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Protecció de dades i docència dual 
 

 

En el context de l’evolució de la pandèmia per la COVID-19, les activitats formatives en el curs 2020-2021 

es desenvoluparan en la modalitat de presencialitat mixta o dual, cosa que generarà un model de docència 

en el qual es combina la presencialitat física a l’aula amb la presencialitat en línia per a adaptar-se a les 

circumstàncies sanitàries de manera flexible. Això significa que, depenent del grau de presencialitat d’una 

assignatura, una part o la totalitat de la docència d’una assignatura serà desenvolupada en línia, a través del 

sistema d’aula virtual o videoconferència. Aquest escenari permet retransmetre en línia el que succeeix a 

l’aula o gravar la sessió docent perquè l’alumnat la revise.  

 

L’objectiu d’aquesta Guia de protecció de dades en la docència mixta o dual és informar la comunitat 

universitària sobre els principals aspectes de la protecció de dades en la docència en línia i sobre la manera 

en què la Universitat d’Alacant tracta les dades personals del seu professorat i del seu alumnat en l’exercici 

de l’activitat acadèmica que desenvolupa en línia mitjançant la resposta a les següents preguntes freqüents.  

 

En aquest curs 2020-2021, i a causa del disseny de la presencialitat adaptada, és possible posar a la disposició 

de l’alumnat continguts en línia, la creació de materials docents de caràcter audiovisual, o la creació de 

materials docents originals elaborats pel professorat, entre els quals s’inclouen enregistraments (veu i 

imatge dels docents i, a vegades, també de l’alumnat). En aquest sentit, només es pot usar aquest material 

en l’àmbit de la docència i com a membre de la comunitat universitària. Amb la finalitat de protegir els drets 

de propietat intel·lectual i d’imatge del professorat, en tota la docència en línia s’indicarà que el material 

que es presenta o l’enregistrament que es realitzarà és d’ús exclusiu per a la docència de l’assignatura; així, 

l’alumnat no podrà fer ús del material en cap altre context ni es podrà divulgar per mitjans telemàtics, sense 

que es puga compartir en xarxes socials ni amb altres companys d’altres universitats ni en cap web que siga 

externa a la Universitat d’Alacant. En aquest marc hi haurà tractament de dades personals, motiu pel qual 

caldrà tenir en compte pautes sobre protecció de dades, privacitat i propietat intel·lectual. 

 

Per tot això i a través d’aquesta guia, la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat d’Alacant informa 

dels següents aspectes que poden resultar d’interès per a qualsevol persona de la comunitat universitària 

en relació amb la docència en línia en el context de la presencialitat adaptada en el curs 2020-2021. 
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Preguntes freqüents 
 

1. Quina implicació té la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal 

en la docència en línia? 
 

Les eines d’aula virtual fan un tractament de dades personals i, per tant, han de complir amb tots els 

requisits de la normativa aplicable. Han d’utilitzar-se les eines oficials proveïdes per la institució, ja que 

disposen de les garanties legals i de seguretat adequades.  

La docència en línia comporta necessàriament el tractament de dades personals de l’estudiantat i del 

professorat que, d’acord amb l’article 4 del Reglament general de protecció de dades, es defineixen com 

a: 

• Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l’interessat»). Es 

considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es puga determinar, directament 

o indirecta, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número 

d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat 

física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona; 

• Tractament: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de 

dades personals, siga per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, 

estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per 

transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, 

supressió o destrucció. 

Tots els tractaments de dades personals es desenvolupen d’acord amb la Política de privacitat de la UA. 

L’activitat de tractament relativa a la docència en línia està degudament inventariada en el Registre 

d’Activitats de Tractament de la UA (públicament accessible des de la política de privacitat i de la seu 

electrònica de la UA). 

2. Com m’informe dels tractaments de dades a l’Aula Virtual? 
 

Et pots informar dels tractaments de dades personals que la UA realitza en la docència en línia en 

https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf-Informació ampliada sobre el tractament 

de dades personals per a l’activitat de «Gestió d’enregistraments de docència no presencial» o en la 

«Informacion sobre el tractament de dades personals amb motiu de la docència no presencial a la 

Universitat d’Alacant», disponible en https://dpd.ua.es/va/docencia-dual.html.  

3. És necessari comptar amb el consentiment dels afectats per a la retransmissió 

(streaming), per a l’enregistrament o el visionament remot de les activitats 

docents? 
 

No és necessari en tant que l’article 6 del Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades, preveu, 

al costat del consentiment de l’interessat, altres bases legitimadores del tractament. La intervenció a classe 

es regirà pels principis del funcionament ordinari de la docència i no requerirà el consentiment de l’alumnat 

ni del professorat, en la mesura que el tractament de dades personals es fa exclusivament en l’entorn de 

https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf
https://dpd.ua.es/va/docencia-dual.html
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la sessió docent no presencial i respecte d’activitats relacionades amb la funció docent del professorat, i 

sense utilització ulterior per a altres finalitats (entre les quals, la seua divulgació). Això implica: 

a. L’eventual captació de la seua imatge.  

b. La fixació de la seua intervenció en qualsevol suport audiovisual, incloent-hi expressament els mitjans 

informàtics. 

c. La reproducció d’aquesta fixació i el seu ús en entorns d’aula virtual durant el curs acadèmic 

corresponent. A més, les imatges solament hauran d’estar accessibles per a l’alumnat participant en 

aquesta activitat i el professorat corresponent. 

4. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les dades personals amb 

motiu d’aquestes activitats per la universitat? 
 

La legitimació és doble. La base legislativa és la prevista en l’article 6.1.e) del RGPD segons la qual el 

tractament és «necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable del tractament». En conseqüència, l’ús de tractaments de dades 

resultarien necessaris per complir la missió de prestació del servei públic d’educació superior en 

compliment d’una obligació legal conferida a la Universitat d’Alacant per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats (articles 1 i 2), sense que calga el consentiment dels afectats. A més, és 

conseqüència de l’obligació de tancament de la docència presencial acordada per les autoritats  en exercici 

de les seues atribucions en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 

a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l’Acord de 19 de juny, del Consell, 

sobre mesures de prevenció contra la COVID-19 (DOGV de 18 de juliol), i les resolucions subsegüents, entre 

d’altres, la Resolució rectoral per la qual es formalitzen els criteris generals de la Universitat d’Alacant per 

a la planificació docent del curs 2020-2021.  

Cada professor/professora ha de custodiar les dades personals del alumnat amb la confidencialitat deguda 

i adoptar les mesures de seguretat pertinents per a conservar-les. 

5. Es poden gravar les classes? 
 

La gravació d’una classe acompleix les funcions següents: 

• Oferir la possibilitat de ser visionada posteriorment en models de teleformació asíncrona. 

• Garantir l’accessibilitat als continguts per part d’estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de 

salut, entre d’altres, no s’hi hagen pogut connectar. 

• Constituir un material d’estudi per a la preparació de l’avaluació. 

Els enregistraments d’imatge, so i text poden constituir un tractament de dades personals i inclouen 

continguts protegits per la propietat intel·lectual. El principi de finalitat implica que els enregistraments 

únicament han de ser utilitzats en l’entorn de l’assignatura, i professorat i alumnat han de ser informats 

sobre el tractament de dades que es fa.  

La gravació de la classe la realitza el professorat exclusivament en exercici de la seua funció educativa. En 

el cas que un alumne o alumna vulga gravar la classe pels seus mitjans, ha de comptar amb el consentiment 

exprés de tots els assistents. Amb caràcter general, es recomana usar la gravació del sistema d’aula virtual 

per defecte. Així, i a fi de respectar al màxim els drets de l’alumnat, s’ha d’optar preferentment per les 

interaccions en el xat i afavorir les preguntes i interaccions sense activar la càmera. 



Delegació de Protecció de Dades  

 
 

Guia de protecció de dades en la docència mixta o dual per a una presencialitat adaptada en el curs 2020-2021 

5 
 

6. Com i de què cal informar quan es graven les classes? 
 

En les classes en les quals hi haja retransmissió per streaming o videoconferència i vaja a ser gravada cal 

complir amb el deure d’informació sobre les condicions generals del tractament, siga en el punt general 

d’accés a l’aula virtual, siga a l’inici de cada assignatura o abans del començament de cada sessió. 

A aquest efecte, automàticament o bé a càrrec del professorat, es facilitarà una primera capa d’informació 

si s’usen metodologies que graven les classes d’acord amb els models de l’annex 1 d’aquesta guia. 

Prèviament a la classe i abans de gravar caldrà advertir a l’estudiantat que la sessió (imatge, so o xat) serà 

gravada de manera que puguen desactivar la seua càmera/micròfon i, si escau, participar a través del xat. 

En particular caldrà advertir a l’alumnat que ha de preparar adequadament el seu espai d’interacció, de 

manera que es protegisca la intimitat familiar i la de terceres persones. Les intervencions a classe es 

consideren una part més de l’activitat docent, igual que en les classes presencials. Així mateix, caldrà 

advertir que els enregistraments no podran ser usats per a altres finalitats. 

L’estudiant ha de guardar també la confidencialitat deguda i respectar els drets d’imatge i propietat 

intel·lectual del professor o professora. L’estudiant també ha de respectar la privacitat de la resta de 

companys de la classe, que, pel fet d’estar connectats a la sessió, incidentalment puguen deixar exposades 

dades o aspectes personals. 

7. Es poden difondre/publicar les classes gravades? 
 

La propietat intel·lectual de les gravacions i dels materials que elabora cada professor o professora és de 

la seua exclusiva titularitat, en la seua condició d’autor. Queda prohibida sense autorització del professor 

o professora la seua reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació o 

difusió. 

Les classes gravades i materials docents del professor o professora no es poden difondre fora de l’entorn 

de la classe i únicament s’han d’utilitzar els sistemes corporatius de la universitat.  

La descàrrega, difusió, distribució o divulgació de la gravació de les classes i particularment la seua 

compartició en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions atenta contra el dret fonamental a 

la protecció de dades, el dret a la pròpia imatge i els drets de propietat intel·lectual. Aquests usos es 

consideren prohibits i podrien generar responsabilitat disciplinària, administrativa i civil a la persona 

infractora.  

El professorat pot reutilitzar el material generat per a altres finalitats acadèmiques únicament quan 

aparega la seua imatge i la seua veu, no la d’estudiants o terceres persones. Òbviament, l’alumnat pot 

guardar els materials en entorns digitals per al seu ús propi i exclusiu. 

 

8. Es pot exercir el dret d’oposició a ser gravat en el desenvolupament d’una classe 

amb retransmissió en streaming o videoconferència? 
 

Si es compleixen les condicions indicades en les preguntes anteriors, l’oposició d’un o una estudiant o d’un 

professor o professora únicament podrà prevaldre quan hi haja una justificació adequada (situacions de 

diversitat funcional, violència de gènere, impossibilitat de preservar el dret a la intimitat d’altres 

convivents, gravació d’imatges no relacionades amb la docència…) per part de l’interessat que haja de 

prevaldre sobre els interessos de la institució a tractar les seues dades personals. La sol·licitud d’exercici 



Delegació de Protecció de Dades  

 
 

Guia de protecció de dades en la docència mixta o dual per a una presencialitat adaptada en el curs 2020-2021 

6 
 

del dret d’oposició s’ha de fer amb caràcter previ i amb l’antelació suficient, i serà resolta pel responsable 

del tractament (Universitat d’Alacant) segons el procediment establit a aquest efecte, i disponible en 

l’annex II d’aquesta guia i en https://dpd.ua.es/va/procediment.html.  

9. On i durant quant temps s’han de conservar les classes gravades en línia? 
 

Amb caràcter general, els enregistraments estaran disponibles com a màxim durant el curs acadèmic 

corresponent, llevat que formen part de les evidències d’avaluació de l’alumnat. Els enregistraments es 

conservaran amb les mesures de seguretat adients en els servidors de la UA, incloent-hi els de les empreses 

amb què té contractada la prestació dels serveis corresponents i que actuen com a encarregades del 

tractament (Google i Microsoft en comptes gcloud i mscloud). Està prohibit emmagatzemar els 

enregistraments en qualsevol altre suport o dispositiu.  

La universitat tractarà les dades personals proporcionades i les conservarà durant el temps necessari per a 

complir amb la finalitat per a la qual es van recopilar, durant el període corresponent al curs acadèmic, 

sens perjudici de la seua reutilització posterior amb finalitats acadèmiques, i durant el temps necessari per 

a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les 

dades.   

No obstant això, es podrà conservar una còpia degudament bloquejada per al compliment d’obligacions 

legals per part de la universitat. En el cas que un professor vulga reutilitzar aquests materials per a altres 

activitats acadèmiques haurà d’eliminar prèviament qualsevol dada personal d’estudiants o terceres 

persones. En principi, els enregistraments sols podran ser accessibles en l’aula virtual oficial de la 

universitat. Els enregistraments fora dels entorns oficials no s’han de realitzar en cap cas atesos els riscos 

que comporten. 

