzeko. 
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4. Tamalez, Hezkuntza Saileko arduradunek ez dute planteatutako proposamena 

onartu. Aplikatutako parametroak 2016ko apirilaren 26ko Aginduan 

ezarritakoak izan direla eta etorkizun hurbilean parametro berberak erabiltzeko 

asmoa dutela baino ez dute baieztatu. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Indarrean dagoen hezkuntza-antolamenduak, lanbide-heziketako ikasketak 

arautzean, esanbidez agintzen du hezkuntza-prozesuan berariazko laguntza 

behar duten ikasleei arreta berezia ematea. Horren haritik, aipatu behar da 

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.7 artikulua, 

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege 

Organikoak gehitutako atala. 

 

Zalantzarik gabe, ikasle horiek gizarteratzea eta laneratzea bultzatze aldera Lege 

Organikoaren beraren 75.2 artikuluan aurreikusitako neurria –desgaitasunen bat 

duten ikasleentzat plazak gordetzeko beharra– da berariazko laguntza behar 

duten ikasleek ikasketa mota horietan jasotzen duten arreta berezi horren 

adibide edo adierazgarrietako bat. 

 

Izan ere, Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra 

ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua da desgaitasunen 

bat duten ikasleentzat plazak gordetzeko behar hori gauzatzen duen araudia. 

Xedapen horrekin bat, oinarrizko araudia izanik, hezkuntza-administrazioek 

lanbide-heziketako ikasketetan eskainiko dituzten plaza guztien ehuneko bost, 

gutxienez, desgaitasunen bat duten ikasleentzat gorde behar dute.   

 

EAE mailan, erreserba hori lanbide heziketako antolamenduaren inguruan 

onartutako erregulazioan jaso zen. Gauzak horrela, nahiko berria den otsailaren 

2ko 14/2016 Dekretuak, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren 

antolamendu orokorra ezartzen duen Dekretua aldatzen duenak, aurreko 

idazketa aldatu arren, mantendu egin du matrikula-eskaerak onartzeko urteko 

egutegi bat finkatzeko betebeharra. Egutegian, nolanahi ere, jasota geratu behar 

da ikasle desgaituentzat gorde behar diren plazen ehunekoak, “aplikagarriak 

diren arauekin bat” (28.2. artikulua), hortaz, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege 

Dekretuan xedatutakora jo beharra dago, aipatu bezala, horrek ezarri baitu 

gordeko diren plazen portzentajea ezin dela eskaintzen diren plaza guztien 

ehuneko bost baino gutxiagokoa izan. 

 

Xedapen horiek guztiak betez, 2016-2017 ikasturtean ikasleak onartzeko 

prozesuari buruzko Agindua (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuaren 2016ko apirilaren 26ko Agindua, 2016-2017 ikasturterako Euskal 
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Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatu itunduek eskaintzen duten 

hezkuntza sistemaren baitako lanbide-heziketako zikloetan izena emateko 

eskaerak aurkezteko epea, onartzeko epeak eta matrikularenak biltzen dituen 

egutegi komuna ezarri duena eta zentro horietan onartua izateko eta matrikula 

egiteko jarraibideak onetsi dituena) izan da ikasle desgaituentzat gorde behar 

diren plazen ehunekoa zehaztu duena: “Heziketa-ziklo bakoitzean eskaintzen 

den guztizko plaza kopuruaren % 5 eskaera egiten den datan % 33 edo 

gehiagoko ezintasuna duten pertsonentzat erreserbatu beharko da” (5.3 

artikulua). 

 

Horrela, 2016-2017 ikasturtean ikasleak onartzeko prozesuan, dagoen tartea 

gorabehera, plaza guztien % 5 eta % 33 edo gehiagoko ezintasuna duten 

ikasleentzat baino ez dira gorde. 

 

2. Benetan, Hezkuntza Saileko arduradunek kexa honi loturiko esku-hartzean 

zehar ohartarazi dutenez, kontuan hartu behar da azken agindu hori, hau da, 

2016ko apirilaren 26ko Agindua, alegia, ez dela inpugnatzeko arrazoia izan 

(alderdi horri dagokionez ez behintzat) eta, hortaz, prozesu osoak aginduan 

ezarritakoa jarraitu behar izan duela. Ondorioz, ezinezkoa izan da, jarraian 

egingo diren zehaztapenak alde batera utzi gabe, kexagileek planteatutako 

eskariak onartzea, egun gordetzen diren plazen kopurua igotzeari dagokionez. 

