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PLA DE FORMACIÓ EN LÍNIA 2020

Per a sol·licitar l'alta d'usuari en la plataforma de eFormación és necessari emplenar les dades del
formulari  de  Formació disponible  en  aquesta  intranet.  És  imprescindible  disposar  del  correu
corporatiu de gva.

Es comunica que el 29 de gener s'obri el termini d'automatrícula dels següents cursos promoguts
per la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justtícia, modalitat en
línia, per a 2020. 

NO SÓN CURSOS NOUS, SÓN NOVES EDICIONS PER A 2020 (si s'està en possessió del
certificat acreditatiu de superació del curs, no es pot tornar a realitzar).

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TERMINI DE MATRÍCULA PERÍODE CURS 2020

Edició 1a Del 29 de gener a l'1 de juny Del 3 de febrer al 30 de juny

Edición 2a Del 29 de gener al 2 de novembre De l'1 de juliol al 15 de desembre

CICERONE PLUS II

TERMINI DE MATRÍCULA PERÍODE CURS 2020

Edició 1a Del 29 de gener al 14 de febrer Del 15 de febrer al 18 de maig

Edición 2a Del 29 de gener al 14 de juny Del 15 de juny al 15 d'octubre

MANUAL D'ORGANITZACIÓ DE L'OFICINA JUDICIAL I DE L'OFICINA FISCAL

TERMINI DE MATRÍCULA PERÍODE CURS 2020

Edició 1a Del 29 de gener a l'1 de març Del 2 de març al 15 d'abril

Edición 2a Del 29 de gener al 30 de setembre De l'1 d'octubre al 15 de novembre

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN L'ADMINISTRACIÓ DE 
JUSTÍCIA

TERMINI DE MATRÍCULA PERÍODE CURS 2020

Edició 1a Del 29 de gener al 31 de març De l'1 d'abril al 10 de maig

Edición 2a Del 29 de gener al 13 de setembre Del 14 de setembre al 18 d'octubre



 

Aquests cursos, estan dirigits al personal dels cossos generals de Gestió Processal i Administrativa,
Tramitació Processal  i  Administrativa,  i  d'Auxili  judicial,  així  com els dels  cossos especials  de
Mèdics Forenses i Ajudants de Laboratori. Estan inclosos en els cursos de formació a realitzar dins
del  Programa  d'Actuació  dirigit  a  reconéixer  determinats  aspectes  de  la  trajectòria  i  actuació
professional dels funcionaris. 

Es recorda que per a poder realitzar l'automatrícula i accedir a la plataforma de eFormación, és
necessari introduir l'usuari i contrasenya d'accés a eFormación, Campus de Justícia.  

CURS CICERONE BÀSIC

La primera edició de 2020 del curs CICERONE BÀSIC començarà el dia 3 de febrer.

El personal interessat a realitzar aquest curs ha de sol·licitar la matrícula a la Secció de Formació de
la  Direcció  General  de  Modernització  i  Relacions  amb l'Administració  de  Justícia.  Per  a  això
enviaran el formulari disponible en aquesta intranet, en l'apartat de Formació. No podrà realitzar el
curs el personal que ja haja obtingut el certificat corresponent d'aquest curs en edicions anteriors. La
duració del curs és equivalent a 100 hores presencials.

Es convocaran dues edicions:

PERÍODE CURS 2020

Edició 1a Del 3 de febrer al 30 de juny

Edició 2a De l'1 de juliol al 30 de novembre

La Secció de Formació 


