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PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Planificación de la acción formativa 

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 15/02/2021 09:00 – 13:00 En línia síncrona 
2 17/02/2021* 09:00 – 13:00* En línia síncrona* 
3 19/02/2021* 09:00 – 13:00* En línia síncrona* 
4 22/03/2021 09:00 – 13:00 En línia síncrona 
5 24/02/2021 09:00 – 13:00 En línia síncrona 

 

PROFESSORAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Profesorado de la acción formativa 

Olga Ballester Romaniv 

Graduada en Enginyeria de Telecomunicacions, So i Imatge. Part integrant de l'equip de la 
ACCV des de 2017, participa de la coordinació del seu suport a l'usuari final, els processos 
del cicle del vida dels certificats i la imatge corporativa, desenvolupant les seues tasques a 
tots els nivells dins de l'Organització. 
 

Francisco Javier Orts Pechuán 

Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de València, porta anys 
treballant i formant-se en la planificació, desplegament i manteniment de Sistemes de 
Seguretat de la Informació. Activitats que ha compaginat amb l’impartició de cursos i la 
gestió del suport a usuaris de certificats digitals, signatura electrònica i altres serveis de 
confiança electrònica dins de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, ACCV. 

*Aquestes dues sessions es gravaran i quedaran disponibles per a l’alumnat del curs que les 
demane. 
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OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Adquirir coneixements generals sobre signatura electrònica i certificats digitals: 
fonaments, implicacions legals, obtenció, instal·lació i funcionament. 

• Conèixer aplicacions, tràmits i projectes amb suport per al certificat digital i la 
signatura electrònica. 

• Fomentar l'ús pràctic del certificat digital i la signatura electrònica aconseguint un 
nivell de domini suficient per a l'ocupació personal i en el lloc de treball. 

• Millorar en l'enteniment de l'Administració Electrònica i el paper que en ella juguen 
els certificats digitals, la signa electrònica i prestadors de serveis de confiança 
qualificats com l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, ACCV. 
 
 
CONTINGUT FORMATIU: 

• Fonaments 
• Signatura electrònica i certificats digitals 
• Marc normatiu i el seu paper en la eAdministración 
• Principals tràmits i aplicacions 
• Conceptes avançats 
• Noves tendències i paradigmes després del COVID19 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

 
En finalitzar les sessions els usuaris: 

• coneixeran des d'un punt de vista, tant tècnic, com a pràctic i legal, els conceptes 
principals sobre la signatura electrònica i els certificats digitals, utilitzats en 
l'actualitat com el millor mecanisme per a garantir la identitat i la seguretat per 
mitjans electrònics.  

• adquiriran la capacitat per a emprar aquesta tecnologia amb comoditat  i 
coneixement en l'àmbit personal i laboral. 

• comprendran la importància d'aquestes eines dins del desenvolupament de 
l'Administració Electrònica i enfront dels nous paradigmes que es descobreixen 
després de la crisi sanitària del COVID19. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

• Compliment de la normativa del SFPIE, visualització i lectura dels continguts i 
obtenció de l'APTE en les activitats plantejades. 
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