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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA-BEHARREN 2020KO 

DIAGNOSTIKOA LANBIDE HEZIKETAREN ESPARRUAN: ESPEZIALITATE PROGRAMAGARRIAK 

Atarikoa. 

" Euskal Autonomia Erkidegoko enplegurako prestakuntza-beharren 2020ko diagnostikoa Lanbide Heziketaren 

esparruan: espezialitate programagarriak" 2017an eta 2018an argitaratu da. 2018an, langabeentzako prestakuntza-

eskaintza onartu zen,  2018-2020 aldian garatzeko. 

Diagnostiko berri hori eguneratu egin da, 2020an hasiko den urte anitzeko hurrengo programazio-aldian garatu 

beharreko prestakuntza-programazioaren oinarri izateko, espezialitate programagarriak jasoz. 

Azterlanean erabilitako adierazleak mantendu egin dira, eta honako hauek eguneratu: 

- Laneratzeari buruzko X1 adierazlean 2017ko langabeen eskaintzaren deialdiko ekintzek lortutako laneratzea 

sartu da; beraz, aldia 2011-17ra arte luzatu da. 

- Lan-merkatuaren egoeraren adierazlean, X2 aldagarrian, 2017. eta 2018. urteetako kontratuak sartu dira, eta, 

kalkulu-balio gis,a 2015-18 aldiko batez bestekoa eta batez besteko horrekiko 2018ko desbiderapena erabili dira. 

- Enplegagarritasun-adierazlean, langabeentzako 2017ko eskaintza-deialdian emandako prestakuntza-

espezialitateek lortutakoa aplikatzen da. 

 

1. ESPEZIALITATE KUALIFIKATZAILEEI APLIKAGARRI ZAIZKIEN BALIOESPEN-ADIERAZLEAK 

 Laneratze-adierazlea X1: Adierazle honek 2011tik 2017ra bitarteko prestakuntza-eskaintzako deialdietan 

programatutako jarduerek laneratze-mailan izandako arrakasta neurtzen du (30 puntu, gehienez). 

 

Aztertutako aldian programatu ez diren espezialitate kualifikatzaileei 12 puntu emango zaizkie, gutxieneko 

puntuazio bat izan dezaten; horrela, programaziorako aukerak izango dituzte. Beheko taulan ikusten den 

moduan, 12 puntu eman zaizkie prestakuntza amaitzen duten ikasleen % 30etik % 40ra bitarte laneratzea lortu 

den espezialitateei, irizten baita espezialitate kualifikatzaileek, gutxienez, ehuneko horiek lortu behar dituztela. 

 

 Lan-merkatuaren egoeraren adierazlea. Adierazle honek bi aldagai ditu: X2 eta X3. 

 

A. X2 aldagaia. 2015-2018 aldian prestakuntza-espezialitate bakoitzeko Lanpostuei (CNO) lotutako 

kontratu-kopuruaren batez bestekoa kalkulatuta lortzen da, eta espezialitateei lotutako lanpostuetan 

2018an izandako igoerarekin edo beherakadarekin zehazten da, kontratazioak azkenaldian izandako 

joera jasotzeko. (Gehienez 20 puntu.) 

 

B. X3 aldagaia (eskualde-balioespena). Laneratze-aurreikuspena neurtzen du, irizpide hauetan 

oinarriturik: plan estrategikoak, egoera- eta prospektiba-azterketak eta eskualdeko jarduera ekonomiko 

esanguratsuenak (35 puntu, gehienez). 
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 Laneratzea (X1)  Lan-merkatuaren egoera (X2 + X3) 

30 puntu, gehienez  (X2) 20 puntu, gehienez. (X3) 35 puntu, gehienez. 

 
2011-17 aldian programatutako 
ekintzetan espezialitateek 
lortutako laneratze globalaren 
sintesia eginda lortutako laneratze-
ehunekoa.  
 

 
Espezialitatearekin lotutako CNO 
kontratu kopuruaren 2015-2018 aldiKO 
batez bestekoa , eta kontratazioak 
2018an izandako portaera 2015-2018 
aldiko batez bestekoarekin alderatuta. 

