
2013/07/02(e)ko saioa

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Erabakia, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako abokatu-elkargoei diru-laguntza emateko
dena, Langraiz Oka, Basauri eta Martuteneko espetxeetan 2013. urtean
espetxeratuen lege-laguntza programa aurrera eramatea finantzatzeko.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Ebazpena, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena; honen bitartez, Euskal
Turismo Sariak emateko 2013ko ekitaldiko deialdia iragartzen da, Euskal Turismo
Sariak arautzen dituen 2011ko martxoaren 16ko Aginduan ezarritako esparruaren
barruan.

Erabakia: "Sustraia" telebista-programa ekoizteko, Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako foru aldundiekin eta Euskal Irrati Telebistarekin lankidetza-hitzarmena
izenpetzeko baimena ematekoa.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Erabakia, unibertsitatez kanpoko eskola-garraioaren zerbitzurako 5.000.000 eurotik
gorako aurrekontu-kontratua baimentzeko 2013/14 eta 2014/15 ikasturteetarako.

Erabakia, 5.000.000,00 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, 2012/13
ikasturtean doktoreak ez diren ikertzaileen doktoretza aurreko prestakuntza
programa berritzeko eta beka berrien deialdia egiteko finantzaziorako, hain zuzen.

Marketing eta Publizitateko Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma
ezarriko duen Dekretua.

Metal eta polimeroak moldekatze bidez konformatzeko teknikari tituluari dagokion
curriculuma ezarriko duen Dekretua.

Inprimaketa grafikoko teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen
Dekretua.

Mantentze Elektromekanikoko Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen
Dekretua.
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Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen Produkzioko Goi Mailako Teknikari tituluari
dagokion curriculuma ezarriko duen Dekretua.

Hortz Protesietako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko
duen Dekretua.

Animazio Soziokultural eta Turistikoko Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion
curriculuma ezarriko duen Dekretua.

Neurriko Jantzien eta Ikuskizuneko Jantzien Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion
curriculuma ezarriko duen Dekretua.

Akuikulturako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen
Dekretua.

Itsas Garraioko eta Alturako Arrantzako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion
curriculuma ezarriko duen Dekretua.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde-Batzordeko Presidentea eta
Batzordekideak izendatzeko dena.
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Erabakia, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako abokatu-elkargoei diru-laguntza emateko dena, Langraiz
Oka, Basauri eta Martuteneko espetxeetan 2013. urtean espetxeratuen lege-laguntza programa
aurrera eramatea finantzatzeko.

LABURPENA

JAURLARITZAK 161.000 EUROKO LAGUNTZA EMANGO DU, LANGRAITZEN, BASAURIN ETA
MARTUTENEN PRESO DAUDENEI DOAKO AHOLKULARITZA JURIDIKOA ESKAINTZEKO

Laguntzaren azken helburua presoen oinarrizko eskubide guztiak zaintzea da, baita haiek
gizarteratzen eta errehabilitatzen laguntzea ere.

Jaurlaritzak 160.989 # bideratuko ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoek ematen
duten espetxeetako lege-asistentzia diruz laguntzeko. Hala onartu du gaur Gobernu Kontseiluak.
Elkargook EAEko hiru espetxeetan ematen dute esandako zerbitzua: Langraitzen, Basaurin eta
Martutenen.

Diru-laguntzaren azken helburua presoek espetxe-auzietan doako aholkularitza juridikoa jasotzea da,
beren oinarrizko eskubideak zaintzeko eta gizarteratzea eta errehabilitatzea lortzeko.

