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Atenent a la situació excepcional generada per la Covid19, l’institut Narcís Monturiol trasllada la              
normativa de funcionament establerta per a les sessions d’exàmens presencials a les sessions             
d’exàmens virtuals, la qual es concreta de la següent manera:  

A. Si els recursos digitals utilitzats per a realitzar els exàmens virtuals requereixen registre de l’alumnat                
amb dades personals, aquests han d’estar inclosos en les plataformes digitals autoritzades per l’institut              
Narcís Monturiol: GSuite for Education (serveis principals - Gmail, Drive, Calendar, Classroom, Google             
documents, fulls de càlcul, presentacions, formularis, Hangouts, xat i Meet, Jamborad i Sites - i serveis                
addicionals - Youtube) Moodle, llibres digitals o aplicacions incloses a la llista autoritzada. Si s’opta               
per utilitzar altres recursos digitals, aquests només es poden utilitzar si no requereixen registre de               
l’alumnat amb dades personals. 

B. El professorat convocarà les sessions virtuals que requereixin accés a imatge i veu              
exclusivament a través de l’aplicació Google Meet, que forma part de l’entorn GSuite for Education i                
permet assegurar els següents punts de protecció de dades:  

a. la finalitat de l’ús és exclusivament educativa, en concret, facilitar el bon funcionament i               
ajudar l’alumnat en la realització dels exàmens mentre duri la sessió d’examen virtual. b.              
l’accés a les dades està restringit mitjançant credencials ( usuari i contrasenya en el domini               
@insmonturiol.cat) i el professorat que convoca la sessió és qui gestiona, autoritza i/o prohibeix              
l’entrada a la sessió virtual dels participants. L’alumnat no pot donar accés a altres usuaris.  

c. la difusió de les dades està restringida mitjançant la inhabilitació de la gravació i l’emissió en                 
directe de la sessió des de l’aplicació mateixa. També queda totalment prohibida a tothom la               
gravació i la difusió de la sessió a través d’altres dispositius i/o aplicacions externes, per               
tant, qui en faci un ús inadequat serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer                 
o dels perjudicis que pugui causar.  

d. per a més informació sobre protecció de dades en l’entorn GSuite cliqueu el següent enllaç:                
Meet security and privacy for education - G Suite Admin Help  

C. La responsabilitat de la vigilància, l’atenció i el suport a l’alumnat durant les sessions d'exàmens                
virtuals recau en el professorat que convoca la sessió i per tant, l’alumnat que hi participa té el deure de                    
facilitar aquesta tasca. Per això, l'alumnat ha identificar-se a l’inici de la sessió i permetre ser                
identificat visualment i amb veu durant tota la sessió. En el cas d’exàmens virtuals, la identificació                
es farà a través de la càmera i del micròfon del dispositiu mòbil (telèfon, tauleta) o PC que l’alumnat                   
utilitzi per fer la connexió virtual. Per tant, és imprescindible que la càmera d’aquest dispositiu estigui                
connectada i oberta en tot moment, fins que el professorat desconvoqui la sessió. L’alumnat connectarà               
i desconnectarà el micròfon a petició del professorat. 


