
 
 
 

TINC LA CONTRASENYA CADUCADA O LA VULL CANVIAR, COM HO PUC FER? 
 

Escenaris possibles: 

1. Canviar la contrasenya quan encara és vàlida, tant des d’un ordinador del CSdM, com des d’un ordinador / 

dispositiu de fora del CSdM. Canviar una contrasenya quan està caducada recentment (7 dies com a màxim), 

només des d’un centre del CSdM. 

 

2. Canviar la contrasenya quan ja està caducada o no la recordo, es pot fer des d'un centre del CSdM com des 

de fora del CSdM. 

 

 

1. Canviar la contrasenya quan encara és vàlida, tant des d’un ordinador del CSdM, com des d’un ordinador / 

dispositiu de fora del CSdM. 

 

1.1 Des de “El meu Portal” 

Després d'accedir a “El meu portal” cliquem a “Gestió de la contrasenya”, a la cantonada superior dreta (imatge 

1). Ens apareixen els calaixos de text des d’on podem introduir la contrasenya actual i dues vegades la nova 

contrasenya (imatge 2), respectant els requisits de seguretat que apareixen a la dreta o a la pàgina 6 i cliquem al 

botó “confirma”.  

Al calaix de text inferior podem introduir el nostre correu personal, en cas de no haver-ho informat prèviament, o 

modificar-lo si fos necessari.   

       Imatge 1. 

        

 

 

 

 



 
 
 
       Imatge 2. 

           

 

1.2 Des del correu: 

Després d’accedir al correu cliquem a la icona del menú de configuració, a la cantonada superior dreta i escollim 

opcions (imatge 3). Al menú que apareix a l’esquerra, cliquem a “General”, “Mi cuenta” i a les dades de la dreta 

“Cambie su contraseña” (imatge 4).  

 

Imatge 3.   

 



 
 
 

 

Imatge 4.  

 

 

Ens apareixen els calaixos de text des d’on hem d’introduir la contrasenya actual i per dues vegades la nova 

contrasenya, respectant els requisits de seguretat que s’indica a la pàgina 6 i cliquem al botó “Guardar”. 

 

1.3  Canviar una contrasenya no caducada o quan està caducada recentment (7 dies com a màxim), només des 

d’un centre del  CSdM. 

Clicar Control+Al+Sup (imatge 5), accedirem a un menú a pantalla completa (imatge 6), on escollirem canviar una 

contrasenya (imatge 7). En cas que l'usuari després de MARESME\ no fos el nostre procediríem a esborrar-lo i 

posar el nostre usuari.  

 

Imatge 5 

  

 



 
 
 
     

        Imatge 6.                                                                                Imatge 7. 

            

 

        La nova contrasenya ha de respectar els requisits de seguretat que s’indica a la pàgina 6. 

 

2. Canviar la contrasenya quan ja està caducada o no la recordo (es pot fer des d'un centre del CSdM com des de 

fora del CSdM). 

Accedim a la pàgina d'inici de “El meu portal” i cliquem a l'opció “He oblidat la contrasenya” (imatge 8). 

A continuació ens sol·licitarà el nostre usuari i el correu electrònic alternatiu (correu personal), que prèviament 

hem d'haver informat, tal com apareix a la imatge 4. En cas de tenir el correu informat correctament s'enviarà un 

missatge al nostre correu  (imatge 9), amb una nova contrasenya i un enllaç, que haurem de clicar per confirmar 

aquesta nova contrasenya. Aquest enllaç té una validesa de 15 minuts, passat aquest temps, si no ho hem clicat, 

hauríem de repetir el procés i demanar una contrasenya nova. 

Imatge 8. 

 



 
 
 

 

 

Imatge 9. 

 

        

En tots els casos, la contrasenya ha de complir els requisits que s'enumeren a continuació. 

 

 

 



 
 
 

REQUISITS DE LA CONTRASENYA 

La normativa de seguretat obliga que tota contrasenya/password compleixi amb les següents característiques: 

 Vigència mínima d’una contrasenya de 24h, una contrasenya nova no es pot tornar a canviar fins passades 

24h. 

 Tenir un mínim de 10 caràcters i ha d’incloure 3 d’aquests 4 tipus de caràcters.  
 

 Majúscules (de l’A a la Z) 
 Minúscules (de l’a a la z) 
 Dígits de base 10 (del 0 al 9) 
 Caràcters no alfanumèrics (! $ # %.....) 

 
 No contenir parts del nom o cognoms del usuari. 

 No repetir les darreres 5 contrasenyes/passwords. 

