
   
 

 

 

 

A continuació us presentem el pla d’estudis del Curs d’Especialització en Auditoria IT & 

Cyberseguretat, amb la certificació de la pròpia Escola Pia Balmes: 

Curs d’Especialització en Auditoria  IT y Cyberseguretat Hores Totals: 421 

Mòdul Formatiu Unitat Formativa Hores 

M01. Introducció a l’Auditoria IT i  a la Seguretat de la Informació 

Context Actual i els 3 pilars 2 

Conceptes Bàsics 2 

Pilar 1: Auditoria IT 2 

Pilar 2: Seguretat i Risc Tecnològic 2 

Pilar 3: CyberSeguretat 2 

  
10 

M02. Seguretat de la Informació i dels Sistemes Informàtics 

Govern de la Seguretat 5 

Classificació de la Informació 5 

Anàlisi de Rics 20 

Tècniques per a Assegurar la Integritat, Confidencialitat i Disponibilitat 5 

Continuïtat de Negoci 10 

Xifrat 15 

Control de Accés 10 

SSDLC 20 

Managing Security Operations 10 

 
 

100 

M03. Auditoria IT 

Eines de interrogació  de Fitxers i Proves  CAAT 20 

Comptabilitat  en la Auditoria IT 10 

Anàlisi de Processos 10 

ITGCs 10 

  
50 

M04. Auditoria de Seguretat de la Informació i  Rics Tecnològics 

Sistemes de Gestió (ISO27001) 20 

Sistemes de Gestió (ISO22301) 15 

Lleis i  Normatives (LOPD) 15 

Lleis  i Normatives (PCI-DSS) 20 

Lleis i Normatives (Secure-Pay) 15 

Seguretat  en el Cloud (CSA-CSM) 5 

Gestió d’ Incidents (NIST) 15 

  
105 

M05. CyberSeguridad 

Introducció 5 

Metodologia 5 

Anàlisi Infraestructura (RED, Servidores, …) 20 

Anàlisi  S.O 20 

Anàlisi Mòbils 15 

Anàlisi  Web 20 

Anàlisi  Aplicacions Mòbils 20 

Anàlisi Codi Font 5 

Enginyeria  Social (Persones) 10 

Anàlisi Forense 15 

  
135 

M06. Projecte  21 

 

Les sessions del Projecte del curs D’especialització en Auditoria IT & Cyberseguretat es 

reparteixen durant el curs; els dies i els seus horaris seran informats durant el curs. 

INFORMACIÓ SOBRE EL PLA D’ESTUDIS CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN  

AUDITORIA IT & CYBERSEGURETAT 



   
 

Aquest Tribunal estarà format pel Director del Curs d’Especialització, i pels 

professors/professionals dels sector que han estat impartint classe. 

 

 

 

 

 
L’objectiu principal és formar els alumnes en els principals aspectes de l’auditoria i control IT, 

de la seguretat dels sistemes d’informació i de la Cyberseguretat, amb objecte que tinguin el 

coneixement global i complert de les línies de defensa de les organitzacions tant públiques 

com privades. 

 

Aquest Curs d’Especialització és transversal i els alumnes podran obtenir els coneixements 

necessaris per poder profunditzar a posteriori en els 3 pilars en el que es recolza el control i la 

seguretat dels sistemes d’informació. 

 

No és tant sols tècnic sinó que engloba des del Govern i Gestió de la seguretat i Control IT fins 

els aspectes més tècnics dels actius tecnològics, passant pel context legal que afecta 

actualment a tots els membres de la UE, i per les normes i estàndards en que es basen les 

principals solucions i empreses per gestionar la seguretat de la informació.  

 
 

 

 

 

Hores Totals Curs d’especialització: 421 hores  

Cost del curs: 6.736,00.-€ 

Inici:  

 Entre setembre i desembre de 2017  

Duració: 

 Un curs i un semestre, aprox. 

Horari:   

 dissabte de 08:30 a 14:30 
     -Possibilitat que el mes de juliol 2018 horari intensiu entre setmana, per deslliurar els caps de setmana.-  

Modalitat:  

 Presencial 
 

Places disponibles: 

 20 

Pagament:  

 40% en el moment de fer la matrícula al curs d’especialització. 

 20% el mes de desembre de l’any en curs. 

 20% el mes de juny del curs en curs. 

 20% el mes de setembre del curs en curs 

OBJECTIU DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ 

PRESENTACIÓ DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ 



   
 

Idiomes, segons criteri del professor: 

 Català 

 Castellà 

 Anglès 

 

Ordinador: 

 Propi de l’alumne. 

 

 

 

 

L’equip docent del Curs d’Especialització en Auditoria IT & Cyberseguretat són professionals 

del sector de la seguretat, en actiu i especialistes en cada una dels Mòduls que impartiran. 

