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L’objectiu d’aquest document és explicar el bon ús de les eines telemàtiques que la FDSLL posa a 
disposició dels estudiants i en conseqüència els deures d’aquests en l’ús de les mateixes. 
 
La FDSLL proporciona a l’estudiantat instruments digitals, tècnics i informàtics, propietats de la 
mateixa, que garanteixen serveis digitals d’alta disponibilitat i portabilitat de docència i treball 
col·laboratiu.  
 
Entre aquests medis s’inclouen qualsevol xarxa, els equips informàtics i altres dispositius físics 
disponibles als diferents punts de les instal·lacions de la FDSLL i programari que utilitzen aquests 
dispositius o bé programari al núvol, eines de correu electrònic o qualsevol altre mitja de comunicació 
o gestió de dades que la FDSLL proveeix a la comunitat. (Veure document dels serveis proporcionats: 
EUIT Serveis de SSII a l’estudiantat) 
 
La prestació dels serveis d’eines tecnològiques durarà el temps que s’estigui matriculat a la docència, 
al finalitzar aquest període no es prestarà aquest servei donant de baixa les comptes i dades de totes 
les eines tecnològiques vinculades a l’usuari. 
 
Objectius: 
 

• Garantir el bon ús dels sistemes d’informació i comunicació. 

• Respectar la propietat intel·lectual. 

• Respecta a la institució i a les persones i els drets fonamentals. 

• Racionalització de l’ús dels mitjans tècnics i informàtics. 

• Ús segur dels mitjans tècnics i informàtics. 

 
Regles: 
 
Són les regles que determinin un ús adequat i eficient de la tecnologia esmentada. 
 

1. Evitar pràctiques consistents en l’ús inadequat de les eines i continguts emmagatzemats en 

totes les plataformes virtuals o presencials.  

 
2. S’aplica la mateixa Normativa sobre la protecció de dades per a classes virtuals de la UAB: 

 
“Les videoconferències, enregistraments i altres continguts en suport audiovisual que es posin a 
disposició al Campus Virtual per al normal seguiment de l'activitat docent només es podran utilitzar 
per a aquesta finalitat.  
 
No s'autoritza, per tant, la seva difusió, publicació, transmissió o qualsevol altre ús diferent de 
l'anterior.  
 
Pel que fa a les dades personals vinculades a les activitats i continguts que es generin, s'informa que 
seran objecte de tractament per la Universitat per al normal desenvolupament de l'activitat docent.  
 

https://moodle.euit.fdsll.cat/pluginfile.php/78160/course/section/9143/EUIT%20Serveis%20de%20SSII%20als%20estudiants.pdf


 

 
C/ de la Riba, 90 | 08221 Terrassa | T. 93 783 77 77 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les activitats i la seva 
posterior avaluació, de conformitat amb les indicacions que preveu la normativa oficial de la 
Universitat. “ 
 
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació presentant la 
corresponent sol·licitud a través del registre electrònic de la Universitat. Si desitja contactar amb el 
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic 
informacio@euit.fdsll.cat. Així mateix, li recordem que pot dirigir-se a l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades per a la tutela del seu dret. 
 

Font: UAB Canal TIC (2020) https://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2020/03/Normativa-sobre-

la-protecci%C3%B3-de-dades-per-a-classes-virtuals.pdf 
 
 

3. Actuar amb respecte a la institució, als usuaris i persones de la mateixa amb el nivell de 

compromís respecta a la informació que no es deu revelar a terceres persones alienes a la 

comunitat FDSLL. 

 
4. No utilitzar les eines telemàtiques i de comunicació com el correu electrònic, Teams per 

finalitats il·lícites o bé per l’enviament de missatges ofensius o que atemptin contra la dignitat 

humana, drets fonamentals ni contra els principis de la FDSLL. 

 
5. No està autoritzat la interceptació o l’accés a qualsevol eina utilitzant una clau d’identificació 

personal d’un altre usuari ja que es contempla com suplantació d’identitat 

 
6. Vetllar pel compliment de les lleis de la propietat intel·lectual per això abans d’utilitzar 

informació de internet o altres fonts verificar si estan protegides per la llei de propietat 

intel·lectual i en qualsevol cas citar la Font. 

 

7. Racionalització de l’ús dels mitjans tècnics i informàtics utilitzant-los de forma eficient i amb 

finalitats i continguts relacionades amb la FDSLL, amb el bon ús de les xarxes i així la millora 

en la distribució dels recursos del la comunitat FDSLL. 

 
8. Davant del risc que es pot generar a través de les tecnologies de la informació de exposar 

informació de caràcter sensible i confidencial es podrà auditar i controlar l’ús de les eines 

informàtiques. 

 
9. En especial atenció al treball telemàtic des de qualsevol ubicació geogràfica on s’ha 

d’extremar la precaució per els possibles atacs informàtics per l’obtenció de dades personals i 

usuaris i claus. Per això recomanem seguir les pautes de seguretat de l’àrea de SSII de la FDSLL 

i dels organismes públics  de seguretat: 

 
 

https://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2020/03/Normativa-sobre-la-protecci%C3%B3-de-dades-per-a-classes-virtuals.pdf
https://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2020/03/Normativa-sobre-la-protecci%C3%B3-de-dades-per-a-classes-virtuals.pdf
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https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/inici
https://www.incibe.es/
https://www.aepd.es/es
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/cusuarios.php

