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mòbils, Internet i TV: 
solucionar tots els teus 
dubtes és a les teves mans

En aquesta guia trobaràs tota l’ajuda perquè els teus fills puguin gaudir al 
màxim dels serveis de comunicació, informació i entreteniment d’Orange. 
I amb total seguretat. A més a més, tu també podràs estar al dia de les 
noves tecnologies i dels serveis que ofereixen.

I és que la tecnologia evoluciona molt ràpidament, a un ritme que no 
s’atura, i posa al nostre abast noves prestacions i serveis. Les noves 
tecnologies són una font d’experiències i coneixements, però també un risc 
si no s’utilitzen de manera adequada.

En només deu anys, els mòbils han passat de ser un telèfon sense fils a 
una cosa més semblant a un ordinador portàtil, un reproductor de música 
o una televisió. I aviat els mòbils i les xarxes sense fil oferiran molts altres 
serveis que avui només són disponibles en els ordinadors fixos.

A partir d’ara tens un repte important: fer que els teus fills estiguin 
preparats per a totes les possibilitats que la tecnologia mòbil posa a les 
seves mans.
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mòbils i Internet:  
utilitza’ls de manera segura
Ens aporten moltíssims avantatges, però alguns usos poden ser inadequats 
o suposar riscos per als nens i joves: des de mantenir una conversa en veu 
alta en el transport públic fins a l’enviament de missatges spam, passant per 
bromes o estafes i fins a l’assetjament.

Internet és un espai obert a la publicació de tota mena de continguts i de molt 
fàcil accés, tant que els nens poden tenir al seu abast material inapropiat per a 
ells. Un espai que de vegades és aprofitat per a la captació i l’engany dels més 
petits.

Però no et preocupis. T’orientarem perquè puguis ajudar els teus fills a utilitzar 
el mòbil i Internet amb seguretat. I amb les nostres recomanacions, tractar 
aquest tema amb els teus fills serà molt fàcil. 

A més a més, hi hem afegit enllaços d’Internet perquè puguis ampliar la teva 
informació. I si tens dubtes sobre els termes web utilitzats, consulta el glossari 
que trobaràs al final de la guia.
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ensenya als teus fills a utilitzar  
el mòbil i navegar per Internet

En aquesta breu guia tens tota la informació perquè tu i els teus fills pugueu 
gaudir del mòbil i d’Internet amb total confiança. Però abans que ells agafin el 
telèfon o naveguin per primera vegada, hauries de seguir aquests passos:

 Deixa’ls clar quin és l’ús que han de fer del telèfon i d’Internet. Parla’ls des 
del primer moment dels serveis de pagament (música, videoclips, Internet) 
per evitar sorpreses desagradables en rebre la primera factura. Vigila també 
l’ús de les teves targetes.

 Explica’ls tot allò relacionat amb els continguts per a adults i fes-ho d’una 
manera natural, perquè se sentin còmodes. És possible bloquejar o evitar 
l’accés als continguts per a adults, però res no et garanteix que els seus 
amics utilitzin telèfons o ordinadors bloquejats.

 Fes-los saber que algunes informacions publicades a Internet poden ser 
falses. Igual que la identitat d’algunes de les persones que coneguin a la 
xarxa.

 Educa’ls perquè facin un ús responsable i segur del mòbil i d’Internet, 
destacant les seves enormes possibilitats, i també els seus possibles riscos. 

 Parla amb ells sobre la seguretat dels telèfons mòbils segons que vagin 
apareixent nous serveis i possibilitats.  

 Els consells i les regles sobre els mòbils i Internet han d’evolucionar amb 
l’edat dels teus fills. Així demostraràs més confiança envers ells.

 És una bona idea compartir experiències amb altres pares sobre els nous 
serveis. Ajudarà a resoldre els teus dubtes abans que es converteixin en 
problemes.

 Col·loca l’ordinador en una zona pública de casa teva per poder estar més 
pendent dels teus fills quan naveguen per Internet.

 Si el telèfon mòbil que utilitzen els teus fills és de contracte, millor. Així tindràs 
el detall de les trucades realitzades i podràs controlar-ne el consum.



apunta’t 
a la comunicació del futur

serveis i comunitats
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xprsat x mssatgs
(expressa’t per missatges)
Per als joves d’avui dia enviar missatges a través del mòbil o per missatgeria 
instantània és molt normal. Tant que fins han creat un llenguatge propi per als 
SMS. Els serveis de missatges són una potent eina de comunicació, però 
a través d’ells els nens també poden accedir a serveis o a informació poc 
adequada.

En l’actualitat hi ha molts tipus de serveis que funcionen a través de missatges 
de text: xats, fòrums, missatgeria instantània… Tots són molt útils i senzills 
d’utilitzar, però poden implicar un risc si el nen no sap quin n’és el millor ús.



xats /
missatgeria instantània
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diversió controlada
és diversió sense riscos

què són?

Els xats són serveis en què les persones intercanvien missatges gairebé en 
temps real. Hi ha milers de xats en què es parla (o escriu) de qualsevol  afició o 
interès. Alguns dels més coneguts apareixen en els webs dels fans d’estrelles 
de pop.

Els nens veuen aquests xats com a llocs divertits i poc perillosos que poden 
visitar per intercanviar experiències i informació amb altres nens. Alguns es 
reinventen ells mateixos aprofitant que a la xarxa ningú no els coneix.

Malauradament, que els nens utilitzin aquests xats ha cridat l’atenció dels 
pederastes. Aquests amaguen la seva edat, el seu passat i les seves 
intencions, i utilitzen les converses a través del web per establir relacions 
inadequades amb els nens.
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els xats, són perillosos? 

En principi no, però poden ser perillosos si el nen respon de manera 
inadequada a comentaris o activitats que es mostren en el lloc web. 

A Orange apliquem en el xat mòbil filtres als nicks (noms amb els quals es 
participa en el xat) i també al contingut que s’hi intercanvia. Aquests filtres 
bloquegen usuaris o paraules no adequats. No obstant això, el xat mòbil no té 
cap sistema de moderació.

En el nostre portal web www.orange.es, els xats estan classificats en sales i 
canals, i per a més seguretat es marca clarament el tema de conversa que es 
dóna en cada sala. Per poder participar en determinats canals i en totes les 
sales de contingut adult, cal acceptar un “adult warning”. A més a més, quan 
un usuari registra el seu nick, les seves dades de registre són accessibles i 
posades al servei del departament legal en cas que aquest ho sol·liciti.

El màxim risc al qual s’enfronta el nen és quedar amb algú al qual ha conegut 
en el xat. No totes les persones que participen en un xat són el que fan creure 
que són. Per aquest motiu, és important ser conscient que alguns xats utilitzen 
com a element de contacte la proximitat, i això de vegades pot ser arriscat.

