
 

Amb el suport de:  

La Fundació .cat ha creat i lidera el projecte de capacitació en identitat digital “jo.cat”. 
Juntament amb la  Universitat Rovira i Virgili han col·laborat en el desenvolupament d’una 
activitat de formació per a enfortir les competències digitals un cop assolit un certificat 
ACTIC. Amb el suport del Departament de Polítiques Digital i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya.  

Aquesta formació, destinada a la població en situació d'atur, de 40 hores de durada i 100% 
online, pretén facilitar eines i competències perquè els i les participants puguin crear-se la 
seva pròpia identitat digital. 

I aquí és on recau la importància del jo.cat. Aquest curs tracta conceptes tan importants 
com la reputació digital, la creació de la nostra identitat a la xarxa o fins i tot ensenya a 
millorar-la per assegurar-nos que a Internet apareix el que realment volem que vegin de 
nosaltres les empreses i puguem ser molt més visibles a la xarxa. El projecte finalitza amb 
la creació d’un espai web i un correu electrònic amb el domini .cat.  

El dia 3 de desembre es va realitzar la sessió informativa del projecte en directe a Youtube: 
https://ja.cat/sessiojocat  

A la sessió hi van participar la Laia Muñoz, coordinadora de gestió de l’ACTIC, l’Anna Teresa 
Coll, personal cientificotècnic de la Universitat Rovira i Virgili i la Marta Paredes, gestora de 
projectes de la Fundació .cat.  

Aquí us deixem les respostes a tots els dubtes que van sorgir el dia de la sessió, esperem 
que us siguin de gran ajuda i que us animin a inscriure-us! Visiteu: https://jo.cat/  

ACTIC: 

- Hi ha algun curs gratuït per preparar l'ACTIC de nivell avançat?  

Es pot consultar l’oferta de cursos formatius a l’apartat de Formació del portal web de 
l’ACTIC https://actic.gencat.cat/ca/formacio/cursos/actic_cform_f1/ 
 

- He superat un nivell de l’ACTIC però no sé com obtenir el certificat, qui me’l pot donar? 

Tota la informació relacionada amb l’expedient personal, així com el certificat de 
l’ACTIC, es pot consultar a la zona privada del portal web de l’ACTIC 
https://actic.gencat.cat/ca/actic_serveis_actic/zprivada/ 
 

- El nous continguts de l’ACTIC, seran una segona acreditació a part, o el substituirà? I quan 
sortiran els nous continguts? 
 
Un cop s’aprovin els nous continguts competencials, serà el mateix ACTIC. Les persones 
que s’hagin acreditat amb anterioritat podran inscriure's a una nova prova amb l’objectiu 
d’obtenir un certificat que acrediti l’assoliment dels continguts competencials 
actualitzats. 

Està previst que puguin aprovar-se a finals del proper any 2021. 
 
 

https://fundaci%C3%B3.cat/
https://www.urv.cat/ca/
https://ja.cat/sessiojocat
https://jo.cat/
https://actic.gencat.cat/ca/formacio/cursos/actic_cform_f1/
https://actic.gencat.cat/ca/actic_serveis_actic/zprivada/


 

Amb el suport de:  

- Com puc saber si em puc presentar al nivell 2 de l’ACTIC? sense fer formació, vull dir: com 
puc saber el meu nivell actual?  

Actualment no es disposa d’una plataforma d’autoavaluació per conèixer el nivell de 
l’ACTIC, tot i que s’està treballant per desenvolupar-la. Hi ha aspirants que s’han avaluat 
i han aprovat sense haver cursat formació en competències digitals, altres han hagut de 
formar-se prèviament. És una decisió personal i depèn de cada cas en funció del nivell 
de competències digitals propi i l’experiència personal. Es recomana revisar cadascuna 
de les competències que es demanen en cada nivell per tal de valorar aquesta decisió. 

- Com puc obtenir l’IDcat? 

Per consultar com es pot obtenir l’IDcat, podeu adreçar-vos a 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-
mobil/ o al portal del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
https://www.aoc.cat/ 

 

Jo .cat 

- Som centre col·laborador ACTIC, voldria saber, el temps de vigència d'aquest curs per 
poder anar oferint-lo a la gent que aprova l’ACTIC.  
 
Aquest curs va iniciar el seu recorregut el dia 24 de novembre del 2020 i no tenim previst 
tancar-lo, ja que és un curs 100% en línia. 
 

- Quin nivell de l’ACTIC és necessari per accedir al curs? 
 
Els requisits del curs actualment són: estar a l’atur i tenir qualsevol nivell de l’ACTIC, l’1, 
el 2 i/o el 3. 

- Ara mateix estic treballant, però acabaré el meu contracte d'aquí uns dies, em podria 
apuntar al curs?  

