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Correu electrònic.

El correu electrònic (anomenat en anglès e-mail, o email) es refereix al sistema que permet 
redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicació electrònica.

Avui en dia, la majoria de sistemes de correu electrònic utilitzen internet. El correu electrònic és un 
dels serveis més populars d’Internet.

En comparació amb el correu ordinari, té l’avantatge de ser més barat i alhora més ràpid. La 
majoria del correu electrònic es transmet a servidors que treballen amb el protocol SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). Pot ser de caràcter privat, empresarial o institucional.

Una direcció de correu moderna té la forma: usuari@domini.exemple. La part abans del signe @ és 
la part local de la direcció, habitualment el nom d’usuari del destinatari, i la part a la dreta del signe 
@ és el nom de domini. Mitjançant DNS, es pot comprovar que aquest domini accepta correu 
electrònic per aquesta adreça determinada.

Alguns dels problemes amb els que conviu l’usuari que fa servir el correu electrònic són l’spam i els 
cucs. Són fenòmens que s’han estès molt en els darrers anys, i tenen un efecte molt negatiu en els 
usuaris de correu electrònic, i un cost econòmic considerable.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
mailto:usuari@domini.exemple
mailto:usuari@domini.exemple
http://ca.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ca.wikipedia.org/wiki/DNS
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Format
El format del correu electrònic es defineix a la RFC 5322, i les que van de la RFC 2045 a la RFC 
2049, col·lectivament anomenades Multipurpose Internet Mail Extensions. Tot i que la RFC 2822 
és un l’estàndard proposat tècnicament per l’IETF i els altres són només esborranys de l’IETF, 
aquests document són els estàndards de facto del correu electrònic. Abans el format es descrivia a 
la RFC 822.

El correu electrònic consta de dos components principals:

• Capçalera (Header) - Conté de forma estructurada informació com l’emissor i el destinatari, 
assumpte, data, i altra informació. L’RFC 5322 en defineix la sintaxi en detall.

• Cos (Body) - El missatge en sí com a text no estructurat. De vegades conté la signatura al final.
Les dues seccions se separen per una línia en blanc.

El correu electrònic està pensat per transmetre missatges ASCII de 7 bits. Tot i que sovint es poden 
fer servir 8 bits, això no esta garantit. Per aquesta raó, s’utilitza l’standard MIME, que permet 
enviar fitxers binaris, incloent so i imatges, i codi HTML. 

D’altra banda, el correu electrònic permet una escriptura amb errors ortogràfics, impensables en 
d’altres mitjans comunicatius,com abreviatures, emoticones,... permet fer una mica més oral el 
discurs escrit.

http://tools.ietf.org/html/rfc5322
http://tools.ietf.org/html/rfc5322
http://tools.ietf.org/html/rfc2045
http://tools.ietf.org/html/rfc2045
http://tools.ietf.org/html/rfc2049
http://tools.ietf.org/html/rfc2049
http://tools.ietf.org/html/rfc2049
http://tools.ietf.org/html/rfc2049
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://tools.ietf.org/html/rfc2822
http://tools.ietf.org/html/rfc2822
http://ca.wikipedia.org/wiki/IETF
http://ca.wikipedia.org/wiki/IETF
http://tools.ietf.org/html/rfc822
http://tools.ietf.org/html/rfc822
http://tools.ietf.org/html/rfc5322
http://tools.ietf.org/html/rfc5322
http://ca.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://ca.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bit
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
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Capçalera.
La capçalera conté com a mínim els següents camps:

• From: (De:) La direcció d’e-mail, i opcionalment el nom de l’emissor.
• To: (A:) La direcció (o direccions), i opcionalment el nom del receptor (o receptors).
• Subject: (Assumpte:) Un resum del contingut del missatge
• Date: (Data:) L’hora i dia local de quan el missatge ha estat escrit

Noti’s que aquests camps es transmeten en anglès ja que formen part del protocol. Noti’s també 
que el camp “To” no està necessàriament lligat a les adreçes a les que s’envia el missatge. La llista 
de destinataris no s’extreu de la capçalera de l’email, sinó que s’especifica en el protocol SMTP.