Totes les contrasenyes/passwords tindran una caducitat de 90 dies. 

QUÈ SÓN LES CONTRASENYES? 

Les contrasenyes són claus que donen accés a serveis i permeten accedir a la nostra informació personal. Si algú 
l’aconsegueix pot comprometre la nostra privacitat, podent entre d’altres coses: publicar en nom nostre a les xarxes 
socials, llegir i contestar correus electrònics fent-se passar per nosaltres, realitzar compres per Internet,...  

És molt IMPORTANT que les vostres contrasenyes siguin: 
 
                         SECRETES                                  ROBUSTES                                  NO REPETIDES                    DIFERENTS   PERIÒDICAMENT 

 
 
 

COM CREAR CONTRASSENYES ROBUSTES 
 
 Ens hem d’assegurar que la contrasenya tingui una longitud mínima de 10 caràcters, que combini majúscules, 

minúscules, números i símbols. 
 

 Contrasenyes sense sentit. No hem d’utilitzar com a contrasenyes paraules de qualsevol idioma, noms propis, 
llocs, combinacions curtes, dates de naixement, DNIs... 

 
 No hem d’utilitzar claus formades únicament a partir de la concatenació de varis elements. Per exemple 

“Juan1985” (nom + data de naixement) 
 



 
 
 

 Exemples de contrasenyes que NO hem d’utilitzar 
 

 
 

 
 
 
 
MOTIUS PER SEGUIR LES RECOMANACIONS 
 

 Existeixen programes dissenyats per provar milions de contrasenyes per minut si utilitzem contrasenyes 
simples en molt poc temps aquests programes les poden esbrinar. Veure la taula següent per veure en quant 
de temps es pot vulnerar una contrasenya, segons el nombre de caràcters i la combinació de números, 
majúscules, minúscules i símbols: 
 

Nombre de 
caràcters 

Només números Només minúscules Majúscules i 
minúscules 

Números, majúscules i 
minúscules 

Números, majúscules, 
minúscules i símbols 

4 Instantani Instantani Instantani Instantani Instantani 

5 Instantani Instantani Instantani Instantani Instantani 

6 Instantani Instantani Instantani 1 segons 5 segons 

7 Instantani Instantani 25 segons 1 min 6 minuts 

8 Instantani 5 segons 22 minuts 1 hora 8 hores 

9 Instantani 2 minuts 19 hores 3 dies 3 setmanes 

10 Instantani 58 minuts 1 mes 7 mesos 5 anys 

11 2 segons 1 dia 5 anys 41 anys 400 anys 

12 25 segons 3 setmanes 300 anys 2 mil anys 34 mil anys 

13 4 minuts 1 any 16 mil anys 100 mil anys 2 milions d'anys 

14 61 minuts 51 anys 800 mil anys 9 milions d'anys 200 milions d'anys 

15 6 hores 1000 anys 43 milions d'anys 600 milions d'anys 15 bilions d'anys 

16 2 dies 34 mil anys 2 bilions d'anys 37 bilions d'anys 1 trilió d'anys 

17 4 setmanes 800 mil anys 100 bilions d'anys 2 trilions d'anys 93 trilions d'anys 

18 9 mesos 23 milions d'anys 6 trilions d'anys 100 trilions d'anys 7 quadrilions d'anys 

 
 Cal que no utilitzem les mateixes contrasenyes per diferents serveis donat que si ens roben la clau permetria 

l’accés a tots els serveis (banc, correu, xarxes socials, ...), entenem per serveis, cadascuna de les plataformes 
online (facebook, twitter, amazon, booking,...). Recomanable diferenciar l’entorn privat del laboral, tan a nivell 



 
 
 

de identificador (usuari) com de contrasenya. No utilitzar el correu corporatiu com  identificador de serveis 
privats. 

 
 Recordar les contrasenyes pot ser difícil. Per facilitar la tasca podem utilitzar algunes regles: 

 
o Canviar vocals per números. Per exemple: informàtica -> 1nf0rm4t1c4 
o Regles mnemotècniques. Per exemple escollir la primera lletra de cadascuna de les paraules d’una 

frase fàcil de recordar: 
 Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat -> 16Jd1jmfd1p 
 No hay mal que por bien no venga  Nhmqpbnv03 

 
 Per a diferents serveis podem utilitzar claus amb un mateix patró. Per exemple afegint al final la última lletra 

del servei en majúscules: 
 

o Facebook -> 16Jd1j...F 
o Twiter -> 16Jd1j...T 
o Gmail -> 16Jd1j...G 

 
 Depenent del servei i la seva importància podem utilitzar claus més robustes. 


