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PRAKTIKETARAKO  ARAUDIA 

LEGAZPIKO  UDALA 

 

 

I. TITULUA 

 

Titulu honek Legazpiko Udaleko departamentu desberdinetan egingo diren praktikak arautuko ditu.  

 

 

Lehenengoa. 

 

Legazpiko udaletxean praktikak egin ahal izateko, ezinbesteko baldintza izango da Udalaren eta 

ikaslea datorren hezkuntza-zentroaren artean lankidetza-hitzarmena sinatuta izatea. Aipatu 

lankidetza-hitzarmen horretan praktika aldia zein baldintzatan burutuko den jasoko da: hasiera noiz 

izango den, noiz bukatuko den, ordutegia, ikastetxean harremanetarako izendatutako pertsona zein 

den, ikastetxeak ikasleari ordainketarik egin edo diru-laguntzarik emango dion. 

 

Lanpostu berarentzako praktikak egiteko eskaera bat baino gehiago egonez gero eta guztiei 

erantzun ezin bazaie, lehentasuna izango dute Legazpin erroldatuta dauden ikasleek. 

 

 

Bigarrena.  

 

Ikastetxeek Legazpiko udaletxeko Pertsonaleko departamentuan aurkeztu beharko dituzte euren 

eskaerak. Departamentu horrek, ikaslearen prestakuntza-ezaugarrien arabera, dagokion 

departamentuko teknikari arduradunari bidaliko dio eskaera eta hura izango da, azken batean, 

aurkeztu den eskaera onartzea edo ez onartzea erabakiko duena, beti ere Kontu-hartze sailaren 

fiskalizazioa jaso eta gero. 

 

Dena den, Pertsonaleko departamentuari jakinaraziko zaio hartutako erabakia eta hura izango da 

Kontu-hartze sailari erabakiaren berri emango diona. Modu berean, Korporazioko kideak eta 

sindikatuetako ordezkariak informatuko ditu Pertsonal batzordearen bilera batean. 

 

 

Hirugarrena. 

 

Legazpiko Udalak praktikak egiteko beharrezkoak izango diren baliabideak eta instalazioen erabilera 

bermatuko du. 

 

Praktikak burutuko diren departamentuko pertsona arduraduna izango da (edo bere ordezko 

izendatuko duena) praktikak ikuskatu dituena, ikasleak egingo dituen lanak antolatuko dituena eta 

ikastetxearekin harremanetan egongo dena.  Horretarako, nahitaezkoa izango da ikastetxeak tutorea 

edo harremanetarako pertsona izendatzea. 
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Praktika aldian edozein gorabehera gertatuz gero, ezinbestean emango zaio horren berri 

Pertsonaleko departamentuari. 

 

Laugarrena. 

 

Ikasleek ez dute, inondik ere ez, Legazpiko Udalarekin loturarik edo lan-harremanik izango. Zentzu 

horretan, lantokian eta bertara egindako joan-etorrietan gorabeheraren edo istripuren bat gertatuz 

gero, dagokion eskola-asegurua izango da horren kargu egingo dena. 

Bestetik, ikastetxeak erantzukizun zibilaren poliza bat hitzartu dezake, praktikaldian ikasleak sor 

ditzakeen kalteei aurre egin ahal izateko. 

 

Halere, Legazpiko Udalak lanean segurtasuna eta higienearen arloan aplikagarria den legeria beteko 

dela zainduko du. 

 

 

Bosgarrena. 

 

Araudi honetan jasotako prozedura jarraituz praktikak egingo dituzten ikasleek hileko 200,00 € 

jasoko dituzte Legazpiko Udaletik, beteko duten lanaldia egun erdikoa edo gehiagokoa denean. 

Lanaldia murritzagoa izanez gero, ordainketa hori proportzionalki kalkulatuko da. 

 

Lanaldi erdia edo gehiago betetzen dela ulertuko da lantokian 3 ordu eta 40 minutu edo gehiago 

betetzen direnean. 

 

 

Seigarrena. 

 

Praktiketako ordutegiak praktika horien ezaugarrien eta departamentu bakoitzaren baliabideen 

arabera ezarriko dira.  

 

Ikasleak dagokion departamentuko arduradunaren eta ikastetxeak izendatuko duen tutorearen 

kontrola eta ikuskapena jasoko du bere praktika aldian eta, une oro, Legazpiko Udalaren 

funtzionamendu-arauak bete beharko ditu. 

 

 

Zazpigarrena. 

