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FAQS

QUINES DADES PERSONALS DELS ALUMNES I DELS PARES ES TRAC-
TEN A LES ESCOLES?

Les que els identifiquen, directament o indirectament, és a dir: nom, cognoms, 
adreça, telèfon, correu electrònic dels alumnes, pares d’alumnes, mestres, per-
sonal dels centres, etc.; però també el DNI, la veu, una imatge, el número de 
compte corrent, la professió dels pares o el contingut i el resultat dels treballs 
i proves dels alumnes.

Els tractaments de dades poden ser molt diversos. Poden abastar des dels 
expedients acadèmics dels alumnes fins a les dades del personal docent i 
del personal administratiu, així com les de gestió econòmica, serveis mèdics, 
videovigilància, activitats extraescolars, etc.
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COM TRACTEM LES CATEGORIES ESPECIALS DE DADES (DIETES ALI-
MENTÀRIES, SANCIONS DISCIPLINÀRIES, RELIGIÓ, EMPREMTES DI-
GITALS, TESTS PSICOTÈCNICS...

A les escoles, habitualment es tracten dades relatives a: necessitats educa-
tives especials; dades de salut dels alumnes, com minusvalidesa, al·lèrgies i 
intoleràncies; dades psicopedagògiques; dades de lesions, malalties, disca-
pacitats psíquiques, altes capacitats i trastorns que afecten l’aprenentatge; i 
dades biomètriques, com empremtes dactilars, etc. 

I. EL SEGUIMENT D´UNA DIETA ESPECÍFICA ES POT CONSIDERAR UNA DADA 
RELATIVA A LA SALUT O A LES CREENCES D´UNA PERSONA?

Sí, quan la dieta es pot associar a una malaltia específica o a la religió 
d’una persona. En ambdós casos, ens trobaríem davant de categories 
especials de dades. 

II. L´ELECCIÓ DE L´ASSIGNATURA DE RELIGIÓ PER PART D´UN ALUMNE ES 
POT CONSIDERAR COM UNA DADA PERSONAL RELATIVA A LA RELIGIÓ O A 
LES CREENCES?

No. Aquesta dada, considerada aïlladament, no té la consideració de 
dada de categoria especial.

III. LES DADES SOBRE SANCIONS DISCIPLINÀRIES A ALUMNES ES CONSIDE-
REN DADES DE CATEGORIES ESPECIALS?

No. L’RGPD es refereix només a sancions penals. No obstant això, i atesa  
la incidència que la divulgació d’informació associada a les sancions 
disciplinàries pot tenir en el desenvolupament dels menors, i que aquest 
es considera un col·lectiu vulnerable, es recomana mantenir una diligèn-
cia especial en el tractament d’aquesta informació.
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IV.  PER FER PROVES PSICOTÈCNIQUES A UN ALUMNE, CAL EL SEU CON-
SENTIMENT?

No. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), exclou la ne-
cessitat del consentiment per tractar les dades necessàries per exercir 
les funcions docent i orientadora.  

V. CAL EL CONSENTIMENT PER TRACTAR DADES DELS ALUMNES AMB NE-
CESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS?

No. La LOE habilita l’ús de les dades dels alumnes i familiars per do-
nar-los l’atenció que necessiten, sempre que s’utilitzin únicament i exclu-
sivament amb una finalitat docent i orientadora.

VI. PER COMUNICAR DADES D´UN ALUMNE A UN CENTRE HOSPITALARI, SI 
NECESSITA ATENCIÓ MÈDICA URGENT, CAL EL SEU CONSENTIMENT O el 
DELS SEUS PARES?

No. Excepcionalment, les categories especials de dades es poden trac-
tar sense consentiment, quan sigui necessari per salvaguardar l’interès 
vital de la persona afectada o d’una altra persona, si està físicament o 
jurídicament incapacitada per donar el seu consentiment. 

VII. ES PODEN UTILITZAR DADES BIOMÈTRIQUES DELS ALUMNES (P. EX. 
EMPREMTES DACTILARS) PER FER-NE EL CONTROL HORARI?  

No. El centre pot utilitzar altres mecanismes menys invasius de l’esfera 
personal del menor, com ara que els professors facin el control.
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VIII. EL CENTRE EDUCATIU POT COMUNICAR ALS PARES O TUTORS LES 
DADES PSICOPEDAGÒGIQUES QUE CONSTEN A L´EXPEDIENT DEL SEU FILL?

La comunicació als pares de les dades acadèmiques i psicopedagò-
giques que guarden relació amb la formació de fills menors d’edat no 
emancipats està emparada per la normativa de protecció de dades, 
d’acord amb l’article 222-37 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

   

SERVEIS DE LES ESCOLES: MENJADOR, TRANSPORT ESCOLAR, PLA-
TAFORMES EDUCATIVES, SERVEIS DE NETEJA, DESTRUCCIÓ DE PA-
PER, MONITORS...

I. UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVEIS D´AVALUACIÓ PSICOLÒGICA PER EN-
CÀRREC D’UN CENTRE EDUCATIU ÉS LA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
ON S´INTRODUEIXEN LES DADES DELS ALUMNES AVALUATS, O NOMÉS N´ÉS 
L´ENCARREGADA DEL TRACTAMENT?

Si s’estableix l’acord o contracte d’encàrrec del tractament previst a l’ar-
ticle 28 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), té la con-
sideració d’encarregada del tractament. Si no, n’és responsable.

II. QUI ÉS EL RESPONSABLE DELS TRACTAMENTS QUE CONTENEN LES DADES 
PERSONALS QUE S´INTEGREN EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓ ACADÈMICA 
CONTRACTADA PEL CENTRE EDUCATIU?

El centre educatiu és el responsable d’aquests tractaments i l’empresa 
amb què s’ha contractat la plataforma és l’encarregada del tractament. 
Cal regular-ho mitjançant l’acord d’encàrrec, en els termes que estableix 
l’article 28 RGPD.
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III. L´EMPRESA CONTRACTADA PER GESTIONAR EL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR ÉS ENCARREGADA DEL TRACTAMENT?

Sí, si l’empresa ha d’accedir a dades personals dels alumnes, per exem-
ple per identificar els que han de seguir una dieta especial, i el respon-
sable del tractament i l’empresa han signat un acord amb les previsions 
establertes a l’article 28 RGPD.

Ara bé, si no cal que l’empresa tracti dades personals, per exemple per-
què els monitors o un altre personal de l’escola són els que verifiquen 
que els alumnes estiguin inscrits al servei i, si escau, els reparteixen els 
menús especials, l’empresa no té la consideració d’encarregat del trac-
tament.

IV. SI S´HA ESTABLERT L´ACORD D´ENCÀRREC DEL TRACTAMENT, A QUINES 
DADES POT ACCEDIR EL PERSONAL ENCARREGAT DEL SERVEI?
 
El personal de l’empresa encarregada del tractament pot accedir a les 
dades que estableixi l’acord d’encàrrec, que no poden ser més de les 
estrictament necessàries per prestar el servei.