Davant aquesta situació, a Orange prenem una sèrie de mesures en els 
nostres xats, com utilitzar eines automàtiques i paquets de programari que 
bloquegen determinades paraules clau, detecten els usuaris que utilitzen 
diferents noms i eviten la transmissió de certa informació que pugui ser il·legal. 
A Orange, a més a més, disposem de moderadors en els canals de xats amb 
permisos per actuar contra els que no compleixin la política del servei. 

Si et vols quedar tranquil i saber més sobre aquest tema, et pots posar en 
contacte amb el responsable del servei a través d’un compte de correu 
electrònic i exposar els teus dubtes o les teves qüestions.
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i jo, què he de fer?

Cap filtre ens pot protegir totalment d’altres usuaris amb males intencions. 
Sempre hi haurà persones que intentin trobar la manera de saltar-se les 
mesures de seguretat. Per això, la millor manera de protegir els teus fills és 
educar-los perquè facin un ús responsable i segur de totes les possibilitats 
que ofereix la xarxa.

Internet i els xats són com un gran espai públic a l’aire lliure. Com en la vida 
real, la millor protecció és prendre precaucions i ser conscients dels riscos.

Tenint en compte tot això, la millor manera de protegir els teus fills dels riscos 
és advertir-los d’aquests riscos i preparar-los tan bé com es pugui.
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et recomanem...
evitar que el teu fill quedi en persona amb algú que hagi conegut en un xat, 
llevat que vagi acompanyat per tu o per algú més gran. 

no facilitar dades personals.

no compartir mai secrets en un xat.

alertar sobre el perill d’obrir una webcam (videocàmera utilitzada en les 
converses d’un xat) a un desconegut i de veure les imatges de webcams 
d’altres.

demanar-li que confiï en la seva intuïció: si nota alguna cosa desagradable o 
estranya, ha d’abandonar el xat i avisar els pares o tutors.

no anar a cap lloc web proposat en el xat, podria tenir virus informàtics o 
contingut inapropiat.

no facilitar claus que reemplacin la identitat en el xat.

avisar de suposades irregularitats a través de les eines de comunicació que 
ofereix l’empresa responsable del servei.
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més informació

Mira la secció del teu país en aquesta pàgina web europea:

http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/index.htm 

Disposes d’informació organitzada per temes en:

http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety.htm 

També pots trobar més informació en els webs següents:

http://www.protegeles.com

 http://www.ciberfamilias.com 

http://www.aempi.com 

http://asociacion-acpi.org 

http://chaval.red.es



xarxes socials



17

un univers per  
expressar-se i compartir
Els últims anys han augmentat molt els llocs web que permeten publicar una 
pàgina personal o perfil. Aquests llocs són molt populars entre els nens i 
adolescents perquè a través d’ells es poden expressar i establir vincles amb 
amics. Això és el que es coneix com a establiment de xarxes socials en línia.

De segur que deus haver sentit parlar dels “blocs”. Són un dels serveis web 
que potencien les xarxes socials. Recopilen textos o articles d’un o diversos 
autors i s’ordenen cronològicament. Generalment, els lectors hi poden escriure 
els seus comentaris, els autors poden respondre i així es crea un diàleg.

Sovint inclouen fotografies, llistes de coses que li agraden o no a l’autor, dades 
de contacte, enllaços a altres llocs i, en general, tot el que es vulgui mostrar. 
Per fer-lo molt més atractiu, algunes pàgines ofereixen programari que permet 
als usuaris decorar la pàgina personal amb gràfics i imatges gratuïtes.

Ja hi ha espais web d’aquest tipus especialment dissenyats per als mòbils i 
l’accés WAP, SMS i MMS per actualitzar i consultar blocs. El seu èxit és tot 
un fenomen. S’estima que en l’actualitat hi ha almenys 70 milions de blocs en 
funcionament i se’n registra un de nou cada segon. 
Increïble!
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Un altre dels serveis que impulsen les xarxes socials són els serveis de dating. 
Permeten crear un perfil amb la teva descripció, fotos i aficions per contactar 
amb gent afí. A Orange prenem una sèrie de mesures dins d’aquests serveis:

 Si es troba una foto pornogràfica com a principal en el perfil, s’elimina. Si 
està com a secundària, es converteix en privada, no visible.  
Les eines internes permeten aquesta opció. 

 Si es detecten fotos de menors, s’eliminen a l’acte i s’envien les dades al 
departament legal. 

 Si es detecta el registre d’un menor de 18 anys o sospitós de ser-ho, també 
s’elimina.

Els fòrums són serveis de debat i discussió que funcionen amb missatges 
estructurats jeràrquicament i oberts a tot el públic. A Orange tenim eines 
per esborrar missatges i extreure dades que permetin identificar l’usuari. A 
més a més, hem signat acords amb departaments de la policia dedicats 
a “ciberdelictes”, que creen un flux d’informació entre la nostra empresa i 
aquests organismes. Però sempre sense oblidar-nos de les normes legals de 
protecció de dades i indicacions de l’assessoria jurídica. Perquè la protecció 
de la teva identitat és el primer.

Els serveis d’allotjament de webs, imatges i vídeos et permeten penjar 
continguts d’aquest tipus sempre que compleixis les condicions establertes 
en el registre del servei. A Orange disposem d’eines de validació de continguts 
per identificar-los i eliminar els que es considerin il·legals. A més a més, 
conservem les còpies de seguretat i les dades d’accés, per facilitar-les al 
departament legal si calgués. 

Pots accedir a les condicions d’ús dels diferents serveis. Per utilitzar alguns 
d’aquests serveis, cal acceptar aquestes condicions. Així garantim la qualitat i 
evitem usos inadequats.
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m’hauria de preocupar?

Aquest tipus de webs disposen d’unes regles que tot usuari ha de llegir abans 
de registrar-se. Poden incloure normes de la casa sobre l’edat dels usuaris i 
advertències sobre el que no es pot publicar. També contenen un dispositiu 
per informar de continguts no desitjats. Alguns tenen fins i tot equips de 
persones per eliminar les publicacions dels nens menors d’edat. Tot i així, hi ha 
punts que hem de tenir en compte d’aquests webs: 

 visibilitat

La majoria dels usuaris d’aquestes pàgines són adolescents i no sempre 
són conscients que el material que pengen en aquests webs pot ser vist 
per qualsevol persona del món des de qualsevol ordinador. Per això els 
comentaris, les dades personals i les imatges que pengen no són privats.

 supervisió

Per assegurar-te que els teus fills utilitzen aquests webs correctament, has 
de saber quins serveis utilitzen i quins són els noms d’usuari (àlies) que 
fan servir. La majoria dels pares no coneixen cap d’aquestes dues coses. 
Recorda que disposes d’eines d’ajuda i contacte on els gestors del servei et 
poden aconsellar.

 visitants no desitjats

Les pàgines que més atreuen els adolescents també poden ser un reclam 
per a un altre tipus de gent indesitjable: pederastes, persones dedicades 
a la pornografia infantil, reclutadors de grups extremistes i persones que 
fomenten comportaments incorrectes.
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què puc fer? 

