
Programa
Dimecres 27 de gener, de 9 a 14.30 h

9.00 h  Recepció de participants i entrega 
 de la documentació

9.30 h Benvinguda
 Jaume Graells, director general  
 de l’Educació Bàsica i el Batxillerat del  
 Departament d’Educació de la Generalitat  
 de Catalunya
 Esther Mitjans, directora de l’Agència  
 Catalana de Protecció de Dades

9.45 h Conferència inaugural
 
 «Privacy for children and young people»
 Tanya Byron, autora de l’informe Safer 
 Children in a Digital World per al Govern 
 del Regne Unit

10.30 h  Pausa
 

Descripció
Per segon any consecutiu, el Departament 
d’Educació, conjuntament amb l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades, organitza una jornada sobre 
protecció de dades i seguretat a Internet pel que fa 
a menors d’edat adreçada a la comunitat educativa, 
amb l’objectiu de sensibilitzar-la sobre nous aspectes 
que cal tenir presents als centres educatius derivats 
dels entorns digitals en què es mou l’alumnat.

Aquesta Jornada se centrarà en l’anàlisi de la  
seguretat de la informació i els possibles riscos per 
a la privacitat dels i de les menors en l’entorn dels 
webs dels centres educatius i de les xarxes socials. 
Experts i expertes de l’àmbit educatiu, del dret  
tecnològic i de la seguretat de la informació debatran 
a partir de casos concrets i intentaran arribar a  
conclusions que integrin propostes i recomanacions.

Totes les persones que hi estiguin interessades  
podran participar també a través del bloc  
de la Jornada. 

Per a més informació, podeu consultar: 
http://blocs.xtec.cat/joves_privacitat

[Codi de l’activitat: 9005110552]

11.00 h Taula rodona 1
 
 «El web del centre: com difonem  
 la informació»
 Amadeu Abril, professor de la Facultat  
 de Dret d’ESADE
 Lluís Álvarez, psicopedagog de l’EAP  
 del Servei Educatiu del Vallès Oriental IV del  
 Departament d’Educació
 Cristina Dietrich, responsable de Projectes  
 Normatius i Estudis Jurídics de l’Agència  
 Catalana de Protecció de Dades
 Francesc Pomés, director de l’Institut Obert  
 de Catalunya del Departament d’Educació

 Moderador: Jordi Vivancos, cap del Servei  
 de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el  
 Coneixement del Departament d’Educació

12.00 h Debat

12.15 h Taula rodona 2
 
 «Les xarxes socials a Internet:  
 la generació digital»
 Rafael Carmona, sergent de la Unitat  
 Central de Policia de Proximitat i Atenció  
 al Ciutadà. (Policia de la Generalitat-Mossos  
 d’Esquadra)
 Irene Martínez, tècnica del Servei  
 de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el  
 Coneixement del Departament d’Educació
 Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria  
 i Seguretat de la Informació de l’Agència  
 Catalana de Protecció de Dades
 Jordi Batlle, responsable de difusió  
 i formació del Centre de Seguretat  
 de la Informació de Catalunya

 Moderador: Santiago Farré, cap de   
 l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana  
 de Protecció de Dades

13.15 h  Debat

13.30 h Conferència

 «Internet: un instrument educatiu?»
 Teresa Freixes, catedràtica de Dret  
 Constitucional, càtedra Jean Monnet  
 i presidenta de la Fundació Universitària  
 Martí l’Humà de la Universitat Autònoma  
 de Barcelona

14.00 h Conclusions i cloenda
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