V. L´EMPRESA CONTRACTADA PER PRESTAR EL SERVEI DE TRANSPORT ES-
COLAR TAMBÉ ÉS UN ENCARREGAT DEL TRACTAMENT? 

Si el centre li facilita informació sobre la identificació dels alumnes usua-
ris del servei, torns, parades que utilitzaran, etc., l’empresa que presta 
el servei de transport té la consideració d’encarregat del tractament, si 
s’estableix l’acord d’encàrrec a què es refereix l’article 28 RGPD. 
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VI. L´EMPRESA ENCARREGADA DE LA NETEJA DE L´ESCOLA HA DE SIGNAR 
UN CONTRACTE D´ENCÀRREC DEL TRACTAMENT?

En les prestacions de serveis fetes per tercers que no han de comportar 
un accés a dades de caràcter personal, com ara els contractes de neteja 
o els de manteniment general, no hi ha un encàrrec del tractament.

En aquests casos, el contracte ha d’incloure expressament la prohibició 
d’accedir a dades personals i l’obligació de guardar secret respecte de 
les dades a què accidentalment es tingui accés.

A més, convé donar informació al personal que intervé en la prestació de 
serveis sobre els riscos que pot generar la seva activitat per al sistema 
d’informació. També sobre altres aspectes, com ara el sistema de con-
trol dels accessos físics, el procés d’eliminació de documents i suports o 
les condicions de ventilació i refrigeració necessàries perquè els equips 
funcionin correctament.

Per altra banda, és recomanable incloure al contracte de prestació de 
serveis l’obligació de l’entitat adjudicatària d’informar el responsable del 
tractament, de forma immediata, de qualsevol incidència que es pro-
dueixi durant la prestació del servei que pugui afectar la integritat o la 
confidencialitat de les dades de caràcter personal.

VII. ELS MONITORS QUE ES CONTRACTEN PER FER LES ACTIVITATS EX-
TRAESCOLARS TENEN LA CONDICIÓ D´ENCARREGATS DEL TRACTAMENT? 

En principi, si el monitor té una relació laboral amb l’escola no té la con-
dició d’encarregat del tractament, sinó que forma part del mateix centre, 
com la resta de treballadors. 
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VIII. CADA CURS ES LLIURA A L´EMPRESA QUE PRESTA EL SERVEI DE PIS-
CINA UN LLISTAT ACTUALITZAT DELS ALUMNES QUE FAN ÚS D´AQUEST 
SERVEI. CAL SIGNAR UN CONTRACTE O ACORD D´ENCÀRREC CADA ANY?

Només cal signar un acord o contracte en el moment que s’encarrega la 
prestació del servei. Ara bé, si les condicions de l’encàrrec varien subs-
tancialment, caldria modificar el contracte.

IX. SI L´ESCOLA CONTRACTA UNA EMPRESA PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA I 
DESTRUCCIÓ DE PAPER, CAL INCLOURE AL CONTRACTE ALGUNA PREVISIÓ ESPE-
CÍFICA DES DEL PUNT DE VISTA DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES? 

L’escola ha de signar l’acord o contracte d’encarregat del tractament amb 
aquesta empresa, ja que per exercir les funcions encomanades tracta la 
informació personal que pot contenir la documentació.  

X. SI L´ESCOLA UTILITZA SERVEIS DE CLOUD STORAGE, CAL UN ACORD D´EN-
CARREGAT DEL TRACTAMENT??

Sí, sempre que els documents emmagatzemats pel centre educatiu con-
tinguin dades de caràcter personal. La utilització de serveis d’emmagat-
zematge de la informació en el núvol implica que l’empresa proveïdora 
tracta dades personals de les bases de dades o dels sistemes dels quals 
és responsable l’escola. Aquest tractament es considera un accés a da-
des personals per compte de tercers i, per tant, cal l’acord d’encarregat 
del tractament.
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XI. L´EMPRESA CONTRACTADA PER GESTIONAR UNA PLATAFORMA ACADÈ-
MICA DE CONTINGUTS DIGITALS I DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES ÉS 
UN ENCARREGAT DEL TRACTAMENT? 
 
Sí, en la mesura que, per prestar els serveis oferts, l’empresa tracta da-
des personals de les quals és responsable el centre. Cal establir l’acord 
d’encàrrec a què es refereix l’article 28 RGPD. Altrament, si l’empresa ac-
cedeix a aquesta informació ha de comptar amb una altra base jurídica 
que legitimi el tractament.

XII. LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS OFERTS PER EMPRESES QUE OPEREN EN 
EL NÚVOL COMPORTA QUE EL CENTRE EDUCATIU FACI UNA TRANSFERÈNCIA 
INTERNACIONAL DE DADES PERSONALS?

Sí, en la mesura que els servidors en què s’emmagatzemen les dades 
personals de què és responsable el centre educatiu es trobin ubicats 
fora del territori de l’Espai Econòmic Europeu. En aquest cas, cal complir 
amb el règim de transferències internacionals regulat a l’RGPD i a l’LOP-
DGDD, que es pot trobar a la pàgina web de l’APDCAT:

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/preguntes-frequents/trans-
ferencies_internacionals/ 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/preguntes-frequents/transferencies_internacionals/ 
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/preguntes-frequents/transferencies_internacionals/ 
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ACTIVITATS HABITUALS DE L´ESCOLA

I. LA INFORMACIÓ SOBRE ELS ALUMNES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE HA 
D´ESTAR DISPONIBLE PER A TOTS ELS MESTRES I PERSONAL DEL CENTRE, 
EN CARPETES D´ÚS COMPARTIT?

Els mestres estan legitimats per accedir als expedients acadèmics dels 
seus alumnes, amb finalitats acadèmiques. Ara bé, aquest accés no pot 
ser indiscriminat, és a dir, no pot ser obert a tot el professorat del centre. 
Cada professor ha de tenir accés només a les dades dels alumnes res-
pecte dels quals ha d’intervenir i no està justificat l’accés a les dades de 
la resta d’alumnes.

II. EL CENTRE POT FACILITAR LES DADES DEL SEU PERSONAL A UNA ENTITAT 
FINANCERA, AMB LA FINALITAT DE FER EL PAGAMENT DE LA NÒMINA?

Sí, atès que la comunicació de dades és necessària per desenvolupar la 
relació laboral.

III. ES PODEN PENJAR LES LLISTES DELS ALUMNES A LES PORTES DE LES 
CLASSES DURANT TOT EL CURS?

Hi ha la possibilitat de penjar-hi les llistes els primers dies de curs, amb 
la finalitat que alumnes i pares puguin localitzar quina és la seva classe. 
Si a partir d’aleshores han de continuar exposades, és recomanable que 
estiguin penjades només a l’interior de les aules.

IV. A BANDA DELS PARES, LA RESTA DE FAMILIARS PODEN ACCEDIR A LES 
DADES DEL MENOR?

No. En principi, la resta de familiars només hi poden accedir si tenen la 
condició de representant legal del menor.
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V. L´ESCOLA POT FACILITAR DADES PERSONALS A ALGÚ QUE HO SOL.LICITA 
PER TELÈFON?