Altres camps freqüents són: (per a veure més camps, consulteu RFC 4021 o RFC 2076)

• Cc: Còpia de carbó (Carbon copy).
• Bcc: Còpia de carbó oculta. (Blind Carbon Copy).
• Received: Informació de seguiment generada pels servidors de correu que han gestionat el 

missatge prèviament.
• Content-Type: Informació de com s’ha de mostrar el missatge, normalment de tipus MIME.
• Reply-To: L’adreça que s’hauria d’usar per contestar al remitent.
• References: La id del missatge al qual es respon (en cas que es respongui), la id d’aquest 

missatge, etc.
• In-Reply-To: La id del missatge al qual es respon.
• X-Face: Petita icona, normalment mostrant la cara del remitent.

http://tools.ietf.org/html/rfc4021
http://tools.ietf.org/html/rfc4021
http://tools.ietf.org/html/rfc2076
http://tools.ietf.org/html/rfc2076
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
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Cos del missatge.
Codificació

El correu electrònic estava dissenyat originalment per missatges de 7 bits ASCII.  Molts programaris 
de correu electrònic treballen amb 8 bits però cal suposar que es comunicaran amb servidors de 
correu de 8 bits. L’estàndard MIME introdueix dues codificacions per permetre transmissió de 
dades no-ASCII. L’extensió 8BITMIME es va introduir per permetre la transmissió de correu sense la 
necessitat d’aquestes codificacions però molts MTAs encara no ho suporten. En alguns països, 
coexisteixen uns quants esquemes de codificació; com a resultat, per defecte, el missatge en una 
llengua d’alfabet no llatí apareix de forma no llegible (l’única excepció és quan el remitent i el 
receptor fan servir el mateix esquema de codificació). Per això, el codi Unicode està creixent en 
popularitat.

Arxius de text i HTML.

Molts clients de correu electrònic permeten l’us tant de text sense format com d’ HTML per al cos 
de missatge en l’opció de l’usuari. Els missatges de correu electrònic d’HTML sovint inclouen un 
fitxer de text generat automàticament, per raons de compatibilitat.

Els avantatges de HTML inclouen la possibilitat d’incloure enllaços i imatges, separa missatges 
previs en blocs, permet diverses visualitzacions, i l’ús de formats com el subratllat , la cursiva, i el 
canvi de tipus de lletra.

Els desavantatges inclouen l’increment de la mida del correu, la intimitat dels web bugs, l’abús del 
correu HTML com a vector per atacs phishing i l’extensió de malware.

http://ca.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://ca.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ca.wikipedia.org/wiki/MTA
http://ca.wikipedia.org/wiki/MTA
http://ca.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://ca.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subratllat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subratllat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cursiva
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cursiva
http://ca.wikipedia.org/wiki/Web_bug
http://ca.wikipedia.org/wiki/Web_bug
http://ca.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://ca.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://ca.wikipedia.org/wiki/Malware
http://ca.wikipedia.org/wiki/Malware
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Funcionament.
El diagrama veiem una seqüència típica d’events que tenen lloc quan Alice escriu un missatge fent servir el client de correu 
electrònic (mail user client - MUA). Entra l’adreça de correu electrònic del seu corresponsal, i prem el botó “enviar”.

1. El seu MUA dóna forma al missatge en el format de correu electrònic i utilitza el Protocol SMTP per enviar el missatge al 
servidor de correu (mail transfer agent - MTA), en aquest cas smtp.a.org,  engegat per l’Proveïdor de servei d’Internet 
(Internet Service Provider - ISP). d’Alice

2. El MTA mira l’adreça de destinació proporcionada en el protocol de SMTP (no de la capçalera de missatge), en aquest cas 
bob@b.org.  Una adreça de correu electrònic d’Internet és una sèrie de forma localpart@exampledomain. La part d’abans del 
caràcter @ és el local part de l’adreça, sovint el nom de l’usuari del receptor,  i la part de després del caràcter @ és un nom de 
domini. El MTA resol un nom de domini per determinar el servidor commutador de correu en el DNS (Sistema de noms de 
domini).

3. El Servidor de DNS pel domini b.org, ns.b.org, respon amb un registre MX llistant els servidors que commuten correu 
electrònic per aquell domini, en aquest cas mx.b.org, un servidor cap a l’ISP de Bob.

4. smtp.a.org envia el missatge a mx.b.org utilitzant SMTP , que el lliura al correu de l’usuari bob.
5. Bob prem el botó “correu d’entrada” en el seu MUA, que recull el missatge fent servir el protocol de correus POP3.

Aquesta seqüència d’esdeveniments s’aplica a la majoria d’usuaris de correu electrònic. Tanmateix, hi ha moltes possibilitats 
alternatives i complicacions en el sistema de correu electrònic:

• Alice o Bob poden fer servir un client connectat a un sistema de correu electrònic corporatiu, com IBM ,  Lotus Notes o 
Microso@. Aquests sistemes sovint tenen el seu propi format de correu electrònic intern i els seus clients normalment es 
comuniquen amb el servidor de correu electrònic que utilitza un protocol propietari. El servidor envia o rep correu electrònic 
mitjançant Internet a través de la passarel·la de correu d’Internet del producte. Si Alice i Bob treballen per la mateixa 
empresa, la transacció sencera pot tenir lloc completament dins d’un únic sistema de correu electrònic corporatiu.

