
 
 

Durango, 2016ko otsailaren 25a  
 
 
 

LAN-ESKAINTZA 

 
 
 
LANPOSTUA Analisi musikaleko irakaslea 

PORTZENTAJEA % 18 

LANPOSTUAREN BETEBEHARRAk Analisi musikaleko eskolak ematea kontserbatorioko 5. eta 
6. mailako ikasleei 

Hasiera-data Martxoa 

BALDINTZAK Goi mailako Musika titulua 

3. HE edo baliokideak 

 
 
 
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/ EGIAZTAGIRIAK 

• Musika Eskolako helbidera bidali e-mailez: bertzilla@durango-udala.net. Mezuaren 
gaian adierazi “Analisi irakaslearen kontratazioa 2016”. 

• Tituluen eta bestelako dokumentazioaren kopiak onartuko dira. 

• 3. HE egiaztatuta ez dutenen CVak onartuko dira, eta proba teknikoa egiteko aukera 
izango dute. Edonola ere, horiek kontuan hartuko dira, baldin eta 3. HE egiaztatuta 
dutenetako inork ez badu gainditzen proba teknikoa. 

 
 
ENTREGATZEKO EPEA 

Otsailaren 26tik martxoaren 3ra (barne) 
 
 
 
Hautaketa-prozesua 
Hautaketa-prozesuak bi fase izango ditu: 

1. Merezimendu-lehiaketa. 
2. Oposaketa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hautaketa PROZESUAREN GARAPENA: 
 

Onartu eta ez onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea, 
erreklamazioak egiteko epea irekitzea eta kalifikazio-epaimahaia osatzea 

Martxoak 4 

Onartu eta ez onartuen behin betiko zerrenda, eta proba teknikoaren 
data 

Martxoak 7 
 

Proba Teknikoa Martxoak 8 
 

Proba teknikoaren behin-behineko emaitzak argitaratzea eta 
erreklamazioak egiteko epea zabaltzea (egun bat). 
 

Martxoak 9 
 

Proba teknikoaren behin betiko emaitzak argitaratzea, merezimendu-
lehiaketaren behin-behineko emaitzak, eta erreklamazioak egiteko epea 
irekitzea (egun bat). 
 

 
Martxoak 11 
 

Merezimendu-lehiaketaren behin betiko balorazioa, eta hautaketa-
prozesuaren emaitza orokorrak 

Martxoak 14 
 

 
 

KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA 
 

TITULARES RESERVAS 
Presidentea: Alfredo Sanz  
Idazkaria: Itziar Castrillo 
Bokalak: Iker Ruiz e Isabel Balanzategi 

 

Ander Erzilla 
Ana Celia Ormaetxea 
Izaskun Barreña e Irati Ortubia 

 
 
1.Merezimendu-lehiaketa: 40 puntu (proba ez kanporatzailea) 

Baremazio-taulan ageri diren merezimenduak ziurtatzeko, hautagaiek dagokion dokumentazioa 
aurkeztu beharko dute. Merezimenduak baloratzeko, I. ERANSKINeko taulako irizpideei 
jarraituko zaie. 
 
2. Oposizio-lehiaketa / Proba Tekniko: 100 puntu (proba kanporatzailea/ derrigorrezkoa) 
 

Tribunalak proposatuko proba teknikoa: onartuta dauden hautagaiei egingo zaie. Probaren 
bitartez, hautagaiaren gaitasunak eta lanpostuak eskatzen dituen baldintza teknikoak bat 
datozen egiaztatuko da. 
Ariketa honek 100 puntuko gehienezko balorazioa izango du. Ariketa gainditzeko, gutxienez 
60 puntu lortu beharko dira. 

 
 
 
 
 



 
I. ERANSKINA 

 
Merezimenduen taula 

 

A1. Konposizioko Goi Mailako titulua 
• Musikako goi-mailako titulua: Konposizio 

Espezialitatea (617/1995 ED) 
• Musikako goi-mailako irakaslea: harmonia, 

kontrapuntua, konposizioa eta instrumentazioa 
(2618/1966 ED) 

• Musika irakaslea: harmonia, kontrapuntua, 
konposizioa eta instrumentazioa (2618/1966 ED) 

• Musikako irakaslea edo profesionala: 
konposizioa (1942 /06/15 D) 

• Graduatua musikan/konposizioan (631/2010 ED) 
edo baliokidea. 

 

20% 
8 

puntos

Erdi Mailako titulazio bakoitzarengatik 0,5 
puntu. Goi Mailakoa izanez gero, puntu 1. 

A2. Eskatzen den ikasgaian eskarmentu 
pedagogikoa izatea Kontserbatorio edota 
Musika Eskoletan. 

 35% 
14 

puntos

Eskatzen den ikasgaiari buruzko klaseak 
eman izana edozein Musika Eskola Ofizial 
edo Kontserbatoriotan: hilabete bakoitzeko 
0,09 puntu. 

 

A.3. Eskarmentu pedagogikoa izatea 
musikako beste ikasgai batzuetan. 

10% 
4 

puntos

Musikako beste espezialitate batzuetan 
klaseak eman izana edozein Musika Eskola 
Ofizial edo Kontserbatoriotan: hilabete 
bakoitzeko 0,041 puntu. 

 

A.4. Eskarmentua izatea musikari gisa.  
10% 

4 
puntos

Plazaratutako konposizioak, moldaketak, 
grabazioak, kolaborazioak edo ikerketa-lanak.

A.5. Eskaintzen den ikasgaiarekin zerikusia 
duten formakuntza-ikastaroak (pedagogikoak 
eta didaktikoak) egin izana.  

15% 
6 

puntos

15 ordura arte: 0,10 

16 ordutik 30 ordura: 0,15 

30 ordutik gora: 0,25 

 

C.1. Musika-informatikako ezagutzak. 
7,5% 

3 
puntos

Musika-editoreak (Finale, Sibelius, 
Musescore), sekuentziadoreak, grabazioak, 
etab. 

C.2. Kudeaketa-informatikako ezagutzak. 

 

2,5% 

1 
punto 

 

 


