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CURS 2021-2022 

DECLARACIÓ RESPONSABLE, CARTA DE COMPROMÍS SOBRE LA 

PROTECCIÓ DE DADES, DRETS D’IMATGE I DECLARACIÓ SOBRE 

L’ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER 

TREBALLAR A L’AULA 

 

A. DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 L’alumne/a declara responsablement:    

1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment l’alumne/a: 

 

● no presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 

● no ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que 

siguin o hagin estat positives. 

● no ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat 

positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible 
amb aquesta malaltia. 

 

2. (caldrà seleccionar una de les dues opcions: a o b) 

a. Que no pateix cap de les malalties següents: 

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 
dispositius de suport ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 

● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, 

aquells casos que necessiten tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

b. Que pateix alguna de les malalties següents i que s’ha valorat amb 

el metge/metgessa corresponent la idoneïtat de reprendre 

l’activitat escolar: 

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 

dispositius de suport ventilatori. 
● Malalties cardíaques greus. 

● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, 

aquells casos que necessiten tractaments immunosupressors). 

● Diabetis mal controlada. 
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● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

3. Que s’ha comprovat la temperatura personal abans de sortir de casa per 

anar al centre educatiu i que, en el cas que es tingui febre o presenti algun 
dels símptomes compatibles amb la covid-19, no s’assistirà al centre. 

4. Que portarà la mascareta, cobrint nas i boca, durant tota l’estada al 
centre.  

5. Que es coneix l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de 

qualsevol cas de covid-19 en l’entorn familiar i d’informar de la realització 
de la prova PCR. 

 

 

 

B. CARTA DE COMPROMÍS 

 

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure 

circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals del nostre 

alumnat seran tractades per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-

Drassanes amb la finalitat de desenvolupar accions educatives incloses les 

sessions de docència virtual corresponents a tots els cursos de les llengües 

que ensenyem a l’escola durant el període de docència del curs 2021-2022. 

 

La base legitimadora del tractament de les dades de l’alumnat de l’EOI 

Barcelona-Drassanes és el compliment d’una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de competències públiques (art. 6.1.e RGPD, en 

relació amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals). 

Les dades personals de l’alumnat seran conservades, amb caràcter 

general, mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament, per 

garantir l’exercici i la defensa dels drets derivats del tractament, i durant 

els terminis que vinguin imposats per la legislació específica. Les dades 

personals de l’alumnat de l’EOI Barcelona-Drassanes no seran cedides a 

terceres persones ni a cap altre destinatari excepte en els casos legalment 

previstos, o quan sigui d’obligat compliment. Així mateix, es podran 

presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

i realitzar les consultes que es considerin pertinents al delegat de protecció 

de dades del Departament d’Educació: dpd.educacio@gencat.cat. 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 

Dades Personals, s'informa que les dades facilitades a l’EOI Barcelona -

Drassanes s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és 

mailto:dpd.educacio@gencat.cat
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titular l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes amb la finalitat de 

gestionar la vostra petició. Com a titular de les dades es pot exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei 

mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, 

adreçat a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes, carrer 

Avinguda Drassanes, 08001, Barcelona. 

Podeu exercir el vostre dret d’oposició previst a l’article 21 del RGPD si, 

per motius relacionats amb alguna situació particular, no voleu que la 

vostra identitat sigui reconeguda.  

Per dur a terme la tasca docent, en un context que no permeti la 

presencialitat al centre, es realitzaran sessions virtuals a través de 

plataformes d’aprenentatge (Moodle o similar) i aplicacions informàtiques 

no administrades per l’EOI Barcelona-Drassanes (Zoom, Meet o similar). 

En les videoconferències, el nom i cognoms o l’identificador de la sessió 

seran visibles per a la resta de participants durant el desenvolupament de 

la sessió. Així mateix, la  imatge i la  veu de l’alumnat seran accessibles a 

la resta de participants, però sempre es podrà inhabilitar l’opció d’àudio o 

de vídeo en el dispositiu de l’alumnat. 