La comunicació de dades per telèfon no permet, en principi, comprovar 
la identitat de qui ho sol·licita, si no s’estableix un sistema adequat. Per 
això, en els casos en què sigui necessari facilitar-les, cal emprar algun 
sistema que permeti acreditar la identitat, com ara que l’interlocutor hagi 
de facilitar alguna informació que només puguin conèixer les parts im-
plicades.  

VI. L´ESCOLA POT FACILITAR A UN MUSEU LES DADES DELS ALUMNES QUE 
PARTICIPEN EN UNA VISITA?

En principi convé evitar facilitar les dades sobre els alumnes, llevat que 
resultin estrictament necessàries per fer la visita. En aquest cas, es pot 
utilitzar el formulari on es demana autorització als pares o tutors per par-
ticipar en la sortida per demanar, també, el consentiment per comunicar 
les dades dels alumnes al museu.

VII. POT UN CENTRE ESCOLAR COMUNICAR DADES DELS ALUMNES A L´EMPRESA 

ASSEGURADORA AMB QUI TÉ CONTRACTADA L´ASSEGURANÇA ESCOLAR?

Sí. Si l’escola té contractada una assegurança col·lectiva d’aquest ti-
pus, la incorporació de l’alumne a l’escola comporta que passi a tenir la 
condició d’assegurat. Això, sens perjudici que l’escola ha d’informar els 
alumnes o els seus representants sobre aquesta comunicació.

VIII. L´ESCOLA POT RECOLLIR, SENSE CONSENTIMENT, QUALSEVOL TIPUS 
D´INFORMACIÓ SOBRE ELS ALUMNES?

L’escola només pot recollir i tractar les dades que siguin adequades, per-
tinents i necessàries per a la finalitat educativa i d’orientació per a la qual 
es recullen.
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IX. ELS MATERIALS ELABORATS PELS ALUMNES (DIBUIXOS, ESCRITS, ETC.) 
QUE ELS ALUMNES ELABOREN EN EL MARC DE L´ACTIVITAT DOCENT DE 
L´ESCOLA SÓN DADES PERSONALS?

Sí, en la mesura que permeten avaluar l’activitat acadèmica o d’aprenen-
tatge de l’alumne, i fins i tot, determinats aspectes de la seva personali-
tat i/o de comportament. 

X. EL CENTRE EDUCATIU POT TRACTAR AQUEST TIPUS DE DADES? (DIBUI-
XOS, ESCRITS, ETC. QUE ELS ALUMNES ELABOREN EN EL MARC DE L´ACTI-
VITAT DOCENT DE L’ESCOLA)

Sí, perquè la LOE habilita el tractament de dades personals necessàries 
sempre que s’utilitzin únicament i exclusivament per assolir la finalitat 
docent i orientadora. 

XI. UNA ESCOLA POT UTILITZAR L´ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC DELS 
PARES PER ENVIAR INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OR-
GANITZADES PEL CENTRE O PER L´AMPA? 

Sí, perquè es tracta d’una finalitat compatible amb la del tractament de 
les dades dels d’alumnes.

XII. POT EL PERSONAL DOCENT D´UN CENTRE EDUCATIU EXIGIR A UN ME-
NOR DE 14 ANYS LA CLAU D´ACCÉS AL SEU COMPTE D´UNA XARXA SOCIAL 
I CONSULTAR-NE EL CONTINGUT, SENSE EL CONSENTIMENT DELS SEUS 
PARES O TUTORS?

No. L’accés i la consulta del contingut del compte d’una xarxa social d’un 
alumne menor de 14 anys en principi no forma part de l’acció educativa 
o orientadora del centre, llevat que es tracti d’un compte facilitat pel ma-
teix centre amb finalitats acadèmiques. Si la gravetat de les circumstàn-
cies ho requereix, cal comptar amb el consentiment dels pares o tutor.
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XIII. CAL EL CONSENTIMENT PER CREAR ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC 
per als MENORS D´EDAT, EN EL MARC D´UN PROGRAMA QUE PROMOU 
L´ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES? 

Sí, si aquest compte es pot utilitzar per a finalitats que vagin més enllà 
de l’activitat acadèmica. En aquest cas, cal el consentiment del titular de 
les dades, o dels seus pares o tutors si és menor de 14 anys, per tractar 
les dades dels alumnes associades a la creació d’un compte de correu 
electrònic, sens perjudici de les condicions d’ús establertes pel proveï-
dor del servei.

Ara bé, si es tracta d’un compte de correu atorgat pel mateix centre, en el 
marc de la seva activitat docent i amb un ús limitat a aquesta finalitat, el 
consentiment no és necessari.

XIV. ES POT UTILITZAR L´ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC DEL PERSONAL 
DOCENT PER ENVIAR INFORMACIÓ SOBRE CONVOCATÒRIES DE FORMACIÓ 
DEL PROFESSORAT?

Sí. Els tractaments que tenen per finalitat la gestió de personal inclouen 
també, com a finalitat, la formació del personal.

XV. ELS MESTRES EN PRÀCTIQUES PODEN UTILITZAR DADES PERSONALS 
QUE OBTENEN EN LA SEVA TASCA DE PRÀCTIQUES PER FER TREBALLS PER 
A LA UNIVERSITAT?
 
No. Necessiten el consentiment dels titulars de les dades o dels seus 
representants. Si no el tenen, les poden utilitzar si estan anonimitzades i 
no permeten la identificació de les persones titulars de les dades.

XVI. ES PODEN EMPRAR LES DADES DELS ALUMNES PER FER UN ESTUDI 
SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR?
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Sí, sempre que l’estudi es faci amb dades anonimitzades.

XVII. QUAN L´ALUMNE FINALITZA ELS SEUS ESTUDIS, PER EXEMPLE PER-
QUÈ L´ESCOLA NOMÉS OFEREIX EL CICLE D´ESTUDIS DE PRIMÀRIA O SE-
CUNDÀRIA, POT l’escola FACILITAR LES DADES DELS ALUMNES A ALTRES 
CENTRES PERQUÈ ELS PUGUIN ENVIAR PUBLICITAT?

No, perquè es tracta d’un tractament diferent i, per tant, cal buscar una 
nova base jurídica, com el consentiment.

XVIII. L´ESCOLA POT FACILITAR LES DADES DELS PARES A UNA REVISTA IN-
FANTIL, PER OFERIR-LOS SUBSCRIPCIONS EN CONDICIONS AVANTATJOSES?

No. Es tracta d’una finalitat incompatible amb aquella per a la qual es 
van recollir les dades i, per tant, cal comptar amb el consentiment dels 
pares o tutors.

XIX. CAL QUE ELS PARES COMUNIQUIN AL CENTRE EDUCATIU ELS CANVIS 
QUE AFECTEN L´EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL DE MENORS ESCO-
LARITZATS? 

Sí. No disposar d’aquesta informació actualitzada pot afectar la gestió 
adequada del centre i de la informació personal de l’alumne.