Segueix aquests consells:

 estudia el funcionament d’aquests llocs web i després arriba a un acord 
amb els teus fills perquè et deixin comprovar de tant en tant el que publiquen 
en els seus perfils. 

 tant tu com els teus fills heu de aprendre dels errors. Les pàgines web no 
desapareixeran i els teus fills han d’aprendre a utilitzar-les correctament. Els 
serveis d’Orange inclouen una breu ajuda o secció de consulta que us serà 
molt útil. 

 parla amb els teus fills per saber el que fan a Internet i així crear una relació 
més oberta. És més fàcil per a un nen ocultar alguna cosa que ha fet que per 
a un pare descobrir-ho. Un diàleg obert entre vosaltres evitarà això i ajudarà 
a detectar possibles situacions de risc. 

 Mantén el contacte amb els pares dels amics dels teus fills. Entre tots serà 
més fàcil i ràpid solucionar els problemes que puguin sorgir.
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et recomanem...
 recordar que qualsevol persona pot veure el que escrius a la xarxa des 
de qualsevol part del món. Cal tenir cura: el que diem pot tenir un efecte 
més gran del que pensem. 

 tractar els altres com t’agradaria que et tractessin a tu: amb respecte i 
sense mentides. 

 no donar informació personal, sobretot qualsevol dada que doni pistes 
sobre on vius o quins llocs freqüentes.

 no contestar els missatges de persones desconegudes.

 vigilar els comentaris del teu perfil, bloc, etc. amb freqüència i actua de 
moderador, eliminant els que consideris inapropiats.

 informar de qualsevol cosa estranya o molesta que vegis i també si et 
sents intimidat.

 contactar amb el moderador o gestor del servei si necessites ajuda o 
consell.

 acudir a l’organització de protecció del menor en l’ús de noves 
tecnologies: www.protegeles.com.



missatges de vídeo /
fotografies
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enviar i rebre  
amb sentit comú 

què son? 

Una de les funcions dels mòbils més populars entre els joves és fer, desar i 
enviar fotografies fetes amb la càmera del propi telèfon.

Per fer un ús correcte d’aquestes càmeres es necessita una barreja de cura i 
de sentit comú.
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et recomanem...
 no enviar fotografies que puguin avergonyir o comprometre altres 
persones. Això és especialment important en les fotos fetes a altres nens.
El millor és tractar els altres com t’agradaria que et tractessin a tu. 

 no enviar la teva foto als xats. Pot ser molt perillós.  

 no enviar imatges desagradables o indecents a altres persones. Podria 
ser un delicte segons en quines situacions. 

 respectar les restriccions d’ús de les càmeres dels mòbils en alguns llocs 
públics: piscines, escoles, gimnasos, etc.

 estar alerta quant a l’actitud d’algunes persones, sobretot adults 
desconeguts, que et poden fer fotos a tu o als teus amics.

 que si t’envien una imatge d’una agressió a una altra persona, desa-la i 
ensenya-la de seguida als teus pares, professors o a adults de confiança.



a Orange,  
l’entreteniment és  
per a tots els públics

control de continguts
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tingues cura d’ells  
quan tu no hi ets
No podem estar tota l’estona supervisant el que fan els nens. Deixar-los 
sols davant Internet, la televisió o amb un telèfon mòbil WAP pot ser un risc 
perquè poden accedir a continguts o serveis que no són per a ells. Per sort, en 
l’actualitat hi ha eines i filtres que eviten que això passi.

Encara que aquests serveis són molt eficaços i ens poden ajudar a estar més 
tranquils, qualsevol mesura és poca. Per això, el primer pas és ensenyar-los 
que existeixen aquests continguts per a adults i fer-los veure que per a ells 
hi ha altres serveis molt més atractius i dels quals poden gaudir sempre que 
vulguin.



Internet i mòbil
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ells naveguen per Internet, 
i tu estàs tranquil
A través d’Internet i dels telèfons amb navegació WAP o Internet es poden 
trobar molts serveis i informació per a adults. És obvi que aquest material no 
és apte per als nens, sobretot si són pàgines web de contingut pornogràfic, 
violent o d’apostes.

d’on procedeixen aquests continguts? 

Internet i els operadors de telefonia mòbil també ofereixen serveis per a adults, 
com ara jocs, vídeos i imatges. I alguns només es poden veure si l’usuari és 
major d’edat. En certs serveis d’Orange també cal que l’usuari confirmi la seva 
majoria d’edat per usar-los.
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el telèfon que he comprat 
té accés a Internet?

És molt probable que sí. Sobretot si el teu telèfon mòbil és d’última generació.

com puc bloquejar els 
continguts per a adults?

Entre els serveis d’Orange hi ha una secció de serveis per a adults dins del seu 
portal WAP OrangeWorld, dividida en dos apartats: zona sexi, amb continguts 
de tipus eròtic, i zona sexi XXX, amb continguts per a majors de 18 anys.

Els clients de prepagament per defecte tenen bloquejat l’accés a continguts 
per a més grans de 18 anys. Però també tenen la possibilitat de bloquejar 
l’accés als continguts de tipus eròtic. Hi ha diverses maneres. En accedir 
a aquesta zona apareix un avís que informa de la possibilitat de bloquejar 
l’accés de manera permanent. També es pot sol·licitar trucant al número 
d’Atenció al Client 1414 o creant un PIN d’usuari. Els clients de prepagament 
poden accedir a continguts per a més grans de 18 anys sempre que passin un 
sistema de verificació d’edat introduint les dades del seu DNI o passaport.

En canvi, els clients de contracte per defecte poden accedir a tots els 
continguts d’adults, però també poden bloquejar el seu accés de manera 
permanent o creant un PIN d’usuari.
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control parental 

què és?

El control parental és una eina molt útil per a pares amb fills menors i 
adolescents. Amb ella pots evitar que els teus fills accedeixin a continguts 
d’Internet inapropiats.

Consisteix a aplicar filtres sobre els continguts als quals poden accedir els teus 
fills, i també a pàgines concretes impedint-los o permetent-los l’accés.

com funciona?

És molt senzill. Quan el teu fill entra en una pàgina web, el navegador sol·licita 
un usuari i una contrasenya (la primera vegada en cada sessió) ja definits. 
Una vegada introduïts, comprova la catalogació de la pàgina i, en cas que no 
estigui permesa per al teu fill, se li impedeix l’accés.

quins filtres es poden establir?

Els filtres originals són:

 Filtre per defecte: impedeix l’accés als webs que poden comportar un risc 
immediat o per a la seguretat del mateix ordinador.

 Filtre infantil: impedeix l’accés a contingut que no sigui apropiat per a 
menors de 12 anys.

