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Conjunt de característiques que fan que una
persona o una comunitat sigui ella
mateixa. La llengua i la cultura, entre altres
coses, formen la identitat d'un país.
(Diccionari.cat)
La concepció que té una persona o un
col·lectiu sobre si mateix en relació als altres.

Què és la
identitat?



La identitat
digital és un
reflex de la
identitat
real?



Conjunt d’informació sobre nosaltres
publicada a la xarxa.
La imatge que projectem de cara als altres.
La nostra reputació digital. 
Inclou: dades personals, imatges i
publicacions, comentaris, gustos i
preferències i contactes. 

Què és la
identitat
digital o
identitat
2.0?



On deixem la nostra
petjada o rastre digital?

X a r x e s  S o c i a l s
L l o c s  w e b  i  c o m p r e s  e n  l í n i a
E n  e l s  d i s p o s i t i u s :
S m a r t p h o n e s ,   P C s  i  t a b l e t s



No pengis fotografies compromeses que
puguin perjudicar a la teva imatge personal.
No facilitis informació sensible.
Pensa que els comentaris i opinions que
penges, queden registrades i a l'abast de
tothom.

Algunes recomanacions



Qui som a la xarxa?



Com tenir una bona
reputació online?
Revisa els permisos de seguretat i la protecció de dades.
Limita la informació que publiques a les xarxes socials.
Sigues respectuós/a a l'hora d'opinar a internet.
Mira i revisa què es diu sobre tu a internet.
No utilitzis les xarxes de wifi ni pàgines web desprotegides.
Utilitza contrasenyes segures i canvia-les cada cert temps.
Busca el teu nom a internet per si algú ha publicat algun
contingut inapropiat.
Sigues educat/da a l'hora d'interactuar amb l'altra gent.
Pren mesures de seguretat a l'hora de navegar.



Com protegim
la nostra
identitat
digital?
Conceptes clau



Privacitat digital
És el dret a protegir les dades personals i a decidir quines són les dades
que es poden proporcionar a tercers.

Informació personal: Nom, DNI, telèfon, 

Elements d'identificació de 

Inclou: xarxes socials, pàgines web, 

domicili,  correu electrònic, etc.  

l'usuari/ària: vídeos, imatges, 
geolocalització, historials d'internet, 
dades IP, etc.

botigues online, aplicacions, 
missatgeria instantània, etc. 



Protecció de dades
Actualment existeix la Llei de Protecció de Dades que
avala la privacitat de les persones online, la LOPD. 



Cookies (galetes)
Són un fragment d'informació enviat des d'un servidor
de  pàgines web  a un  navegador i que pot ser retornat
pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. 
Aquest arxiu de text permet que certes informacions puguin
ser recuperades en posteriors visites.



Què és l'historial de navegació?
És el registre de les diferents pàgines webs que visitem dins
d'un navegador sempre que no utilitzem una navegació
privada.

Historial web de Google
Espai que ens permet veure tota la informació relativa a la recerca
d'informació que hem realitzat a Google. La recerca no només fa
referència al buscador convencional, sinó també a totes les apps de
google, com el maps, notives google, google imatges, etc. 



És la memòria d'alta velocitat instal·lada en el mateix
processador i en la qual es guarden les dades que
el  microprocessador  necessita utilitzar immediatament i
aquelles que són llegides amb més freqüència.

Què és la memòria caché?



"Si no ets una marca, 
ets una mercaderia".

Philip Kotler

Servei Municipal d'Ocupació
Ajuntament de Girona

Actua i s
uma!

Hi col·laboren:


