
 
 
 
 
 
 

 

 
“APROXIMACIÓ A LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN” 

 
1. Historia i Origen de la tecnologia Blockchain. 

 
▪ Cronologia de l’evolució de la tecnologia. 
▪ Aparició del Bitcoin. 
▪ 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. 

▪ Quines són les característiques i beneficis de la tecnologia Blockchain. 
▪ Diferents xarxes Blockchain i com funcionen. Descripció de components i quines són les 

seves característiques i quins són els beneficis que proporcionen (smart contracts, 
tokens...) 

 
3. 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. 

 
4. Com garantim la privacitat i l’anonimat a la Blockchain. 

 
▪ Regulació Legal i Compliment de la GDPR amb la nova proposta de reglament eIDAS 2.0. 
▪ Garanties de privacitat amb la implementació de solucions de Zero Knowledge Proof (ZKP). 

 
5. Introducció al món dels NFTs. 

 
▪ Saps què son els NFTs i per què tothom en parla? 
▪ Presentarem els diferents casos i tipologia dels NFTs. 
▪ El gran salt endavant dels NFTs: Com deixar de ser un actiu especulatiu per proporcionar 

valor. 
 

  



 
6. El futur, la nova internet: WEB 3.0 i el METAVERSE. 

 
▪ Què es la web 3.0 i quines son les seves característiques que transformarà l’actual manera 

de relacionar-nos a través d’internet i les xarxes socials. 
▪ Tothom parla del metaverse, però saps què és el metaverse i quins canvis està provocant? 

 

7. Reptes i aplicacions de la tecnologia. 
 

▪ Presentació de les aplicacions de la tecnologia. 
▪ La solució final a la identitat digital a través de la identitat auto sobirana (SSI) on l’usuari 

podrà controlar i gestionar la seva identitat. 
▪ L’adopció de la tecnologia Blockchain possibilita l’aparició de nous models de negoci. 
▪ La irrupció de la tecnologia arriba al món dels videojocs, la Blockchain ha revolucionat el 

sector amb el concepte play to earn (jugar per guanyar diners). 
 

8. Blockchain aplicada al sector immobiliari. 
 

▪ Com s’aplica la tecnologia i casos d’ús reals al sector immobiliari. 
o Transaccions i compravenda d’immobles. 
o Tokenització d’actius i societats immobiliàries. 
o Gestió i manteniment d’actius immobiliaris. 
o Registre de la propietat. 
o Aspectes legals i tributaris. 
o Serveis de llistat descentralitzat i global. 

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

9. Cas pràctic de l’ús de la tecnologia: Com puc certificar titulacions i documents. 
 

▪ Realització d’una demo real de l’ús de la tecnologia Blockchain on es posaran en pràctica 
tots els conceptes introduïts a la sessió de formació. 
 

▪ De manera fàcil podràs comprendre com incorporar la tecnologia a la teva empresa alhora 
que millores la seguretat i qualitat dels teus serveis, evites el frau i protegeixes la teva 
marca empresarial. 

 
10. Torn obert de preguntes. 

 