 Filtre adolescent: el control de continguts s’adapta a joves de 12 a 17 anys.
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En aquesta taula et detallem els continguts als quals es pot accedir amb cada 
filtre:

També pots optar pel “filtre personalitzat”. Amb aquest filtre podràs 
seleccionar els continguts que vols ocultar segons les necessitats de cada 
moment. Per fer-ho d’una manera més fàcil, tens agrupacions de continguts 
que t’ajudaran a personalitzar-lo millor.

filtres: control 
de contingut web

filtro  
per defecte

filtro per 
a adolescentsfiltre infantil

nuesa

compres

activitats 
de naturalesa il·legal

tecnologies 
de la informació

drogues

pàgines privades

cerca de feina

finances/inversions

armes

medicina
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Avui dia hi ha aplicacions molt interessants que fan aquest filtratge i permeten 
personalitzar-lo com vulguis. A Orange oferim als nostres clients d’ADSL 
l’oportunitat de contractar a un preu reduït el seu servei de “Seguretat + 
Assistència PC”, que inclou, a més del control parental, una gamma de 
serveis de seguretat i assistència.

En l’adreça web següent trobaràs més informació sobre aquest servei:

http://internet.orange.es/servicios/index.html

A més a més, t’expliquem a través d’un vídeo els riscos que corren els teus 
fills en navegar sense control per Internet. Entra en aquesta pàgina i els 
coneixeràs: 

http://internet.orange.es/especial/controlparental1/

més informació

Si necessites més informació sobre els filtres i sobre com controlem a Orange 
l’edat dels usuaris, truca al número:

Atenció al Client d’Orange 902 012 222

Encara que decideixis no instal·lar el control parental, a Orange t’oferim eines 
per a l’autoregulació del contingut i per detectar continguts que no compleixin 
la política d’ús de l’empresa. A més a més, pots contactar amb administradors 
i gestors web per reportar els continguts que no consideris adequats. 
L’assessoria jurídica de l’empresa els analitzarà i es prendran les mesures 
necessàries.
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com informar de continguts 
potencialment il·legals a Internet

Si creus que has trobat imatges il·legals a Internet, ho pots denunciar a través 
del web de l’Associació Internacional de Línies Directes d’Internet, INHOPE:

http://inhope.org/en/index.html 

A Espanya hi ha altres adreces a través de les quals es poden denunciar 
continguts il·lícits:

delitos.tecnologicos@policia.es

delitoinformativo@guardiacivil.es

http://www.dmenor-mad.es/escribenos.php

contacto@protegeles.com

www.protegeles.com

Recorda que a Orange també disposem de bústies de correu de cada servei 
on pots enviar incidències d’aquest tipus.
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et recomanem...
 recordar als teus fills que a Internet poden trobar material desagradable, 
inapropiat i il·lícit.

 animar-los que si troben alguna cosa que els inquieti en el seu telèfon o 
ordinador, t’ho expliquin

 també podeu adreçar-vos als psicòlegs de les Línies d’Ajuda de 
Protégeles. Tenen experiència en tota mena de situacions conflictives 
per als menors a Internet: posa’t en contacte amb ells a través del correu 
electrònic contacto@protegeles.com o del telèfon 91 740 00 19.

 és probable que els nens no utilitzin només el seu telèfon o ordinador. 
Per això fes-los entendre que mirar qualsevol mena de material no apte, 
i sobretot pagar per aquest material, fa que hi hagi més material d’aquest 
tipus i que augmentin els problemes que se’n deriven.

 aconsellar-los que mai no donin dades reals (nom, adreça, claus, etc.) a 
desconeguts a la xarxa, sobretot en xats i fòrums.

 demanar-los que no fixin cap cita a través de la xarxa amb persones 
desconegudes.



televisió
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troba la manera  
més segura  
d’entrar a Orange TV
Els clients d’Orange TV tenen dos codis de seguretat per accedir als 
continguts d’adults, als continguts bloquejats pel control parental i a les 
configuracions restringides. Aquests codis són el PIN i el codi adult.
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PIN 

És un codi de 4 dígits que pots canviar. Si vols saber quin és el teu, el pots 
trobar en la carta de benvinguda que vas rebre durant la instal·lació d’Orange 
TV. 

per a què serveix?

 definir el control parental 

 permetre l’accés als continguts bloquejats pel control parental 

 gestionar les compres

 subscriure’s a una àrea de continguts

codi adult 
És un codi de 4 dígits que també pots canviar.

per a què serveix?

 accedir a la secció de Videoclub per a adults 

 accedir a canals de TV per a adults

Durant la instal·lació, la primera vegada que accedeixes al servei, has de 
configurar el codi adult. Hauràs d’introduir aquest codi cada vegada que 
vulguis accedir a un contingut per a adults. Així podràs controlar l’accés dels 
teus fills a aquesta mena de continguts.
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control parental 
En l’apartat de control parental tens l’opció de restringir les categories en què 
estan classificats els continguts: pel·lícules, sèries, vídeos, etc.

Els nivells de restricció que estan disponibles actualment són aquests: tots els 
públics, menors de 7 anys, menors de 13 anys i menors de 18 anys.

Un cop s’hagi definit aquest control, només els continguts que hagis configurat 
perquè no se sol·liciti el control parental (PIN) seran accessibles directament 
en el catàleg de Videoclub. Per accedir als serveis no autoritzats (tant el tràiler 
com la pel·lícula), hauràs d’introduir el PIN.

accés a contingut per a adults

Si vols accedir als continguts de la secció d’adults del Videoclub d’Orange 
TV, has d’introduir el codi adult. Sense aquest codi no és possible accedir als 
títols, ni a les caràtules, ni als resums, ni a les pel·lícules dins de la secció per a 
adults.

I en cas que vulguis accedir a l’emissió d’un canal de televisió de contingut 
adult (per exemple Playboy TV), hauràs d’introduir abans el codi adult. Si 
canvies de canal i vols tornar al canal adult, per seguretat també l’hauràs 
d’introduir.
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et recomanem...
 evitar marcar el PIN i el codi adult davant dels teus fills 

 si escrius els codis no els deixis a l’abast dels nens

 configurar el control parental segons l’edat dels teus fills 

 no deixar que el nen llogui o accedeixi a cap contingut en la teva absència 

 assegurar-te que el que està veient el nen és adequat per a la seva edat

 explicar-los els riscos que té veure continguts que no són adequats per a 
la seva edat



gaudir de la tecnologia 
significa fer-la servir sense 
riscos

seguretat



correu brossa (spam)
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rep en el teu  
correu electrònic només  
el que tu vulguis

què són els missatges no desitjats o spam?

Són els missatges de màrqueting que no has sol·licitat ni als quals t’has 
subscrit. Reps spam quan en la teva safata d’entrada o en el teu mòbil 
apareixen missatges que t’informen que has guanyat un “regal misteriós” o 
que “li agrades a algú”. Fins i tot n’hi ha que demanen trucar a un telèfon de 
pagament.

En realitat, els missatges no desitjats són una nova versió dels missatges 
brossa o de les telefonades comercials que de vegades deus haver rebut a 
casa, normalment de persones o d’empreses desconegudes. Els nens poden 
ser molt sensibles a aquests missatges perquè desconeixen el cost dels 
serveis que s’ofereixen i el que impliquen.
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com funcionen els missatges spam?

