
Perdíche  os  talleres  de  ciberseguridade  que

impartiu o INCIBE  con  motivo  do  #SID2021  e

e gustaríache  velos?  

O pasado 10 de febreiro, con motivo da celebración a nivel mundial do Día da internet Segura ou

Safer Internet Day (SID), desde INCIBE impartimos en streaming catro talleres de ciberseguridade,

cuxos materiais xa están dispoñibles para a súa descarga na web da OSI. Para máis información,

segue lendo.

O prometido é débeda, poñemos á vosa disposición tanto os vídeos dos talleres que impartimos o

pasado día 10 de febreiro como os seus materiais asociados: a PPT utilizada nos mesmos e os seus

correspondentes guións de apoio, para que, ademais de obter a información crave que se tratou,

poidades ampliar coñecementos con outras ligazóns e referencias que se facilitan sobre a temática.

Se vos gusta formar e concienciar a outros usuarios en materia de ciberseguridade animámosvos a

utilizar os devanditos recursos como material base para as vosas sesións. A PPT e o guion, xunto co

vídeo demostrativo de cada taller, deberían resultarvos útiles para esta misión que vos animamos a

poñer en marcha. A vosa axuda é moi importante, xuntos podemos chegar a máis usuarios e facer da

internet un lugar máis seguro para todos.

Descargar material talleres 

https://www.osi.es/es/talleres-ciberseguridad

Lembrámosvos que os talleres que poñemos á vosa disposición son:

https://www.osi.es/es/talleres-ciberseguridad


Seguridade e privacidade en servizos da internet

Configuración segura das contas e servizos da internet, ademais de pautas sobre privacidade á hora

de  navegar  pola  Rede.  En  concreto,  abórdanse  aspectos  como  a  seguridade  e  privacidade  en

servizos de correo electrónico e redes sociais, os riscos de usar un único contrasinal para todos os

servizos e a descarga de software/servizos de sitios oficiais, entre outros.

Identificando riscos en tendas en liña, correos, SMS e chamadas fraudulentas

Competencias necesarias para identificar os principais riscos e ameazas ao navegar por Internet,

como tendas ilegais, correos  maliciosos ou outro tipo de ataques baseados en enxeñería social aos

que estamos expostos.

Seguridade en dispositivos Windows e macOS

Xestión da seguridade e protección dos dispositivos  a  través das opcións  de configuración dos

sistemas operativos dos seus equipos.

• Roles e usuarios: aspectos de seguridade e privilexios.

• Actualizacións automáticas: sistema operativo e aplicacións.

• Antivirus e ferramentas de protección básicas.

• Características e xestión dos contrasinais.

• Copias de seguridade.

• Seguridade básica nas redes.

Seguridade en dispositivos iOS e Android

Xestión da seguridade e protección dos dispositivos móbiles a través das opcións de configuración

dos seus sistemas operativos.

• Bloqueo de pantalla.

• Actualizacións automáticas.

• Software de seguridade.

• Copias de seguridade.

• Redes sen fíos do dispositivo.



• Descarga de aplicacións desde un sitio seguro.

• Permisos de aplicacións.

• Ferramentas  antirrobo.

• Etc.

Debido á boa acollida que tivo esta iniciativa de recursos formativos e prácticos, desde INCIBE

seguiremos traballando para poder ofrecervos máis talleres con novas temáticas que cubran outros

aspectos de ciberseguridade que poidan ser do voso interese.

Fonte: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/26/te-perdiste-los-

talleres-de-ciberseguridad-que-impartimos-con-motivo-del
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