
2022 - 2023 
ikasturtea

Barañaingo haur-eskola 
publikoetan sartzeko 
informazioa



Barañaingo Udal Haur Eskoletarako plazen deialdi honek Barañain I-Euskera eta Barañain II-Gaztelania ikastetxeak 
hartzen ditu.

Eskabidea 2020-01-01etik 2022-05-12ra bitartean jaiotako haurrek aurkez dezakete.

Eskatutako bigarren aukera ikastetxe horretan hutsik geratzen direnean bakarrik hartuko da kontuan, plazak lehen 
aukerako eskatzaileei esleitu ondoren.

 • Ezinbestekoa da eskabidearen atal guztiak betetzea.
 • Ezinbestekoa da eskabidea bi gurasoek edo tutoreek sinatzea.

Informazio orokorra eta dokumentazioa

Sartzeko 
eskabide 
berriak

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: 
MARTXOAREN 1etik 15era.

ENTREGATZEKO LEKUA:
Herritarrak Hartzeko Bulegoan.
(Barañaingo udaletxeko beheko solairua)
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etik 
14:00etara.

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

NANaren edo AIZren FOTOKOPIA.
FAMILIA-LIBURUAREN FOTOKOPIA (gurasoen eta seme-alaben atalak) edo, bestela, agiri ofizial osoa.
LAN-EGOERA, 2022ko otsailaren 15etik martxoaren 15era bitarteko aldiari dagokiona:
      • Gizarte Segurantzara afiliatuak: lan-bizitza edo alta adierazitako aldian. (Tfnoa.: 901 50 20 50)
      • Gizarte Segurantzan afiliatu gabeak:
                                 - Funtzionarioak: haien Sailaren ziurtagiria.
                                 - Profesional liberalak: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren (EJZ) fotokopia eta BEZaren azken  
  aitorpena
      • Enplegu-eskariaren txartelaren fotokopia (eguneratua).
      • Hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko eszedentzian dauden pertsonen kasuan: eszedentziaren  
  jakinarazpena eta, hala badagokio, lanean hasteko aurreikusitako data 2022ko urriaren 15a baino  
  geroagokoa izango ez dela zehazten duen ADIERAZPENA, aktiboan dagoela jotzeko (aitorpen-
  eredua emango da).
GURASO IKASLEAK: ikasketa arautuen matrikularen fotokopia, ikastaroaren egutegia eta ordutegia.
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN AZKEN EKITALDIKO AITORPENAREN FOTOKOPIA.
Aitorpena egitera behartuta ez dauden gurasoek 2020ko errenta eta diru-sarreren zinpeko aitorpena aurkeztu beharko 
dute (aitorpen-eredua emango da).
ERROLDATZEA: eskabidea aurkezteko unean emango zaie eskatzaileei Barañaingo errolda-agiria (bai haurrarena, bai 
aitarena eta/edo amarena), baldin eta jasota badago 2022/01/01 baino lehenagotik udalerrian erroldatuta daudela. 
Barañainen erroldatu ez direnek dagokion udalerriaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.











BI GURASOENA (alarguntasun, legezko banantze edo dibortzio kasuetan izan ezik).
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•Haurra familia-harreran edo adopzioan dagoela bermatzen duen dokumentazioa.
•Banantze-/dibortzio-epaiaren fotokopia (hitzarmen arautzailea barne).
•Ezkontza-loturarik ez duten bikoteen kasuan, epaiaren fotokopia (legezko neurriak, hitzarmen arautzailea barne).
•Guraso bakarreko familia titulua.
•Familia-unitateko edozein kideren minusbaliotasun-/desgaitasun-kalifikazioaren fotokopia.
•Ezintasun iraunkor oso, absolutu edo baliaezintasun handiagatiko pentsioaren egiaztagiriaren fotokopia, familia-
unitateko edozein kiderena.
•Familia ugariaren titulua.
•Barañainen lan egiten duela egiaztatzen duen agiria, zaintza eta jagoletza duen aitarena/amarena edo legezko 
tutoreena. EZ da beharrezkoa herrian erroldatuta egotea.
•Jaio gabeko haurrak:
 -Haurraren gurasoen edo legezko tutoreen erroldatze-ziurtagiria.
 -Erditzeko data probablea zehazten duen ziurtagiria (jaiotzeko azken eguna: 2022ko maiatzaren 12a).   
 Onartzeko, jaiotza-data egiaztatu beharko da (horretarako, jaiotza-agiria aurkeztu beharko da   
 2022ko maiatzaren 9a baino lehen).
•Txosten MEDIKOA edo PSIKOLOGIKOA, honako kasu hauetan:
 - Gaixotasuna edo arazo medikoa.
 - Arrisku-faktoreak egotea, hala nola goiztiartasuna, jaioberrien arazoak, etab.
 - Hezkuntza-inklusioa eskatzen duen garapen fisiko, psikiko edo sentsorialaren defizita edo atzerapenak.
•Minusbaliotasun-kalifikazioaren ziurtagiria edo mendetasun handiko egoera (III. gradua) aitortu izanaren egiaztagi-
ria eta/edo hezkuntza-premia espezifikoak dakartzan txosten profesionala.
•Beste edozein inguruabar berezi baloratzeko justifikazio-dokumentazioa.