Aquests missatges arriben a través del telèfon mòbil o del correu electrònic. 
També es poden crear llistes de telèfons mòbils i adreces de correu electrònic 
il·legals que després es venen a empreses amb el nom de “llistes de 
màrqueting”. En aquestes ocasions s’envia el mateix missatge a milions de 
persones. Si alguna vegada heu rebut aquest tipus de missatges, no t’has de 
preocupar: no se us ha identificat de manera individual.

Aquest problema afecta totes les xarxes de telefonia mòbil i proveïdors de 
correu electrònic, no solament a Orange. En aquest sentit pots estar tranquil 
perquè a Orange no proporcionem els números de telèfon o les adreces de 
correu dels nostres clients a altres empreses.

Encara que també arriba per SMS, la via principal per al correu brossa és 
el correu electrònic. Els comptes de correu electrònic es poden captar a 
través d’Internet, dels xats i del correu electrònic. I en aquest cas el perill i les 
conseqüències són les mateixes: frau i engany.

com cancel·lar els serveis

 Si reps algun missatge de text amb un número o codi per a un servei al qual 
et vas subscriure i que ja no vols rebre, només has de respondre el missatge 
amb la paraula baixa.

 Si no tens les dades de contacte per sol·licitar la baixa, truca al número 
d’Atenció al Client d’Orange 1414 i t’ajudarem a trobar les dades de 
contacte del proveïdor del servei. 

 Si reps en el teu correu butlletins periòdics no desitjats, busca-hi les 
instruccions per donar-te’n de baixa (és obligatori que hi estiguin incloses). 

Per cancel·lar els missatges de màrqueting d’Orange, només has de trucar a: 
Servei d’Atenció al Client d’Orange 902 012 220
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com evitar el correu brossa

Segueix aquests passos, són molt senzills: 

 Llegeix atentament els termes i les condicions d’ús dels formularis abans de 
donar el teu número de telèfon o la teva adreça de correu electrònic. 

 En omplir formularis a Internet o sobre paper, treu o posa la marca de les 
caselles d’autorització per indicar que no vols rebre missatges comercials. I 
si utilitzes el teu mòbil per donar aquesta informació, deixa clar el que vols en 
relació amb el teu número de telèfon o la teva adreça de correu electrònic. 

 No et registris mai en pàgines web que prometin retirar el teu nom de les 
seves llistes de missatges spam. Encara que aquestes pàgines poden ser 
legals, de vegades recopilen números de telèfons mòbils o adreces de correu 
electrònic.

 Sabies que un de cada dos correus que es reben són correus brossa o 
spam? Bloqueja automàticament l’entrada de correus no desitjats amb 
filtres antispam. Molts antivirus l’inclouen. 

 Si reps missatges signats per una empresa (coneguda o desconeguda), 
comprova la seva veracitat en el web oficial.
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Per a la teva comoditat, a Orange portem a terme una sèrie de mesures per 
lluitar contra el correu brossa en els comptes de correu:

 Sistema antivirus entrada/sortida de correu que s’actualitza diàriament.

 Sistema de comptes trampa per detectar possibles spammers. 

 Processos seqüencials actius que analitzen la informació en temps real. 

 Millora contínua del sistema antispam dins del Grup France Telecom.

A Orange també oferim als nostres clients d’ADSL la possibilitat d’incloure 
un servei d’antispam a un preu molt atractiu. Informa’t sobre el servei de 
Seguretat + Assistència PC a:

http://internet.orange.es/servicios/index.html 

Y I si vols més informació truca a:

Servei d’Atenció al Client d’Orange 902 012 220

Sabem que ets exigent i que vols provar abans de comprar. Per això posem a 
la teva disposició el servei d’antivirus gratuït ActiveScan, que detecta i analitza 
més de 180.000 virus i troians. A més a més, el podràs utilitzar totes les 
vegades que vulguis. Entra a la pàgina d’Orange i prova’n l’eficàcia:

http://internet.orange.es/servicios/index.html

Si vols ampliar la teva informació sobre el correu brossa entra a:

http://www.spamhaus.org
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et recomanem...
 explicar als teus fills els riscos de contestar els missatges spam o de trucar 
al número que apareix en el missatge. Tingues en compte que el preu de 
la trucada podria ser molt alt.

 demanar als teus fills que et preguntin abans d’acceptar ofertes que reben 
per telèfon.

 advertir-los que si responen a un missatge spam és millor explicar-ho com 
més aviat millor, perquè així podràs contactar ràpidament amb l’empresa 
per frenar el servei abans que la factura es posi pels núvols.

 transmetre als teus fills la desconfiança davant de qualsevol correu no 
sol·licitat en què es demanin dades personals o claus.

 insistir en la necessitat de protegir la pròpia intimitat davant persones 
desconegudes o empreses que demanin informació privada o confidencial.



serveis  
de localització
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descobreix tot un món  
al teu voltant

què són? 

Els serveis de localització són un conjunt de serveis de valor afegit basats en 
la localització geogràfica d’un dispositiu mòbil. 

És força precís i funciona a través de la xarxa d’un operador mòbil o d’una 
xarxa de satèl·lits GPS.
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Aquests són els serveis de localització més freqüents:

 Localització de persones que han autoritzat ser localitzades per la seva 
empresa, els seus amics o la seva família.

 Localització de nens o adults amb alguna discapacitat.

 Navegació durant la conducció.

 Seguiment de rutes i desplaçaments de vehicles.

A Orange t’oferim una completa cartera de serveis de localització:

 Serveis pròxims: obtén informació rellevant dels punts d’interès pròxims a tu

 Alertes pròximes: aquest servei et proporciona periòdicament alertes sobre 
el trànsit, els nivells de pol·len i informació d’esdeveniments culturals i d’oci. 
La informació dependrà de la situació de l’usuari. 

 Posiciona: és un servei per a les empreses que volen conèixer la posició dels 
seus recursos en mobilitat. 

Aquest sistema també et proporciona informació segons on siguis. Per 
exemple, la previsió del temps o promocions de centres comercials pròxims.

La teva localització és possible gràcies a la connexió de ràdio entre el teu 
mòbil i l’antena més pròxima. Fins i tot quan no estàs utilitzant el mòbil, si el 
teu telèfon està encès, continua enviant senyals regularment per assegurar la 
comunicació amb l’antena més pròxima.

I la localització és més exacta si a prop teu hi ha diverses antenes. Per això, 
aquests serveis funcionen millor a les àrees urbanes.

Per a un servei encara millor, avui dia es tendeix a unir la capacitat de les 
xarxes dels operadors mòbils amb la precisió que ofereix la tecnologia GPS.
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qui sol·licita la informació? 

La persona que la solicita puede ser:

 El mateix usuari quan necessita informació de llocs pròxims a allà on és 
(navegació guiada, restaurant més pròxim, etc.).