XX. QUAN SIGUI NECESSARI EL CONSENTIMENT PER TRACTAR LES DADES, 
EL CENTRE EDUCATIU HA DE COMPTAR SEMPRE AMB L´AUTORITZACIÓ DELS 
DOS PROGENITORS?

El tractament de les dades d’un menor de 14 anys el pot autoritzar qual-
sevol dels progenitors, sempre que en tingui la potestat parental. Si el fill 
té més de 14 anys, el seu consentiment és suficient per tractar les seves 
dades, llevat que una llei exigeixi l’assistència dels pares o tutors.
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XXI.  L´ESCOLA NECESSITA EL CONSENTIMENT DELS SEUS TREBALLADORS 
PER TRACTAR LES SEVES DADES?

No. El centre està legitimat per recollir i tractar les dades dels seus treba-
lladors necessàries i adequades per complir la relació laboral, adminis-
trativa o funcionarial que s’estableix amb aquests treballadors.

XXII.  L´ESCOLA POT IMPLANTAR UN SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA AMB 
LA FINALITAT DE PRESERVAR LA SEGURETAT DE LES PERSONES I BÉNS I DE 
LES INSTAL.LACIONS DEL MATEIX CENTRE?

Sí, però aquest tractament de dades ha de complir amb el que disposa la 
normativa de protecció de dades. Entre d’altres, cal informar de l’existèn-
cia de la gravació, abans que comenci la captació d’imatges, mitjançant 
cartells informatius, i s’ha de facilitar informació addicional que ha d’es-
tar a disposició dels ciutadans. 

INFORMACIÓ ACADÈMICA

I. ES PODEN DIFONDRE A LA INTRANET LES QUALIFICACIONS DELS ALUMNES?

Les qualificacions es poden difondre a través de la intranet, sempre que 
es garanteixi que només hi tenen accés els pares de l’alumne de què es 
tracti.

II.  I ALS TAULELLS D´ANUNCIS DE L´ESCOLA?

No. En aquest cas, no és possible sense una base jurídica que ho habiliti, 
perquè a aquests taulells hi pot accedir qualsevol persona de la comuni-
tat educativa.
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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ D´ALUMNES

I.  ES PODEN PENJAR LES LLISTES DELS ALUMNES ADMESOS EN EL PRO-
CÉS DE PREINSCRIPCIÓ AL TAULER D´ANUNCIS DE L´ESCOLA? QUINES DADES 
HI PODEN FIGURAR?

En tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva, l’article 45 
de la Llei 39/2015 en regula la publicació i disposa que el mitjà de comu-
nicació on s’han de fer les successives publicacions s’ha d’establir a la 
convocatòria del procediment.

D’acord amb el que estableixi la convocatòria, hi podria constar el nom i 
cognoms dels alumnes sol·licitants i dels admesos al centre, així com la 
puntuació baremada que han obtingut. 

II. ELS PARES D´UN NEN QUE NO HA RESULTAT ADMÈS EN EL PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ EN UN CENTRE PODEN ACCEDIR A LA INFORMACIÓ AL.LE-
GADA PELS ADMESOS? 

El ciutadà que ha participat en un procediment selectiu concurrencial, 
en aquest cas per mitjà de la preinscripció del seu fill en un centre es-
colar, té la consideració de persona interessada en aquell procediment 
administratiu i, com a tal, pot tenir accés a les dades de les persones 
admeses.

Si l’accés té per objectiu conèixer el domicili que han fet constar altres 
candidats, per comprovar si hi ha hagut frau en la puntuació obtinguda 
per l’empadronament, l’accés és necessari perquè el ciutadà pugui exer-
cir el seu dret de defensa.

Les dades contingudes en els expedients de preinscripcions escolars, 
relatives a nom, cognoms i empadronament dels alumnes que han ac-
cedit a un centre escolar, no es poden considerar dades íntimes, si bé el 
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mateix expedient pot contenir dades relatives a la intimitat de les perso-
nes, com ara circumstàncies personals o familiars. En aquest cas, l’òr-
gan responsable d’aquestes dades pot atorgar l’accés a la dada relativa 
al domicili, sense necessitat de donar a conèixer les altres dades que 
conformen l’expedient administratiu i que poden ser considerades da-
des íntimes.

III. EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ POT SOL.LICITAR INFORMACIÓ A UN 
AJUNTAMENT SOBRE LA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL DE PERSONES 
QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ, ALS EFECTES DE 
CONTRASTAR LA VERACITAT DE LES DADES APORTADES?

Sí. L’article 50.4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix 
que l’Administració educativa pot reclamar la col·laboració d’altres ad-
ministracions per contrastar la veracitat de les dades aportades en els 
processos d’admissió.

IV. QUINES SÓN LES DADES NECESSÀRIES, ADEQUADES I PERTINENTS QUE 
CAL TRACTAR EN UN PROCEDIMENT D´ADMISSIÓ D´ALUMNES?

A banda de les dades identificatives, especialment el domicili, cal tractar 
només les dades necessàries per determinar si es compleixen els requi-
sits per adjudicar la plaça i fer la baremació de les sol·licituds segons la 
normativa.
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ACTIVITATS EXTRAACADÈMIQUES I ACTIVITATS PARTICIPATIVES 
AMB LES FAMÍLIES

I. L´ESCOLA POT FACILITAR A UNS PARES LES DATES DE NAIXEMENT DE 
TOTS ELS NENS DE LA SEVA CLASSE, PER ORGANITZAR ELS ANIVERSARIS?

No. Cal el consentiment dels pares o tutors. 

II. L´ESCOLA POT FACILITAR ALS PARES LES DADES DE CONTACTE DE LA 
RESTA DELS PARES DE LA CLASSE, PER PODER-S’HI COMUNICAR PER OR-
GANITZAR ACTIVITATS EXTRAACADÈMIQUES O ALTRES INICIATIVES DE 
PARTICIPACIÓ A LA VIDA ESCOLAR?

No. Cal una base jurídica que ho habiliti.

III. UNA ESCOLA POT FACILITAR A L´AMPA UN LLISTAT DE LES ADRECES 
ELECTRÒNIQUES DELS PARES DELS ALUMNES, PER ORGANITZAR ACTIVI-
TATS EXTRAESCOLARS?

No. No hi ha cap norma legal que habiliti aquesta comunicació i, per tant, 
cal el consentiment dels pares perquè l’escola pugui cedir-ne les dades.

IV. EL CENTRE EDUCATIU POT CEDIR EL NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL DELS 
PARES DELS ALUMNES D´UNA CLASSE AL PARE/MARE DELEGAT/ADA DE 
LA CLASSE AMB LA FINALITAT QUE AQUEST/A PUGUI CREAR UN GRUP DE 
WHATSAPP AMB TOTS ELS PARES D´ALUMNES DE LA CLASSE PER INFOR-
MAR-LOS SOBRE LES REUNIONS MANTINGUDES AMB L´ESCOLA?

