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APLICACIONS, SEGURETAT I PRIVACITAT
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Des de la família, s'ha d'adquirir un
compromís amb aquelles eines,

tècniques i/o pautes que servisquen per
a la protecció del menor en la xarxa.

La seguretat en els nostres dispositius
s'ha d'aplicar tant en joves com en
majors. 

Dades personals, accessos a la banca en
línia, contingut multimèdia, compres en
línia... s'emmagatzema informació
sensible sobre la nostra identitat, Hem
de conéixer que això ocorre, per a
actuar amb precaució i establir hàbits
necessaris de ciberseguretat entre tots
els membres de la llar.

Les mares i pares són els principals
models d'un ús segur a la xarxa.

L'ús de la tecnologia ha crescut de manera
exponencial en el nostre dia a dia, així com
el temps d'exposició que passen els nostres
fills i filles davant de les pantalles.

Durant aquest últim any, la pandèmia ha
disparat l'ús de pantalles i amb ell,
l'increment del temps que els menors
passen en la xarxa. Així augmenten  els riscos
als quals s'exposen en qüestions de
seguretat i privacitat.

És vital realitzar un acompanyament
tecnològic en el qual s'expliquen aquells
comportaments que han d'evitar i com han
d'actuar. Eres conscient dels riscos que
existeixen en Internet? Coneixes l'entorn
virtual dels teus fills? Els teus fills

naveguen de manera segura?



 

L'empremta digital és el registre i rastre

d'informació  que deixem en utilitzar
Internet (el que es publica, el que es

busca, on i en quin lloc es fa...)

 

Són utilitzades i gestionades,
normalment, per a obtindre fins

publicitaris i econòmics. (personalitzar
productes gràcies a aqueix rastreig que

deixem).

 

 

 

¿Sabíes que...?
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En compartir informació personal o
utilitzar serveis en línia, els usuaris

perden grau de control sobre la
seua pròpia privacitat.

NO HI HA PRIVACITAT A INTERNET

GESTIONAR CONTRASENYES 
DE FORMA SEGURA

Contrasenyes fortes o robustes.
Mai utilitzar menys de 8
caràcters.

Usa sempre majúscules,
minúscules, números i símbols.

No s'han d'afegir dades personals
o contrasenyes fàcils que es
puguen llegir.

No utilitzes una mateixa
contrasenya per a tot.

Evita els "suggeriments" de
contrasenya.

Canvia les teues contrasenyes de
manera periòdica

Cada clau, un pany.

 

MILLORA LA TEUA SEGURETAT A INTERNET:

Fes-te amb un bon filtre contra Spam i mai òbrigues el correu no desitjat.

Directament a la paperera!

Instal·la una solució de seguretat. Controls parentals i antivirus .

Crea una contrasenya segura. 

Aplica el sentit comú, no dones dades personals a les diferents aplicacions.

Tanca les sessions a les xarxes una volta les hages utilitzat.

No descarregues cap App que no siga oficial.

Activa l'autenticació en dos passos, augmenta la seguretat que aporta la

contrasenya. S'enviarà una petició per a introduir un codi de seguretat cada

vegada que s'accedisca a una App des d'un nou dispositiu. 

No es recomana la utilització de Wifi pública.

Sí, és una faena, però la gossera és la pitjor ferramenta en seguretat.

Fes ús d’una VPN segura.



1.Càmera: Permetem que la mateixa aplicació realitze fotografies o

enregistraments de vídeo per si mateixa i en el moment que siga.

2.Micròfon: Ens arrisquem a estar exposats per enregistraments que

puga realitzar de les nostres pròpies converses.

3.Ubicació: Permetem que l'app sàpia en tot moment i en temps real

on ens trobem.

4.Contactes: Pot consultar la llista de contactes (editar i afegir-ne de 

 nous), i accedir a la llista de comptes de serveis.

5.Telèfon: Concedim l'accés a l'historial de telefonades, que puga

gestionar-les i fins i tot redirigir-les.

6.Memòria: Tindre accés i poder modificar arxius o dades

(emmagatzematge intern o extern).

-"App gratuïta?" 
-"Si és gratis, accepte... "

 
ESPERA! 

 

 

 

 

 

 

Hi ha una cosa tan poderosa
com els diners, i en aquest
cas és la informació. Amb

cada permís que concedim,

proporcionem informació
sobre nosaltres mateixos. Ès
molt important accedir amb

els nostres fills i filles a la
configuració dels serveis o

apps que utilitzen.

QUINS PERMISOS CONCEDEIXES EN INSTAL·LAR APPS?
QUINS SÓN ELS SEUS RISCOS?

PRIVACITAT EN PERILL D'EXTINCIÓ

3

pic by: @sergi_moreso



Pròximament al butlletí de juliol...

"VIDEOJOCS"
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RECORDA!

GLOSSARI

DOXING/DOXXING: Publicació en línia de revelació

de la informació personal i confidencial a través d'un
identificador o nom d'usuari anònim.

PHUBBING: Fa referència al fet d'ignorar la presència

de l'altra persona per estar parant atenció al dispositiu.

SHARENTING: És realitza un ús habitual de les xarxes

socials per part dels progenitors, per a compartir a
través d'elles notícies o imatges dels seus fills i filles.

PERILLS QUE HEM DE CONÉIXER...

 

Llig, observa amb
deteniment i no

acceptes permisos
innecesaris

 

CUIDA LA TEUA
INFORMACIÓ!

 

"Quan el perill sembla lleuger, deixa de ser lleuger"
FRANCIS BACON
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En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221

PHARMING: Atac que es produeix quan es redirigeixen les sol·licituds d'un usuari a

llocs web fraudulents molt semblants al lloc web al qual es pretenia accedir, amb

l'objectiu de robar dades i informació.