Dokumentazio 
espezifikoa hala badagokio
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OHARRAK
•  Eskaeran jasotako datuak faltsuak edo 
zehaztugabeak badira, emandako plaza 
automatikoki baliogabetuko da. 
•  Eskabidean adierazitako datuak, agiri 
bidez justifikatuta ez badaude, ez dira 
kontuan hartuko.
•   Hautaketa Batzordeak edozein unetan 
eskatu ahal izango du hautaketa-bare-
moan puntuak ematen dituzten 
inguruabarrak 
egiaztatzen dituzten 
agiriak zuzentzeko.
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LANALDI OSOKO ORDUTEGIA

Sarrera 7:30etik 9:30era.
Irteera (aukeran):
- Jangelarik gabe: 12:00etan.
- Jantokia: 13:00etan.
- Jangela eta siesta: 15:15etik aurrera.
(asteazkenetan 15:30ak arte, gainerako egunetan 
16:30ak arte).
Ikastaroaren egutegia onartzeke dago. Orientazio 
gisa, aurtengo ikasturtekoa kontsulta daiteke bai 
udalaren Web orrian bai Eskoletan.



HAUR 
IKASTETXE 
PUBLIKOAK

Zentroa:
Helbidea
Telefonoa:
e-posta 
Taldeak:

Udaletxeko etorb., 2
948 186 950
einfantil@baranain.com
0 - 3 urtekoak

BARAÑAIN I (EUSKARAZ) (GAZTELANIAZ)Zentroa:
Helbidea
Telefonoa:
e-posta 
Taldeak:

Zizur Zendearen ingurab., 54
948 287 693
einfantil03@baranain.com
0 - 3 urtekoak 

BARAÑAIN II

Gure haur-eskola solairu bakarreko eraikina 
da, karratua eta patioak inguratua. Horrek 
aukera ematen du gela guztietatik kanpora 
irteteko, barruko eta kanpoko espazioen 
erabilera anitza sustatzen du eta, aldi berean, 
argitasunez betetzen ditu. Gainera, jolastoki 
estalia, psikomotrizitate-gela, tailerra, jangela 
eta galeria-guneak elkarren ondoan daude, 
eguneroko lana errazteko.
Horrez gain, administrazio-eremu bat ere 
badugu: bulegoa, aldagelak, garbiketa- eta 
lehortze-gela eta sukaldea.
Talde hezitzailearen helburu nagusia herriko 
haurrei errespetuan, konfiantzan eta elkarlane-
ko hezkuntzan oinarritutako familia-giroa 
eskaintzea da.

Ia 1.000 metro koadroko azalera eraikia du 
Gaztelaniako Haur Eskolak, eta honela 
banatzen da: haurrei arreta zuzena emateko 6 
gela, dagozkien bainugela eta siesta-gelare-
kin, aisialdirako lau gune, bi estalki eta bi 
estali gabe, bularreko umeentzat bakarrik den 
aisialdirako gune bat, hiru jantoki, sektore 
bakoitzeko bana: nagusiak, ertainak eta 
bularreko umeak. 
Silletentzako gela estalia, esperimentazio-tai-
lerra, administrazio-eremuaz gain (garbiketa- 
eta lehortze-gela, sukaldea, bulegoak, 
aldagelak eta biltegiak).
Barañaingo gune pribilegiatu batean kokatu-
ta, haurrek gurekin gozatu eta ikasi ahal 
izango dute, beren beharren araberako talde 
profesional batez inguratuta.

