
 

 

xxx DEKRETUA, xxxxren xxkoa, zeinaren bidez aldatzen baita 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 duen Dekretua. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluaren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoak gazteria-politikaren arloan eskumen osoa du. 

Halaber, Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuko 13.1.p) artikuluak ezartzen 
duenez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio Gazteria arloari 
buruzko eginkizunak (dekretu horren bidez, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren sailak sortu, kendu eta aldatu ziren, eta bakoitzaren funtzioak eta jardun-
eremuak zehaztu ziren). 

Bestalde, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c) 2 artikuluaren arabera, lurralde 
historikoei dagokie gazteria-politikari buruzko erakunde komunen legeria betearaztea beren 
lurraldean. 

Azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuak 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 arautu zuen. Bestalde, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 
2016ko urriaren 27ko Agindu bidez, aipatu dekretu horren I. eta II. eranskinak eguneratu ziren. 

Arestian aipatutako dekretuaren 9. artikuluak adin-eskakizun batzuk jasotzen ditu haur eta 
gazteen aisialdi-jardueretarako hezitzaileak trebatzeko eskoletan parte hartu ahal izateko, eta 
eskakizun horiek eguneratu egin behar dira gaur egungo errealitatera; izan ere, haur eta 
gazteen aisialdi-jardueretarako prestakuntzan parte hartzeko eskabidea egiten duten gazteen 
adin-tartea aurreratu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuan finkatu zenarekin alderatuta. 

Adierazitako guztiagatik, dekretu honen helburua da haur eta gazteen aisialdi-
jardueretarako hezitzaileak trebatzeko prestakuntza-moduluetan parte hartzeko gutxieneko 
adina aldatzea. 

Horrekin batera, arau honen bidez eguneratu egingo dira zenbait araudi-erreferentzia, eta 
hizkera inklusibora egokituko da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretua; egokitzapen hori ez da 
beharrezkoa aipatu arauaren euskarazko bertsioan, baina bai gaztelaniazkoan, gai horri 
dagokionez uniformetasuna eman behar baitzaio dekretuaren gaztelaniazko testu osoari. Hain 
zuzen ere, 2016an I. eta II. eranskinak aldatu ziren, hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako 
gomendioak betez, baina dekretuaren gaztelaniazko bertsioaren gainerako edukiak ez ziren 
egokitu, eta 1994an emandako idazkeraren arabera formulatuta daude oraindik. Beraz, 
hizkera inklusiboarekin bat ez datozen esamolde batzuk daude testuan, eta beste batzuk, 
inklusiboak izan arren, ez dira egokiak estiloaren eta gramatikaren ikuspegitik. 

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta 
Gobernu Kontseiluak xxxxko xxxxren xx(e)an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, 
hau 

XEDATZEN DUT: 

Lehenengo artikulua. - Aldatu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren gaztelaniazko 
bertsioaren izenburua. Dekretu horrek, 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. Honela idatzita geratzen da: 

«Decreto por el que se regula el reconocimiento oficial de las escuelas de formación de 

educadores y educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, y de los cursos de formación de 
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monitores y monitoras y de directores y directoras de actividades educativas en el tiempo libre 

infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos.» 

Bigarren artikulua. - Aldatu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren 3. artikuluko 1. 
paragrafoko hasierako tartekia. Dekretu horrek, 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. Honela idatzita geratzen da: 

«1.- Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak izendapen ofizialez 

onartuak izan daitezen eskabideak, prestakuntza-jarduera gehienbat zein lurralde historikotan 
burutuko den kontuan hartuta, bakoitzari dagokion foru-aldundiko gazteria-erakundean 
aurkeztuko dira, bai zuzenean, bai Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legean, urriaren 1ekoan, ezarritako bideetarik edozein erabiliaz eta 

ondoren aipatutako dokumentazioarekin batera:» 

Hirugarren artikulua. - Aldatu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren 9. artikuluko 
1. paragrafoa. Dekretu horrek, 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. Honela idatzita geratzen da: 

«1.-  Haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begiraleak prestatzeko ikastaroa 
osatzen duten prestakuntza-moduluetan parte hartu ahal izateko, interesdunek honako adin-
baldintza hauek bete beharko dituzte: 

- Prestakuntza teorikoaren etapari dagozkion moduluetan sartzeko, interesdunek 16 urte 
izan beharko dituzte beteak, edo modulua hasten den urtearen barruan betetzekoak 
izan. 