Edonola ere, proposamen hori etorkizuneko iradokizunen edo gomendioen 

ikuspuntutik aztertu beharko da. 

 

3. Dena den, eta kexaren arrazoi nagusiari heltzeko, argi utzi behar da kexagileen 

iritzia: EAEko hezkuntza-administrazioak, plazak gordetzeko unean, ezarritako 

ehuneko txikiena kontuan hartuta, gainera, ez du ezarritako ehuneko hori bete, 

kexagileen arabera, gorde zen plaza bakarra kexa jarri zuen gazteari interesatzen 

zitzaion heziketa-zentroak eskainitako plaza guztien % 4 zelako. Zentroak 

guztira 25 plaza eskaini zituen, eta horietako bat kexagileak baino merezimendu 

handiagoa egiaztatu zuen ikasle desgaitu bati esleitu zitzaion dagoeneko 

(espedienteko batezbesteko nota hobea zuen). 

 

Ohartarazi dugunez, kexagileek, euren kexan, gorde behar diren plazen kopurua 

gorantz biribiltzeko beharra defendatzen zuten, bestela, euren ustez, ezin 

baitzen esan pertsona desgaituentzat gorde beharreko plazak gorde zirenik. 

Hezkuntza Saileko arduradunak, ostera, ohiko kontularitza-arauetan 

oinarritutako biribilketaren aldeko agertu ziren: hau da, ehunekoa kalkulatzean, 

zatikia 0'5 baino txikiagoa denean, baztertu egiten da, eta 0'5 edo handiagoa 

denean, unitatetzat jotzen da. 

 

4. Erakunde honek jakin badaki, biribilketa egiteko modua xedapen baten bidez 

zehazten duenean salbu, gordetako plazen kopurua zehaztea eztabaidagarria 
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izaten dela. Gainera, eztabaida horiek auzitegien esku utzi direnean, auzitegien 

adierazpen guztiak ez dira berdinak izan. Galiziako Justizia Auzitegi Nagusiak, 

esaterako, 2011ko ekainaren 14ko data duen epai batean (JUR 2011\266083), 

ez dio eragozpenik jarri ohiko kontabilitate arauetan oinarritutako biribilketa 

metodoari. Hala ere, bai Murtziako Justizia Auzitegi Nagusiak (JUR 

2009\276857) bai Auzitegi Nazionalak (JUR 2007\236879) goranzko 

biribilketaren alde egin dute, kexagileek egin duten bezala. Izan ere, kexagileen 

arabera, ez litzateke beteko ezarritako portzentajea, gorde behar diren plazen 

kopuruari dagokionez. 

 

Hala eta guztiz ere, erabakien aniztasuna gorabehera, erakunde honen iritziz, 

goranzko biribilketa da helburuaren eta ikasle desgaituentzat gorde behar diren 

plazen kopurua (gutxienekoa betetzea bermatu behar duten hezkuntza-

administratiboentzat finkatutako portzentajea) ezartzeko moduaren ikuspuntutik 

egokiena den sistema, ehunekoa benetan betetzea bermatzen duen bakarra 

delako. Horregatik, Arartekoaren iritziz, etorkizuneko eztabaidak saihesteko, 

etorkizunean ikasleak onartze aldera emango diren urteko aginduetan gorantz 

biribiltzeko sistema berariaz aipatu beharko litzateke. 

 

5. Are gehiago, gorde beharreko plazen ehunekoa aurreikusitako gutxienekora 

mugatuz gero, kexan aipatutakoa bezalako gazteek aukera gutxiago izango dute 

ikasketa jakin batzuk egiteko. Gauzak horrela, EAEko hezkuntza-administrazioak 

hausnarketa egin beharko luke gorde beharreko plazen kopurua igotzearen 

komenigarritasunaren inguruan, desgaitasunen bat duten ikasleak gizarteratzea 

eta laneratzea bultzatzeko helburuz. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Berriz azter dezan gorde beharreko plazen kopurua igotzearen komenigarritasuna, 

desgaitasunen bat duten ikasleak gizarteratzea eta laneratzea bultzatzeko 

helburuz. 

 

Azkenean ezarriko den ehunekoa edozein dela ere, ikasketa horiek egin nahi 

dituzten ikasleak onartzeko prozesua arautzeko emango diren urteko aginduetan 

esanbidez aipa dezan goranzko biribilketaren sistema, gordetako plazen ehunekoa 

desgaitasuna duten ikasleen alde bete dela jotzeko. 

  