OHARRAK
*Barañain I eta II Haur Eskoletara sartu 
ahal izateko ezinbestekoa da haurrak 
egunean egotea txertaketa egutegi 
ofizialarekin. 
Gurasoek txertaketa-txartela nahitaezko 
baldintza gisa aurkeztuko dute matrikula 
egiteko unean.
Kartillarik ez badago edo haurra 
medikuaren aginduz 
txertatuta ez badago, 
medikuaren ziurtagiri 
ofiziala aurkeztu 
behar da.

ATE IREKIEN JARDUNALDIA
Hitzordua eskatzeko deitu haur-eskoletako telefonoetara edo mezu elektroniko bat bidali  haien helbideetara.
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A) GURASOEN LAN-EGOERA edo EGOERA AKADEMIKOA: (Gehienez 20 puntu)

* Hona hemen plaza-erreserbak eta jaio gabekoarentzako eskabidea. Bi pertsonen matrikulazioaren 
baldintzapean. Bi anai-arreba edo gehiago aldi berean inskribatzea eta hurrengo ikasturtean ere 
ikastetxean anai-arreba bat izatea puntuatuko dira.

* Lana ez da kontuan hartuko Gizarte Segurantzan edo, hala badagokio, jarduera ekonomikoen gaineko 
zergan alta eman gabe egin bada.

Biak lanean*.
Biak ikasketa arautuak egiten. 
Bat lanean* Beste bat, ikasketa arautuak egiten.
Lanean ari diren guraso bakarreko familiak, edo zaintza eta jagoletza esklusiboa 
duten gurasoak, guraso bakarreko familia izan gabe edo guraso bakarreko egoeran* 
edo ikasketa arautuak egiten.     

20 puntu
20 puntu
20 puntu

15 puntu

 15 puntu
Puntu 1 (seme-alaba bakoitzeko)

15 puntu
20 puntu

Bat lanean* edo araututako ikasketak egiten. Beste bat lan bila.
Lana bilatzen ari diren guraso bakarreko familiak edo zaintza eta jagoletza esklusiboa 
duten gurasoak, guraso bakarreko familia izan gabe edo guraso bakarreko egoeran 
daudenak.

Bi seme-alabek edo gehiagok ikastetxe berean plaza eskatzen dute deialdi berean*
6 urtetik beherako bi seme-alaba edo gehiago (2016-01-01etik 2022-03-15era jaioak). 
Guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran daudenak.
Familia ugariak.
Familia-unitateko edozein kideren minusbaliotasuna/desgaitasuna ( % 33 edo gehiago).

  5 puntu
  5 puntu  
  4 puntu

* Lana izango da, halaber, aita eta/edo ama, amatasun-eszedentzian egonik, gehienez ere 2022ko 
urriaren 15ean lanean hasten bada.

B) FAMILIAREN OSAERA (gehieneko puntuazio metagarria: 15 puntu)









10 puntuBiak lana bilatzen.










Hautaketa-
baremoa
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D) ERAGIN-EREMU GEOGRAFIKOA   (gehieneko puntuazio metagarria: 20 puntu)

E) BESTE IRIZPIDE BATZUK:

Oharra:  puntuazioan berdinketa egonez gero, lehentasuna du:
 1. Zentroan anai-arrebak dituzten haurrak.
 2. Familia-errenta txikiena duen familia.
 3. Berdinketak jarraituz gero, Hautaketa Batzordeak egindako zozketa bidez ebatziko da.

C) FAMILIA UNITATEAREN URTEKO ERRENTA MAILAK   (Gehieneko puntuazio metaezina: 15 puntu)

Barañainen erroldatua, 2022ko urtarrilaren 1a baino lehen.
Barañainen lan egitea, aitak eta/edo amak edo legezko tutoreak.
Aitak eta/edo amak edo legezko tutoreak erakunde titularraren Haur Hezkuntzako 1. 
zikloko ikastetxean lan egitea.

20 puntu
  8 puntu

  5 puntu





Hautaketa Batzordeak behar pertsonal, familiar edo sozial larriak dituzten beste egoera 
batzuk hartu ahal izango ditu kontuan, behar bezala justifikatuta daudenak eta aurreko 
ataletan jaso ez direnak 10 puntu arte














15.000 eurotik gora.
de 12.400,01 - 15.000 euro.
de 10.700,01 - 12.400 euro.
de 9.300,01 - 10.700 euro.
de 7.980,01 - 9.300 euro.
de 6.650,01 - 7.980 euro.
de 5.500,01 - 6.650 euro.
de 4.500,01 - 5.500 euro.
de 3.350,01 - 4.500 euro.
3.350 euro edo gutxiago.