Diru-laguntzaren erdia orain ordainduta, 2013ko lehen seihilekoko gastuak ordainduko dira:

# Arabako Abokatuen Elkargoa 36.863,07 #

# Bizkaiko Abokatuen Elkargoa 23.800,15 #

# Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 19.831,28 #

Bigarren ordainketa zenbateko osoaren % 25 izango da, 2013ko hirugarren hiruhilekorako:

# Arabako Abokatuen Elkargoa 18.431,54 #

# Bizkaiko Abokatuen Elkargoa 11.900,07 #

# Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 9.915,64 #

Eta azken ordainketa, gainerako % 25, 2014ko otsailaren 28a baino lehenago egingo da:

# Arabako Abokatuen Elkargoa 18.431,54 #

# Bizkaiko Abokatuen Elkargoa 11.900,07 #

# Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 9.915,64 #

ZERBITZUA
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Espetxeetako lege-asistentzia zerbitzua 1987an ipini zen abian, Basauriko espetxean, garai hartako
Lehendakaritza, Justizia eta Garapen Autonomikorako Sailak eta Bizkaiko Abokatuen Elkargoak sinaturiko
akordioaren bitartez. Bilakabide ona izan zuela ikusirik, Martuteneko eta Langraizko espetxeetara ere
eraman zuten akordioa 1989an, Gipuzkoako eta Arabako Abokatuen Elkargoekin hitzarmena sinatuta.
Hala, jarduerak gure egunetara arte iraun du.

Abokatuen elkargoek zerbitzu eraginkorra ematen dutela ikusita, zerbitzuari zuzeneko diru-laguntza hau
emango zaio, guztia ere zerbitzuari eusteko helburuz.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Ebazpena, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena; honen bitartez, Euskal Turismo Sariak
emateko 2013ko ekitaldiko deialdia iragartzen da, Euskal Turismo Sariak arautzen dituen 2011ko
martxoaren 16ko Aginduan ezarritako esparruaren barruan.

LABURPENA

EUSKAL TURISMOAREN SARIAK 2013

Jaurlaritzak 2013ko Euskal Turismoaren Sarien deialdia egin du. Besteak beste, honako alderdiak hartuko
dira aintzat: Euskadiko turismoa garatzeko ekarpen garrantzitsua egin duten pertsonen ibilbide
profesionala edo enpresa-jarduera; haien oihartzun, ospe edo eraginagatik Euskadiko turismoaren
garapenean nabarmen lagundu duten ekitaldiak edo hainbat erakundek turismoa sustatzeko egindako
lana (adibidez, udalek, eskualdeek edo elkarteek).

Euskadiko turismo-sektorearekin zerikusia duen jarduera ekonomikoren bat zuzentzen edo kudeatzen
duten pertsonek, fisikoek edo juridikoek, eskuratu ahal izango dituzte sariak, bai eta Euskadiko
jardun-esparrua duten udal, erakunde profesional, korporatibo edo gremioetakoek ere, dela publikoek,
dela pribatuek.

Gallo Bidegain eskultoreak egindako Amaillur artelana izango da saria, 6.000 eurotan balioztatua.

Erabakia: "Sustraia" telebista-programa ekoizteko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru
aldundiekin eta Euskal Irrati Telebistarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena ematekoa.
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LABURPENA

'SUSTRAIA' SAIOA EKOIZTEKO HITZARMENA

Jaurlaritzak lankidetza-hitzarmen bat egin du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren
(Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren bitartez), Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundien
eta Euskal Irrati Telebista, SAren artean Sustraia programa ekoizteko.

Sustraia ETBko saiorik zaharrena da, eta informazio-erreferentzia bat Euskadiko Lehen Sektorerako.
Erakundeen arteko lankidetza hitzartu da saioa ekoizteko; horren arabera, 85.111,00 euroko ekarpena
egin behar du Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Erabakia, unibertsitatez kanpoko eskola-garraioaren zerbitzurako 5.000.000 eurotik gorako
aurrekontu-kontratua baimentzeko 2013/14 eta 2014/15 ikasturteetarako.