- Prestakuntza praktikoaren etapari dagokion moduluan sartzeko, interesdunek 18 urte 
izan beharko dituzte beteak, edo modulua amaitzen duten urtearen barruan betetzekoak 
izan. 

Nolanahi ere, haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begirale-diploma ofiziala 
emango zaie prestakuntza-ikastaroari dagozkion modulu guztiak gainditzen dituzten pertsonei, 
baldin eta gutxienez 18 urte badituzte». 

Laugarren artikulua. - Aldatu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren gaztelaniazko 
bertsioaren III. eranskina. Dekretu horrek, 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. Honela idatzita geratzen da: 

«ANEXO III  

1. Documentación requerida para el inicio oficial del curso de formación de educadores y 
educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil:  

A) Comunicación por escrito -conjunta o individual-de cada uno de los cursillos que se 
pretendan impartir, indicando el plan de formación elegido en cada caso y firmada por la 
persona que posea la capacidad legal para representar a la escuela solicitante.  

B) Programa completo de formación:  

1.- Relación de las personas componentes del equipo responsable y del equipo 
pedagógico de cada cursillo.  
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2.- Listado completo del alumnado inscrito en cada uno de los cursillos o curso.  

3.- Calendario y temporalización, por materias, lugares, fechas, horarios, profesorado, 
etc.  

2. Documentación requerida a la finalización oficial del curso de formación de educadores 
y educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil:  

A) Memoria de fin de curso:  

Evaluación general de todos y cada uno de los cursillos realizados:  

1.- Lugares, fechas, profesorado, materias, horas, etc.  

2.- Lugares y/o plan de realización de las prácticas, con certificado de evaluación 
individual.  

3.- Memoria de la aplicación concreta de los criterios seguidos para la evaluación final 
con valoración de la participación y del grado de asimilación por cada alumno o alumna de los 
contenidos impartidos.  

B) Acta de evaluación de curso, en la que se relacionarán:  

1.- Alumnado evaluado como apto.  

2.- Alumnado desestimado por no apto.  

3.- Alumnado pendiente de evaluación.» 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Dekretu honen artikuluetan xedatutakoa gorabehera, azaroaren 2ko 419/1994 
Dekretuaren gaztelaniazko bertsioan “Educadores/as”, “Monitores/as”, “Directores/as”, 
“Monitor/a” eta “Director/a” esamoldeekin lotutako gainerako hitzen ordez honako hauek 
jarriko dira, hurrenez hurren: “Educadores y Educadoras”; “Monitores y Monitoras”; “Directores 
y Directoras”; “Monitor o Monitora”; eta “Director o Directora”. 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Dekretu hau indarrean sartu aurretik moduluren bat hasteko eskatutako dokumentazio 
guztia dagokion foru-aldundiko organo eskudunari bidali dioten ikastetxeek, azaroaren 2ko 
419/1994 Dekretuaren III. eranskinean zehaztutakoaren arabera, izena emandako ikasleen 
zerrenda aldatu ahal izango dute dekretu honetan xedatutakoari heltzeko, betiere modulu hori 
hasita ez badago. 

AZKEN XEDAPENA 

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean 
sartuko da indarrean. 

Vitoria-Gasteiz, ..........(e)ko ...................aren ......a. 

Lehendakaria, 

IÑIGO URKULLU RENTERIA 

 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua 

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ 