  1,5 puntu
     3 puntu
  4,5 puntu
     6 puntu
  7,5 puntu
     9 puntu
10,5 puntu
   12 puntu
13,5 puntu
   15 puntu
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Tarifak
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Horien ordainketa familiaren diru-sarreren arabera egingo da. 
+  Hileko gehieneko tarifak honako hauek dira: 
Eskolatzea: 173 €     Jantokia: 95 € 
+ Eskolatzeko unean ezarriko dira tarifak, eta 10,6 hileko ordainduko dira ikasturtean zehar. 
+ Murrizketak honela egin ahal izango dira: 

Gainera, familiek Barañaingo Udal Haur Eskoletan bi 
seme-alaba edo gehiago matrikulatuta dituztenean, bigarren 
eta hirugarren seme-alaben eskolatze-tarifa % 50 murriztuko da. 
Anai-arreba bik edo gehiagok jantokia erabiltzen badute, bigarre-
nak eta hurrengoek gutxieneko tarifa ordainduko dute.

Arrisku sozial edo psikosozialeko faktoreen eraginpean 
dauden eta garapenean atzerapena duten haurrentzako kuoten 
salbuespenak, egoera ekonomikoaren eta familia-egoeraren 
arabera. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2021eko aitorpeneko 
familia-unitatearen zerga-oinarria (1) familiako kideen kopuru osoarekin 
(2) zatituta ateratzen den kopurua hartzen da urteko per capita 
errentatzat. Kasu guztietan, bi gurasoen deklarazioa hartuko da 
kontuan, banantze, dibortzio edo ezkontzaz kanpoko seme-alaba 
bakoitzeko legezko neurrien epaia dagoenean izan ezik (kasu horietan, 
haurraren zaintza eta jagoletza duen gurasoaren adierazpena hartuko da 
kontuan). Zaintza eta babespea ez duen gurasoari elikagaiengatiko urteko 
kuotak kenduko zaizkio. 

(1) Ondorio praktikoetarako, zerga-oinarria honako hau dela ulertuko da: Nafarroako Foru Komunitatean 
2021. urtean Pertsona  Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 507, 8810, 8808 eta 529 laukien batura, 
511, 822, 708 eta 578 laukiak kenduta, edo Estatuko gainerako lekuetan dauden lauki baliokideak. 
(2) Familia-unitateko kide-kopuruari dagokionez, kontuan hartuko dira matrikula egiteko unean 
egiaztatuta geratzen direnak, gurasoak edo tutoreak eta haien ardurapeko seme-alabak zenbatuta. 
Desgaitasuna duten seme-alabek (% 33 edo handiagoa) bikoitza zenbatuko dute. 

+ 

+ 

 Ohiko familiak.                   Guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran daudenak. ** *

 

+ Gainera, familiek Barañaingo Udal Haur Eskoletan bi  seme-alaba edo gehiago matrikulatuta 
dituztenean, bigarren eta hirugarren seme-alaben es kolatze-tarifa % 50 murriztuko da. 
Anai-arreba bik edo gehiagok jantokia erabiltzen ba dute, bigarrenak eta hurrengoek gutxieneko tarifa 
ordainduko dute. 

+  Arrisku sozial edo psikosozialeko faktoreen eragin pean dauden eta garapenean atzerapena duten 
haurrentzako kuoten salbuespenak, egoera ekonomikoaren eta familia-egoeraren arabera. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2021e ko aitorpeneko familia-unitatearen zerga-oinarria (1) 
familiako kideen kopuru osoarekin (2) zatituta ater atzen den kopurua hartzen da urteko per capita 
errentatzat . Kasu guztietan, bi gurasoen deklarazioa hartuko da kontuan, banantze, dibortzio edo 
ezkontzaz kanpoko seme-alaba bakoitzeko legezko neu rrien epaia dagoenean izan ezik (kasu horietan, 
haurraren zaintza eta jagoletza duen gurasoaren adierazpena hartuko da kontuan). 
Zaintza eta babespea ez duen gurasoari elikagaiengatiko urteko kuotak kenduko zaizkio. 

