Seguretat i privacitat digital bàsica amb
ordinador

Dilluns de 19.00h a 21.00h
Inici: 9 d’abril, 2018
Taller de 18h (9 sessions/2h)
A càrrec de LleialTEC
Lloc: Lleialtat Santsenca
Preu 73,98€
Les dades digitals formen part de la nostra quotidianitat. Coneixem, però, com i quin ús se’n fan? Per
millorar la seguretat digital i garantir la nostra privacitat, cal entendre el funcionament de la navegació a
internet, la gestió de contrasenyes i la missatgeria instantània. En aquest curs teòrico-pràctic
aprendrem a protegir les nostres dades digitals i a millorar les nostres pràctiques. No es requereixen
coneixements tècnics d’informàtica. Cal que portis el teu ordinador portàtil de casa i un USB!

Continguts
- Teoria bàsica sobre seguretat informàtica
- Llicències de programari
- Programari Lliure
- Sobirania tecnològica
- Internet
- Xarxes de telecomunicacions (guifi.net)
- Xarxes socials alternatives (quitter, hubzilla, etc.)
- Seguretat al navegador web
- Empremta digital
- Bones contrasenyes. Gestió de contrasenyes
- Altres tipus d'autenticació
- Introducció a la criptografia
- Xifratge de memòries USB. Xifrar i desxifrar arxius
- Còpies de seguretat de les dades
- Metadades. Recuperar informació perduda
- Esborrament segur de dades sensibles
- Correu electrònic xifrat
- Missatgeria instantània (OTR, Retroshare, Matrix, Signal)
- Sistema operatiu GNU/Linux
- Tails

Format de l’activitat
Cada sessió combinarà teoria, dinàmiques i pràctica del tema tractat. La pràctica s'aplicarà sobre les
dades i eines personals de les persones participants o sobre unes de prova creades durant la sessió.
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Objectius
- Ser conscients del funcionament de l’entorn digital
- Conèixer i experimentar amb solucions i eines de protecció digital.
- Incorporar bones pràctiques.

Docents
Quatre formadores professionals en el àmbits de la informàtica, les noves tecnologies i la investigació
psico-social.

Inscripcions:
inscripcio@lleialtat.cat o al taulell de recepció de la Lleialtat Santsenca
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