
Eines per relacionar-te amb l'administració pública. Sigues un ciutadà digital  TAD/ED8 

OBJECTIUS DADES DE L’EMPRESA

DETALLS D’INTERÈS 

PERFIL PARTICIPANTS 

METODOLOGIA

CONTINGUTS 

Adquirir coneixements generals sobre la certi�cació digital. Conèixer els tipus de certi�cats. 
Aprendre a utilitzar les eines per signar electrònicament. 

Donar a conèixer els serveis on-line que ofereixen les diferents administracions públiques.

Qualsevol persona interessada en aprendre a relaciona-se amb l'administració pública per 
mitjans digitals. 

Emprarem una metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim 
possible a la realitat laboral. Per tant, es potenciarà la participació activa de l'alumnat en el 
procés d'aprenentatge potenciant un clima col·laboratiu que permeti interactuar forma-
dor– alumnat, d'acord amb casos pràctics. Centrats en aprendre fent , "learning by doing", 
basat-nos en el fet que l'aprenentatge ha de ser rellevant i pràctic, no només passiu i teòric. 
Amb aquestes activitats pràctiques, buscarem potenciar la transferència dels coneixements 
adquirits a situacions reals. 

Continguts - Sessió Presencial 1

• Seguretat dels tràmits on line (1h)
• La seguretat a Internet (0,5h)
• Els navegador (0,5h)
• Mecanismes que garanteixen la seguretat de les transaccions a internet (0,5 h)
• Els certi�cats digitals (0,5 h)
• La signatura digital (0,5 h)
• Certi�cat IDCAT i IDCAT Mòbil (0,5 h)

Continguts - Sessió Presencial 2

• Serveis on line de les administracions (1h)
• Serveis on-line del teu Ajuntament (1h)
• Serveis on-line de la Diputació de Barcelona (0,5 h)
• Serveis on-line de la Generalitat de Catalunya (0,5 h)
• Serveis on-line de l'Agència Tributària (0,5 h)
• Serveis on-line de la Seguretat Socialió (0.5 h)

NOM  CONSULTORA 
Coopera  Technologies Barcelona, S.L. 

Persona de contacte: 
Jesús Casas Peralta 

WEB https://www.linkedin.com/in/jes-
us-casas-peralta-0043b86a/

DIES El 03 i 05 d’abril
De 9.30 a 13.30h.

DURADA  DE L’ACTIVITAT 8 hores 

MODALITATS DISPONIBLE 
Presencial: 2 sessions 

LLOC Centre Cívic El Gorg

MODALITATS DISPONIBLE 
Presencial: 2 sessions 

DURADA  DE L’ACTIVITAT 
8 hores 