10. Es poden utilitzar dades biomètriques per a controlar l’assistència i participació 

de l’alumnat en activitats en línia? 
 

En principi, per a controlar l’assistència i participació de l’alumnat es considera suficient la utilització dels 

sistemes d’identificació i accés ordinaris de l’aula virtual que no impliquen l’ús de dades biomètriques. 

 

11. Com afecta el dret a la protecció de dades personals que la universitat sol·licite 

a l’alumnat que utilitze els seus propis dispositius (ordinador, tauleta, mòbil…) 

per al seguiment de la docència en línia? I al fet que s’hi instal·le un determinat 

programa o aplicació? 
 

La connexió remota de l’alumnat implica un tractament de dades de caràcter personal. La universitat ha 

d’informar de les condicions d’aquest. En el cas que per al seguiment de les classes s’empren dispositius 

compartits, a fi de preservar la intimitat de terceres persones, es recomana crear perfils que preserven la 

privacitat de la resta de persones que els utilitzen. Únicament es pot requerir a l’alumnat que s’instal·le en 

els seus ordinadors aplicacions per a les quals la universitat dispose de llicència i que garantisquen la 

protecció de les dades de caràcter personal. 

 

 

 

https://dpd.ua.es/va/procediment.html
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Uns quants consells de privacitat que convé recordar 
 

- Si s’usa Google Meet com a eina de videoconferència, que forma part de Google for Education, 

s’integra amb Google Clasroom. Per a adaptar-lo per a persones amb diversitat funcional es poden 

generar transcripcions automàtiques amb Microsoft Stream per al material audiovisual que es 

genere per a impartir classe en línia. 

- Sobre la transmissió de la imatge, cal valorar qui ha d’activar la càmera. És apropiat que el professor 

es transmeta a si mateix, però ha de tenir cura de la intimitat de l’entorn que trie. Respecte dels i 

les estudiants és millor que no transmeten imatges per a evitar saturar l’amplada de banda, i, si és 

necessari, activar la càmera, però sota demanda, quan intervinga per a fer una pregunta. També es 

pot optar per obviar la imatge i compartir pantalla directament; les eines virtuals permeten 

compartir la pantalla. 

- Les eines virtuals permeten l’enregistrament, però cal avisar els presents que es gravarà i recordar 

als assistents que no usen la seua càmera si no volen que la seua imatge quede emmagatzemada. 

 

Altres guies d’interès 
 

- Guia sobre la protecció de dades personals en l’àmbit universitari en temps de la COVID-19, 

CRUE, 24 d’abril de 2020 

En cas de dubte o consulta:  

En cas de dubte o consulta sobre aquesta guia us podeu adreçar a dpd@ua.es. Tota la informació sobre 

protecció de dades es pot consultar en https://dpd.ua.es/va/. 

 

 

  

mailto:dpd@ua.es
https://dpd.ua.es/va/
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Annex I. Model gràfic i llegenda d’informació sobre protecció 

de dades en el tractament de gestió d’enregistraments de 

docència en línia 
S’adjunten dues informacions gràfiques que s’hauran d’inserir en la primera pantalla o al començament de 

cada sessió. S’utilitzarà l’una o l’altra segons si la classe comprèn enregistrament o només visualització. 
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Un altre model: 
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Per al supòsit en què tinga lloc la classe per videoconferència i no s’utilitzen les anteriors informacions 

gràfiques, s’adjunta el text per a donar lectura després d’iniciar l’enregistrament (perquè en quede 

constància) el següent text (de manera literal) per a informar alumnat de les condicions en les quals es 

produeix l’enregistrament:.  

«Amb motiu de la suspensió temporal de l’activitat docent presencial a la UA, s’informa de les condicions 

d’ús de l’aplicació de videoconferència que a continuació s’utilitzarà: 

a) La sessió serà gravada per a facilitar a l’alumnat, amb posterioritat, el contingut de la sessió docent. 

b) Es recomana a les persones assistents que desactiven i inhabiliten la càmera del seu dispositiu si no volen 

ser visualitzades per la resta de les persones participants. 

c) Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, així com la seua reproducció o difusió, en 

tot o en part, siga quin siga el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una 

vulneració de la normativa vigent que pot derivar en les responsabilitats legals pertinents.» 
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Annex II 

