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1.Introducció 
 

El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2025, presentat el mes 

de desembre de 2019, posa en relleu la necessitat de millorar i 

impulsar la competència digital de l’alumnat, els docents i els centres. 

El PEDC té un eix adreçat específicament a la ciberseguretat. 

Els centres digitalment competents són també centres que vetllen per 

la seguretat a internet de les dades de tota la comunitat educativa i 

de l’ús que es fa d’elles. El propi projecte educatiu de centre (PEC) i 

la cultura del centre ha de vetllar pel respecte als drets de les 

persones i els hàbits cibersaludables de tots i totes. 

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a 

tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat 

actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també 

d’actituds que els alumnes han d’anar assolint al llarg de l’educació 

bàsica. 

Les competències de l'àmbit digital marcades en els currículums 

d'educació Primària fa referència a la Ciutadania, hàbits, civisme i 

identitat digital, és a dir, a tenir actituds crítiques i reflexives, a saber 

valorar la informació a què l’alumne té accés, així com conèixer i 

utilitzar normes de reconeixement i de publicació dels materials que 

es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de seguretat relacionats amb 

l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió. 

La competència digital del docent, contempla en la seva dimensió 4, 

l’Ètica i civisme digital, la necessitat d’adquirir el coneixement i 

assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies 

digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a qüestions de legalitat, 

seguretat i identitat digital, per tal de poder fer efectiva la formació 

dels alumnes sobre aquestes qüestions i que facin un ús ètic i 

responsable d’aquestes tecnologies. 
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2. Entorn virtual d’aprenentatge (EVA) 
 

L’escola disposa d’un espai virtual d’aprenentatge (moodle EIX) 

que facilita una distribució acotada i centralitzada de dades, obres i 

productes del nostre alumnat. S’ha creat el mes d’abril del 2020 com 

a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 

EIX està basat en tecnologia Moodle i permet l’accés des de 

qualsevol dispositiu. En aquest entorn, els docents de cicle mitjà i 

cicle superior hem creat aules virtuals i començat a treballar-hi des 

del seu usuari i contrasenya XTEC.  

EIX incorpora eines per compartir recursos, per fer seguiment del 

progrés de l’alumnat, fomenta el treball col· laboratiu i inclou la 

possibilitat de dur a terme vídeo-conferències. Pel que fa a l’alumnat, 

EIX no requereix de l’ús de comptes de correu electrònics, les dades 

de l’alumnat només són accessibles pel mateix centre i es troben 

allotjades en els servidors del Departament d’Educació. 

El lloc web de centre és la principal eina per mantenir informada a 

tota la comunitat educativa, docents, alumnes i famílies, i també el 

seu punt de trobada. 

Per tal de garantir aquesta seguretat es faciliten algunes indicacions: 

Restringir l’accés a persones externes a la comunitat educativa 

● Activar i restringir l’accés a les sessions de webinars sols a les 

persones estrictament necessàries. 

● Restringir la interacció dels comptes del centre amb xarxes socials 

externes i aplicacions. 

● Transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la 

privacitat d'un mateix i de la resta de persones. 

● Publicar, compartir i referenciar en base als principis de propietat 

intel·lectual, tant pel que fa als materials externs com pel que fa a les 

pròpies creacions del nostre alumnat. 
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● No utilitzar materials o fer variacions d’aquests, si no està permès. 

● Sempre que sigui possible, publicar les creacions pròpies amb la 

llicència de Creative commons corresponent. 

 

La imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu 

tractament ha de complir la normativa vigent en aquesta matèria. Un 

cop les famílies matriculen els seus fills/es a l’escola han de signar 

un document on donen o no el seu consentiment. 

3. Recomanacions que cal tenir presents 
 

 Garantir la protecció de l’interès superior del menor i els seus 

drets fonamentals, especialment el dret a la protecció de dades, 

en la publicació o difusió de les seves dades personals a través 

dels serveis de la societat de la informació. 

 No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de 

persones com d’accions en línia sense el seu consentiment. 

 Fer difusió d’aquests materials a les xarxes socials o a Internet 

incorre en un fet delictiu, i no només l’autor de la gravació, si no 

també el que ha facilitat l’accés com a cooperador necessari / 

còmplice. 

 Qualsevol activitat o iniciativa educativa del professorat 

relacionada amb l’ús de xarxes socials amb l'alumnat ha d’estar 

aprovada, amb caràcter previ, per la direcció del centre.  