 
Prestakuntza-espezialitate 
bakoitzaren balioespena laneratze-
aurreikuspenetan oinarrituta, 
balioespen hori eskualdean, 
lurraldean eta EAE osoan eginda. 

Puntuak Puntuak Puntuak 

 

% 0-10      

% 10-20  

% 20-30   

% 30-40  

% 40-50 

% 50-60 

% 60-70 

% 70-80 

% 80-90 

% 90-100    

    

   3 puntu 

   6 puntu 

   9 puntu  

 12 puntu 

 15 puntu  

 18 puntu 

 21 puntu 

 24 puntu 

 27 puntu 

 30 puntu 

 
2015-18ko kontratuen batezbestekoa:       
Puntuak   

≥ 50.000 kontratu       15 
≥ 20.000  <  50.000       12 
≥   5.000  <  20.000         9 
≥   2.000  <     5.000         6 
≥      500  <     2.000         3 

 
 2018aren eta 2015-18ko 
batezbestekoaren arteko 
aldea 
 

Puntuak 

≥ 5.000 kontratu 5 
≥ 2.000  <  5.000 4 
≥ 1.000  <  2.000 3 
≥    500  <  1.000 2 
≥    100  <      500 1 
≤ -100    >    -500          -1 
≤ -500    > -1.000          -2 
≤ -1.000 > -2.000          -3 
≤ -2.000 > -5.000          -4 
≤ -5.000          -5 

  

 
Oso interes handia 

5   

Interes handia 4 

Interes ertaina 3 

Interes txikia 2 

Oso interes txikia 

1 

 
35 puntu 

28 puntu 

21 puntu 

14 puntu 

7 puntu 

 

 

• Enplegagarritasun-adierazlea: Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak langabetuentzako eskaintzaren 2017. urteko 

laguntzetarako deialdian egindako prestakuntza-jardueren enplegagarritasun-indizea. (10 puntu, gehienez) 

 

Honela kalkulatuko da: (Prestakuntzako arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + 

(Parte-hartze anitzeko tasa x p3). Hona hemen kontzeptu horien azalpenak: 

- Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa. Prestakuntza arrakastaz amaitzen duten pertsonen kopurua, 

prestakuntza-jarduera hasi duten guztizko parte-hartzaile kopuruaren gainean. 

Besteren konturako laneratzearen tasa. Prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren 

konturako kontratu bat lortu duten pertsonen kopurua. 

- Parte-hartze anitzeko tasa. Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, ikastaroa 

amaitu ondorengo 12 hilabeteetan enplegurako lehen prestakuntza-jarduera bigarren batekin lotzen duten 

pertsonen kopurua. 

- p1, p2 eta p3, espezialitate motarekin kualifikazio-mailarekin lotuta kalkulaturiko tasa bakoitzari emandako 

pisuari dagozkio. 

 

Tasak haztatu egiten dira espezialitate-motaren eta horien kualifikazio-mailaren arabera. Hartara, laneratzearen 

tasak pisu handiagoa izaten du espezialitatearen kualifikazio-maila zenbat eta handiagoa izan, behar beste 
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gaitasun ematen baitituzte lanpostuak betetzeko, eta, horrenbestez, baita lan-merkatuan sartzeko ere. Gaitasun 

giltzarriekin, zeharkako gaitasunekin eta gizartean eta lanean txertatzeko gaitasunekin zerikusia duten 

espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzeko tasak pisu handiagoa hartzen du, prestakuntza kualifikatzailea 

baino lehen gauzatzen den prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide luzeago baten esparruan; edo, 

bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautuaren, hasierako prestakuntzaren edo 

profesionaltasun ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa. 

 

 

 

 

 

 

Espezialitate bakoitzeko enplegagarritasun-indizea lortu ondoren, taula honen arabera egingo da balioespena: 

Enplegagarritasun-indizea 2017ko deialdian 

<50 puntu puntu 1 

50<55 2 puntu 

55<60 3 puntu 

60<65 4 puntu 

65<70 5 puntu 

70<75 6 puntu 

75<80 7 puntu 

80<85  8 puntu 

85<90 9 puntu 

≥90 10 puntu 

 

2017an Lanbideren deialdian eman ez ziren prestakuntza-espezialitateei 5 puntu eman zaizkie, batez beste. 