Actualment els requisits d’accés al curs són: estar a l’atur i tenir un certificat ACTIC en 
el moment de la inscripció. 

- Estic en ERTO, quina documentació puc presentar per demostrar que estic aturat?  

A través del SEPE: 
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00C 
pots obtenir un certificat de situació on indicarà si estàs rebent una prestació d’atur com 
a afectat o afectada d’un ERTO. 

- Si trobo feina durant el curs, podré acabar-lo i rebre el domini .cat i allotjament gratuïts? 

Els requisits del curs són estar a l’atur i tenir un certificat ACTIC en el moment de la 
inscripció, entenen que els coneixements que s’adquireixen durant el curs i l’activitat 
final pot ser una gran ajuda en la recerca de feina.  

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://www.aoc.cat/
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00C


 

Amb el suport de:  

- Si tinc feina però soc demandant d’ocupació, no podria fer el curs per millorar en la recerca 
de feina? 

Ara mateix el curs està obert a persones que disposant d’un certificat ACTIC es troben 
en situació d’atur. Si estàs treballant no podries accedir ara, però esperem que durant 
2021 es pugui obrir a més col·lectius. Ens pots fer arribar  

- Si estic a l’atur i no tinc la documentació del SOC, com ho faig?  

Si no estàs inscrit al SOC perquè resideixes en una altre comunitat autònoma, ens hauràs 
de fer arribar el document equivalent d’aquella comunitat.  Si estàs a Catalunya i tens el 
document DARDO com a demandant d’ocupació, pots demanar un Informe sobre la teva 
situació respecte a la demanda d'ocupació al SOC a través del segûent enllaç: 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciInformes.do?idiomaNavegac
io=ca&secure=S 

- Com document acreditatiu d’estar a l’atur us referiu al DARDO o ha de ser un certificat 
específic?  

El DARDO és correcte, igualment si quan ens l’envies hi hagués algun problema us ho 
farem saber. 

 
- Per poder inscriure’s al curs ho hem de sol•licitar al correu inscripcions@jo.cat? 

Per poder inscriure’s al curs, primer s’ha d’accedir a https://jo.cat/ i crear un compte i 
després enviar la documentació acreditativa a inscripcions@jo.cat. En un termini màxim 
de 72 hores rebreu la confirmació de la inscripció i l’accés a la plataforma. 

- Jo em vaig inscriure però no tinc el domini .cat ni l’allotjament, què he de fer? 

La creació de l’espai web amb domini .cat i allotjament gratuït (per als 1000 primers) és 
l’activitat final del curs.  

- Estic inscrita i he enviat la documentació, però no vull començar el curs fins el 7 de gener, 
entenc que simplement no he d'accedir al curs i ja està?  

Els 40 dies de realització del curs comencen a comptar un cop t’hem donat d’alta, és a 
dir, un cop hem validem les teves dades. Si no vols començar fins més tard, hauries de 
registrar-te de nou desprès de reis en el teu cas i enviar-nos la documentació llavors. 
Nosaltres tornarem a verificar que compleixes els requisits i et confirmarem si estàs dins 
de les primeres 1000 persones en obtenir el domini i l’allotjament gratuït. No es pot fer 
reserva de places més enllà d’uns dies. 
 

- Quan comença el curs i quina durada té? 
 
El curs va començar el dia 24 de novembre i des d’aquell dia estan obertes les 
inscripcions, no hi ha termini límit, ja que és un curs 100% en línia i asíncron. Des del 
moment de la inscripció, el participant té 40 dies per realitzar el curs de 40 hores. 
 
 
 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciInformes.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciInformes.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciInformes.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S
mailto:inscripcions@jo.cat
https://jo.cat/
mailto:inscripcions@jo.cat


 

Amb el suport de:  

- Quan acabin els 40 dies, ja no es podrà seguir? els festius compten en els 40 dies?  

Com s’apropen dates assenyalades, durant el mes de desembre, tindreu 50 dies per 
acabar el curs. Igualment, si mentre realitzes el curs hi ha alguna causa de força major, 
justificable, feu-nos-ho saber i veurem com solucionar-ho. 

- Hi ha un número mínim d'hores obligatòries?  

Actualment no hi ha un mínim d’hores establert, però s’entén que la quantitat i qualitat 
dels continguts requereixen temps de dedicació tant a l’hora d’aprendre’ls com de 
reflexionar-hi.  

- Com podem saber quants dies en falten per acabar el curs? 

Teniu la data d’inici al missatge d’alta del curs. Una setmana abans de que s’acabi el 
període rebreu un correu automàtic avisant-vos, vigileu no us vagi al correu brossa. 

- Hi ha la possibilitat de descarregar-se el contingut del curs en Pdf o similar? 