No, llevat que tingui el consentiment de les persones afectades (pares/
mares titulars de cadascun dels números de telèfon mòbil).
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EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DE L’AFA/AMPA

I. l’AFA/AMPA HA D´INSCRIURE ELS SEUS FITXERS DAVANT L´AUTORITAT?

No. L’RGPD ha suprimit l’obligació de notificar els fitxers a l’autoritat de 
control en matèria de protecció de dades per registrar-los. Per contra, es 
preveuen noves obligacions, com ara la de dur a terme un registre d’ac-
tivitats de tractament (RAT). L’APDCAT ha desenvolupat una aplicació 
senzilla per mantenir el RAT:
https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_
dinteres/Aplicacio-per-gestionar-el-registre-de-les-activitats-de-tractament

II. ÉS OBLIGATORI QUE L´AFA/AMPA DISPOSI D´UN DELEGAT DE PROTECCIÓ 
DE DADES?

En principi, no cal (tret dels casos de l’art. 37.1 de l’RGPD), però res no 
impedeix a l’AFA/AMPA de designar-ne un de manera voluntària.

III. CAL QUE L´AFA/AMPA FACI UNA AVALUACIÓ D´IMPACTE (AIPD)?

En principi, no cal efectuar cap AIPD si els tractaments que fa no supo-
sen un risc alt per als drets i llibertats de les persones físiques, especial-
ment quan s’utilitzen noves tecnologies

 IV. I UNA AVALUACIÓ DE RISCOS?

Sí, per determinar les mesures de seguretat que cal implementar. 

V. L´AFA/AMPA POT ENCARREGAR A UN TERCER (ENTITAT/EMPRESA) 
L´ORGANITZACIÓ D´ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, LA GESTIÓ DEL SEU WEB 
O L´ACTIVITAT ADMINISTRATIVA?

Sí, però si la prestació d’aquest servei comporta el tractament de dades 
personals, l’AFA/AMPA ha de signar el contracte d’encàrrec correspo-
nent, regulat a l’article 28 de l’RGPD i l’article 33 de la LOPDGDD.

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_dinteres/Aplicacio-per-gestionar-el-
https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_dinteres/Aplicacio-per-gestionar-el-
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COMUNICACIÓ DE DADES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

I. POT UN CENTRE ESCOLAR COMUNICAR DADES DE SALUT DELS ALUMNES 
A UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PER FER UN ESTUDI ESTADÍSTIC?

Si un centre educatiu disposa de dades de salut dels seus alumnes i 
una administració pública les requereix per fer un estudi estadístic, el 
centre escolar pot comunicar aquestes dades prèvia anonimització, és 
a dir, evitant la comunicació de les dades que permeten identificar les 
persones afectades, o bé complint amb els requisits de l’article 9.2.j) de 
l’RGPD. 

II. ES PODEN COMUNICAR AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS 
I FAMÍLIES LES SITUACIONS DE RISC O DESEMPARAMENT DE MENORS QUE 
ES DETECTEN A L´ESCOLA?

Sí. L’article 100 de la Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, estableix que els ciutadans que 
tenen coneixement de la situació de risc o desemparament en què es 
troba un infant o adolescent tenen el deure de comunicar-ho als serveis 
socials bàsics, especialitzats o al departament competent en matèria de 
protecció dels infants i els adolescents, al més aviat possible.  Aquest 
mateix article preveu que s’ha de garantir la confidencialitat de la identi-
tat de la persona que fa la comunicació.

III. L´ESCOLA HA D´ATENDRE ELS REQUERIMENTS D´INFORMACIÓ SOBRE ELS 
ALUMNES QUE FACI LA POLICIA?

El centre educatiu, com a responsable del tractament de les dades dels 
alumnes, ha d’atendre la petició d’informació de la policia, sempre que 
es faci de forma concreta i específica per prevenir un perill real per a la 
seguretat pública, o per a la repressió d’infraccions penals.



21

Si es demana informació de categories especials de dades, només 
s’ha de facilitar si es requereix en el marc d’una investigació concreta i 
aquesta informació és absolutament necessària per assolir la finalitat 
esmentada.

IV. L’ESCOLA HA DE FACILITAR LES DADES DELS ALUMNES AL PERSONAL 
DEL CATSALUT QUE ES DESPLAÇA A L´ESCOLA PER VACUNAR ELS ALUM-
NES?

Llevat que es tracti d’una vacunació obligatòria, cal comptar amb el 
consentiment dels pares o tutors. 

V. EN AQUEST CAS, COM HAN DE PRESTAR EL CONSENTIMENT ELS PA-
RES? N´HI HA PROU QUE L´ALUMNE PORTI EL LLIBRE DE VACUNACIONS A 
L´ESCOLA?

No, en tractar-se de dades de salut, cal que el consentiment sigui ex-
plícit.

VI. POT UN AJUNTAMENT CEDIR DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D´HABI-
TANTS A L´ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA, PERQUÈ PUGUI RECORDAR ALS 
PARES DE NENS MENORS DUNA DETERMINADA EDAT ELS PERÍODES DE 
preinscripció escolar?

Sí. L’article 16.3 de la LRBRL habilita la cessió de les dades del padró a 
altres administracions públiques si la dada relativa al domicili o la resi-
dència resulta rellevant.
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VII. POT UNA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVEI MUNICIPAL DE DANSA 
COMUNICAR LES DADES RECOLLIDES DELS ALUMNES A L´AJUNTAMENT 
TITULAR DEL SERVEI? 

Sí, si les persones de qui es recullen les dades van ser degudament in-
formades sobre la titularitat municipal del servei en el moment de reco-
llir-les, en la mesura que es tracta d’informació que s’ha de comunicar 
a l’entitat municipal per a l’exercici de les funcions de control sobre el 
servei que té atribuïdes.

CONSERVACIÓ DE LES DADES DELS ALUMNES

I. PER DETERMINAR EL PERÍODE DE CONSERVACIÓ DELS DOCUMENTS A 
LES ESCOLES, CAL TENIR EN COMPTE LES PREVISIONS SOBRE AVALUACIÓ 
DOCUMENTAL CONTINGUDA EN LA NORMATIVA D´ARXIUS?

Sí, la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Documents ha apro-
vat diverses taules d’avaluació documental en l’àmbit d’ensenyament.

II. S´HAN DE SUPRIMIR LES DADES D´UN ALUMNE, QUAN DEIXA D´ESTUDIAR 
EN UN CENTRE EDUCATIU?

Està justificat conservar de forma permanent les dades relatives a l’ex-
pedient acadèmic. Pel que fa a la resta d’informació, quan el centre no la 
necessiti s’ha de bloquejar i, superats els terminis de prescripció d’even-
tuals responsabilitats, s’ha de suprimir.
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III. CAL CONSERVAR LES DADES DE LES PERSONES QUE HAN FET LA PRE-
INSCRIPCIÓ EN UNA ESCOLA I QUE NO HAN ESTAT ADMESES?

La taula d’avaluació documental amb Codi 133 (DOGC 2279) estableix 
que es poden destruir al cap de cinc anys.  

IV. CAL CONSERVAR LES DADES DE L´ALUMNE RECOLLIDES EN EL TRÀMIT 
DE PETICIÓ D´UNA BECA?

La taula d’avaluació documental amb Codi 93 (DOGC 2117) estableix 
que es poden destruir al cap de tres anys, llevat que s’hagi interposat 
un recurs. En aquest cas, s’han de conservar fins que la resolució sigui 
ferma.

V. EL SERVEI MÈDIC DEL CENTRE EDUCATIU POT CONSERVAR LES DADES DE 
SALUT DEL MENOR RECOLLIDES PELS SERVEIS SANITARIS DEL CENTRE, UN 
COP HA FINALITZAT EL SEU PERÍODE D´ESCOLARITZACIÓ AL CENTRE?

No. El centre ja no ha de seguir tractant aquestes dades. Per tant, cal 
posar aquesta informació a disposició dels pares o tutors de l’alumne 
o, si escau, del mateix alumne. Si no la recuperen, la informació s’ha de 
suprimir. 

QUAN CAL INFORMAR?

I. QUAN EL CONSENTIMENT NO ÉS NECESSARI, CAL INFORMAR IGUALMENT?

Sí. El deure d’informació s’ha de complir en tots els casos, llevat d’alguna 
de les excepcions previstes a l’RGPD.
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II. CAL INCLOURE LA CLÀUSULA INFORMATIVA EN TOTS ELS CORREUS ELECTRÒ-

NICS QUE ENVIA L´ESCOLA ALS ALUMNES O ALS SEUS PARES O TUTORS?

No. No és obligatori, si ja els va informar en el moment de recollir les da-
des. Però sí que pot ser recomanable incloure-la en els correus en què se 
sol·licita l’actualització o complementació de les dades, així com tenir-la 
a disposició dels interessats a través del web. Així, les persones que es 
relacionen amb el centre educatiu saben el tractament que se’n fa, qui 
n’és el responsable i com poden exercir els seus drets.

III. SI UN CENTRE EDUCATIU CONCERTAT CONTRACTA UNA EMPRESA PER 
FER ESTUDIS PSICOPEDAGÒGICS, QUI HA DE COMPLIR AMB EL DEURE D´IN-
FORMACIÓ?

L’obligació d’informar les persones afectades correspon al responsable 
del tractament, llevat que en el contracte consti la instrucció que sigui 
l’encarregat qui el faci efectiu.

IV. CAL INFORMAR ELS PARES D´UN MENOR, SI ES COMUNIQUEN ALS SER-
VEIS SOCIALS DADES RELATIVES A UNA SITUACIÓ DE RISC? 
 
No. La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, preveu l’obligació de fer aquesta comunicació 
(art. 100) i, per tant, no cal que el centre n’informi els pares del menor.
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PUBLICACIÓ O DIFUSIÓ D´IMATGES DELS ALUMNES A INTERNET 

I.  ES PODEN PUBLICAR O DIFONDRE AL WEB DE L´ESCOLA IMATGES DELS 
ALUMNES FENT DIFERENTS ACTIVITATS DEL CENTRE? 

La publicació d’imatges dels alumnes en obert al web de l’escola no es 
considera part de la funció docent i orientadora de l’escola. Per tant, si es 
vol publicar imatges dels alumnes, cal disposar del consentiment previ 
dels pares o tutors, o dels mateixos alumnes si tenen més de 14 anys. 

Això no obstant, excepcionalment es poden difondre imatges sense el 
consentiment de les persones afectades, com en el cas d’imatges cap-
tades en un acte o esdeveniment públic, si la finalitat de la difusió és 
informativa i divulgativa de la celebració d’aquest acte i la imatge dels 
alumnes hi apareix com a merament accessòria i no n’afecta la intimitat. 
En qualsevol cas, cal informar prèviament els interessats d’aquesta difu-
sió perquè puguin exercir el dret d’oposició, si escau.

Tot i això, en tractar-se de menors, és aconsellable demanar sempre el 
consentiment.

II. SI S´HA AUTORITZAT EL CENTRE EDUCATIU PER UTILITZAR IMATGES D´UN 
ALUMNE AMB LA FINALITAT D´INFORMAR DE LES ACTIVITATS ESCOLARS, 
LES IMATGES ES PODEN UTILITZAR SENSE CONSENTIMENT PER PARTICIPAR 
EN UNA CAMPANYA PUBLICITÀRIA? 

No. La sol·licitud del consentiment sempre s’ha de referir amb una fi-
nalitat o finalitats determinades i explícites. La sol·licitud pot referir-se 
a més d’un tractament a la vegada, però tots els tractaments han d’es-
tar perfectament determinats. Si es demana en el mateix moment per a 
diferents finalitats, el consentiment ha de poder ser independent per a 
cadascuna. Així, els pares han de poder consentir que el centre difongui 
la imatge per informar de les activitats escolars i, alhora, han de tenir la 
possibilitat de no consentir altres usos de la imatge del fill que vagin més 
enllà d’aquest tractament.
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III. N´HI HA PROU D’OBTENIR EL CONSENTIMENT DELS ALUMNES O DELS 
SEUS PARES O TUTORS UN SOL COP, O BÉ CAL OBTENIR-LO CADA COP QUE 
ES VULGUI PUBLICAR UNA FOTOGRAFIA?

Un cop obtingut el consentiment, no cal revalidar-lo cada cop que es vul-
gui publicar una imatge dels alumnes. La normativa vigent no estableix 
cap període determinat de validesa del consentiment; de totes mane-
res, és una bona pràctica que el centre estableixi un període de validesa 
d’aquesta autorització i, per descomptat, que en obtenir el consentiment 
s’informi del dret de revocar-lo en qualsevol moment. 

IV. CAL COMPTAR AMB EL CONSENTIMENT PER DIFONDRE IMATGES 
D’ALUMNES AL WEB DEL CENTRE SI LES IMATGES ESTAN DIFUMINADES 
O ES TRACTA D´UNA FOTOGRAFIA COL.LECTIVA EN QUÈ ELS ALUMNES NO 
SÓN IDENTIFICABLES?

No. Si la persona afectada no és identificable sense esforços despropor-
cionats, la imatge no té la consideració de dada de caràcter personal. 
Per tant, no s’hi aplica la normativa de protecció de dades.

V. ES POT DIFONDRE A LA INTRANET UNA RELACIÓ DELS ALUMNES DE LA 
CLASSE A LA QUAL PERTANY CADA ALUMNE AMB UNA FOTOGRAFIA?

La incorporació d’un alumne a una classe comporta que la resta de mem-
bres puguin tenir coneixement tant de la seva imatge com de la seva 
identitat. Ara bé, convé que l’accés quedi limitat als alumnes i als pares 
que formen part del grup i que prèviament s’informi els pares d’aquesta 
difusió perquè puguin exercir el dret d’oposició.
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EXERCICI DE DRETS DELS ALUMNES SOBRE LES SEVES DADES

I. UN MENOR POT EXERCIR ELS DRETS D´AUTODETERMINACIÓ INFORMATIVA? 

Els menors més grans de 14 anys poden exercir els drets d’accés, rec-
tificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de les dades i 
oposició o el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitza-
des sense l’autorització dels seus pares o tutors, llevat que la normativa 
específica aplicable ho exigeixi.
Dit això, res no impedeix que els pares o representants legals dels me-
nors més grans de 14 anys també exerceixin aquests drets sense l’au-
torització d’aquests menors. Això, sens perjudici que, en determinades 
ocasions, l’interès superior del menor pugui fonamentar la limitació de 
l’exercici dels drets d’autodeterminació informativa per part dels titulars 
de la potestat parental.