Sol·licitud per a l’exercici del dret d’oposició 
 

Ompliu aquesta sol·licitud per a comunicar les circumstàncies que hagen de ser considerades a l’efecte d’oferir 

una alternativa a la modalitat de docència en línia per a una assignatura o activitat formativa concretes 

EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ 

 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA: 
Sr./Sra. ………………………………………..………………, major d’edat, amb domicili al carrer/avingut/plaça 
……………………………………… núm. ….….. Localitat …………………… Província………………………..CP.………. Telèfon o 
correu electrònic de contacte ………………., amb DNI, passaport o document equivalent (segons siga procedent) 
…………………………..., i domicili a l’efecte de notificacions ………………………………………………, per mitjà d’aquest escrit 
exerceix el dret d’oposició, de conformitat amb el que preveu l’article 21 del Reglament UE 2016/679, general de protecció de 
dades (RGPD). 
 
DADES REPRESENTANT LEGAL: 
 

Sr./Sra. ………………………………………..………………, major d’edat, amb domicili al carrer/avingut/plaça 

……………………………………… núm. …..….. Localitat …………………… Província………………………..CP.…………. Telèfon 

o correu electrònic de contacte ………………., amb DNI, passaport o document equivalent (segons siga procedent) 

………………..…………………………..., i domicili a l’efecte de notificacions ……………………………………………….., per mitjà 

d’aquest escrit exerceix el dret d’oposició, d’acord amb el que preveu l’article 21 del Reglament UE 2016/679, general de 

protecció de dades (RGPD). 

 

SOL·LICITE: 

 

L’oposició al tractament de les meues dades personals tenint en consideració que: 

□ El tractament de les meues dades personals es basa en una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits 

al responsable del tractament, i se n’ha de limitar el tractament fins que obtinga resposta de l’exercici d’aquest dret. 

Sens perjudici que correspon al responsable del tractament acreditar motius legítims imperiosos que prevalguen sobre els meus 

interessos, drets i llibertats (en els dos primers supòsits), o una missió realitzada en interès públic (en el tercer supòsit), acredite 

com a situació personal per a oposar-me al tractament de les meues dades personals (indiqueu la circumstància que us impedeix 

o dificulte realitzar la docència en la modalitat actual): 

 Diversitat funcional 

 Violència de gènere 

 Altres: 

Justificació (heu d’aportar document justificatiu) 

 

Que siga atesa la meua sol·licitud en els termes exposats més amunt en el termini d’un mes. 

 

Que en cas que s’acorde que no és procedent atendre la meua sol·licitud que se’m comunique motivadament a fi de reclamar, 

si escau, davant la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat d’Alacant (dpd@ua.es) i davant l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). 

 

Firma: …………………………………………. 

 

 

…………………., …… de …….………………. de 20…. 

 

GERENT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

mailto:dpd@ua.es
https://www.aepd.es/
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____________________________________________________________ 
 
D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que la Universitat d’Alacant 
tractarà les dades recollides amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de les persones afectades en l’exercici dels drets que 
estableix el Reglament general de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i de garantia dels drets digitals. La legitimació d’aquest tractament es basa en el compliment d’una obligació legal 
aplicable a la Universitat d’Alacant, com a responsable de tractament. En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades 
no podran ser cedides, llevat d’obligació legal. Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de 
les vostres dades personals d’accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la 
Universitat en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica 
(https://seuelectronica.ua.es).Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els vostres drets i 
la Política de privacitat de la Universitat d’Alacant en l’ enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html 
 

INSTRUCCIONS 

 

1. S’utilitzarà quan l’afectat vulga oposar-se al tractament de les seues dades personals, per motius relacionats amb la 

seua situació particular, en qualsevol de les situacions següents: 

- El tractament de les meues dades personals es realitza sobre la base d’una missió d’interès públic o en l’exercici 

de poders públics conferits al responsable del tractament. 

- El tractament de les meues dades personals es realitza sobre la base de la satisfacció d’interessos legítims 

perseguits pel responsable del tractament o un tercer. 

- El tractament de les meues dades personals es realitza amb finalitats d’investigació científica o històrica o 

finalitats estadístiques. 

2. Caldrà aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acredite la identitat i siga considerat vàlid en dret. En cas 

que s’actue a través de representació legal haurà d’aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació 

del representant. 

3. Quan es presente la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquest mateix mitjà i en format 

electrònic d’ús comú. Si voleu que us contestem per un altre mitjà, per favor indiqueu-lo expressament. 

 

 

 

 

https://seuelectronica.ua.es/
https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