 Qualsevol intercanvi d’activitats entre professorat i alumnat: 

consultes, lliurament de tasques, etc..., s’ha de fer a través de 

plataformes segures a les que només es pugui accedir amb 

credencials. 

 Les credencials assignades a un usuari són personals i 

intransferibles, per tant poden ser utilitzades únicament pel 

propi usuari que ha rebut invitació expressa de l’organitzador. 

 L’accés dels alumnes a les plataformes educatives gestionades 

pels centres es considera un activitat inclosa dintre de la seva 
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funció educativa i orientadora, i per tant, no requereix de 

consentiment previ. 

 No es poden obrir comptes a alumnes a recursos i entorns 

sense consentiment previ dels pares als menors de 14 anys. 

 Els continguts digitals que s’utilitzin han d’estar a disposició de 

l’alumnat integrats en plataformes segures gestionades pel 

centre. (Correu corporatiu i drive de l’escola, EIX, bloc de 

centre, ...) 

 Només podran ser accessibles en obert aquells materials que 

no identifiquin ni alumnes, ni professors, ni col·lectius. 

 

4. Protecció de dades 
 

No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de 

persones com d’accions en línia sense el seu consentiment. Fer 

difusió d’aquests materials a les xarxes socials o a internet s’incorre 

en un fet delictiu, i no només l’autor de la gravació, si no també el que 

ha facilitat l’accés com a cooperador necessari / còmplice. 

No es poden obrir comptes d’alumnes en xarxes socials o serveis de 

la societat de la informació sense consentiment dels pares, mares o 

tutors legals. 

Cal tenir en compte que la difusió pública de dades personals 

requereix sempre de consentiment. 

L’autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de 

serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula es signada 

per les famílies un cop es matriculen a l’escola. Es troba a secretaria 

i a la carpeta de tutoria. També es pot descarregar del portal de 

centre. 

Només es poden acceptar sol · licituds o consentiments amb 

signatura electrònica. Donat que per telèfon o correu electrònic, no 

es pot comprovar que la persona que està sol·licitant la informació 

és el titular de les dades o el seu representant. Per aquest motiu, i 
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per la seva pròpia seguretat i intimitat, no podem proporcionar la 

informació per aquest mitjà.  

Per correu electrònic només es poden admetre sol·licituds signades 

electrònicament pel titular de les dades, quan aquest ús estigui més 

generalitzat. Per a donar resposta s'ha d'utilitzar qualsevol sistema 

que permeti acreditar que s'ha donat resposta. 

 

5. Propietat intel·lectual  
 

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor 

pel sol fet de la creació original d'una obra literària, artística o 

científica (art. 1 Llei de la Propietat Intel·lectual), i que li confereix 

drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena 

disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més 

limitacions que les establertes a la llei. Això implica que l'obra no pot 

ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, 

de l'autor. La propietat intel·lectual té la seva manifestació en dos 

tipus de drets: els morals i els d'explotació. 

 Drets morals: 

Decideix si la seva obra ha de ser divulgada i en quin format. 

Determinar si aquesta divulgació ha de fer-se sota el seu nom, sota 

pseudònim o signe, o anònimament. 

Exigeix el reconeixement de la seva condició d'autor de l'obra. 

Exigeix el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol 

deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella. 

 Drets d’explotació: 

A l'autor corresponen també en exclusiva els drets d'explotació de la 

seva obra en qualsevol forma. Els principals drets d'explotació 

previstos a la llei són: reproducció si es pot copiar, distribució si es 

pot repartir, comunicació pública i transformació en una obra diferent. 
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DILIGÈNCIA: per fer constar que el document corresponent al Pla 

d’acció: centre educatiu en línia va ser aprovat pel claustre el 12 de 

maig de 2020. 

D’acord amb el que s’ha esmentat, 

RESOLC: 

 1.- Aprovar el Pla d’Acció: centre educatiu en línia de l’Escola Martí 

Poch de l’Espluga de Francolí, que s’adjunta a aquesta resolució. 

 2.- En data 29 de maig de 2020, la directora ha informat el Consell 
Escolar del contingut Pla d’Acció: centre educatiu en línia. 

 3.- Aquest Pla d’Acció serà publicat a l’espai web del centre.             

  

 

Vist i plau 

 

La secretària       La directora 

 

Ernestina Vallverdú Briansó      Ester Anglès Iglesias 


