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SEGURETATS A TENIR AMB EL MEU TELÈFON MÒBIL 
 

 

 

l mòbil s’ha convertit en un aparell d’ús quotidià que va més allà del seu ús només com a 

telèfon. Són moltes les aplicacions que poden tenir, tant des d’un punt de vista lúdic com 

educatiu i per tant les hem de saber aprofitar i ser molt respectuosos amb el seu ús. 

 

Per altra banda, cal tenir unes precaucions mínimes perquè el seu ús sigui el més segur 

possible i així evitar problemes que poden arribar a ser molt importants. 

 

  

 

 

Perquè no hi hagi fuites 
involuntàries d’informació 

 
 
Conèixer les opcions relatives a la 
privacitat del nostre dispositiu i 
configurar-lo segons les nostres 
preferències, a banda de mantenir les 
precaucions pròpies per a l’ús segur 
d’Internet i xarxes socials. 
 
Conèixer les possibilitats de configuració 
del nostre dispositiu i desactivar aquelles 
funcions que no són necessàries. 

 

Perquè les teves dades no circulin 
per la 

xarxa sense el teu permís 
 
Ser conscients d'on estan desades les 
dades, amb quines restriccions d'accés i 
nivell de protecció, i com es transmeten 
a través de la xarxa. 
 
En el cas de la informació personal a la 
qual permetem que altres accedeixin, 
hem d'intentar controlar qui la té i per a 
què pot utilitzar-la, així com conèixer els 
nostres drets d'accés, modificació, 
cancel·lació i com podem exercir-los. 
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Per no perdre la informació que hi 
tens 

emmagatzemada 
 
Fer còpies de seguretat periòdiques i 
relativament freqüents, i desar-les en un 
lloc segur. 
 
Realitzar un esborrat complet de la 
informació que conté el nostre terminal 
quan el canviem, el cedim o el venem 
mitjançant la funcionalitat de 
"restauració a la configuració de fàbrica”. 
 

 
 

Per si, malgrat tot, te’l roben o el 
perds: 

 
 
Demanar a l’operadora el bloqueig de 
totes les trucades de sortida i el bloqueig 
del terminal, o bé, si ho teníem 
configurat així, realitzar un bloqueig 
remot i esborrat remot de dades. 
 
Igualment, és convenient canviar les 
contrasenyes que poden estar 
emmagatzemades al dispositiu. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Aquesta informació ha estat obtiguda de l’espai web http://internetsegura.cat/ 
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