
 
 
 
 
 
 

 

 
“DESCOBREIX QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN” 

 
1. Historia i Origen de la tecnologia Blockchain. 

▪ Cronologia de l’evolució de la tecnologia. 

▪ Per què el Bitcoin és diu que és el nou or digital?. 

▪ Què són i per què tothom vol comprar criptomonedes? És una bona inversió? Coneixes els riscos? 

▪ Efemèrides i notícies d’actualitat. 

 

2. Què és la tecnologia Blockchain.  

▪ Blockchain és la primera tecnologia disruptiva, explicarem els motius que així la defineixen. 

▪ Per comprendre el seu impacte i els canvis que provoca aquesta tecnologia cal entendre-la  i saber com 

funciona, quines són les seves característiques i com es diferencia d’altres tecnologies que ja existeixen. 

▪ Parlarem de les diferents tipologies de xarxes Blockchain que existeixen (Públiques, Permissionades i 

Privades) 

▪ Quines són les característiques i beneficis de la tecnologia Blockchain. 

 

1. Garanties de funcionament: Governança  i algorisme de consens a la Blockchain 

▪ La importància de dotar a una comunitat de regles i normes de funcionament és fonamental per 

garantir el seu funcionament, però qui les defineix i com s’apliquen aquestes normes?  

▪ Els algorismes de consens permeten resoldre conflictes o desavinences, definir i arribar a acords entre 

tots els usuaris. Explicarem el seu paper i comprendrem la seva importància. 

 

2. Diferents xarxes blockchain i com funcionen. 

▪ Descriurem les principals característiques de les xarxes blockchain més conegudes (Bitcoin, 

Ethereum i Ethereum 2.0, HyperLedger Fabric...). 

▪ Descripció de components i quines són les seves característiques i quins són els beneficis que 

proporcionen (smart contracts, tokens....) 

 

3. Com garantim la privacitat i l’anonimat a la blockchain 

▪ Regulació Legal i Compliment de la GDPR. 

▪ Garanties de privacitat amb la implementació de solucions de Zero Knowledge Proof (ZKP). 

 

4. El paper de les credencials verificables i la identitat digital auto sobirana (SSI) a la Blockchain 

▪ Què són les credencials verificables i perquè serveixen. 

▪ Introduirem el concepte de Identitat Auto sobirana, la solució final de la identitat al món digital. . 

 

5. Com aplicar la tecnologia al sector immobiliari 

▪ Breu descripció dels principals sectors on s’aplica la tecnologia i els seus casos d´ús. 

▪ Com aplica la tecnologia i casos d’ús reals al sector immobiliari. 

▪ Transaccions i compravenda d’immobles. 

▪ Tokenització d’actius i societats immobiliàries. 

▪ Gestió i manteniment d’actius immobiliaris. 

▪ Registre de propietat. 

▪ Aspectes legals i tributaris. 

▪ Serveis de llistat descentralitzat i global. 

▪ Presentació de les iniciatives al nostre país. (CASOS REALS) 

 

6. Torn obert de preguntes. 

 