 Una persona física o jurídica que necessita la localització d’una altra 
persona, de béns propis o d’altres.

m’hauria de preocupar?

De tots els serveis de localització, el que més afecta els drets essencials de 
les persones és el que permet a altres conèixer la posició geogràfica d’algú o 
la situació dels seus béns. Per això, quan se sol·licita una localització, l’usuari 
(persona a la qual es vol localitzar) ha d’autoritzar-la. I per a més seguretat, 
el telèfon mòbil informa a través de missatges que el servei de localització 
continua actiu.
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et recomanem...
 Assegurar-te que els teus fills entenen per què mai no han de dir sí a un 
estrany o a algú en qui no confien i que intenta localitzar-los a través d’un 
servei de localització.

 Explicar-los que ho haurien de consultar amb tu abans d’acceptar 
qualsevol servei que els ofereixin per telèfon.
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més informació 

A la Unió Europea l’ús de les dades privades està regit per la Directiva 
2002/58/ec del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2002/l_201/
l_20120020731es00370047.pdf 

Les lleis espanyoles que regulen aquests serveis són:

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les 
comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. 

 Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions. 

 Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.

 Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i 
comerç electrònic.



intimidació i assetjament 
pel mòbil  

o correu electrònic
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amb educació 
és possible prevenir-ho

què és? 

Els nens d’avui dia estan ja molt acostumats als serveis mòbils i gràcies a això 
han inventat maneres d’utilitzar el mòbil per intimidar i acorralar altres nens.

Per exemple, poden:

 Deixar missatges de veu amb amenaces.

 Enviar missatges de text amb amenaces. 

 Enviar fotos fetes amb les càmeres dels mòbils.
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com puc saber 
si això li està passant al meu fill?

La intimidació per telèfon sol formar part d’una estratègia més gran 
d’assetjament. És molt molest perquè els nens poden veure’s afectats fins i tot 
a casa seva. 

La intimidació pot causar vergonya, menyspreu i desesperança pel simple 
fet de patir-la, i els nens normalment no en volen parlar perquè pensen que 
haurien de ser capaços d’afrontar-ho sols. Hi ha senyals que indiquen que hi 
ha un problema. Per exemple, els canvis d’humor sobtats i infundats, els talls 
i blaus sense explicació, un comportament massa tranquil o reclòs que és 
inusual en el nen o intents continus d’evitar anar a l’escola amb el pretext de 
no trobar-se bé. 

Si tens alguna sospita que el teu fill pot ser víctima d’intimidació, és molt 
important que tractis aquest tema amb els professors com més aviat millor. 

Si ho desitges, també pots tractar qualsevol problema relacionat amb el mòbil 
dels teus fills a través d’Orange. Aquestes són les opcions:

 Trucar al Servei d’Atenció al Client d’Orange 1414.

 Fer els tràmits per canviar el número de telèfon.

I si cal, podem proporcionar informació a la policia. Però recorda que, segons 
la Llei de protecció de dades, no et podem facilitar directament informació 
sobre la persona que fa les trucades.
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Seria convenient dir als teus fills que si no saben de qui és un missatge de 
text, no el responguin: podria haver estat enviat a un número equivocat o a un 
número marcat a l’atzar. I si reben un missatge molest, han de fer el següent:

 Ensenyar-lo a un membre de la família o a un professor en el qual confiïn.

 Desar el missatge com a prova.

 Anotar el número del remitent o les dades d’origen que apareixen al final del 
missatge.

 No respondre.

Explica’ls també que es pot fer un rastreig de tots els missatges de text i de 
les trucades, que els actes intimidants mai no són bons i que per això s’han 
d’eliminar, per evitar el sofriment.
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et recomanem...
 ensenyar-los que mai no donin informació sobre ells, llevat que coneguin 
la persona que truca.

 dir-los que demanin a la persona que els truca que s’identifiqui, sobretot si 
el seu número no apareix a la pantalla.

 aconsellar-los que si reben una trucada d’un número que els causa 
problemes, no responguin. Podeu desviar les trucades a un contestador.

 advertir-los que tinguin molta cura sobre a qui donen el seu número de 
telèfon i que demanin a les persones a les quals hagin donat el número 
que no el donin a altres. 

 demanar-los que desactivin la funció de Bluetooth del seu telèfon si els 
missatges no desitjats els han rebut per aquest sistema.
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més informació 

En aquestes pàgines web trobaràs informació sobre el tema de l’assetjament 
en general:

http://www.protegeles.com/acosoescolar.asp

http://www.acosoescolar.info/index.htm

http://www.cyberbully.org



robatori i pèrdua  
de telèfons
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treballem per protegir  
el que és teu 
El nombre de persones que tenen mòbil ha crescut moltíssim i els telèfons 
s’han convertit en accessoris de moda, sobretot entre els més joves. Si a això 
hi afegim que el seu valor és alt, que són petits i que és fàcil revendre’ls, no és 
estrany que els lladres cada vegada s’interessin més per ells.

Per això, és una bona idea fer els tràmits necessaris perquè no es pugui tornar 
a utilitzar el teu telèfon en cas que el robin. 

Si es perd o roben el teu mòbil, és important que truquis al Servei d’Atenció 
al Client d’Orange al 1414 com més aviat millor. Bloquejarem la targeta SIM i 
immobilitzarem el terminal associat al número IMEI. Per a això cal presentar la 
denúncia, en què haurà d’aparèixer aquest número IMEI. Hi ha un procediment 
acordat entre els operadors mòbils espanyols i el Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç perquè els IMEI dels telèfons robats s’incloguin en una base de dades 
nacional i no es puguin utilitzar aquests telèfons en cap xarxa espanyola.
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què és l’IMEI? 

És un número d’identificació únic per a cada telèfon i pots esbrinar quin és el 
teu marcant *#06# en el teclat del teu mòbil. També el pots trobar a la caixa on 
venia el teu telèfon.

Quan avises del robatori del mòbil, saber aquest número t’ajuda a garantir que 
els operadors poden desactivar el telèfon de totes les xarxes. La policia també 
el podrà utilitzar per provar que el telèfon ha estat robat.
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et recomanem... 
 evitar mostrar el teu nou telèfon, llevat que siguin familiars o amics de 
confiança.

 evitar trucar en llocs públics i molt visibles; és millor fer la trucada 
discretament. Molts dels robatoris de mòbils es produeixen quan s’està 
parlant per ells. 

 anotar en diversos llocs segurs les dades del teu mòbil: codi PIN d’accés 
a la SIM, número IMEI, marca i model del telèfon, etc.



delictes a través 
del correu electrònic
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fes que els teus correus 
electrònics siguin fiables  
i segurs

phishing 

Consisteix a aconseguir informació confidencial de manera fraudulenta. 
Aquesta informació pot ser una contrasenya, dades sobre targetes de crèdits 
o dades bancàries. 

