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JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOKO LANGILEENTZAKO 2018ko 
ONLINE PRESTAKUNTZA-PROGRAMA. 

(Lehenengo lauhilekoa) 
(1) 

 

 
 
 
Modalitatea: Online 

Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko otsailaren 5era arte. 
 IKASTAROA: otsailaren 14tik (16:00etatik) martxoaren 14ra (08:00 

ordu)  
BAJEN JAKINARAZPENAK: otsailaren 13ra arte  

 
Iraupena: 15 ordu 

Ikasle-kopurua: 30 

Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 
 
Programa:    “Navieros” bide-jokoa eta simulatzailea da, oso ezaguna, eta, horren 

bitartez: 
  

• Negoziatzeko gaitasuna landu, jolasteaz bat. 

• Negoziatzen eta gatazkak konpontzen aditu direnen sekretuak 

deskubritu.  

• Erakutsi zure trebezia, kideekin lehian.  

 

Auto-matrikula:  Norberaren datuak (NAN-zk., izena eta abizenak) eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat jaso, eta e-mailen bidez bidali 
behar dira helbide honetara:  justiziagela@aju.ej-gv.es 

 Ez badago e-mailez bidaltzerik, datuok faxez bidal daitezke 
zenbaki honetara: :945 01 91 52 (datu pertsonalak eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat)  

 
 
Ikastaroa: 15 orduko ikastaroa. 
 Ez du balio lan-poltsetarako. 
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Ziurtagiriak: 
Justizia Administrazioko Zuzendaritzak bidaliko du ziurtagiria 
epaitegira, behin ikastaroa amaitu eta gero. 

 
 
Ikastaroa uztea:   
 Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 

horren berri eman behar dute otsailaren 13a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 

 Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    
 LAN ETA JUSTIZIA SAILA   DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y  

 JUSTICIA  

 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO 
ZUZENDARITZA   DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA  
 

 ( 2 ) 
 

GUARDIAKO EPAITEGIA 
 
 
Modalitatea: Online 

Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko otsailaren 16ra arte. 
IKASTAROA: otsailaren 21etik (16:00etatik) martxoaren 21era 
(08:00 ordu)  
BAJEN JAKINARAZPENAK: otsailaren 20ra arte  
 

Iraupena: 20 ordu 
Plaza-kopurua: 300 
Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 
 
Egitaraua: 

• Ikastaroaren helburuak 

• Guardia-zerbitzuaren arauketa 

• Guardia-zerbitzuaren edukia 

• Guardia motak 

• Herritarren eskubideen gutuna nola aplikatu guardia-orduetan 

• Guardia-orduetan egin beharreko zereginak 

 

Auto-matrikula:  AUTOMATRIKULA http://justiziagela.justizia.net/ orrian egin behar 
da, epearen barruan. Aurretik ikastaroren bat egin dutenek, 
erabiltzailea eta pasahitza sartu behar dute. Online prestakuntza 
lehenengo aldiz egitera doazenei, berriz, erregistratzerakoan 
azaltzen zaien galdera-sortari erantzun eta matrikula eginda 
geratutako zaie. 

 
 
Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. Bukatu eta handik astebetera, azterketa egin 

beharko da, online. 
 Ez du lan-poltsetarako balio. 
 
Ikastaroa uztea:   
 Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 

horren berri eman behar dute otsailaren 13a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 

 Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 
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( 3 ) 
 
TRISKELION 
 
 

 
 
Modalitatea: Online 

Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko otsailaren 21era 
arte. 
IKASTAROA: otsailaren 28tik (16:00etatik) martxoaren 28ra (08:00 
ordu)  
BAJEN JAKINARAZPENAK: otsailaren 27ra arte  

 
 
Ordutegi mugatua: 08:00 h – 16:00 h lanegunetan. 
Iraupena: 20 ordu 

Ikasle-kopurua: 30 

Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 
 
Programa:    “Triskelion” bide-jokoa eta simulatzailea da, oso ezaguna, eta, horren 

bitartez: 
  

• Zure denbora hobeto kontrolatzen eta estresa gutxitzen ikasiko duzu. 

• Eraginkorragoa izango zara eta helburu profesional nahiz pertsonalak 
lortzen errazago izango zaizu. 

• Merkatuko antolamendu-sistemarik aurreratuenean praktikatuko 
duzu, zure lankideekin lehian aritzen zaren bitartean. 

 

Auto-matrikula:  AUTOMATRIKULA http://justiziagela.justizia.net/ orrian egin behar 
da, epearen barruan. Aurretik ikastaroren bat egin dutenek, 
erabiltzailea eta pasahitza sartu behar dute. Online prestakuntza 
lehenengo aldiz egitera doazenei, berriz, erregistratzerakoan 
azaltzen zaien galdera-sortari erantzun eta matrikula eginda 
geratutako zaie. 
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Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. 
 Ez du balio lan-poltsetarako. 
Ikastaroa uztea:   
 Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 

horren berri eman behar dute otsailaren 27a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 

 Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 
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FORU ZUZENBIDEA  
 

Modalitatea: Presentziala. 
 

Lekua eta egunak: BILBAO: 2018ko apirilaren 9, 10, 11 eta 12a. 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 2018ko apirilaren 23, 24, 25 eta 
26a. 
VITORIA-GASTEIZ: 2018ko maiatzaren 7, 8, 9 eta 10ª 
 

Matrikula: Ikastaro bakoitza hasi baino astebete lehenagora arte. 
 

Ordutegia: 16:00  – 19:00  
 

Irakaslea: Izaskun Reyes Echazarreta, Justizia Administrazioko 
Zuzendaritzari atxikitako funtzionarioa. 

 
Iraupena: 12 ordu. 
 

Plaza-kopurua: 30 
 

Helburuak:  

• Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko 5/2015 Legea aurkeztea. 
 

• Euskal foru zuzenbidearen berezitasun esanguratsuenen berri 
ematea. 

 
• Lege berriaren kontu juridiko nagusiak analizatzea. 

 
• Euskal Zuzenbide Zibilaren ezaguera sustatzea 

 

Egitaraua:  

• Sarrera: 
 

- Ikuspegi historikoa. 
- Lurralde zatiketatik zuzenbidearen bateratzera. 

 

• Legearen atariko titulua:  
 

- Euskal zuzenbide zibilaren iturriak 
- Printzipio gidariak 
- Lurralde- eta langile-esparrua 
- Auzotasun zibila 

 

• Oinordetza-zuzenbidea 
• Ezkontza eta izatezko bikoteak 
• Zaintza partekatua 


