
 
Data i Horari: 
 
Djous 7 d’abril de 2011 
 
De 17 a 20 hores 
 
Inscripció: 
 
L’assistència és lliure, però requereix confirmació prèvia al  
correu electrònic: 
 
cipdi@cipdi.com 
 
Lloc: 
 
Col·legi Jesús Maria 
Passeig de Sant Gervasi, 15. 
08022 Barcelona 
 
 
Direcció: 
 
Antoni Bosch i Pujol 
Director Institute Audit & IT-Governance (IAITG) 
 
Antoni Ruiz Carrillo 
Director CIPDI Tractament de la informació 
 

Les dades que vostè facilita per a participar d'aquest esdeveniment s'incorporaran 
a la Base de dades General d'Administració de CIPDI TRACTAMENT DE LA IN-
FORMACIÓ i només es faran servir per gestionar la trobada. En tot cas, pot con-
sultar, accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a que es tractin les seves dades 
fent servir el mateix conducte que ha fet servir per donar-les o enviant un correu 
electrònic a cipdi@cipdi.com. Si ho desitja,  pot enviar la seva instància per carta 
a CIPDI Via Laietana, 12, 1º, 4ª 08003 Barcelona.  

SEGONES JORNADES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SEGURETAT DIGITAL SEGURETAT DIGITAL SEGURETAT DIGITAL SEGURETAT DIGITAL     

ALS CENTRES DOCENTSALS CENTRES DOCENTSALS CENTRES DOCENTSALS CENTRES DOCENTS    
Barcelona, 7 d’abril de 2011Barcelona, 7 d’abril de 2011Barcelona, 7 d’abril de 2011Barcelona, 7 d’abril de 2011    

 Els centres docents han canviat la manera d’impartir els coneixe-
ments,  però sobre tot, ha canviat la manera de controlar l’accés i l’ús de 
les  xarxes per fer activitats acadèmiques. 
 Les noves tecnologies obliguen a canviar la manera d’impartir els con-
tinguts als alumnes i la manera de vigilar les activitats que impliquen tracta-
ment d’ informació a dins del recinte dels centres. 
 Des del 23 de desembre de 2010, el control de l’ús de les noves tecno-
logies a dins dels centres s’ha convertit en una nova obligació, per què s’ha 
relacionat l’article 1903 del Codi Civil, amb el 31, bis del Codi Penal. D’a-
questa manera, el centre ha adquirit una responsabilitat que abans no tenia: la 
de vigilar els actes dels alumnes i del personal del centre quan tracten infor-
mació amb les TIC. 
 Per a fer front a la nova responsabilitat “in vigilando” dels centres, el 
Codi Tipus dels centres docents proposa que s’implantin les mesures de se-
guretat tecnològiques i jurídiques simultàniament i s’integrin al Reglament 
Intern de Seguretat dels centres. 
  
 En aquesta segona trobada,  us proposem  les solucions tècniques i ju-
rídiques que s’haurien d’integrar al Reglament de Règim Interior dels Cen-
tres. Explicarem com afecta la modificació del Codi Penal a la responsabili-
tat “in vigilando” dels centres docents; les situacions més freqüents i les so-
lucions tecnològiques per a evitar riscos. Finalment, exposarem la manera 
d’integrar les solucions tecnològiques a les normes de règim intern del centre 
a fi de que tots els implicats coneguin els drets i obligacions que tenen  quan 
facin sevir les noves tecnologies. 



PROGRAMA 
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INAUGURACIÓ DE LA JORNADA 
 
LA REFORMA DEL CODI PENAL: 
Com ens afecta com a docents i com a Centre educatiu?  
 
Enrique Rovira del Canto 
Magistrat sala 5 . Audiència Provincial de Barcelona 
 
L’ESCOLA DIGITAL 
 
EL REGLAMENT INTERN DE SEGURETAT DELS CEN-
TRES DOCENTS:  
La protecció dels drets de les persones.  Les dades, els 
suports i les xarxes 
 
Antoni Ruiz Carrillo.  
Director CIPDI Tractament de la informació 

 
    

LES  XARXES DEL CENTRE DOCENT I LA TELEFONIA 
Les Xarxes socials i les xarxes internes: riscos  i avantat-
ges. Responsabilitats i  controls externs i interns 
  
Antoni Bosch  i Pujol  
Director Institute Audit & IT-Governance (IAITG) 
 
 
 
 
 
Amb la col·laboració de : 

 

PROGRAMA  

 

L’AULA DIGITAL 
 
ÚS DELS SUPORTS DINS DE LA CLASSE.  
Atacs a les plataformes.  
 

XARXES SENSE FILS: 
Connexions i accessos no autoritzats 
 

INTERNET: 
Identitat digital i rastre. Accessos a continguts de risc.  
 

XARXES SOCIALS: 
Dades personals. Xantatge. Cyberbullying  
  
TELEFONIA MÒBIL 
Navegació dins de l’aula. Intercanvi de fotografies. 
Contactes i amics. 
 
Francesc Flores. 
Responsable consultoria del IAITG 
 

Manel Pons.  
Soci Director d’Indiseg Evolium Group S.L.  
 

Xavier Vigué. 
Soci Director d’Indiseg Evolium Group S.L.  
 

 
COL·LOQUI 
 
  
 
CLOENDA  DE LA JORNADA 
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