Actualment no és possible. Però anotem la teva suggeriment com a possible millora pel 
futur. 

- Utilitzo Linkedin, quina diferència o avantatge hi ha en referent a la identitat digital? Com 
aquest curs hem pot ajudar a trobar feina? 

Amb aquest curs aprendreu a crear-vos la vostra pròpia identitat digital, la qual pot ser 
la millor carta de presentació per a les empreses. Segons l’informe Talento conectado 
2019 d’Infoempleo i EY, els reclutadors indiquen que: “La identitat digital aporta més 
informació sobre un candidat o candidata que qualsevol curriculum vitae” 

- No acabo d'entendre com et serveix aquest curs a l'hora de trobar feina i el fet de fer una 
pàgina web en relació a què concretament?  

La identitat digital és aquella que tens degut a la informació que apareix de tu a internet. 
Quan algú busca el teu nom a internet pot obtenir informació que tu hagis publicat a les 
xarxes, que algú altre hagi publicat sobre tu i, fins i tot, informació d’altres persones 
amb la que comparteixes el nom. Aquesta informació pot anar al teu favor a l'hora de 
ser escollida en un procés de selecció o pot anar en contra o pot no influir. Tenint en 
compte això, el curs et permet conèixer la teva identitat digital i que la modifiquis a 
través d’un web en el que podràs incloure la teva experiència i expertesa, i per tant, 
modificar la teva identitat digital a aquella que tu vols projectar. D'aquesta manera quan 
algú et busqui a internet, desprès de rebre el teu currículum, podrà servir-te com a carta 
de presentació i ampliació del currículum. A més a més t’animem a crear xarxa amb 
persones amb les que comparteixes àmbit de coneixements. Per a que arribar als 
processos selectius et sigui més fàcil i amb tot això, esperem ajudar-te en la teva recerca 
de feina. 

  

 

 



 

Amb el suport de:  

- A la web quin contingut haurem de penjar?  

Al web haurà de ser un lloc on puguis ensenyar/demostrar les teves capacitats i 
coneixements. Igual que en un currículum indiques els teus camps d’expertesa, al web 
podràs demostrar-los i posicionar-te com una experta de cara al món. 

- El web ha de ser en català? 

El web ha de contenir contingut significatiu en català. Ja que un dels propòsits de la 
Fundació .cat és fomentar i promoure la llengua i la cultura catalanes a Internet. 

- Quins avantatges tens al tenir un domini .cat?  
Hi ha desenes de milers de motius per fer-te un .cat, tants com usuaris té el domini arreu 
del món. Nosaltres te’ls hem resumit en 5, i tots ells beneficien el teu projecte i la teva 
cultura.  

1. UN GRAN ÈXIT COL·LECTIU 

El .cat va ser el primer domini d’una llengua i d’una cultura al món, i 15 anys després ja 
ha trencat totes les expectatives amb més de 100.000 registrats, convertint-se en un 
dels dominis més actius del planeta.  

2. RELLANÇA EL TEU PROJECTE 

Tenir un .cat ajuda cada dia a milers de projectes a guanyar noves oportunitats de 
negoci. El domini et permet posicionar-te millor al món digital i segmentar correctament 
el teu mercat. Si parles com la teva gent, si t’expresses com ells, el .cat és l’eina que 
necessites perquè tots ells et puguin trobar ràpidament, unint la comunitat en un únic 
domini.  

3. UN VALOR SEGUR 

Des del primer dia, el .cat és sinònim de prestigi i seguretat. Gràcies a la confiança de 
les desenes de milers de registrats, hem assolit una marca absolutament segura, amb 
qualitat, i lliure de qualsevol contingut sospitós o especulatiu que pugui danyar-te.  

4. COMPARTEIX LA TEVA IDENTITAT 

Tenir un .cat reforça la teva identitat i et permet aplicar-la als teus projectes. Amb el 
domini de la teva cultura expliques qui ets, gèneres un vincle de proximitat amb la teva 
gent, i acabes d’impulsar la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les 
TIC.  

5. SUMA’T A LA REVOLUCIÓ 

El .cat és un dels pocs dominis amb els que, a més, contribueixes a potenciar la 
transformació social i digital. La Fundació .cat no té ànim de lucre i, per tant, tots els 
beneficis que es generen es reinverteixen en programes per a potenciar la transformació 
de la societat mitjançant internet arreu dels territoris de parla catalana. 

 

 



 

Amb el suport de:  

- Quin tipus de certificat rebrem?  
 
Rebreu una insígnia. Estem treballant per a transformar aquesta insígnia en un document 
més formal. 
 

- Després de l'any gratis, quant s’haurà de pagar pel domini i l’allotjament?  

La renovació del paquet digital i els no gratuïts tindran un cost de 33€/l’any 
 

 

 

 

 

 