S’anomena phisher a l’estafador, i aquest es fa passar per una persona o 
empresa de confiança en una aparent comunicació electrònica normal. El 
nombre de denúncies per delictes relacionats amb el phishing ha augmentat 
moltíssim; per això també han augmentat els mètodes de protecció. En la 
majoria dels actes de phishing s’utilitzen alguna forma d’engany en el disseny, 
fent que sembli un correu electrònic de l’empresa per la qual es fa passar.
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Adreces web falses o l’ús de subdominis són els trucs que utilitzen 
normalment els phishers. Per exemple:

http://www.nombredetubanco.com/ejemplo.com

Un altre exemple per disfressar enllaços és utilitzar adreces que contenen 
arrova (@), i després preguntar el nom d’usuari i la contrasenya.

Afortunadament, ja estan disponibles diversos programes d’antiphishing. 
La majoria d’aquests programes treballen identificant continguts phishing 
en pàgines web i correus electrònics. Els filtres de spam també ajuden a 
protegir-te dels phishers. Aquests redueixen el nombre de correus electrònics 
relacionats amb el phishing que puguis rebre.

BotNet i ordinadors zombis

Els bot són aplicacions perjudicials que infecten ordinadors connectats a 
Internet mentre els usuaris no s’adonen. S’instal·len aprofitant errades en 
la seguretat. Aquests bot es coordinen i actuen en grup creant xarxes (per 
això el nom de BotNet). Una BotNet pot arribar a formar-se per centenars 
o milers d’ordinadors domèstics, i això els dóna una potència de càlcul 
semblant a la que poden tenir els sistemes industrials. Algunes de les activitats 
més comunes de les BotNet són el correu brossa o l’enviament de correus 
no desitjats, tot i que també poden fer atacs perillosos de denegació de 
servei que inutilitzen temporalment els sistemes de les grans companyies o 
organitzacions governamentals.

El perill és que l’atac no ve des d’un únic punt que es pugui  aïllar. Ve de molts 
orígens, i això obliga a aïllar la xarxa informàtica afectada. Tot això sol passar 
sense que l’ordinador danyat mostri símptomes, per la qual cosa detectar-ho 
és molt difícil. Els ordinadors infectats s’anomenen zombis.

Les recomanacions que et podem fer per prevenir aquest tipus de problemes 
són molt semblants a les que prevenen dels virus informàtics:

 Instal·lar i executar només programari de fonts fiables i legals.

 Mantenir actualitzat el programari del sistema operatiu i l’antivirus.
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spoofing

És l’ús de tècniques de suplantació d’identitat per al frau o la investigació. 

Hi ha diferents tipus de spoofing segons la tecnologia a la qual ens referim: IP 
spoofing (el més conegut), ARP spoofing, DNS spoofing, web spoofing o email 
spoofing. En general, es pot incloure dins de spoofing qualsevol tecnologia de 
xarxa que pugui patir suplantacions d’identitat.
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pharming

És l’explotació de la vulnerabilitat del programari dels usuaris. Permet a un 
atacant redireccionar un nom de domini (domain name) a un altre ordinador 
diferent. 

Així, un usuari que introdueixi un determinat nom en el seu explorador 
d’Internet anirà directament a la pàgina web que l’atacant hagi establert per a 
aquest nom de domini.

A Orange tenim serveis paquetitzats de seguretat per als nostres clients 
d’Internet, que inclouen programes antispam, antiphishing, antispyware 
(bloqueig de programes espies i dialers) i antifirewall (defensa contra hackers):

 Seguretat + Assistència PC

 Seguretat Avançada



descobreix els hàbits  
que ens beneficien a tots

ús responsable del mòbil
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és bo per a ells 
i per a tots 
A més a més d’aprendre a utilitzar correctament els serveis del telèfon mòbil 
i Internet, els més joves també han de saber que fer un ús incorrecte dels 
mòbils és dolent per a ells i per als altres.

Utilitzar el telèfon mentre es condueix o per fer bromes són pràctiques que no 
beneficien ningú i que per això s’han d’evitar costi el que costi. Una vegada 
més, l’educació i parlar amb els teus fills és el més important per aconseguir-
ho.



trucades d’emergència 
falses
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ajuda’ns a evitar  
alguna cosa més que una 
broma
Un dels usos inapropiats dels mòbils 
més comú i perillós són les trucades 
d’emergència falses. 

Les falses alarmes fan perdre el temps 
als serveis d’emergència i a més a més 
provoquen que no puguin atendre una 
emergència real. No es tracta d’una 
simple broma: aquestes trucades poden 
posar en perill la vida d’altres persones. 

et recomanem...
 que quan donis un mòbil a un nen t’asseguris que abans entengui que fer 
bromes amb ell és perillós i irresponsable.

 dir-los que aquest comportament té conseqüències per a ell i per a les 
persones que puguin estar en perill. Fer una trucada falsa al 112 es pot 
arribar a considerar una infracció i la persona que fa la trucada pot ser 
sancionada. 

 tenir cura quan els teus telèfons estiguin a la bossa o a la butxaca,  
ja que estan dissenyats per poder trucar al 112 fins i tot amb  
el teclat bloquejat.

 tenir en compte que es poden identificar totes les trucades 
fetes al 112.



joves, telèfons mòbils, 
trànsit i conducció
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ensenya’ls  
a gaudir del mòbil  
i ser responsables

conducció 

Com ja sabràs, la Direcció General de Trànsit prohibeix utilitzar telèfons mòbils 
o qualsevol altre sistema de comunicació mentre es condueix, excepte quan 
es fa sense utilitzar les mans, amb cascos, auriculars o aparells similars.

Si encara no tens un kit de mans lliures, és millor que t’apartis a una 
banda i t’aturis en un lloc segur apagant el motor abans de fer o rebre una 
trucada. Encara que aquest consell és per a tots els conductors, és adreçat 
especialment als joves.

Però recorda que, encara que tinguis un kit de mans lliures, continua sent més 
segur sortir fora de la carretera abans de fer o rebre una trucada. I tingues 
en compte que escriure o llegir missatges de text mentre condueixes, a més 
d’estar prohibit, pot ser molt, molt perillós.
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reproductors de música

És clar que els telèfons mòbils ens poden distreure. Per això hem d’evitar 
enviar o rebre missatges de text, trucar o utilitzar el mòbil de qualsevol altra 
manera en travessar un carrer o esquivar el trànsit.

