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La protecció de les dades personals 
en l’activitat docent

IMPORTANT:

“TOTA PERSONA TÉ DRET A LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE LA
CONCERNISQUEN”. Art. 8 CARTA DRETS FONAMENTALS DE LA UE

ES TRACTEN LES DADES, ES PROTEGEIXEN LES PERSONES I LA SEUA PRIVACITAT.

DRET AUTÒNOM I INDEPENDENT “Facultat de controlar les dades personals per a disposar i decidir
sobre aquestes dades amb independència del suport utilitzat per al seu tractament”.

LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES:

➢REGLAMENT (CE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL, DE 27 D'ABRIL, RELATIU A la
PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT I LA LLIURE CIRCULACIÓ DE
DADES PERSONALS (RGPD). APLICABLE DES DEL 25 DE MAIG DE 2018.

➢LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA
DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD)



PER QUÈ S’APLICA LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓ DE DADES A L’AVALUACIÓ EN LÍNIA?

La transmissió de la prova d'avaluació per streaming o
videoconferència a l'aula virtual o l'enregistrament de les
proves d'avaluació oral són activitats de tractament de
dades de caràcter personal
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Definicions bàsiques en protecció de dades (ART 2.1 del RGPD):

dades personals

Tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considera
persona física identificable tota persona amb una identitat que es puga determinar, directament o
indirectament, 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



Principis

Licitud, lleialtat i 
transparència

Limitació de la finalitat

Minimització de dades

•Adequades, pertinents i 
limitades a l’estrictament 
necessari en relació amb les 
finalitats per a les quals són 
tractades

Responsabilitat proactiva

•El responsable (UA) ha de ser responsable i 
capaç de demostrar el compliment dels 
principis a partir d’un ENFOCAMENT DEL 
RISC

Integritat i 
confidencialitat

•Mesures de seguretat

Limitació termini de 
conservació

•Quan han deixat de ser 
necessàries per a la finalitat 
per a la qual s’havien 
obtingut, normes amb 
finalitats d’arxiu  o recerca 
científica.

Exactitud

Adequació del 
tractament de dades 
als principis generals:



PRINCIPI DE LICITUD
AVALUACIÓ EN LÍNIA

▪Sector públic (UA): 

▪Compliment d'una missió d'interès públic poders 
públics:

✓Especial vinculació a la competència per a l'obtenció 
de les dades.

✓Art.1 “La universitat realitza el servei públic de 
l'educació superior mitjançant la investigació, la 
docència i l'estudi.”

▪Compliment d'obligacions legals o interessos vitals.

▪Execució d'un contracte: relació de vinculació amb la 
UA (matricula-relació laboral o funcionarial).

Base 
legítima 

del 
tractament

Consentiment

Execució d’un
contracte

Compliment
d’una

obligació legal

Protecció
d’interessos

vitals

Compliment
d’una missió

d’interés
públic o 

poders públics

Interès legítim
prevalent



COM ÉS LA BASE JURÍDICA QUE LEGITIMA 
EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB 
MOTIU DE L’AVALUACIÓ EN LÍNIA PER LA 
UNIVERSITAT?

L'article 6.1.e) del RGPD preveu que 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”. La 
Universitat d'Alacant té conferida la missió de prestació del servei públic 
d'educació superior en interès públic per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats (articles 1 i 2), sense que siga necessari 
obtenir el consentiment dels afectats. En conseqüència, la normativa de protecció de dades no 

constitueix cap obstacle per a realitzar la funció educativa https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/detallepreguntafaq.jsf?idpregunta=faq%2F00302
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https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00302


PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA (DEURE D’INFORMACIÓ)

Format

• Fàcilment, accessible, 
llenguatge Intel·ligible.

• Informació concisa, 
transparent, fàcil d’entendre i 
senzilla.

Quan

• En el moment de sol·licitar-les 
o abans que siguen tractades.

• Avaluació en línia: aula virtual, 
abans de la  prova o en la guia 
docent de l’assignatura.

Com 

• Per escrit o altres mitjans 
electrònics.

• Possibilitat 
d’informació “per 
capes”: bàsica i 
ampliada.

Contingut 

• La identitat + dades de 
contacte del RT.

• Dades de contacte DPD

• Base jurídica i finalitat del 
tractament.

• Destinataris.

• Transferències internacionals.

• Termini de conservació.

• Exercici de drets i tutela  
autoritat de control.



INFORMACIÓ AMPLIADA 
2A CAPA

Com m'informe dels tractaments de 

dades en l’avaluació en línia?

La informació de protecció  de 

dades  sobre avaluació en línia  

està disponible 

https://web.ua.es/privacidad/va/inf

ormacionampliada0136.pdf -

Informació ampliada sobre el 

tractament de dades personals 

per a l'activitat de “0136 Avaluació 
no presencial dels aprenentatges” 

https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf


Informació de protecció de dades (principi de transparència) en 
l’avaluació en línia

I N F O R M A C I Ó  A M P L I A D A  2 A  C A PA



Qüestions pràctiques en l’avaluació en línia
Preguntes freqüents 



Com s’efectuen els tractaments de dades en l’avaluació en línia en la Universitat 
d’Alacant? On me’n puc informar?

• El canvi a l'avaluació en línia pot plantejar tractaments de dades  personals relatives a:

- Visionat d'una prova d'avaluació
- Visionat i enregistrament d'una prova d'avaluació oral
- Visionat de defensa pública TFG o TFM
- Visionat 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 les recomanacions es poden consultar en aquesta adreça web: 
https://dpd.ua.es/va/proteccio-de-dades-en-l-avaluacio-online.html

La informació de protecció  de dades  sobre avaluació en línia  està disponible en 
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf-Informació ampliada sobre el tractament 
de dades personals per a l'activitat de “0136 Avaluació no presencial dels aprenentatges ”

https://dpd.ua.es/va/proteccio-de-dades-en-l-avaluacio-online.html
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf


El tractament de dades  personals amb motiu de l’avaluació depèn del lliure 
consentiment del professor o de l'estudiant? 

Com a professor o professora, he de demanar permís a l’alumnat?

• No. El consentiment com a base legitima del tractament de dades personals implica
llibertat i, per tant, la possibilitat real d'acceptar o rebutjar el tractament de les dades en el
marc d'una relació d'igualtat entre les parts, cosa que no es produeix en la docència en línia.

• El tractament de les dades personals que es realitza amb motiu de la docència en línia està
legitimat per ser necessaris per al compliment d'una missió d'interès públic o exercici de
poders públics que atribueix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

• L'exhibició del document acreditatiu i que podrà requerir el professorat està legitimat en
l'article 25.7 de l'Estatut de l’estudiant universitari.



Es poden visualitzar les proves d’avaluació en línia i la seua posterior revisió?

• Sí, la Normativa d’avaluació no presencial dels aprenentatges ha previst tant la
visualització de les proves d'avaluació com la revisió de la prova.

• Visualització per a les proves no presencials: per a la identificació de l'alumnat,
la garantia dels drets d’Avaluació i l’assistència al alumnat.

• La identificació de l'alumnat es realitzarà mitjançant l'exhibició del seu carnet
d'estudiant o document identificatiu (ocultar les dades no necessàries si és
possible).

• La defensa oral del TFG/TFM es realitzarà per videoconferència, i es publicitarà
l'enllaç web que permeta visionar l'acte.



Es poden gravar les proves d'avaluació en línia?

• La Normativa d’avaluació no presencial dels aprenentatges ha 
previst l’enregistrament de la prova d’avaluació oral pel 
professorat.

• Quan la normativa de TFG/TFM del centre ho preveja, i a 
sol·licitud de l'alumnat, es pot realitzar l'enregistrament de 
l'acte de defensa pública. 

• L'alumnat no pot gravar la prova d'avaluació. Qualsevol 
infracció d'aquesta prohibició pot generar responsabilitat 
disciplinària, administrativa i d'índole civil o penal.



Pot el professorat accedir a la imatge i veu de l’estudiant mentre realitza la prova 
d'avaluació?; i si un o una estudiant es nega a permetre el visionat durant una prova 

d’avaluació en línia?

• Sí, en les proves d'avaluació oral, defensa pública de TFG o TFM o en la revisió d'una prova 
d'avaluació, la sessió pot ser visualitzada pel professorat per al desenvolupament de 
l'activitat d'avaluació. L'accés a les dades personals d'imatge i veu està dirigit a desenvolupar 
l'activitat d'avaluació.

• Tant el professorat com l'estudiantat són titulars dels drets de protecció de dades; com que 
la base de legitimació no és el consentiment sinó el compliment d'una missió d'interès públic 
cal manifestar el dret d'oposició quan concórrega una causa justificada que ha de ser 
comunicada.

• La sol·licitud s’ha de presentar amb caràcter previ i amb antelació suficient, i l’ha de 
resoldre el responsable del tractament (Gerència) segons el procediment establit a aquest 
efecte (model previst en l'annex II de la Guia). 



Quines són les raons per les quals estaria justificat la negativa al visionat? Com ha 
d'actuar el professorat? Quines cauteles s'han d'adoptar en les proves en línia? 

• Es pot exercir el dret d'oposició quan hi haja una justificació adequada (situacions de 
diversitat funcional, violència de gènere, accés a dades especialment protegides,…) per part 
de la persona interessada (alumnat o professorat) que haja de prevaldre sobre els interessos 
de la institució a tractar les seues dades personals. 

• El visionat o enregistrament s’han de realitzar de la manera menys intrusiva possible per a 
la privacitat de l'alumnat i del professorat, evitant la captació d'informació personal que pose 
de manifest les seues característiques socials, econòmiques, religioses o ideològiques.

• En la mesura que siga possible s’ha de realitzar en el lloc viable més neutre de la ubicació 
de l'alumnat i professorat, com indica l'AEPD en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infosede/detallepreguntafaq.jsf?idpregunta=faq%2F00303

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00303


Si el professorat realitza una prova d'avaluació, com i de què cal informar l'alumnat? 
Quina informació ha de traslladar a l'alumnat?. 

• El professorat ha de facilitar la informació bàsica de cada tipus de prova abans de la prova d'avaluació.

• Quina informació bàsica? Els models d'infografia o les llegendes del document de Recomanació per a 
l'aplicació de la normativa per a l'avaluació no presencial dels aprenentatges (art. 5.3 i art. 10) disponible 
en l'enllaç: https://dpd.ua.es/va/proteccio-de-dades-en-l-avaluacio-online.html

• Abans de gravar cal advertir a l'alumnat que la sessió (imatge, so i/o xat) serà gravada de manera que 
puguen activar la seua càmera/micròfon.

- Cuidar un entorn neutre,  de manera que es protegisca la intimitat familiar i la de terceres persones.
- Informar de la necessitat d'absència de terceres persones no autoritzades en l'entorn de la prova i recordar 

l'exclusió de responsabilitat de la institució universitària.
- Definir el camp d'acció de la webcam (primer pla de la persona).
- Les conseqüències acadèmiques, si n’haguera, de no seguir les recomanacions.

https://dpd.ua.es/va/proteccio-de-dades-en-l-avaluacio-online.html


Informació de protecció de dades (principi de 
transparència) en l’avaluació en línia 
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Puc utilitzar qualsevol eina per a realitzar l'avaluació en línia?; i si cal emmagatzemar els 
enregistraments de proves d’avaluació? 

• El professorat ha d'utilitzar les aplicacions autoritzades i llicenciades per la Universitat 
d'Alacant (aula virtual i eines d’Uacloud , google meet o teams). Els membres de la comunitat 
universitària hi han d'accedir des dels seus comptes gcloud i mscloud.

• S'han d'usar exclusivament els serveis externs contractats per la Universitat mitjançant un 
contracte i segons els procediments establits en el contracte  (GCLOUD, MSCLOUD).

• Cal abstenir-se d'utilitzar aplicacions d'ús gratuït o espais d'emmagatzematge personals.

• Per a l'emmagatzematge diferent d’Uacloud es recomana usar el servei de Google drive a 
través del compte gcloud o el servei Onedrive a través del compte de mscloud.



Pot distribuir l'alumnat enllaços a terceres persones perquè assistisquen a la prova 
d'avaluació? Què passa si l'alumnat difon o descarrega un enregistrament de la prova 

d’avaluació?

• L'activitat d'avaluació és de caràcter personalíssim, entre el professorat i l'alumnat, de 
manera que no es permet la distribució d'enllaços perquè hi accedisquen terceres persones 
alienes a la prova

• Les proves no es poden difondre fora de l'entorn de la classe i únicament s'han d'utilitzar 
els sistemes corporatius de la universitat.

• Es prohibeix la descàrrega, difusió, distribució o divulgació de l'enregistrament de la prova 
d'avaluació perquè 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 poden generar responsabilitat disciplinària, 
administrativa i civil a la persona infractora. 



On i durant quant de temps s’han de conservar les evidències de les proves d'avaluació 
en línia?