(1) Ondorio praktikoetarako, zerga-oinarria honako hau dela ulertuko da: Nafarroako Foru Komunitatean 2021. urtean Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 507, 8810, 880 8 eta 529 laukien batura, 511, 822, 708 eta 578 laukiak kenduta, edo 
Estatuko gainerako lekuetan dauden lauki baliokideak. 
(2) Familia-unitateko kide-kopuruari dagokionez, ko ntuan hartuko dira matrikula egiteko unean egiaztatuta geratzen direnak, 
gurasoak edo tutoreak eta haien ardurapeko seme-alabak zenbatuta. Desgaitasuna duten seme-alabek (% 33 edo handiagoa) 
bikoitza zenbatuko dute. 

PER CAPITA ERRENTAREN TARTEAK 
TRAMOS DE RENTA PER CAPITA 

ESKOLATZEA
ESCOLARIDAD 

                          
JANTOKIA COMEDOR  ESKOLATZEA+JANTOKIA

ESCOLARIDAD+COMEDOR

Desde A     ** * ** * ** *
Mayor de 15.000 173 154 95 84 268 238

12.400,01 15.000 144 127 95 84 239 211
10.700,01 12.400 108 95 95 84 203 179
9.300,01 10.700 79 69 95 84 174 153
7.980,01 9.300 57 0 84 66 141 66
6.650,01 7.980 35 0 84 66 119 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

Menor o igual a 3.350 0 0 52 25 52 25

          ** Ohiko familiak.                  * Guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran daudenak. 

Zenbatetik       Zenbatera
15.000 baino handiagoa

3.350 edo gutxiago



                            
www.baranain.es

            

www.barañain.eus

 

 

• BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK ARGITARATZEA  …………………..  maiatzak 9

                 Zerrendak hemen argitaratuko dira:
 * Udaletxeko udal ohola
 * Udal haur-eskolak
 * Udalaren webgunea: barañain.eus
 Informazioa 948 012 012 telefonora deituz ere eskuratu ahal izango da.

• ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA …………………………….....….maiatzak 9-13
           Udaletxeko Herritarren Arretarako Bulegoan (08:30etik 14:00etara).
 Hautaketa-baremoan puntuazioa ematen duten dokumentuak ezin izango dira inola ere zuzendu.

• BEHIN BETIKO ZERRENDAK ARGITARATZEA…...............………......... maiatzak 23
          Behin-behineko zerrendak argitaratzen diren leku berberetan argitaratuko dira.
 Ez da onarpenaren banakako jakinarazpenik egingo.

• MATRIKULAREN FORMALIZAZIOA …………………………...…. maiatzak 23-27
     Udaletxeko Herritarren Arretarako Bulegoan (08:30etik 14:00etara),
 Erregistro elektronikoan (https://sedeelectronica.baranain.es/eu/)
 Matrikula formalizatzea...
 •Behin betiko zerrendan behin betiko onartutako haurren familiek soilik formalizatuko dute.
 •Borondatezko baja kasuetan izan ezik, ezarritako tarifak ordaintzeko eta bertaratzeko konpromisoa hartzen da.

ESKATUTAKO AUKERETAKO BATEAN MATRIKULA FORMALIZATZEAK GAINERAKO AUKEREI UKO EGITEA EKARRIKO DU.

ALDI HORRETAN MATRIKULA EGITEN EZ BADA, PLAZARI UKO EGIN ZAIOLA ULERTUKO DA, ETA BESTE ESLEIPEN BAT 
EGINGO DA.

ARGIBIDEAK eta DOKUMENTAZIOA NON:

Ikasturtea 2022ko irailaren 1ean hasi eta
2023ko uztailaren 31n amaitzen da.

Ikastetxe bakoitzak familiei jakinaraziko 
die haur bakoitzaren hasiera-eguna, 
egokitze-aldiaren arabera.

Prozesuaren datak
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Horien ordainketa familiaren diru-sarreren arabera egingo da. 
+  Hileko gehieneko tarifak honako hauek dira: 
Eskolatzea: 173 €     Jantokia: 95 € 
+ Eskolatzeko unean ezarriko dira tarifak, eta 10,6 hileko ordainduko dira ikasturtean zehar. 
+ Murrizketak honela egin ahal izango dira: 