Ara gairebé tots els mòbils vénen amb reproductors de música incorporats, i 
això atreu moltíssim els nens i adolescents. Cal recordar-los que han de tenir 
cura a l’hora de travessar un carrer o de conduir bicicletes o motos mentre 
escolten música. Si no senten el trànsit, tenen moltes més possibilitats de 
tenir un accident.
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et recomanem...
 no utilitzar mai el mòbil quan condueixes si no tens un kit de mans lliures. 

 fins i tot si uses un kit de mans lliures, espera a parlar pel mòbil quan 
t’hagis aturat.

 no anar en bicicleta ni en moto mentre escoltes música a un volum que no 
puguis sentir el trànsit.

 no creuar el carrer mentre escoltes música o utilitzes altres funcions del 
teu telèfon mòbil.



telèfons mòbils  
i salut
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practica  
l’ús més saludable  
del teu telèfon 
Com ha canviat tot els últims cinquanta anys… La societat ha viscut un gran 
impuls tecnològic i a poc a poc ens hem acostumat a l’electricitat, a la ràdio, 
a la televisió, als microones, als comandaments a distància… a tota una 
sèrie d’objectes basats en els camps electromagnètics, que avui dia formen 
part de la nostra vida. I evidentment, un d’aquests objectes és el telèfon 
mòbil. Aquesta evolució tan ràpida dels mòbils en tants pocs anys fa que ens 
preguntem sobre els seus possibles efectes en la salut.
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quins efectes tenen els telèfons mòbils en la 
salut?

L’Organització Mundial de la Salut, igual que molts ministeris de Sanitat de 
diferents països (entre ells l’espanyol), han estudiat i analitzat tota la informació 
existent sobre aquest tema. I diuen que “totes les revisions d’experts sobre 
els efectes que té sobre la salut l’exposició a camps de radiofreqüència han 
arribat a la mateixa conclusió: no s’han establert conseqüències nocives per 
a la salut a causa de l’exposició a camps de radiofreqüència a nivells inferiors a 
les directrius internacionals sobre límits d’exposició” (Organització Mundial de 
la Salut, juliol de 2005).

http://www.who.int/peh-emf/meetings/ottawa_june05/en/index4.html

quines són les directrius  
sobre límits d’exposició?

A Espanya els límits i les restriccions d’exposició, segons els criteris 
internacionals i europeus, s’estableixen en el Reial decret 1066/2001, de 
28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions 
de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries enfront d’emissions 
radioelèctriques.

Però tu pots estar tranquil. Perquè tots els telèfons venuts per Orange 
compleixen els límits d’exposició d’aquesta normativa
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quins límits d’emissió han de complir  
els telèfons mòbils?

El màxim és de 2 watts. Tots els telèfons mòbils compleixen els estàndards 
que asseguren que els nivells màxims d’exposició indicats en la normativa no 
se sobrepassen.

L’Organització Mundial de la Salut i la Comissió Internacional sobre Protecció 
de Radiacions no Ionitzants estableixen quins són els nivells d’exposició 
màxims i els revisen periòdicament. 

Gairebé tots els fabricants indiquen aquests nivells en la documentació del 
telèfon mòbil o en les seves pàgines web. Pots trobar informació sobre el SAR 
del teu telèfon a la pàgina web del fòrum de fabricants de mòbils:

http://www.mmfai.org/public/index.cfm?lang=es

Com més baix és l’índex SAR menor és l’energia que emet el telèfon mòbil.
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et recomanem...
 La Comissió Internacional sobre Protecció contra la Radiació no Ionitzant 
(ICNIPR) opina: “…no hi ha cap necessitat ni justificació per fer una 
proposta específica per a la protecció dels nens o altres grups especials 
de la població en general”.

 Però si tu vols adoptar algun tipus de precaució en l’ús del telèfon mòbil, 
pots aconsellar els teus fills que facin trucades més curtes i animar-los que 
usin un kit de mans lliures per reduir l’exposició a les emissions del telèfon 
mòbil.
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Trobaràs molta més informació sobre els telèfons mòbils i la salut en totes 
aquestes pàgines web:

Orange:
http://acercadeorange.orange.es/responsabilidad_corporativa

Ministeri de Sanitat i Consum:
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioAmbiente/home.htm

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç::
http://www.mityc.es/nivelesexposicion

Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions:
http://www.coit.es/web/servicios/tecnologia/emision/index.html

Comissió Internacional sobre Protecció contra la Radiació no Ionitzant 
(ICNIRP):
http://www.icnirp.de/index.html

EU EMR net:
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net/

Organització Mundial de la Salut:
http://www.who.int/topics/radiation_non_ionizing/es/

més informació



posa’t al dia! expressa’t 
com un autèntic  
“Internet surfer”

glossari
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comença ja  
a actualitzar-te 
Hi ha moltes expressions relacionades amb les noves tecnologies i Internet, 
i el nombre augmenta cada dia. Aquí tens una llista amb les expressions més 
comuns.
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bloc
Weblog – diari en línia o articles personals.

Bluetooth
Sistema de comunicació sense fil entre dispositius. Molts telèfons mòbils i 
accessoris mans lliures tenen Bluetooth i això els permet comunicar-se entre 
ells si no estan gaire lluny.

flaming
Terme anglès que s’utilitza quan un usuari és mal educat en una conversa en el 
web.

fons de pantalla
Imatge que apareix darrere de les opcions de la pantalla d’un telèfon. 
Alguns s’inclouen en el telèfon i són gratuïts, però la majoria té un cost per 
descàrrega.

infraroig
És un altre mètode sense fil de transmissió de dades a curta distància entre 
mòbils. És una alternativa al Bluetooth, només que en aquest cas els mòbils 
han d’estar molt a prop i enfrontats.

MMS
Són les sigles en anglès de Multimedia Messaging Service (Servei de 
Missatgeria Multimèdia). Permet enviar i rebre fotos, vídeos i arxius d’àudio a 
través del mòbil.

portal WAP Orange
Selecció de serveis i continguts d’Orange sota la marca OrangeWorld a través 
del mòbil.
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salvapantalles
Imatge animada que apareix quan el mòbil està encès però no s’utilitza. 
Alguns s’inclouen en el telèfon i són gratuïts, però la majoria tenen un cost per 
descàrrega.

SMS
Són les sigles en anglès de Short Message System (Servei de Missatges 
Curts), és a dir, els missatges de text.

targeta SIM
Són les sigles en anglès de Subscriber Identity Module (Mòdul d’Identitat 
de l’Abonat). És el xip extraïble que hi ha dins del telèfon mòbil i que conté 
informació com el número de telèfon, l’agenda i altres dades de l’usuari.

thread
Conversa en línia en un xat.

tons de trucada
L’antiquat to de trucada dels telèfons s’ha substituït per tota una gamma de 
sons que inclou fins a cançons reals. Alguns s’inclouen en els telèfons i són 
gratuïts, però la majoria tenen un cost per descàrrega..

WAP
Són les sigles en anglès de Wireless Application Protocol (Protocol d’Aplicació 
Sense Fil). Permet accedir a senzilles pàgines d’informació amb text i imatges i 
a altres serveis d’Internet.

3G
És l’abreviatura de Tercera Generació i significa el mateix que mòbil de banda 
ampla. Es tracta d’un estàndard tècnic comú entre els mòbils que permet la 
transferència de dades a gran velocitat. Gràcies a aquesta velocitat podem 
gaudir de nous serveis com el vídeo, Internet i serveis interactius. 



amb la col·laboració de:


