JORNADA
Data i Horari:
Dimecres 10 de novembre de 2010
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 INFORMACIÓ i només es faran servir per gestionar la trobada. En tot cas, pot consultar, 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.

L’ESCOLA DIGITAL
Barcelona, 10 de novembre de 2010
En aquests darrers mesos el terme Escola Digital i més concretament Aula Digital s’ha instal·lat en el nostre vocabulari, lluny de pertànyer únicament a l’argot tecnològic, amb ell definim una nova realitat:
l’aula en l’entorn de les noves tecnologies de la informació i comunicació
(Internet, telèfons mòbils, consoles de jocs o altres tecnologies telemàtiques).
Els adolescents estan més al corrent que els seus pares o professors, els índexs de coneixement mostrats pels nens són superiors als
mostrats pels adults. Ens apareixen també problemes i potser un dels que
està generant més alarma és el de ciberassetjament, incloent actuacions de
xantatge, vexacions i insults de menors a altres menors.
Explicarem els hàbits d’ús dels menors amb les noves tecnologies,
les característiques del nou entorn didàctic, els mecanismes de protecció,
tant legals com tècnics, la recollida i conservació de les evidències electròniques donat el cas de problemes, la tutoria personalitzada i sobretot
el què fer a l’aula digital ja que no podem oblidar que estem tractant amb
menors.
El Codi Tipus dels centres docents, mitjançant el Reglament intern
de seguretat del Centre, regularà l'ús dels suports i dels continguts, per
garantir el dret de les persones implicades amb el col·legi.

Però sobretot el que pretenem amb aquesta Jornada és evitar que es produeixin situacions de risc, aprendre a detectar-les,
tractar-les en el seu origen i gestionar adequadament el nou entorn pedagògic.

PROGRAMA

17.00

PROGRAMA

INAUGURACIÓ DE LA JORNADA

L’AULA DIGITAL

Esther Mitjans i Perelló
Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

ÚS DELS SUPORTS DINS DE LA CLASSE. LES PLATAFORMES I LA GESTIÓ DELS CONTINGUTS.
Sr Jordi Cebrian:
Responsable Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona

L’ESCOLA DIGITAL

LA PROTECCIÓ DE LES DADES A L’AULA .

EL REGLAMENT INTERN DE SEGURETAT DELS CENTRES DOCENTS:
La protecció dels drets de les persones. Les dades, els
suports i les xarxes

Sr. Victor Altimira
Vocal de Privacitat de la Secció de Dret de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Antoni Ruiz Carrillo.
Director CIPDI Tractament de la informació
LA TUTORÍA PERSONALITZADA
Sra Romi Moliné
Assessora Psicopedagògica.
EAP Sant Andreu.

LES XARXES DEL CENTRE DOCENT I LA TELEFONIA
Les Xarxes socials i les xarxes internes: riscos i avantatges. La wi-fi. del centre. Responsabilitats.
Antoni Bosch i Pujol
Director Institute Audit & IT-Governance (IAITG)

DELICTES INFORMÀTICS I CIBERASSETJAMENT
Sr. Rubén Mora (*)
Cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics.
Mossos d’Esquadra

COL·LOQUI
(*) Pendent confirmació
20:00

CLOENDA DE LA JORNADA