 

Praktikak egingo dituzten ikasleek isilean gorde beharko dute praktika aldian beteko duten lanean 

ezagut dezaketen informazio oro. 
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II. TITULUA 

 

Euskadiko Erkidego Autonomoan 419/1994 Dekretuak, azaroaren 2koa, batetik Haur eta Gazteen 

Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta, bestetik, Haur eta Gazteen Aisialdi jardueretarako 

Begirale eta Zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte 

hartzeko modua arautzen du. Dekretu horretan ezarritakoaren arabera, begirale eta zuzendari titulua 

lortzeko praktikak Titulu honetan jasotakoaren arabera arautuko dira Legazpiko udaletxean.  

 

 

Zortzigarrena. 

 

Legazpiko udaletxean praktikak egin ahal izateko, Aisialdiko begirale titulua lortzeko ikastaro bat egin 

beharra dago horretarako baimena duen Haur eta Gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko 

Eskola batean. Ikastaro hori bi zatitan bereizten da: alde teorikoa (200 ordu) eta alde praktikoa (120 

ordu) 

 

 

Bederatzigarrena. 

 

Legazpiko Udalak, urtero, Euskara departamentuaren bitartez, haurren uda ikastaroa antolatzen du 

uztailean, 2 eta 9 urte bitarteko herriko haurrentzat, goizeko 9:00etatik 13:00etara eta aukera 

eskainiko die gazte legazpiarrei euren praktika aldia uda ikastaro horretan egiteko. 

 

Uda ikastaroan gazteek gehienez 100 ordu sartuko dituzte. Beraz, eskatutako 120 ordu osatzeko 

gazteek ekintza osagarriak egin beharko dituzte eskatzen diren 120 orduak osatzeko. Horrela, beste 

gauzen artean, praktiketako begiraleek herriko haurrentzako jolasak prestatu eta eskainiko dituzte 

Udalak antolatzen duen Uztaila kulturalean bi edo hiru arratsaldetan. 

 

 

Hamargarrena. 

 

Udalak uda ikastaroan osatuko diren talde-kopuru adina begirale onartuko ditu praktikak egiteko, 

baldin eta begirale gisa hartu dituen pertsonek aisialdiko begirale titulua badute. Praktikak egiteko 

eskaera-kopurua osatutako talde-kopurua baino handiagoa bada, Udalak zozketaren bidez 

aukeratuko ditu praktikak egiteko onartuko dituen begiraleak.  

 

 

Hamaikagarrena. 

Praktikak egiteko jasoko diren eskaerak ondoko lehentasun-irizpideen arabera onartuko dira: 

- Herrian edo eskualdean antolatu diren ikastaroetako ikasleak  

- Gipuzkoan antolatutako ikastaroetako ikasleak 

- Euskadiko Autonomia Erkidegoan antolatutako ikastaroetako ikasleak 
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Horrezaz gain, hizkuntza ere aintzat hartuko da eta lehentasuna izango dute alde teorikoa euskaraz 

egin duten ikasleek.   

 

 

Hamabigarrena. 

 

Praktikak egiteko eskaerak maiatzean aurkeztu ahal izango dira Legazpiko udaletxeko harrera-

bulegoan, goizeko 8:00etatik 15:00etara. Horretarako, udaletxean eta eskuratu ahal izango duten 

‘Eskaera orokorra’ izeneko inprimakia beteko da eta alde teorikoa egin duela egiaztatuko duen 

eskolako agiria erantsiko da, honakoak adieraziz: alde teorikoaren ordu-kopurua, non egin duen eta 

zein hizkuntzan. 

 

 

Hamahirugarrena. 

 

Horrezaz gain, praktikak egingo dituztenek ikastaroa prestatzeko aldez aurretik egin beharreko 

lanetan hartuko dute parte. Horrela, ekainean egingo den 4/5 orduko prestakuntza-saioan eta 

ondorengo egunetan programa osatzeko bileretan hartu beharko dute parte. Modu berean, 

gurasoekin egingo diren bileretara ere joan beharko dute.   

 

 

Hamalaugarrena. 

 

Aisialdiko eskolaren kontura joango da Legazpiko Udalak antolatutako uda ikastaroan praktikak 

egingo dituzten ikasleen trebaketa-aldi praktikoaren ikuskaritza eta 419/1994 Dekretuaren arabera, 

trebaketa-aldi praktikoa bukatutakoan, eskolako praktiken ikuskatzaileak ikaslea ebaluatuko du 

idatziz, Gai edo Ez Gai kalifikazioa proposatuz. 

 

 

Hamabosgarrena. 

 

Gazteek istripu-asegurua izan beharko dute uda ikastaroak dirauen bitartean eta aseguru hori 

Udalaren kontura joango da.  