Els menors de 14 anys han d’exercir els drets d’autodeterminació infor-
mativa a través de la representació dels pares o tutors.

DRET D´ACCÉS

I. COM POT UN ALUMNE CONÈIXER LA INFORMACIÓ QUE TÉ L´ESCOLA SO-
BRE LA SEVA PERSONA? 

Exercint el dret d’accés previst a l’RGPD, mitjançant una sol·licitud adreça-
da al responsable del tractament.

Si és menor de 14 anys, la sol·licitud l’han de formular els seus pares o 
tutor.
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II. ELS PARES PODEN DEMANAR L´ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ DEL SEU 
FILL MENOR DE 14 ANYS QUE CONSTA EN UN CENTRE EDUCATIU? 

Sí, si tenen la condició de representant legal del menor. 

III. ELS PARES PODEN DEMANAR LA INFORMACIÓ RELATIVA A LES ABSÈN-
CIES O RETARDS I LES SEVES JUSTIFICACIONS?

Sí. Forma part de la informació relativa al menor. Ara bé, sens perjudici 
de l’obligació de respondre en tots els casos la sol·licitud, l’obligació de 
comunicar-la està condicionada que el centre hagi recollit aquestes da-
des i encara les conservi.

IV. ES POT DONAR ACCÉS A QUALSEVOL DELS PROGENITORS ALS INFORMES 
D´AVALUACIÓ PEDAGÒGICA DELS FILLS, SI ELS PARES ESTAN SEPARATS?

Es pot donar accés a qualsevol dels pares, si tenen atribuïda la potestat 
parental del menor, amb independència de qui en tingui la custòdia.

Si un dels progenitors està privat judicialment de la potestat parental 
perquè pugui accedir a la informació del menor, el centre educatiu ha de 
demanar el consentiment del progenitor que en té atribuïda la potestat 
parental.

V. ES POT DENEGAR L´ACCÉS A LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA PREINS-
CRIPCIÓ, PEL FET QUE NO ES DISPOSA DELS DOCUMENTS ORIGINALS DE 
PREINSCRIPCIÓ? 

No. El suport en el qual es troba la informació, o el fet que el document 
no sigui original, no justifica que es denegui aquest dret.

VI. ÉS POSSIBLE DENEGAR L’EXERCICI DEL DRET D´ACCÉS, PER LA DIFICUL-
TAT O L’ELEVAT COST QUE POT SUPOSAR PER AL CENTRE?
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La dificultat justificaria que el responsable demanés a la persona sol·licitant 
que especifiqués les dades o activitats del tractament a les quals es refereix.
Pel que fa a l’elevat cost, això justificaria que el responsable oferís a la perso-
na un mitjà d’accés diferent; si el rebutja, permetria cobrar el sobrecost a la 
persona sol·licitant.

En cas de sol·licituds d’accés manifestament infundades o excessives, per 
exemple per repetitives,  s’han de respondre i a la resposta indicar que es pot 
cobrar un cànon.

DRET DE RECTIFICACIÓ

I. ELS ALUMNES PODEN DEMANAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES ERRÒ-
NIES O INEXACTES QUE CONSTEN ALS ARXIUS DE L’ESCOLA?

Sí. Els alumnes més grans de 14 anys, o els seus pares o tutors si és 
menor d’aquesta edat, poden demanar-ho. Han d’indicar les dades errò-
nies o inexactes que s’han de corregir i aportar la documentació que ho 
acredita.

DRET DE SUPRESSIÓ

I. POT UN PARE O MARE SEPARAT EXERCIR EL DRET DE SUPRESSIÓ EN 
NOM DE L´ALUMNE? CAL COMPTAR AMB EL CONSENTIMENT DE L´ALTRE 
PROGENITOR?

Qualsevol d’ambdós progenitors pot exercir el dret de supressió sense 
comptar amb el consentiment de l’altre, sempre que tingui atribuïda la 
potestat parental.  
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II. UN CENTRE EDUCATIU POT SUPRIMIR TOTA LA INFORMACIÓ CONTINGUDA 
EN L´EXPEDIENT ACADÈMIC D´UN EXALUMNE, SI AQUEST HO SOL.LICITA?

No. Pel que fa a la conservació de la informació continguda als expe-
dients acadèmics, la documentació que generen els centres educatius, 
específicament la referida a l’exercici de la funció educativa, té valor 
documental. Per tant, cal tenir en compte la normativa d’arxius (Llei 
10/2001).

Per determinar quina informació dels expedients acadèmics cal con-
servar, com s’ha de conservar i quina es pot suprimir, s’ha de tenir en 
compte el que estableix l’Administració pública educativa i, si escau, les 
taules d’avaluació documental que s’elaborin d’acord amb la normativa 
d’arxius.

DRET D´OPOSICIÓ

I. UN ALUMNE ES POT OPOSAR A LA PUBLICACIÓ DE LA SEVA ADMISSIÓ EN 
UN CENTRE EDUCATIU?

L’alumne es pot oposar a aquest tractament, de conformitat amb l’article 
21 de l’RGPD, si al·lega motius relacionats amb la seva situació perso-
nal concreta, com per exemple per raons de seguretat si és víctima de 
violència de gènere, si pateix algun tipus d’amenaça, etc.  En aquest cas, 
el centre l’ha d’excloure del llistat d’admesos que es publiqui, tret que 
acrediti un motiu legítim imperiós. Si és menor de 14 anys, el dret l’han 
d’exercir els seus pares o tutors.
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COM S´EXERCEIXEN ELS DRETS? 

 I. EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT POT EXIGIR A L´INTERESSAT QUE 
EXERCEIXI ELS DRETS D´AUTODETERMINACIÓ INFORMATIVA A TRAVÉS DEL 
CORREU ELECTRÒNIC?

No. L’interessat pot utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar la seva 
identitat i l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

II. S´HA DE RESPONDRE LA SOL.LICITUD, QUAN NO HI HA LES DADES O JA 
S´HAN SUPRIMIT?

Sí. Les sol·licituds d’exercici dels drets sempre s’han de respondre de 
forma expressa i dins el termini establert, fins i tot si mai no s’ha dispo-
sat de dades de la persona sol·licitant.

III. EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT POT DEIXAR D´ATENDRE UNA
SOL.LICITUD PER MANCA DALGUNS DELS REQUISITS FORMALS?

No. Si manquen alguns dels requisits formals, el responsable ha de sol·li-
citar-ne l’esmena dins del termini per respondre-la i amb la màxima ce-
leritat possible.
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QUAN S´HA DE GUARDAR DEURE DE SECRET?

