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CURS: 
SEGURETAT 
I PRIVADESA
A LES GESTIONS
I COMPRES 
EN LÍNEA



La TINETaula és un espai de formació TIC que la Diputació 
de Tarragona ofereix a tots els municipis de menys de 4.000 
habitants, amb l’objectiu principal de formar els ciutadans 
en les competències i habilitats d'Internet.

La Diputació aporta l’equipament informàtic, el formador que 
coordinarà l’activitat i el material didàctic. L’Ajuntament 
hi participa acollint l'activitat en un espai adequat i preparat 
per a connectar-se a Internet i rebre els alumnes.

TINET va néixer el 1995 i es concep com un portal ciutadà i un 
proveïdor de serveis a Internet. La finalitat d’aquesta comunitat 
virtual és integrar els ciutadans en la societat de la informació a fi 
d’evitar l’escletxa digital, és a dir, per fer que tothom participi 
de les possibilitats que ofereix Internet.

La Unitat d'Entorn Web de l'Àrea de Coneixement i Qualitat 
de la Diputació de Tarragona gestiona TINET, la primera xarxa 
ciutadana de l'Estat espanyol que, juntament amb les xarxes 
de Bolonya i de Milà, és pionera a Europa.

 

Curs adreçat a usuaris d’Internet que volen conèixer els elements de 
seguretat i de privadesa de les dades personals que han de tenir en 
compte a l’hora de configurar i executar compres o gestions 
administratives des dels seus perfils.

Continguts del curs:

    Fer gestions per Internet, des de compres a consultes i tràmits 
administratius

    Seguretat i privadesa de les dades cedides a tercers

    Gestionar la identitat digital

    Compres a Internet

    Gestions administratives a Internet

Competències ACTIC relacionades:

    C1. Cultura, participació i civisme digital

    C3. Navegació i comunicació en el món digital

TINETAULA
L’AULA D’INTERNET PER A TOTHOM

SEGURETAT I PRIVADESA
A LES GESTIONS 
I COMPRES EN LÍNEA
ELEMENTS DE SEGURETAT I PRIVADESA DE LES DADES PERSONALS