• Amb caràcter general, les proves d'avaluació s’han de conservar durant el període 
corresponent al curs acadèmic i els dos cursos acadèmics següents, i, igualment, durant el 
temps necessari per a determinar les possibles responsabilitats fins que hi haja resolució 
ferma.

Les proves d'avaluació s’han de conservar amb les mesures de seguretat apropiades en els 
servidors de la UA (UACloud), incloent-hi els de les empreses que actuen com a encarregades 
del tractament (Google i Microsoft). No s’han d'emmagatzemar els enregistraments en 
qualsevol altre suport o dispositiu propi, sinó a través dels espais virtuals habilitats per les 
universitats, com per exemple, les aules virtuals. 



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 l’avaluació en 

línia i al fet que instal·len en aquests dispositius un determinat programa o aplicació?

• Únicament es pot requerir a l'alumnat que 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.

• Es prohibeix l'ús d'un altre dispositiu (càmera web o mòbil) com a segona càmera 
addicional per a videovigilància.

• Es descarta l'ús de tècniques de reconeixement facial 



Incidències

- El professorat ha d’habilitar un canal de comunicació sincrònic amb l'alumnat perquè es poden donar 
circumstàncies que requerisquen la visualització d'algun dels aspectes de l'examen (xat, debats 
Uacloud).

- Incidències de tipus tècnic: Servei d’Informàtica.
- L'alumne s’ha d'abstenir de realitzar practiques fraudulentes i s’ha de promoure un ús responsable de 

les eines d'avaluació no presencial.



Publicació de les qualificacions

• La publicació de les qualificacions en l'avaluació en línia segueix les mateixes regles que en el procés 
d'avaluació presencial: han de ser publicades en espais virtuals habilitats a aquesta finalitats i que 
només hi puga accedir l'alumnat implicat en el procés d'avaluació, mai en espais oberts als cercadors.

• Forma: dades mínimes necessàries perquè l'alumnat es puga identificar. S’han de publicar 
principalment amb nom i cognoms, juntament amb la qualificació obtinguda. Si dos estudiants 
coincideixen en nom i cognoms es pot utilitzar el DNI ofuscat

• Per a més informació vegeu: Publicació de les qualificacions obtingudes per l'alumnat en proves 
d'avaluació; disponible en: Publicació de les qualificacions obtingudes per l'alumnat en proves 
d'avaluació.

• La publicació s’ha de mantenir accessible durant el període previst en la normativa acadèmica per a 
garantir el coneixement dels interessats i la seua posterior revisió i reclamació

• S'ha d'informar l'alumnat de la finalitat de la publicació i la prohibició expressa de fer-ne ús per a 
finalitats diferents, en particular respecte de les qualificacions d'altres persones.

https://dpd.ua.es/va/documentos/recomanacions/publicacio-qualificacions.pdf
Publicación%20de%20las%20calificaciones%20obtenidas%20por%20el%20alumnado%20en%20pruebas%20de%20evaluación.


Revisió de les proves d’avaluació

La revisió ha de seguir una modalitat en línia; s’ha de sol·licitar mitjançant tutoria a través d'Uacloud. 

El professorat ha d’indicar dia, hora, plataforma o mitjà de connexió virtual per a dur a terme la revisió.

S’han d’utilitzar els mitjans establits per la universitat. Es desaconsella l'ús del correu electrònic per a 
enviar les evidències de l'avaluació per la seua vulnerabilitat en termes de seguretat o esborrat 
accidental, per exemple.

S’han de seguir les regles generals previstes en la normativa d'avaluació dels aprenentatges.



Recomanacions pràctiques en 
l’avaluació en línia. Consells útils

➢ Usar les eines 
virtuals 
institucionals.

➢ Facilitar la  
informació a 
l'alumnat del 
tractament de 
dades que usarem 
en l’avaluació 
(visualitzar i/o 
gravar).

➢ Entorn neutre. 

Ajustar la càmera 
web per a mostrar 
la cara a l’hora de 
la identificació.

➢ Recordatori de la 
prohibició de 
captar, 
descarregar, 
difondre, gravar 
imatges de 
terceres persones 
(propietat 

intel·lectual).
➢ No accés de 

terceres persones 
a l'entorn durant 
la realització de la 
prova.



QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA:

DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
dpd@ua.es
https://dpd.ua.es

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

mailto:dpd@ua.es
https://dpd.ua.es/va/delegada-de-proteccio-de-dades.html