• Alice pot no tenir un MUA al seu ordinador però en canvi es pot connectar a un servei webmail.
• L’ordinador d’Alice pot córrer el seu propi MTA, evitant així la transferència del pas 1.
• Bob pot recollir el seu correu electrònic de moltes maneres, per exemple utilitzant el Internet Message Access Protocol, 

entrant a mx.b.org i llegint-lo directament, o utilitzant un servei webmail.
• Els dominis normalment tenen uns quants servidors d’intercanvi de correu de manera que puguin continuar acceptant 

correu quan no està el servidor principal de correu disponible.
• Els missatges de correu electrònic no són segurs si l’encriptació de correu electrònic és no utilitzada correctament.

Molts MTAs solien acceptar missatges per a qualsevol receptor a Internet i fer el que podien per repartir-los. Aquests MTA 
s’anomenen open mail relays . Va ser molt important els primers dies d’Internet quan les connexions de xarxa eren de poca 
confiança. Si un MTA no pot fer arribar el missatge a la seva destinació,  pot com a mínim lliurar-lo a l’open relay més proper a la 
destinació. Aquest servidor tenia més possibilitats de repartir el missatge un temps després. Tanmateix, aquest mecanisme va ser 
explotat per enviar spam i com a conseqüència molt pocs MTAs moderns són open relay, i molts MTAs no accepten missatges 
d’aquests servidors de correu perquè és molt probable que aquests missatges siguin spam.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_de_correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISP
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISP
mailto:bob@b.org
mailto:bob@b.org
http://ca.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://ca.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://ca.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ca.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ca.wikipedia.org/wiki/MX
http://ca.wikipedia.org/wiki/MX
http://ca.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ca.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ca.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ca.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Open_relay
http://ca.wikipedia.org/wiki/Open_relay
http://ca.wikipedia.org/wiki/Spam
http://ca.wikipedia.org/wiki/Spam
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110/POP3  Post Office Protocol versió 3. Per a recollir el correu electrònic.
 

25/SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Enviament de correu electrònic.

143/IMAP Internet Mail Access Protocol. Protocol d’accés als missatges.
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Aplicacions per servidors i clients.
L’interfície d’un client de correu electrònic, Thunderbird.

Els missatges s’intercanvien entre hosts que utilitzen SMTP amb programes anomenats servidor de 
correu. Els usuaris poden recuperar els seus missatges de servidors que utilitzen protocols 
estàndards com POP o IMAP, o, com és més probable en un gran corporació, amb un protocol 
propietari específic, com Lotus Notes o Microso@ Exchange Server. Les interfícies Webmail 
permeten als usuaris accedir al seu correu amb qualsevol navegador web estàndard, des de 
qualsevol ordinador.

El correu es pot emmagatzemar en el costat del client, en el servidor , o a tots dos llocs. Els formats 
estàndards per a bústies inclouen Maildir i mbox. Uns quants clients prominents de correu 
electrònic utilitzen el seu propi format patentat i exigeixen que el programari de conversió 
transfereixi correu electrònic entre ells.

L’acceptació d’un missatge obliga un MTA a repartir-lo, i quan no es pot repartir un missatge, aquell 
MTA ha d’enviar un missatge de rebot de tornada al remitent, indicant el problema.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://ca.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://ca.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Exchange_Server&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Exchange_Server&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://ca.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_%28inform%C3%A0tica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Client_%28inform%C3%A0tica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Maildir&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Maildir&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mbox
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mbox
http://ca.wikipedia.org/wiki/MTA
http://ca.wikipedia.org/wiki/MTA
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Missatge_de_rebot&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Missatge_de_rebot&action=edit&redlink=1
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Correu brossa.
El correu brossa (SPAM en anglès) són els missatges enviats per un mitjà electrònic, indiscriminadament i massiva, sense el 
consentiment dels receptors. La seva finalitat generalment és comercial, amb missatges prenent forma d’anunci, tot i que també són 
freqüents els enganys amb intenció de treure profit econòmic de les víctimes. Tradicionalment els seus mitjans han estat el correu 
electrònic i els grups de discussió però amb popularització de noves tecnologies de comunicació electrònica l’spam hi ha saltat i el 
podem trobar en altres mitjans com blogs, wikis, fòrums i similars, missatgeria instantània, etc.

Avui dia, el principal mètode de distribució de correu brossa — són els ordinadors zombies infectats — en la seva majoria PCs amb 
Windows.

