
Detall curs/edició
Dades del curs

Codi curs: 8982
Nom curs: TALLER DE SENSIBILITZACIÓ EN SEGURETAT DIGITAL PER A L'ESCALA DE SUPORT
Tipus curs: EPC
Interès policial: Sí
Avaluable: No

DADES ADDICIONALS

Objectius Conèixer els riscos i vulnerabilitats que hi ha sobre la pròpia informació personal en format digital 
(especialment aquella informació que es troba en dispositius mòbils, tauletes, ordinadors...), tenint en 
compte que pot ser informació d'una especial sensibilitat per a membres d'un cos amb estructura policial i 
analitzar aquelles possibles precaucions que s'haurien de prendre.

Destinataris Funcionaris de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra

Tipus de formació Aquest curs tindrà consideració de formació obligatòria en interès del servei per a tots els membres del cos 
de Mossos d'Esquadra. Es considera formació voluntària si els assistents estan en període de vacances. 
(Consulteu la instrucció 9/2006, sobre la formació dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra)

EL VALIDADOR, QUAN INFORMI FAVORABLE, HAURÀ D'EMPLENAR LA PESTANYA DE TIPUS DE 
FORMACIÓ QUE ESPECIFICA EL CARÀCTER DE LA MATEIXA: OBLIGATÒRIA O VOLUNTÀRIA.

Diploma De Participació. L'assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si es produeix alguna absència 
haurà de ser pels conceptes previstos per l'ISPC i estar degudament justificada. I, en tot cas, per poder 
obtenir el diploma de participació, caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives. El 
seguiment i control d'aquesta assistència el realitzarà l'Àrea d'Instructors de l'ISPC.

Dades de l'edició

Nombre d'edició: 1
Nombre d'hores: 4,0
Nombre de places: 70
Any de còmput: 2017

23/11/2017 Data fi: 23/11/2017Data inici:
Centre docent: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
Localitat: Mollet del Vallès
Data inici inscripció: 03/11/2017 Data fi inscripció: 14/11/2017

DADES ADDICIONALS

Lloc Edifici I de Bombers (Aula Polivalent)
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Ctra. C -17 Barcelona - Ripoll , Km 13,5
08100 Mollet del Vallès

Coordenades geogràfiques
41º 33' 15'' N
  2º 13' 35'' E

Accés i pàrquing a l'EPC: accés amb vehicle pel Cos de guàrdia del Tir  i estacionament al pàrquing 
d'alumnes. 

Horari De 10:00 a 14:00 hores

Altra informació d'interès Les persones interessades en la inscripció d'aquest curs han de tramitar DAD02 escanejat i validat a la 
bústia de mail carme.padros@gencat.cat. El termini d'inscripció finalitza el proper 14 de novembre de 2017. 
La publicació d'admesos es farà a la Intranet Corporativa el dia 16 de novembre de 2017.
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