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Nova infografia amb els termes clau de la 
ciberseguretat en les relacions socials 
 
Elaborada amb la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 
s’hi recullen termes com ara ciberassetjament, estafa romàntica, pesca, 
extorsió sexual o sextorsió, sèxting o hipertrucatge. 
 

 
El TERMCAT, amb la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 
presenta una nova infografia titulada La ciberseguretat en les relacions socials: 
termes clau, en què il·lustra les propostes catalanes adequades per a un conjunt 
de termes d’aquest àmbit que sovint es difonen en anglès. 
 

 
 
Els perills associats a la ciberseguretat depassen els entorns professionals i 
actuen també, i amb força, en l’àmbit de les relacions socials entre persones. Així, 
els atacants despleguen un seguit de tècniques de persuasió, basades en la 
manipulació psicològica i emocional, que s'utilitzen per a aconseguir que usuaris 
de la xarxa infringeixin normes de seguretat i revelin informació personal (dades 
personals i bancàries, imatges íntimes...). 
 
La infografia inclou 9 termes que han experimentat una notable difusió relacionats 
amb la ciberseguretat i les relacions a les xarxes socials: ciberassetjament, 
ciberseducció de menors (en anglès, grooming), enginyeria social, estafa 
romàntica, extorsió sexual o sextorsió, hipertrucatge (en anglès, deep fake), 
notícia enganyosa o notícia falsa (en anglès, fake news), pesca (en anglès, 
phishing) i sèxting. Cada terme presenta un enllaç a la fitxa terminològica 
corresponent del diccionari en línia Terminologia de la ciberseguretat, amb la 
definició del terme i els equivalents en castellà, francès i anglès. 
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Aquesta infografia s’afegeix al conjunt de materials i recursos gràfics i interactius 
que ofereix el TERMCAT des de la seva pàgina web. Actualment s’hi recullen més 
d’un centenar de pòsters, infografies i altres recursos dels diversos àmbits 
d’especialitat. 
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El TERMCAT és un consorci de la Secretaria de Política Lingüística adscrit al 
Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina 
i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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