És una pràctica rebutjada per la comunitat d’usuaris d’aquests mitjans tant per les molèsties que causa com per els perjudicis que 
suposa: a un nivell global és especialment destacable l’augment del tràfic a Internet –i molt tràfic pot fer anar més lenta la xarxa–, 
mentre que a un nivell individual, aquells usuaris que no facin servir una tarifa plana estaran, a la pràctica, pagant per rebre els 
missatges no desitjats (mitjançant la seva connexió). És per això que existeixen eines per detectar i esborrar el correu brossa abans de 
baixar el correu electrònic.

Com a conseqüència dels seus efectes negatius molts països han promogut lleis contra el correu brossa, inclosos membres de la Unió 
Europea i s’ha arribat a prohibir en alguns.

En els darrers anys l’ús del correu brossa s’ha incrementat notablement, donat que enviar-ne a centenars de persones de les quals es 
coneix l’adreça electrònica és molt fàcil, ràpid i barat.

Qui envia correu brossa pot esperar de rebre, en retruc, centenars o milers de correus de protestes o d’insults. Molts proveïdors de 
correu electrònic, però, recomanen no contestar mai a l’spam, ja que al remitent li pot servir de confirmació de que l’adreça electrònica 
existeix i està en ús.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Correu_electr%C3%B2nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_de_discussi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_de_discussi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Blog
http://ca.wikipedia.org/wiki/Blog
http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2rum_%28Internet%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2rum_%28Internet%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28ordinador%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28ordinador%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ca.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarifa_plana&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarifa_plana&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Europea
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Adre%C3%A7a_electr%C3%B2nica&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Adre%C3%A7a_electr%C3%B2nica&action=edit&redlink=1
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Virus informàtic.
Un virus informàtic és un programa que es copia automàticament per alterar el funcionament 
normal de la computadora, sense el permís o el coneixement de l’usuari. Encara que popularment 
s’inclou el “malware“ dins dels virus, en el sentit estricte d’aquesta ciència els virus són programes 
que es repliquen i s’executen per si mateixos. Els virus, habitualment, reemplacen arxius 
executables per uns altres, infectats amb el codi del virus. Els virus poden destruir, de manera 
intencionada, les dades emmagatzemades en un ordinador, encara que també n’existeixen altres 
més benignes, que només es caracteritzen pel fet de ser molestos.

Els virus informàtics tenen, bàsicament, la funció de propagar-se, replicant-se, però alguns 
contenen a més una càrrega maligna (payload) amb diferents objectius, des d’una simple broma 
fins a realitzar danys importants en els sistemes, o blocar les xarxes informàtiques generant tràfic 
inútil.

El funcionament d’un virus informàtic és conceptualment simple. S’executa un programa que està 
infectat, en la majoria de les ocasions, per desconeixement de l’usuari. El codi del virus queda 
resident (allotjat) a la memòria RAM de la computadora, encara que el programa que el contenia 
hagi acabat d’executar-se. El virus pren llavors el control dels serveis bàsics del sistema operatiu i 
infectant posteriorment arxius executables que siguin cridats per a la seva execució. Finalment 
s’afegeix el codi del virus al del programa infectat i es grava al disc, amb la qual cosa es completa el 
procés de replicació.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
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Pesca electrònica. Phishing.
En informàtica, la pesca electrònica (o phishing en anglès) és un frau que es fa amb un correu 
electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, 
claus bancàries, o altres tipus d’informació. Els missatges empren tot tipus d’arguments relacionats 
amb la seguretat de l’entitat per justificar la necessitat d’introduir les dades d’accés. Alguns 
exemples poden ser:

• Problemes de caràcter tècnic.
• Recents deteccions de fraus.
• Noves recomanacions de seguretat.
• Canvis en la política de seguretat de l’entitat.

L’Entitat Pública Empresarial Red.es recomana:

• No respondre a correus electrònics escrits en idiomes que no es parlin: la vostra entitat 
financera no us enviarà un comunicat en aquest idioma si no ho heu pactat prèviament.

• No respondre a correus enviats per entitats de les que no sou client en els que us demanin 
dades íntimes o que afectin a la seguretat.

• No atendre de forma immediata o impulsiva a correus que parlin d’un sorteig o una oferta.
• No atendre a correus que us avisin del cessament d’activitat financeres rebudes per primer cop 

i per sorpresa.
• No atendre a correus que facin sospitar sense confirmar-los per telèfon o personalment.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica
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IMAP.
Webmail.
Pop3.
Smtp.
Llistes de correu.
Criptografia.
Vpn.
Cc/Cco.
Gmail.

CONCEPTES
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Mmix-M7-UF2-1-ServidorCorreu.pdf.
Mmix-M7-UF2-2-ClientCorreuI.pdf.
Mmix-M7-UF2-3-ClientCorreuII.pdf.
Mmix-M7-UF2-4-ClientCorreuIII.pdf.

PRÀCTIQUES


