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U1174: PROTECCIÓ DE DADES - GENERAL 

 
Presentació 
 
Durant el treball quotidià tractem dades de milers de persones. La transformació digital ha 
influït en les nostres tasques i aquestes dades es troben informatitzades cosa que ens apropa 
més els expedients (que ja no estan en paper), ens permet compartir aquesta informació i 
qualsevol document en temps real amb persones situades a qualsevol indret, i això solament 
amb un clic. 

Aquesta gestió de dades personals pot ser afectada per conductes malicioses o simplement 
errors i això pot causar danys a les persones que hi ha darrera d’aquestes dades. Així, la 
protecció i seguretat d’aquestes dades personals és quelcom que ens afecta a cadascú de 
nosaltres, sobretot en el marc de la nostra tasca en el si de la Universitat de Lleida. 

Davant d’aquesta situació, és molt important que coneguem la normativa vigent. Per això, la 
UdL va posar en marxa un programa formatiu en Protecció de dades que es va iniciar formant 
als Caps de Servei i  Responsables d’unitats per acabar formant a la resta de personal de la 
UdL. Concretament en aquest curs es vol formar i donar uns coneixements de caràcter general 
per a més endavant, s’oferiran tallers específics per als diferents àmbits funcionals. 

 
Objectius 
 
L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer com tractar dades en el compliment de les 
funcions pròpies del nostre lloc de treball, ja que hem de fer-ho sota certes condicions i d’acord 
amb la normativa vigent. Al mateix temps aprendre’m què és el que tots/es guanyem quan 
complim amb les normatives de protecció de dades i seguretat.   
 
A més es compartiran els valors van associats a la protecció de dades i a la seguretat: 
- protegir persones, 
- fer un treball millor, 
- ajudar a la presa de bones decisions, 
- administrar millor els recursos, 
- agilitar el funcionament de la nostra institució, 
- aconseguir un servei públic de qualitat en una societat avançada. 
 
 
Persones destinatàries 
 
Personal en general de la UdL.  
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Programa 
 

1. El context del curs: la transformació digital 
2. Protecció de dades i seguretat... per què? 
3. Conceptes bàsics 
4. Drets en protecció de dades (I) 
5. Drets en protecció de dades (II) 
6. Principis del tractament: com hem de tractar les dades 
7. La seguretat de les dades 
8. L’ús de les dades en docència i recerca 

 
 
Metodologia 
 
Aquesta formació s’impartirà per al PDI en modalitat no presencial.   
 
El material i tota la informació es posarà a disposició de les persones matriculades en un espai 
del Campus Virtual que se comunicarà a les persones admeses al curs. Aquest material servirà 
per completar les sessions impartides pel docent. 
 
 
Avaluació i Certificats 
 
El PDI ha d’assistir un 80% de les sessions per obtenir un certificat d’assistència. 
 
 
Professorat 
 
Òscar Martínez Pelegrí, tècnic de l’Assessoria Jurídica i Delegat de Protecció de Dades de la 
Universitat de Lleida. 
 
 
Dates, horari i lloc 
 
Del 26 d’octubre al 14 de desembre de 2020 inclosos. 
 
Es facilitarà l’enllaç per a seguir les sessions. 
 
Les sessions s’impartiran els dilluns (excepte la setmana del 7 de desembre que s’impartirà el 
dimecres dia 9) i seran de dues hores i s’impartiran de 9 a 11 hores, excepte el dia 26 d’octubre 
que seran de 8.30 a 10.30 hores.  
 
Calendari:  

dilluns, 26 d’octubre de 8:30 a 10.30 hores 
dilluns, 2 de novembre de 9 a 11 hores 
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dilluns, 9 de novembre de 9 a 11 hores 
dilluns, 16 de novembre de 9 a 11 hores 
dilluns, 23 de novembre de 9 a 11 hores 
dilluns, 30 de novembre de 9 a 11 hores 
dimecres, 9 de desembre de 9 a 11 hores 
dilluns, 14 de desembre de 9 a 11 hores 

 
 
Places 
 
Per al PDI: 20 
 
 
Hores lectives 
 
16 hores de docència impartida 
6 hores de treball autònom 
 
 
Inscripció 
 
Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php  
 
Nombre màxim d’inscrits: 20 persones 
 
Organització 
 
Universitat de Lleida. 
Activitat finançada pel Fons de Formació Contínua de Catalunya. 


