
IKASTURTEAN
SARTZEKO 
INFORMAZIOA

2023-2024



2

Barañaingo Udal Haur Eskolarako plazen deialdiak honako
ikastetxe hauek hartzen ditu barne: 

Barañain I-Euskara
Barañain II-Gaztelania

bi ikastetxeak aukeratu ahal izango dira –eskaera berean–,
lehentasun-ordena adierazita. 

Eskatzen den bigarren aukera ikastetxe horretan hutsik
geratzen direnean bakarrik hartuko da kontuan, lehenengo
aukerako eskatzaileei plazak esleitu ondoren.

BI GURASOENGANDIK EDO LEGEZKO
ORDEZKARIENGANDIK, ALARGUNTASUN, LEGEZKO
BANANTZE EDO DIBORTZIO KASUETAN IZAN EZIK.

• NANaren edo AIZaren FOTOKOPIA.

• FAMILIA LIBURUAREN FOTOKOPIA (gurasoen edo legezko ordez-
karien eta seme-alaben atalak) edo, bestela, antzeko dokumentu ofi-
zial osoa/k. 

• LAN-EGOERA, 2023ko otsailaren 17tik martxoaren 17ra artekoa: 
- Gizarte Segurantzako afiliatuak: lan-bizitza edo alta adierazitako aldian.
(Telefonoa: 901 50 20 50 edo Gizarte segurantza). Bere konturako langilea
bada, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta ere aurkeztu be-
harko du.
- Gizarte Segurantzan afiliatuta ez daudenak: 
- Funtzionarioak: Sailaren ziurtagiria. 
- Profesional liberalak: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren fotokopia
eta azken BEZ aitorpena.
- Langabetuak: Enplegu-eskaerako txartelaren fotokopia (eguneratua). 
- Hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko eszedentzian dauden pertso-
nen kasuan: 

- Eszedentziaren jakinarazpena eta, hala badagokio, AITOR-
PENA, honako hau zehaztuz: lanean hasteko aurreikusitako data
ez dela 2023ko urriaren 15a baino geroagokoa izango, jardu-
nean dagoela jotzeko (aitorpen-eredua emango da).

• IKASTEN ARI DIREN GURASOAK EDO LEGEZKO
ORDEZKARIAK: Araututako ikasketen matrikularen fotokopia,
egutegia eta ikastaroaren ordutegia. 

• PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO
ZERGAREN AZKEN AITORPENAREN FOTOKOPIA.
Aitorpena egitera behartuta ez dauden gurasoek edo
legezko ordezkariek aitorpen hori egitera behartuta ez
daudela egiaztatzen duten agiri ofizialak aurkeztu beharko
dituzte (948 505 152 Nafarroako Foru Ogasuna edo
https://www.navarra.es/eu/hasiera), gehi 2021. urteko
errenten eta diru-sarreren zinpeko aitorpena (aitorpen-
eredua emango zaie).

• ERROLDATZE ZIURTAGIRIA: Barañainen erroldatuta
egotearen agiria (bai haurrarena, bai aitarena, amarena

eta/edo legezko ordezkariarena), 2023ko urtarrilaren 1a
baino lehen udalerrian erroldatuta zeudela jasotzen duena, eskatzaileei

emango zaie eskabidea aurkeztean. Barañainen erroldatuta ez daudenek dagokion
udalerriaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko maiatzaren 12ra
bitartean jaiotako haurrentzako eskabidea aurkez
dezakete.

2022-2023 ikasturtean matrikulatutako haurrek EZ
DUTE ESKABIDE BERRIRIK AURKEZTU BEHAR
(hurrengo ikasturterako plaza gorde beharko dute
matrikulatuta dauden ikastetxean bertan).

• Ezinbestekoa da eskabideko atal guztiak betetzea.
• Ezinbestekoa da eskaera bi gurasoek edo legezko ordezkariek

sinatzea.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA: 
2023KO MARTXOAREN 6TIK 17RA

NON AURKEZTU: 
Herritarrei Arreta Emateko Bulegoa
(Barañaingo Udalaren beheko solairua)
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:00etara

Erregistro elektronikoa:
https://sedeelectronica.baranain.es/eu/tramites/registro-electronico/

Sartzeko 
ESKAERA BERRIAK

OROKORRA

INFORMAZIO OROKORRA

Dokumentazio Dokumentazio 
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• Desgaitasun-kalifikazioaren ziurtagiria edo
haurraren mendetasun handiko egoera (III.
gradua) aitortu izanaren egiaztagiria
eta/edo berariazko hezkuntza-premiak
dakartzan txosten profesionala.