LABURPENA

5,659 MILIOI ESKOLA GARRAIORAKO

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur izan duen bilkuran honako gastu baimen hau onartu du, Hezkuntza,
Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuak proposatuta:

5,659 milioi euro unibertsitateaz kanpo eskola garraio zerbitzua 2013/14 eta 2014/15 ikasturtetarako
kontratatzeko.

Erabakia, 5.000.000,00 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, 2012/13 ikasturtean doktoreak ez
diren ikertzaileen doktoretza aurreko prestakuntza programa berritzeko eta beka berrien deialdia
egiteko finantzaziorako, hain zuzen.

LABURPENA

9,86 MILIOI EURO PERTSONAL IKERTZAILEAREN PRETAKUNTZA ETA HOBEKUNTZARAKO
BEKETARAKO
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Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du 2013/2014ko ikasturtean doktorea ez den pertsonal ikertzailearen prestakuntzarako
doktoretza aurreko programan beka berriak deitu eta zeudenak berritzen dituen agindua.

Agindu honek, 9.856.377 euroko zenbateko globalean, 2013-2014ko ikasturtean doktorea ez den
pertsonal ikertzailearentzako bekak finkatu eta deitzea ditu helburu. Deialdiak beka berriak ematea eta
2012/2013ko ikasturterako eman zirenak berritzea hartzen ditu.

Doktoretza aurreko programak ikertzaileen prestakuntza sustatu nahi du, doktorearen titulua lortzeko eta
kalitateko ikerketa zientifikoari lotutako gaitasun eta trebetasunak eskuratzeko doktoretza-programa baten
barruan, ondorengo bi azpiprograma hauen bidez:

Doktorea ez den pertsonal ikertzailearen prestakuntzarako beken azpiprograma Euskal Autonomia
Erkidegoko aplikazio-zentroetan: A modalitatea.

Doktorea ez den pertsonal ikertzailearen prestakuntzarako beken azpiprograma Euskal Autonomia
Erkidegotik kanpoko aplikazio-zentroetan, bai Espainiako estatuan (B modalitatea) bai atzerrian (C
modalitatea).

Marketing eta Publizitateko Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen
Dekretua.

LABURPENA

MARKETING ETA PUBLIZITATEKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Marketing eta Publizitateko goi mailako teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten
duen dekretua.

Dekretu horren bidez Marketing eta Publizitateko goi mailako teknikariaren tituluari, Merkataritza eta
Markentinga lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma
zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
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dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Metal eta polimeroak moldekatze bidez konformatzeko teknikari tituluari dagokion curriculuma
ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

METAL ETA POLIMEROAK MOLDEKATZE BIDEZ KONFORMATZEKO TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Metal eta Polimeroak Moldekatze bidez Konformatzeko teknikariaren tituluaren
curriculuma zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Metal eta Polimeroak Moldekatze bidez Konformatzeko teknikariaren tituluari,
Fabrikazio Mekanikoa lanbide-arloan, dagozkion erdi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako
curriculuma zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Inprimaketa grafikoko teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

INPRIMAKETA GRAFIKOKO TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Inprimaketa Grafikoko teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen dekretua.
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Dekretu horren bidez Inprimaketa Grafikoko teknikariaren tituluari, Arte Grafikoak lanbide-arloan,
dagozkion erdi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal
Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Mantentze Elektromekanikoko Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

MANTENTZE ELEKTROMEKANIKOKO TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Mantentze Elektromekanikoko teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen
dekretua.

Dekretu horren bidez Mantentze Elektromekanikoko teknikariaren tituluari, Instalazio eta Mantenimendua
lanbide-arloan, dagozkion erdi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da
Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen Produkzioko Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion
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curriculuma ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA IKUSKIZUNEN PRODUKZIOKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen Produzioko goi mailako teknikariaren tituluaren
curriculuma zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen Produzioko goi mailako teknikariaren tituluari,
Irudi eta Soinua lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma
zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Hortz Protesietako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

HORTZ PROTESIETAKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Hortz Protesietako goi mailako teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen
dekretua.