I. QUINES OBLIGACIONS TENEN ELS PROFESSORS RESPECTE DE LES DADES 
DELS ALUMNES?

La LOE estableix que el professorat i la resta del personal que per exercir 
les seves funcions accedeix a dades personals i familiars, o que afecten 
l’honor i la intimitat dels menors o les seves famílies, queda subjecte al 
deure de sigil.

II. CAL ESTABLIR ALGUNA PREVISIÓ ESPECÍFICA RESPECTE DELS ESTU-
DIANTS UNIVERSITARIS EN PRÀCTIQUES AL CENTRE EDUCATIU?  

Es recomana que es signi un acord de confidencialitat entre l’estudiant 
en pràctiques i el centre educatiu, pel que fa a la informació de terceres 
persones a la qual pugui tenir accés amb motiu de les pràctiques.

III. CAL INCLOURE ALGUNA CLÀUSULA ESPECÍFICA EN ELS CONTRACTES 
AMB L´EMPRESA QUE FA LA NETEJA O EL MANTENIMENT DE L´ESCOLA?

Sí, el contracte ha d’incloure expressament la prohibició d’accedir a da-
des personals i l’obligació de guardar secret respecte de les dades a què 
accidentalment es tingui accés.

IV. QUÈ POT IMPLICAR NO COMPLIR AMB EL DEURE DE SECRET?

El Codi penal tipifica el descobriment i la revelació de secrets com a 
delicte contra la intimitat. Es tipifiquen, entre d’altres, l’apoderament, la 
utilització o la modificació, així com la difusió o cessió, sense consenti-
ment i en perjudici de terceres persones, de dades reservades de caràc-
ter personal o familiar, que es trobin en fitxers o suports informàtics, 
electrònics o telemàtics, o en arxius o registres, tant públics com privats.
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EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A LES ESCOLES

I. HAN DE TENIR DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES ELS CENTRE EDUCATIUS?

Sí. En els centres docents que ofereixen ensenyaments en qualsevol dels 
nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l’educació, el responsa-
ble del tractament està obligat a designar un delegat de protecció de dades.

II. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES D´UNA ESCOLA S´HA DE CONTRAC-
TAR COM A PERSONAL DE L´ESCOLA?

No necessàriament. El delegat de protecció de dades pot formar part 
de la plantilla o bé actuar en el marc d’un contracte, prestant un servei 
extern. Les escoles també es poden organitzar per contractar un delegat 
de protecció de dades per a un grup d’escoles.

III. ON S´HA DE COMUNICAR LA DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ 
DE DADES?

Les escolen incloses en l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades han de comunicar a l’Autoritat tant les designacions 
com els cessaments, a través del tràmit que es pot trobar a:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/comunicacio/

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/comunicacio/
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VIOLACIONS DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

 I. SI ES PRODUEIX EL ROBATORI D´UN ORDINADOR PORTÀTIL D´UN PRO-
FESSOR DEL CENTRE EDUCATIU QUE CONTÉ INFORMACIÓ PERSONAL DELS 
ALUMNES SENSE ENCRIPTAR, ENS TROBEM DAVANT D´UNA VIOLACIÓ DE 
SEGURETAT DE LES DADES? 

Sí, ens trobem davant d’una violació de seguretat de les dades, en con-
cret davant d’una violació de confidencialitat de les dades, atès que com-
porta l’accés no autoritzat a les dades personals.

 I. A) CAL NOTIFICAR AQUESTA VIOLACIÓ DE SEGURETAT A L´AUTORITAT DE 
CONTROL? 

Sí. L’escola, com a responsable del tractament de les dades dels alum-
nes, té l’obligació de notificar la violació a l’Autoritat sense dilació inde-
guda i en un termini de 72 hores des que n’ha tingut constància, ja que es 
pot tractar de dades d’un nombre considerable d’alumnes, que en alguns 
casos poden ser sensibles, especialment quan es refereixen a menors 
d’edat.

Cal notificar aquesta violació preferiblement a través del delegat de pro-
tecció de dades, seguint les instruccions de la seu electrònica de l’APD-
CAT https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/notificacio/ i 

utilitzant en tot cas el formulari de l’APDCAT. 

I. B) CAL COMUNICAR AQUESTA VIOLACIÓ A LES PERSONES AFECTADES?

Sí. La normativa de protecció de dades exigeix que cal comunicar la vio-
lació de les dades als afectats sense dilació si és probable que hi hagi 
un risc alt de perjudici. Aquí s’han tingut en compte les circumstàncies 
concurrents, com ara que hi ha dades sensibles i que el col·lectiu afectat 
és especialment vulnerable, ja que són menors.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/notificacio/
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II. SI UN CENTRE EDUCATIU PATEIX UN ATAC AMB UN PROGRAMARI DE SE-
GREST (RANSOMWARE) QUE XIFRA TOTES LES DADES, PERÒ HI HA CÒPIES 
DE SEGURETAT I LES DADES ES PODEN RESTAURAR, ÉS UNA VIOLACIÓ DE 
SEGURETAT DE LES DADES?

Sí. És una violació de seguretat de les dades, concretament una violació 
de la disponibilitat de les dades, atès que mentre no es poden restaurar 
hi ha una pèrdua temporal d’accés a les dades. 

II.A) EN LA INVESTIGACIÓ QUEDA CLAR QUE L´ÚNICA FUNCIONALITAT DEL 
SEGRESTADOR ERA XIFRAR LES DADES I QUE NO HI HA CAP ALTRE PRO-
GRAMARI MALICIÓS (MALWARE) AL SISTEMA; PER TANT, NO HI HA UNA 
VIOLACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES. AQUESTA VIOLACIÓ DE SE-
GURETAT S´HA DE NOTIFICAR A L´AUTORITAT DE CONTROL?

No. No cal notificar-la a l’Autoritat ni comunicar l’incident als afectats 
si les dades encriptades es poden restaurar ràpidament i la manca de 
disponibilitat temporal de les dades no comporta cap risc per a les per-
sones afectades.

II .B) SI NO CAL NOTIFICAR LA VIOLACIÓ A L´AUTORITAT, L´ESCOLA HA DE 
FER ALGUNA ACTUACIÓ?

Sí. Independentment de si una violació s’ha de notificar o no a l’Autoritat, 
l’escola l’ha de documentar internament. En concret, ha de fer constar 
tota la informació relativa als fets, els efectes i les mesures correctores 
adoptades. Aquesta documentació ha d’estar a disposició de l’Autoritat.
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III. SI L´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT D´UNA ESCOLA, COM PER EXEM-
PLE L´EMPRESA CONTRACTADA PER GESTIONAR UNA PLATAFORMA ACA-
DÈMICA DE CONTINGUTS DIGITALS, PATEIX UNA VIOLACIÓ DE SEGURETAT, 
L´HA DE NOTIFICAR A L’ESCOLA? 

Sí. L’ha de notificar sense dilació indeguda perquè l’escola pugui deter-
minar si cal o no notificar-la a l’Autoritat, i si escau a les persones afecta-
des, d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment.
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