Horrela leunduko dugu adierazle honek espezialitate horietan duen eragina. 

 

Adierazle horiek aplikatu ondoren, 25 puntu lortzen ez dituzten prestakuntza-espezialitateak baztertu egingo dira. 

 

2. GIZARTE-ERAGILEEN BALIOESPENA 

Lanbideren Kontseiluan dauden gizarte-eragileekin balorazio-jardunaldi bat egin da, eta azterketan sartutako 

prestakuntza-espezialitate bakoitzaren balorazioa egin da. Atal honen balorazioa adostu da, gainerako adierazleetan 

lortutako balorazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore eta jarduera ekonomikoek eta horietan lan egiten 

duten langileek behar dituzten prestakuntza-premiak kontuan hartuta.    

Espezialitate mota Arrakasta-tasa Laneratze-tasa 
Parte-hartze 
anitzeko tasa 

Guztira 

Gaitasun giltzarriak eta 
zeharkako gaitasunak 

45 10 45 100 

Gizartean eta lanean 
txertatzea 

40 10 50 100 

1. mailako 
kualifikatzaileak 

50 20 30 100 

2. mailako 
kualifikatzaileak 

40 40 20 100 

3. eta 4. Mailako 
kualifikatzaileak 

40 50 10 100 
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3. GIZARTE- ETA LAN-ESPEZIALITATEEI, ZEHARKAKO ESPEZIALITATEEI ETA FUNTSEZKO GAITASUNEN ESPEZIALITATEEI 

APLIKAGARRI ZAIZKIEN BALIOESPEN-ADIERAZLEAK 

Gizarte- eta lan-espezialitateak, zeharkako espezialitateak eta funtsezko gaitasunen espezialitateak prestakuntza 

osagarriak dira, eta oinarrizko gaitasunak ematen dituzte, prestakuntza kualifikatzailea jaso aurrekoak. Hori dela eta, 

ez da egokia X1 laneratze-adierazlearen balorazioa aplikatzea, ez baita konparagarria espezialitate kualifikatzaileek 

lortutakoarekin (tasatzat jotzen da, jada, enplegagarritasun-adierazlean, eta hori aplikatzen da), eta ez da egokia, ezta 

ere, lan-merkatuaren egoeraren adierazlearena, ez X2 aldagarrian (espezialitate bakoitzari dagozkion lanbideen 

kontratuak), ez baitituzte horiei dagozkien lanpostuak, salbuespeneko kasuetan izan ezik, ez eta X3 aldagarrian ere 

(jarduera ekonomikoen egiaztatzeak, plan estrategikoak, eta egoera- eta prospektiba-azterketak), ezin baita zuzenean 

aplikatu espezialitate-mota horietara. Hori dela eta, 25 puntuko balio estandarra eman zaie abiapuntutzat hiru talde 

horietako espezialitate guztiei. 

 

2017an programatu ziren espezialitateak enplegagarritasun-baldintzen arabera neurtu dira, enplegagarritasun-

adierazlean lortutako balioa aplikatuta. 2017ko deialdian programatu ez ziren espezialitateei, berriz, adierazle honen 

batez besteko 5 puntuak aplikatu zaizkie. 

Espezialitate horiek tokiko enplegu-bulegoek ere baloratu dituzte, espezialitate kualifikatzaileen baldintza 

berberetan. 

 

4. LANBIDEREN TOKIKO ENPLEGU-BULEGOEN BALIOESPENA, PRESTAKUNTZA-ESPEZIALITATE BAKOITZAK ESKUALDEKO 

LAN-MERKATUAN DUEN GARRANTZIAREN ARABERA. 

Tokiko enplegu-bulegoek 0 eta 15 puntu artean eman dizkiote prestakuntza-espezialitate bakoitzari, espezialitate 

bakoitzak eskualdeko lan-merkatuan duen garrantziaren arabera; horretarako, kontuan hartu dira horiekin lotutako 

lan-eskaintzak, eta bai enpresek bai enplegu-eskatzaileek espezialitate horietan duten interesa. Espezialitate 

bakoitzari dagokionez, enplegu-bulego guztien batez besteko balorazioa lortu da, eta balorazio orokorrari gehitu zaio. 

