
https://www.csirtcv.gva.es/va
Tots els anys fem diverses campanyes de cons-
cienciació en xarxes socials sobre temes d'actua-
litat que estan relacionats amb la ciberseguretat.
El nostre objectiu és que la teua vida en el cibe-
respai canvie a millor. Consulta totes les nostres 
campanyes.

https://concienciat.gva.es/va/tips_de_seguretat/

Infografies:
Et donem consells mitjançant infografies perquè 
d'una sola ullada sàpies què has de fer per a estar 
segur@ en la Xarxa. Punxa avall per a veure-les 
totes.

https://concienciat.gva.es/va/infografies/

Empreses:
CSIRT-CV impulsa el Pla Valencià de Capacitació 
(PVC) en ciberseguretat per a empreses, amb l'objec-
tiu d'augmentar el nivell de maduresa en cibersegure-
tat i la confiança en l'ús de la tecnologia de les 
empreses de la Comunitat Valenciana.

https://concienciat.gva.es/va/empreses/

Cursos i 
microcursos:
Disponibles cursos i microcursos perquè en molt poc 
temps i des del teu ordinador, pugues formar-te i 
afrontar qualsevol ciberrisc.

https://concienciat.gva.es/va/cursos/

Jornades de
ciberseguretat:
Després de fer una sol·licitud prèvia, visitem els 
centres educatius de secundària de la Comunitat 
Valenciana, com a part del Pla Valencià de 
Capacitació en Ciberseguretat per a Menors.

https://concienciat.gva.es/va/jornades-de-ciber
seguretat-en-centres-de-secundaria/

Guies i informes:
Hem fet una recopilació de guies i informes que poden 
ser-te d'ajuda en el treball, a casa o a l'hora de manejar 
diferents dispositius o softwares. Et recomanem que 
faces una volta per aquesta compilació, segur que hi 
trobes alguna cosa que és del teu interés!

https://concienciat.gva.es/va/tutorials/

Ciberseguretat al dia:
En la nostra secció Sabies que …? Et posem al corrent 
dels últims esdeveniments en l'entorn de la cibersegu-
retat. Sabies que el 017 és el número d'ajuda telefònica 
gratuïta en qüestions relacionades amb la cibersegure-
tat? Si no ho sabies, assabenta-te’n i molt més…

https://concienciat.gva.es/va/sabies_que/

Vídeos de conscienciació:
Per a conscienciar la societat valenciana de com són de 
perilloses algunes conductes en la Xarxa, vam fer uns vídeos 
molt interessants. Si creus que poden servir d'ajuda a algú, 
comparteix!

https://concienciat.gva.es/va/

Campanyes:

#DiaD’InternetSegura

!"#!$%&'()&('*(+,)#-
-

Saps com 
t'ajuda el 

en el teu dia a dia?