• Beste edozein inguruabar berezi
baloratzeko justifikazio-dokumentazioa:
- Egoera hori(ek) egiaztatzen du(t)en

txosten medikoa, psikologikoa, soziala edo
zerbitzu espezializatu ofizialena.

• Haurra familia-harreran edo adopzioan dagoela
bermatzen duen dokumentazioa.

• Banantze/dibortzio-epaiaren fotokopia (hitzarmen
arautzailea barne).

• Ezkontza-loturarik gabeko bikoteen kasuan,
epaiaren fotokopia (legezko neurriak, hitzarmen
arautzailea barne).

• Guraso bakarreko familiaren titulua.

• Familia-unitateko edozein kideren desgaitasun-
kalifikazioaren fotokopia.

• Familia-unitateko edozein kideren
ezintasun iraunkor absolutuagatiko edo
baliaezintasun handiagatiko pentsioa
egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.

• Familia ugariaren titulua.

• Barañainen lan egiten duela egiaztatzen
duen agiria, zaintza eta jagoletza betetzen
duen aita/ama edo legezko ordezkaria(k).
Barañainen erroldatuta egonez gero EZ da
beharrezkoa.

• Jaio gabeko haurrak:
- Haurraren aitaren eta/edo amaren edo

legezko ordezkariaren errolda-ziurtagiria.
- Erditzeko balizko data zehazten duen

ziurtagiria (jaioteguna: 2023ko maiatzaren
12a). Onartzeko, jaiotza-data egiaztatu
beharko da (horretarako, 2023ko maiatzaren
9a baino lehen aurkeztu beharko dute jaiotza-agiria edo antzeko agiri ofiziala).

LANALDI OSOKO ORDUTEGIA
Sarrera 07:30etik 9:30era.
Irteera (aukeran):
• Jantokirik gabe: 12:00etan.
• Jantokiarekin: 13:00etan.
• Jantokia eta siesta: 15:15etik aurrera.

(asteazkenetan 15:30ak arte, gainerako egunetan
16:30ak arte).

Ikastaroaren egutegia onartzeke dago (gutxi
gorabeherakoa, aurtengo ikasturtekoa, udalaren

webgunean eta haur-eskoletan kontsulta daiteke).

Ikastaroa 2023ko irailaren 1ean hasi eta 2024ko uztailaren 31n amaituko da.
Ikastetxe bakoitzak haur bakoitzaren hasiera-eguna jakinaraziko die familiei,
egokitzapen-aldiaren arabera.

OHARRAK
Eskabidean jasotako datuak FALTSUAK EDO OKERRAK direla egiaztatuz

gero, automatikoki BALIOGABETUKO DA EMANDAKO PLAZA. 

Eskabidean adierazitako datuak, agiri bidez justifikatuta ez badaude,
ez dira kontuan hartuko.

Hautaketa Batzordeak edozein unetan eskatu ahal izango du hautaketa-
baremoan puntuatzen duten inguruabarrak egiaztatzen dituzten agiriak

zuzentzeko.

HALA BADAGOKIO

Dokumentazio Dokumentazio 
ESPEZIFIKOA
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OHARRAK
Puntuazioan berdinketa egonez gero, honako irizpide hauek bata bestearen atzetik
aplikatuz ebatziko da:
• Puntuazio handiena Familia Unitatearen atalean.
• Puntuazio handiena Per capita errentaren atalean.
• Puntuaziorik handiena eragin-eremu geografikoaren atalean.
• Puntuazio handiagoa gurasoen edo legezko ordezkarien egoera soziolaborala edo

akademikoa atalean.
• Puntuazio handiena Beste irizpide batzuk atalean.
• Zozketa publikoa: Hezkuntza Saileko organo eskudunak 2023ko martxoaren 3an

egindako zozketaren emaitza aplikatuko da.
* Aita eta/edo ama edo legezko ordezkariak, amatasun-eszedentzian egonik,
gehienez ere 2023ko urriaren 15ean lanera itzultzen direnean ere hartuko da lantzat.
Egindako lana ez da hartuko Gizarte Segurantzan edo, halakorik ezean, Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egon gabe.

76

Bi seme-alaba edo gehiago deialdi berean eta ikastetxe berean 
(plaza erreserbatzea eta jaio gabekoentzako eskabidea ere sartzen dira) 15 puntu
Guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran daudenak 5 puntu
Familia ugariak 5 puntu
Familia-unitateko edozein kideren desgaitasuna 
(% 33koa edo handiagoa) 4 puntu
Bi seme-alaba edo gehiago 
(2017-03-16tik 2023-03-17ra bitartean jaioak) 1 puntu seme-alaba bakoitzeko 

FAMILIA OROKORRAK:                                                                                                    
Lanean (*) edo ikasketa arautuak egiten edo ezintasun iraunkor 
absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran lan egiten 
duen guraso edo legezko tutore bakoitzeko 10 puntu
Lana aktiboki bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko 5 puntu

GURASO BAKARREKO FAMILIAK EDO GURASO BAKARREKO EGOERAN
DAUDENAK:
Lanean (*) edo ikasketa arautuak egiten edo ezintasun iraunkor 
absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran lan egiten
duen guraso edo legezko tutore bakoitzeko 20 puntu 
Lana aktiboki bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko 15 puntu

ZAINTZA ETA JAGOLETZA ESKLUSIBOA DUEN GURASOA (GURASO
BAKARREKO FAMILIA IZAN GABE EDO GURASO BAKARREKO EGOERAN):
Lanean (*) edo ikasketa arautuak egiten edo ezintasun iraunkor 
absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran lan egiten duen 
guraso edo legezko tutore bakoitzeko 20 puntu 
Lana aktiboki bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko 15 puntu

GURASOEN EDO LEGEZKO ORDEZKARIEN EGOERA SOZIOLABORALA EDO
AKADEMIKOA, gehienez 20 puntu 

BaremoaBaremoa
PUNTUAZIO

FAMILIA-UNITATEA, gehienez 15 puntu

PER CAPITA ERRENTA (€) PUNTUAK
15.000 eurotik gora 1,5
12.400,01 – 15.000 3
10.700,01 – 12.400 4,5
9.300,01 – 10.700 6
7.980,01 – 9.300 7,5
6.650,01 – 7.980 9
5.500,01 – 6.650 10,5
4.500,01 – 5.500 12
3.350,01 – 4.500 13,5
3.350,01 edo gutxiago 15

PER CAPITA ERRENTA,
gehienez 15 puntu Familia-unitateko kideak zehazteko,

2021EKO ABENDUAREN 31N
ZEGOEN EGOERA hartuko da
kontuan.

Per capita errenta kalkulatzeko,
familia-unitateko kide konputagarri
guztien errenta-aitorpenean agertzen
diren likidazio-oinarrien batura
hartuko da kontuan, baldin eta familia-
unitateko kide horiek IPF aitorpena
(550. laukia) eta errenta salbuetsiak
(529. laukia) aurkeztu behar badituzte.

Barañainen erroldatuta daudenak (haurra gehi aita eta/edo ama 
edo legezko ordezkariak), 2023ko urtarrilaren 1a baino lehen 20 puntu
Barañainen lan egitea, gurasoetako batek edo legezko 
ordezkarietako batek gutxienez 8 puntu
Barañaingo Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe batean 
lan egitea, gutxienez gurasoetako batek edo legezko 
ordezkariren batek 5 puntu

ERAGIN-EREMU GEOGRAFIKOA, gehienez 20 puntu

Behar pertsonal, familiar edo sozial larriko beste egoera batzuk, 
behar bezala justifikatuak, aurreko ataletan jaso gabeak, 
Hautaketa Batzordeak aintzat hartu beharrekoak gehienez 10 puntu 

BESTE IRIZPIDE BATZUK



OHARRAK
Barañaingo Udal Haur Eskolan sartu ahal izateko, ezinbestekoa da haurrak

txertaketa egutegi ofizialarekin egunean egotea. Gurasoek edo legezko
ordezkariek txertaketa-txartela aurkeztuko dute nahitaezko baldintza gisa
MATRIKULA EGITEKO UNEAN. Kartillarik ez badago edo haurra medikuak
aginduta txertatu ez bada, medikuaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu behar da.
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** Ohiko familiak           * Guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran daudenak

2023-2024 IKASTURTERAKO

Tarifak       Tarifak       JARDUNALDIAK

BARAÑAIN II ZENTROA
(GAZTELANIA)

Zizur Zendearen ingurabidea, 54
Tel.: 948 287 693

Email: einfantil03@baranain.com

Asteazkenean, 2023ko otsailaren
15ean, 16:00etan

BARAÑAIN II 

(Gaztelania)

Gaztelaniazko Haur Eskolak ia 1000

metro karratuko azalera du eraikita, eta

honako hauek ditu: haurrei arreta zuzena

emateko 6 gela, dagozkien bainugela eta

siestekin; aisialdirako lau gune (bi

estalpe eta bi estali gabe); bularreko

umeentzako aisialdirako eremu esklusibo

bat; hiru jantoki (bat sektore

bakoitzerako: nagusiak, ertainak eta

bularreko haurrak); haur-aulkientzako

gela estalia; esperimentazio-tailerra,

administrazio-eremua (garbitzeko eta

lehortzeko gela, sukaldea, bulegoak,

aldagelak eta biltegiak). Barañaingo

gune pribilegiatu batean kokatuta,

haurrek gurekin gozatu eta ikasi ahal

izango dute, euren beharren araberako

talde profesional batez inguratuta.

BARAÑAIN I ZENTROA
(EUSKARA)

Udaletxeko etorbidea zk.g.
Tel.: 948 186 950 

Email: einfantil@baranain.com

Asteazkenean, 2023ko otsailaren
22an, 16:00etan

BARAÑAIN I
(Euskara)

Gure Haur Eskola solairu bakarreko
eraikina da, karratua eta patioak
inguratzen duena. Horrek aukera

ematen du ikasgela guztietatik kanpora
irteteko, barruko eta kanpoko

espazioen erabilera askotarikoa
sustatzeko eta, aldi berean, espazio

horiek argitasunez betetzeko. Gainera,
patio estalia, psikomotrizitate gela,
lantegia, jangela eta galeria guneak

gertu daude haien artean, eguneroko
lana erraztuz. Administrazio-eremu bat

dugu: bulegoa, aldagelak, garbiketa-
eta lehortze-gela eta sukaldea.

Hezitzaile taldearen helburu nagusia
herriko umeei errespetuan, konfiantzan

eta elkarlaneko hezkuntzan
oinarritutako familia giroa eskaintzea

da.

Ate Irekien Ate Irekien 

Familiaren diru-sarreren arabera ordainduko dira.
• Ezarritako hileko gehieneko tarifak hauek dira: 

Eskolaldia: 163 € Jantokia: 95 €
• Murrizketak honela egin ahal izango dira:

PER CAPITA
ERRENTAREN

TARTEAK
ESKOLATZEA JANTOKIA

ESKOLATZEA +
JANTOKIA

Zenbatetik Zenbatera     ** * ** * ** *

15.000 baino handiagoa 163 0 95 84 258 84

12.400,01 15.000 134 0 95 84 229 84

10.700,01 12.400 98 0 95 84 193 84

9.300,01 10.700 69 0 95 84 164 84

7.980,01 9.300 0 0 84 66 84 66

6.650,01 7.980 0 0 84 66 84 66

5,500,01 6.650 0 0 66 52 66 52

4.500,01 5.500 0 0 58 42 58 42

3.350,01 4.500 0 0 56 32 56 32

3.350,01 edo gutxiago 0 0 52 25 52 25

FORU AGINDUA ARGITARATZEKE
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Datak Datak 
PROZESUAREN 

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK ARGITARATZEA:
maiatzak 9
Zerrendak hemen argitaratuko dira: 

- Udaleko eta Udal Haur Eskoletako ohola.
- Udalaren webgunea: barañain.eus
- Bandomovil (jaitsi app-a zerrendak zure

mugikorrean argitaratu direla jakinarazteko).
Informazioa 948 012 012 telefonora deituz ere eskura
daiteke.

ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA: maiatzak 9-12 
Udaletxeko Herritarren Arretarako Bulegoan (8:30etik
14:00etara).
Ez da inola ere onartuko eskabideak aurkezteko epean
aurkeztu ez den dokumentazio berririk, salbu eta hasieran
aurkeztutako dokumentazioan akatsak zuzentzeko aurkezten
bada.

BEHIN BETIKO ZERRENDAK ARGITARATZEA: maiatzak 18
Behin-behineko zerrendak argitaratzen diren leku berberetan
argitaratuko dira.
Ez da onarpenaren banakako komunikaziorik egingo.

MATRIKULA FORMALIZATZEA: maiatzak 18-25
Udaletxeko Herritarren Arretarako Bulegoan (8:30etik 14:00etara).
Erregistro elektronikoan (Egoitza elektronikoa)
Matrikula formalizatzea:

- Behin betiko zerrendan onarturiko haurren familiek bakarrik formalizatuko dute
matrikula.

- Berekin dakar ezarritako tarifak ordaintzeko eta bertaratzeko konpromisoa hartzea,
borondatezko baja kasuetan izan ezik.

Matrikula eskatutako aukeretako batean formalizatzeak beste aukerari uko egitea
ekarriko du.
Matrikula aldi horretan egiten ez bada, plazari uko egingo zaio eta beste esleipen bat
egingo da, itxaro-zerrendan ezarritako ordenaren arabera.

www.barañain.eus 
www.baranain.es   

HERRITARREI
ARRETA EMATEKO

BULEGOA 
(Udaletxeko beheko

solairua)

HAUR-ESKOLAK
(Gaztelania eta

Euskara)

TELEFONOA 
948 012 012

ARGIBIDEAK eta DOKUMENTAZIOA NON


