
“Digitalitza’t”  continúa  formando  en  trámites  digitales  para

luchar contra la brecha digital

El programa ayuda, tanto al  alumnado de los talleres de empleo desarrollados por el

Pacto como a los vecinos/as de los municipios consorciados, en el conocimiento del uso

de la tecnología para mejorar su situación laboral

24.02.23

El área de Empleo  continúa con el servicio de alfabetización tecnológica  Digitalitza’t

con el que forma a la población de los municipios del Pacto Territorial por el Empleo de

la Plana Baixa en la realización de trámites digitales de carácter laboral.

Hace un año, el Consorcio inició el programa Digitalitza’t con el objetivo de ofrecer una

formación  en  gestiones como  la  obtención  de  la  vida  laboral,  la  consecución  del

certificado digital  o  la  renovación de la demanda laboral  “DARDE” de LABORA.  Un

servicio  que se  ha desarrollado de manera itinerante  por  todas  las  localidades  del

Pacto y que ha realizado una atención personalizada a las personas que han accedido a

él. 

La segunda línea  con la que  Digitalitza’t educa en el manejo de las tecnologías es la

ofrecida en los programas de formación y empleo, como T’Avalem o Et Formem, con la

que enseña al alumnado sobre alfabetización digital para empoderarles y conseguir

una  mayor  independencia  a  la  hora  de  crear,  entregar  o  conseguir  documentos

laborales. 

Con  Digitalitza’t,  el  Consorcio  atiende  a  las  personas  que,  por  su  edad o  falta  de

formación  o  acceso  a  la  tecnología,  tienen  dificultades  para  formar  parte  de  la

transformación digital. Así, el programa busca frenar la brecha digital y conseguir una

igualdad de oportunidades en el mercado laboral. 



“Digitalitza’t” continua formant en tràmits digitals per a lluitar

contra la bretxa digital

El programa ajuda, tant a l'alumnat dels tallers d'ocupació desenvolupats pel  Pacte

com als veïns/as dels municipis consorciats, en el coneixement de l'ús de la tecnologia

per a millorar la seua situació laboral

24.02.23

L'àrea d'Ocupació continua amb el servei d'alfabetització tecnològica Digitalitza’t amb

el qual  forma a la població dels municipis del Pacte Territorial  per l'Ocupació de la

Plana Baixa en la realització de tràmits digitals de caràcter laboral.

Fa un any, el Consorci va iniciar el programa  Digitalitza’t amb l'objectiu d'oferir una

formació en gestions com l'obtenció de la vida laboral,  la consecució del  certificat

digital o la renovació de la demanda laboral “DARDE” de LABORA. Un servei que s'ha

desenvolupat de manera itinerant per totes les localitats del Pacte i que ha realitzat

una atenció personalitzada a les persones que han accedit a ell. 

La  segona línia  amb la  qual  Digitalitza’t educa en el  maneig de les  tecnologies  és

l'oferida en els programes de formació i ocupació, com a T’Avalem o Et Formem, amb

la  qual  ensenya  a  l'alumnat  sobre  alfabetització  digital  per  a  empoderar-los  i

aconseguir  una  major  independència  a  l'hora  de  crear,  entregar  o  aconseguir

documents laborals. 

Amb  Digitalitza’t,  el  Consorci  atén  les  persones  que,  per  la  seua  edat  o  falta  de

formació o accés a la tecnologia, tenen dificultats per a formar part de la transformació

digital.  Així,  el  programa  busca  frenar  la  bretxa  digital  i  aconseguir  una  igualtat

d'oportunitats en el mercat laboral. 