L’enllaç per a les sessions serà enviat amb suficient antelació per facilitar 

la connexió dels participants.  

Us informem també que algunes sessions virtuals poden ser enregistrades 

pel professorat amb la finalitat de donar feedback a l’alumnat o amb 

finalitats avaluatives. En tots els casos es demanarà acord explícit als 

participants o, en el cas de menors, a les famílies, per procedir la gravació. 

En la realització de proves avaluatives l’EOI Barcelona-Drassanes es 

reserva l’opció d’arbitrar un sistema d’identificació de l’alumnat. Si 

l’alumnat o la seva família, en el cas dels menors d’edat, s’hi negués, 

perdria el dret a ser avaluat a través d’aquella prova.  

Les gravacions no seran cedides en cap cas a terceres persones ni a cap 

altre destinatari. L’accés a les gravacions ha de quedar restringit als 

estudiants del grup-classe i al professorat corresponent, inclòs, si cal, el 

cap de departament corresponent o un membre de l’equip directiu de 

l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes. 

Els estudiants no poden gravar en cap cas, directament o indirecta, 

parcialment o total, les sessions, ni en cap circumstància publicar-les a 

webs, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que vulneri els drets dels 

altres participants. 
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Segons recull la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, per tal d’evitar intromissions 

il·legítimes en la  intimitat del nostre alumnat  cal deixar fora de la vista aquells 

elements que es vulguin mantenir en la privacitat en la visió o enregistrament de 

domicilis o espais particulars. En aquest sentit és recomanable utilitzar plataformes 

virtuals que facilitin aquesta privacitat visual durant les sessions. 

 

 

C. Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a 

l’aula. 

 

  Declaro  

 
Que estic assabentat/ada que el centre educatiu utilitzarà, per al treball 

acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que 

requereixen usuari i contrasenya (per exemple, MOODLE, GOOGLE 
CLASSROOM i/o eina digital vinculada al llibre de text).  

 
En el cas d’alumnes menors d’edat:  

Que estic assabentat/ada que el/la meu/meva fill/a utilitzarà, per al   
treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius 

mòbils que requereixen usuari i contrasenya (per exemple, MOODLE, 
GOOGLE CLASSROOM i/o eina digital vinculada al llibre de text). 

 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre 

educatiu. El centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels 

continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions 

en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels 

serveis o dels continguts. 

 

 

 

 

D. Ús d’imatge en activitats escolars organitzades pel centre i 

activitats que impliquin desplaçaments fora del centre 

 

Autoritzo 
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Que el centre educatiu publiqui (en cartells, web, blogs i altres publicacions 

editables del centre) activitats escolars lectives i/o complementàries 

organitzades pel centre que puguin contenir fotografies i/o vídeos amb la 

meva imatge. 

En el cas d’alumnes menors d’edat:  

Que el centre educatiu pugui publicar (en cartells, web i/o blogs i altres 

publicacions editables del centre) activitats escolars lectives i/o 

complementàries organitzades pel centre que puguin contenir fotografies 

i/o vídeos amb la imatge de l’alumne/a menor d’edat. 

Que l’alumne/a pugui desplaçar-se pels seus propis mitjans i participar en 

les activitats programades fora del centre, així com les realitzades en el 

mateix centre, en l’horari consignat malgrat que no coincideixi exactament 

amb l’horari de classe. 

Que els responsables de l’activitat puguin prendre les mesures que 

considerin adients en qualsevol situació de necessitat. 

Que l’alumne/a entri i/o surti del centre quan la durada de les proves 

d’examen i/o activitat no coincideixi amb l’horari de classe habitual o que 

es produeixi qualsevol incidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 Mesures de ciberseguretat 
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Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 

Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació Responsable del tractament: La 

direcció del centre educatiu. 

Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid amb l’acció 
educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada i gestionar l'acció educativa. 

Legitimació: Missió d’interès públic.  

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament 
de les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en 
el web del Departament d'Educació. 

Informació addicional sobre aquest tractament: https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-
departament 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