Dekretu horren bidez Hortz Protesietako goi mailako teknikariaren tituluari, Osasungintza lanbide-arloan,
dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal Autonomia
Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
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irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Animazio Soziokultural eta Turistikoko Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma
ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

ANIMAZIO SOZIOKULTURAL ETA TURISTIKOKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Animazio Soziokultural eta Turistikoko goi mailako teknikariaren tituluaren curriculuma
zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Animazio Soziokultural eta Turistikoko goi mailako teknikariaren tituluari, Gizarte
Kultur Zerbitzuak lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako
curriculuma zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Neurriko Jantzien eta Ikuskizuneko Jantzien Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma
ezarriko duen Dekretua.
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LABURPENA

NEURRIKO JANTZIEN ETA IKUSKIZUNEKO JANTZIEN GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Neurriko Jantzien eta Ikuskizuneko Jantzien goi mailako teknikariaren tituluaren
curriculuma zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Neurriko Jantzien eta Ikuskizuneko Jantzien goi mailako teknikariaren tituluari,
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako
irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Akuikulturako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

AKUIKULTURAKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Akuikulturako goi mailako teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Akuikulturako goi mailako teknikariaren tituluari, Itsasoa eta Arrantza lanbide-arloan,
dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal Autonomia
Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
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lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

Itsas Garraioko eta Alturako Arrantzako Goi Mailako Teknikari tituluari dagokion curriculuma
ezarriko duen Dekretua.

LABURPENA

ITSAS GARRAIOKO ETA ALTURAKO ARRANTZAKO GOI TEKNIKARIA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Itsas Garraioko eta Alturako Arrantzako goi mailako teknikariaren tituluaren curriculuma
zehazten duen dekretua.

Dekretu horren bidez Itsas Garraioko eta Alturako Arrantzako goi mailako teknikariaren tituluari, Itsasoa
eta Arrantza lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma
zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du ikastetxearen
curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak,
irakaskuntzan egin beharreko lanari begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere.

Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko arduradunek eta irakasle
bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz,
lanbide-modulu bakoitzak dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde-Batzordeko Presidentea eta Batzordekideak
izendatzeko dena.

LABURPENA
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HAUTESKUNDE BATZORDEAREN OSAERA BILTZEN DUEN
DEKRETUA ONARTU DUTE

Legebiltzarrak eta EAEANk dagozkien kideak izendatu ondoren

Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko burua eta kideak
izendatzeko dekretua onartu du gaurko bileran, Segurtasuneko sailburuak hala eskatuta. Euskadiko
hauteskunde-administrazioko organo nagusiko burua Juan Luis Ibarra EAEANko presidentea izango da;
harekin batera, Legebiltzarrak eta Justizia Administrazioak modu paritarioan izendatutako hamar kide ere
izango dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak eta Eusko Legebiltzarrak bi erakundeoi
dagozkien hamar kideak izendatuta, Gobernu Kontseiluak dekretu bat onartu du gaur, eta Segurtasuneko
sailburuak sinatu, Juan Luis Ibarra Robles Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea
Hauteskunde Batzordeko buru izendatzeko; halaber, José Luis Asenjo Pinilla, Luis Angel Garrido
Bengoechea, Emilio Palomo Balda, Modesto Iruretagoyena Iturri eta Luis Javier Murgoitio Estefanía
magistratuak ere izendatu dira horretako kide gisa, EAEANk aukeratuta.

Hauteskunde Batzordean, gainera, hauek ere izango dira Eusko Legebiltzarrak izendaturiko kide modura:
Fidel Ignacio Uriarte Pérez, Iñigo Iruin Sanz, Jon Larrinaga Zulueta, Miguel Alonso Belza eta Javier García
Pascual, zuzenbide edo politika-zientzien eta soziologiako katedradun, irakasle titular edo prestigio
handiko jurista gisa.

13/ 13

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es


