
NAFARROAKO JENDARTE AGENDA

2017ko ekainaren 23etik 30ra bitarteko Nafarroako Aldizkari Ofiziala

Deialdia,  Iruñeko  Udalaren  Haur  Eskolak  erakunde  autonomoaren
zerbitzuko  hezitzaile  izateko  berrogeita  bi  lanpostu  lekualdatze
lehiaketa bidez betetzeko. Izangaien behin betiko zerrenda onestea.

123.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
27a 

1603/2017 EBAZPENA, ekainaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko
Giza  Baliabideen  Zerbitzuko  zuzendariak  emana.  Honen  bidez
onesten  da  espezialitate  berria  eskuratu  duten  maisu-maistren
kidegoko  karrerako  funtzionarioen  behin  betiko  zerrenda,  bai  eta,
arrazoia adierazita, eskuratu ez dutenena ere.

124.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
28a 

Deialdia,  izangai-zerrenda  bat  hautaproben  bitartez  osatzeko
euskara  ezagupena duen  klarinete  eta  haizezko  talde
instrumentalaren irakasle  lanpostuan  aldi  baterako  kontratu  bidez
aritze aldera, Baztango udaleko musika eskolan gertatzen ahal diren
beharrak asetzeari begira.

124.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
28a

248/2017  EBAZPENA,  ekainaren  16koa,  Hezkuntzako  zuzendari
nagusiak  emana. Honen  bidez  onesten  da  oinarrizko  gizarte
zerbitzuei  edo  gizarte  zerbitzuen  mankomunitateei  laguntzak
emateko  deialdia,  eskolako  sustatzailea  edo  bitartekari
soziokulturala kontrata dezaten 2017-2018 ikasturtean, Nafarroako
Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan gizartean eta hezkuntzan
txertatzeko egiten diren proiektuetan esku hartzeko.

126.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
30a 

192/2017  EBAZPENA,  maiatzaren  17koa,  Hezkuntzako  zuzendari
nagusiak  emana,  Nafarroako  Foru  Komunitatean  musikako  goi
mailako  ikasketa  artistikoak  ematen  dituzten  ikastetxeen  eskola
egutegia  arautzen  duena  2017-2018  ikasturterako,  Europako  Goi
Mailako Hezkuntzaren Esparrura egokituta.

126.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
30a 

194/2017  EBAZPENA,  maiatzaren  17koa,  Hezkuntzako  zuzendari
nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide
ikasketek eta dantzako ikasketa ez-arautuek 2017-2018 ikasturtean
izanen  duten  eskola  egutegia  prestatzeko  jarraibideak  onesten
dituena.

126.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
30a 

195/2017  EBAZPENA,  maiatzaren  17koa,  Hezkuntzako  zuzendari
nagusiak  emana, Nafarroako  Foru  Komunitatean  diseinuko  goi
mailako  ikasketa  artistikoak  ematen  dituzten  ikastetxe  publikoen
eskola egutegia arautzen duena 2017-2018 ikasturterako, Europako
Goi Mailako Hezkuntzaren Esparrura egokituta.

126.  ALDIZKARIA  -
2017ko  ekainaren
30a 
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HEZKUNTZAKO DEIALDIAK

Las listas vigentes definitivas de aspirantes a la contratación temporal de docentes 
para el curso 2017-2018.

Listas definitivas de aspirantes excluidos e incorporados durante el curso 2016-
2017 

Hezkuntza Departamentuko zaintzaile funtzionarioen barneko mugikortasunaren 
prozedura eta zaintzaileen behin behineko-kontratazioa ikastetxeetan. 2017-2018 
ikasturtea 

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA WEB 

Ingelesa eta euskara ikasteko izen-ematea zabalik Lizarrako Hizkuntza Eskolan

2017-2018  ikasturterako  aurkeztutako  berrikuntza  proiektuen  baremazioa
argitaratu da. 

GARDENTASUNA ETA PARTAIDETZA

Plan Estratégico de Formación Profesional
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