
 

 
 
COMUNICACIÓ INFORMATIVA SOBRE L'OBLIGACIÓ DE TRANSPARÈNCIA EN 
L'AVALUACIÓ NO PRESENCIAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
  

D'acord amb la normativa de protecció de dades, informem tot el professorat i alumnat de 
la Universitat d'Alacant de les diferents capes a les que s'incorporaran els següents 
documents en compliment de l'obligació legal de transparència en l'avaluació no 
presencial: 
 
1. Guies docents de les assignatures. 

 
S'ha elaborat un document denominat Informació sobre el tractament de dades personals 
en l'avaluació no presencial dels aprenentatges, que d’ací a poc s'incorporarà a les guies 

docents de les assignatures i que inclou els aspectes generals sobre els tractaments de 
protecció de dades que estableix la normativa vigent. 
 
 
2. A l'inici o durant la celebració de la prova d'avaluació. 

 
Abans de la realització de la prova o durant la celebració de la prova, el professorat ha de 
facilitar a l'alumnat una de les dues alternatives: bé la informació gràfica (si tria aquesta 
opció compleix l'obligació projectant la imatge corresponent), o bé la lectura de les 
llegendes corresponents, segons preferisca. 
 
S'ha modificat el document denominat “Recomanacions per a l'aplicació de la normativa 
per a l'avaluació no presencial dels aprenentatges (art. 5.3 i art. 10)”, en què la Delegació 
de Protecció de Dades facilita el model d'informació gràfica i llegenda en la qual consta la 
informació de protecció de dades, que el professorat haurà de facilitar a l'alumnat abans 
de fer prova. 
 
A més, s'han elaborat unes infografies individuals per tractament per a facilitar aquesta 
tasca al professorat segons requerisca la prova d'avaluació que es realitzarà en relació 
amb: 
 

 Visionat d’una prova d’avaluació. 
 Visualització i gravació d’una prova d’avaluació oral. 
 Visualització de defensa pública TFG o TFM. 
 Visualització de la revisió d’una prova d’avaluació. 

 
Tant la “Informació sobre el tractament de dades personals en l'avaluació no presencial 
dels aprenentatges” com la recomanació i les infografies que es detallen en els apartats 1, 
2 i 3 d'aquest comunicat, es poden consultar en aquesta adreça web: 
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html.  
 
 
3. Notificació expressa al professorat i a l'alumnat.  
 
A més, s'ha preparat un avís al PDI i un avís a l'alumnat en què es concreten els rols i les 
mesures tècniques i organitzatives que s'han d'aplicar en els procediments d'avaluació no 
presencial i que es posaran a la seua disposició mitjançant Uacloud. 
 
 

https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html


 

 
 
4. Registre d'Activitats de Tractament. 
S'ha donat d'alta en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) l'activitat 0136 
«Avaluació no presencial dels aprenentatges», que es pot consultar en l'adreça web: 

https://web.ua.es/privacidad/va/rat.pdf  
 
Per a qualsevol consulta o dubte, podeu remetre un correu electrònic a dpd@ua.es.  
 
 
 
Universitat d’Alacant, 22 de maig de 2020 
 
Mª Teresa Cantó López 
Delegada de Protecció de Dades de la Universitat d’Alacant, per Resolució Rectoral d'1 de febrer 
de 2019 (BOUA de 21 de febrero). 
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