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INSTRUCCIÓ DE SECRETARIA GENERAL NÚM. 2/2020, DE 28 
D’ABRIL DE 2020, RELATIVA A L’ÚS DE CANALS TELEMÀTICS EN LES 
ACTIVITATS DOCENTS, INCLOSES LES AVALUACIONS 
 
 
El Reglament general de protecció de dades obliga a complir, entre d’altres, els 
principis de seguretat, transparència i proporcionalitat en el tractament. En 
l’adaptació de les activitats docents i d’avaluació a la situació provocada per la crisi 
sanitària de la covid-19, aquests principis han de seguir essent aplicats, sabent que 
aquesta adaptació comporta noves formes de relació i la utilització de noves eines. 
 
Les mesures previstes per a l'escenari 5 del Pla de resposta de la UdG a la covid-19 
fan referència a l’àmbit de la docència. S’estableix que la plataforma bàsica de 
comunicació entre el professorat i l'estudiantat serà el Moodle. 
 
Pel que fa a l’adaptació de la docència, entre d’altres qüestions s’indica que 

• l’activitat docent serà no presencial 
• s’han de repensar i reprogramar les activitats formatives i avaluadores 

 
Pel que fa a l’adaptació de l’avaluació, entre d’altres qüestions s’indica que 

• l’avaluació serà no presencial  
• en el cas que sigui necessari l'ús d'una eina de vigilància electrònica 

d'exàmens es recomana utilitzar les plataformes validades pel Servei Informàtic  
 
La disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, indica que, quan les 
entitats del sector públic contractin serveis a privats que comportin un tractament 
de dades personals, caldrà exigir el compliment de mesures del mateix nivell, ja sigui 
amb el certificat de compliment de l’ENS o acreditant el compliment de mesures 
equivalents.  
 
Entre els recursos que s’ofereixen al PDI figuren Meet del paquet informàtic de 
Google i Teams del paquet informàtic Microsoft 365. Aquests recursos disposen de 
certificat que acredita el compliment de les mesures de seguretat, en el nivell alt, 
exigides pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica. Aquests recursos complementen 
els que ofereixen les aules Moodle i, en conjunt, permeten desenvolupar 
correctament les tasques docents complint el principi de seguretat. 
 
En compliment del principi de minimització únicament es poden tractar les dades 
adequades, pertinents i limitades per a la finalitat que justifica el tractament.  
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En el cas d’una activitat docent (classes virtuals, sessions d’aclariment de dubtes i 
similars) que es facin en línia, l’estudiant no ha d’estar obligat a activar la càmera ni 
el micròfon exceptuant les proves d’avaluació on es requereixi.  
 
Quan el professor o professora decideixi gravar la classe o sessió de treball informarà 
els participants en el moment d’iniciar la gravació. L’estudiantat que no vulgui ser 
gravat haurà d’esperar al final de la sessió, quan el docent aturarà la gravació, en cas 
contrari s’entén que no té cap inconvenient en que la seva intervenció es gravi.  
 
En el cas d’exàmens orals, si la puntuació equival a un 50 % o més de la nota de 
l’assignatura, el departament nomenarà un tribunal que estarà compost per tres 
membres del mateix departament. Es pot substituir aquest tribunal per la gravació 
de l’examen oral, que permetrà posar-lo a disposició de l’eventual tribunal de revisió 
(art. 24 de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels 
estudiants, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 4/2013, de 18 de juliol del 
2013, eBOU-513). 
 
La normativa general i la interna de la Universitat delimiten els casos en què és 
possible tractar les dades personals. Més enllà d’aquests casos, cada persona pot 
autoritzar altres tractaments, autorització que, per tal que sigui vàlida, ha de 
manifestar lliurement i explícitament. La legitimació del tractament de les dades 
basada en el consentiment de la persona és també aplicable a la gravació de les 
activitats docents. En conseqüència, en el decurs d’activitats docents (classes, 
sessions d’aclariments de dubtes o similars), amb el consentiment dels estudiants, 
es podrà gravar la seva imatge i veu si ho han autoritzat de forma explícita i en queda 
constància en la mateixa gravació. 
 
En consonància amb les mesures previstes per a l'escenari 5 del Pla de resposta de 
la UdG a la covid-19 i amb la normativa de protecció de dades, amb relació a les 
activitats docents i avaluacions a distància, seguint les recomanacions de la 
Comissió Tècnica de Gestió de la Informació, es disposen les següents 
instruccions: 
 

Primera. Únicament es podran utilitzar les aules Moodle i els recursos dels 
paquets informàtics de Google i de Microsoft. Es poden consultar els manuals i 
guies en aquest enllaç. 

 

Segona. Si calgués fer una actuació o activitat per a la qual els recursos que 
s’indiquen en el punt anterior resultessin manifestament inapropiats o 
insuficients, caldrà entrar una petició en el sistema de suport informàtic de la 
UdG (+TIC) detallant les funcionalitats addicionals necessàries. 
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Tercera. El professor o la professora decidirà si grava la seva intervenció en les 
sessions docents i la de l’estudiantat que hagi donat el seu consentiment exprés, 
i si la posa a disposició de l’estudiantat, de la qual cosa caldrà informar 
prèviament a la prestació del consentiment. 

 

Quarta. El docent decidirà si una prova d’avaluació s’ha de fer amb la càmera i 
el micròfon de l’ordinador de l’estudiantat obert, segons la classe de prova. 

 

Cinquena. Les sessions orals d’avaluació es gravaran quan la prova equivalgui 
al 50% o més de la puntuació de l’assignatura, sempre que el departament 
corresponent no hagi acordat crear un tribunal per fer aquesta avaluació. 

 

Sisena. La gravació d’una activitat docent o d’avaluació que no figuri entre les 
previstes en els punts anteriors es podrà efectuar si les persones intervinents 
expressen el seu consentiment explícitament i lliure, deixant-ne constància oral 
en la gravació.  

 

Setena. Les incidències amb relació a la seguretat de la informació i la protecció 
de les dades personals que es puguin produir durant la realització de les proves 
d’avaluació es comunicaran immediatament a protecció.dades@udg.edu.  

 

 

 

 

Girona, 28 d’abril de 2020 

 

 

Jordi Pineda Sánchez 

Secretari general 
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