AZKEN EMAITZA. 

Azken emaitzak 462 espezialitate programagarriko zerrenda bat ematen du, puntuazioa duena, eta espezialitateen 

artean hurrenkera bat ezartzea ahalbidetzen du, EAEko lan-merkatuan duten enplegagarritasunaren, postuaren eta 

laneratzea kontuan hartuta izan dezaketen eraginaren arabera.  

 

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK EMATEKO HIZKUNTZEKIN LOTUTAKO PRESTAKUNTZA-BEHARRIZANAK 

Azken urteotan, hainbat sektorek antzeman dituzte hizkuntzetan komunikatzeko beharrizan zehatzak, batez ere 

honako sektore hauetan: 

- Industriaren sektorean, esparru teknikoan ingelesaren ezagutza areagotu behar da. 

- Merkataritzan, ostalaritzan eta jendearen arretan, euskarazko komunikazioa areagotu behar da. 

Horrenbestez, hizkuntza horietan prestakuntza emateko modua dinamizatzea komeni da, hau da, industriaren  

sektorean ingelesez ematen diren 2., 3. eta 4. mailetako espezialitateen azken balorazioa areagotu behar da, bai eta 

merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu soziokulturaletan nahiz erkidegoarentzako zerbitzuetan euskaraz ematen diren 

familia profesionalen espezialitateen balorazioa ere, bi puntutan. 
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Halaber, hizkuntzen espezializazioetan eta ziurtagiri edo txartelen bat eskuratzeko espezialitateetan, ziurtagiriaren 

azterketa egin behar den hizkuntzan emango da kasuan kasuko ikastaroa, eraginkortasuna ahalik eta handiena izan 

dadin. 

ESPEZIALITATE BATZUETAKO BALDINTZA EDO ZIURTAGIRI GEHIGARRIAK 

“Baldintza gehigarriak” zutabeko espezialitateen prestakuntza-programan berariazko baldintza batzuk agertzen dira, 

prestakuntzako entitateek nahitaez bete behar dituztenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Prestakuntza 

Erakundeen Erregistroan sartu eta prestakuntza-lanetan jardun ahal izateko. Honako hauen inguruko baldintzak dira: 

- prestakuntza-zentroen eta irakasleen baimena 

- ikasleen ziurtagiria, prestakuntza amaitu ondoan 

- lan-jarduna. 

ESKOLAK EMATEKO MODALITATEA 

Azkenik, prestakuntza-espezialitate programagarriak emateko modalitatea jasotzen da, presentziala, 

teleprestakuntza edo biak, onartu zituen errege-dekretuaren arabera, profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, edota 

dagokion prestakuntza-programaren arabera, gainerako espezialitateen kasuan. 

Hautatutako espezialitateen sailkapena kualifikazio-mailaren eta tipologiaren arabera:  

KUALIFIKAZIO-MAILA 

 0. MAILA 1. MAILA 2. MAILA 3. MAILA 4. MAILA GUZTIRA 

KUALIFIKATZAILEAK  43 125 191 12 371 

ZEHARKAKOAK  14 21 5  40 

GIZARTE- ETA LAN-GAITASUNAK 30 7    37 

FUNTSEZKO GAITASUNAK   7 7  14 

GUZTIRA 30 64 153 203 12 462 
 

TIPOLOGIAREN ARABERA 

 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

ESTATUKO 
IZEN-

EMATEA 

EAE-KO IZEN-
EMATEA 

ESPERIMENTALA DESGAITASUNA GUZTIRA 

KUALIFIKATZAILEAK 260 84 6 21  371 

ZEHARKAKOAK  33 5 2  40 

GIZARTE- ETA LAN-GAITASUNAK   30  7 37 

FUNTSEZKO GAITASUNAK  14    14 

GUZTIRA 260 131 41 23 7 462 
 

ERANSKINA: EXCEL DOKUMENTUA, JARDUERA-MOTA BAKOITZAK DITUEN ESPEZIALITATE PROGRAMAGARRIEKIN 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailaren 10a 