El millor equip per impartir aquest curs d’especialització ja que neix amb la voluntat de beure 

de la essència de la Formació Professional, teoria la justa, molta pràctica i amb formadors 

especialistes i en actiu en les seves Empreses o Institucions, on el dia a dia dels professionals 

alhora que  docents us facilitarà un aprenentatge  profund i d’última generació. 

El Director del Curs d’Especialització és en Jordi Aroca Martínez, forma part de l’equip de 

seguretat informàtica d’una de les primers entitats bancàries de l’Estat.   

 

 

 
Les persones que poden inscriure a aquest curs d’especialització són totes aquelles que 

estiguin en possessió: 

 
 Tècnic Superior en DAM. 

 Tècnic Superior en DAM VIOD. 

 Llicenciatura o Grau en Enginyeria Informàtica. 

 Directors IT 

 Desenvolupadors d’Aplicacions 

 Operadors de Sistemes 

 Auditors IT 

 Consultors de Seguretat 

 Consultors en Cyberseguretat. 

 Advocats especialitzats en la normativa tecnològica (LOPD, LSSI, CyberAusseta¡rance). 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ 

REQUISITS ACADÈMICS D’ACCÉS AL CURS. 

PAS PREVI A LA MATRICULACIÓ 



   
 

 

 

Haver realitzat una entrevista personal amb el Director del Curs d’Especialització:  

 

 

Jordi Aroca Martínez 

Mail: jordi.aroca@balmes.epiaedu.cat 

Telèfon: 93 217 86 12 

 

La funció d’aquesta entrevista és aclarir-te els dubtes que puguis tenir i saber en quin nivell 

entres al Curs d’Especialització i perquè realment siguis conscient dels coneixements previs 

que has de tenir perquè sigui profitós per a tu. 

  

 

 

 

 

Una vegada superat el procés d’admissió al curs d’especialització. 

 

1.- Full d’inscripció correctament complimentat.  (el proporciona l’Escola) 
2.- Compulsa del títol  
3.- Fotocòpia del DNI.  
4.- Una fotografia carnet. 
5.- Document domini mail. (el proporciona l’Escola) 
6.- Targeta ALFA. (el proporciona l’Escola) 
7. Full de matrícula. (el proporciona l’Escola) 

8. Fotocòpia del compte bancari 

9.- Document de domiciliació bancària. (el proporciona l’Escola) 

 

Cost del curs: 6.736,00.-€ 

 

Forma de pagament:  

 40% en el moment de fer la matrícula al curs d’especialització 2.694,40.-€ 

 20% el mes de desembre de l’any en curs.  1.347,20.-€ 

 20% el mes de juny del curs en curs. 1.347,20.-€ 

 20% el mes de setembre del curs en curs. 1.347,30.-€ 

 

 

Només es retornarà l’import abonat si el Curs d’Especialització no es pogués realitzar.  

 

Si en algun cas l’alumne es dóna de baixa del curs, ho ha de comunicar per escrit a 

l’Administració de l’Escola un mes abans de fer efectiva la baixa, perquè no se li passin al seu 

compte els càrrecs que quedin pendents. 

 

 

 

PROCÉS DE MATRÍCULA 

Característiques mínimes de l’ordinador portàtil 



   
 

 

 
Les característiques mínimes de l’ordinador portàtil,  per poder participar com alumne en el 
Curs d’Especialització són: 
 

 Disc Dur 500 GB (recomanable SSD 256 GB) 

 RAM 8 GB 

 Processador mínim i3 (recomanable i5)  

 Pantalla 15" Full HD 

 Sistema operatiu Windows 7 
 

o ratolí  –opcional- 
 

 

 

 
Una vegada superat el Curs d’especialització, i depenen dels seus coneixements previs i 

habilitats personals, els alumnes hauran adquirit els coneixements globals i específics per 

desenvolupar les següents funcions: 

 

 Auditor de Seguretat 

 Auditor IT 

 Auditor Tècnic en Cyberseguretat 

 Consultor Seguretat 

 Auditor de compliment normatiu 

 Tècnic de Seguretat 

 CISO 

 

 

 

 

 
 70% d’assistència mínima al Curs d’especialització: 10% 

 Pràctiques de classe superades amb una nota de 5 o superior: 35% 

 Exercicis de classe fets i entregats al dia corresponent: 10% 

 Projecte  del Curs d’especialització superat amb una nota de 5 o superior: 45% 

 

COM SUPERAR EL CURS I EL PES DELS ÍTEMS PER LA QUALIFICACIÓ DEL MATEIX. 

SORTIDES PROFESSIONALS 


