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PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE L’INSTITUT PER A LA CULTURA 
DEMOCRÀTICA A L'ERA DIGITAL (XNET) I EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 
COL·LABORAR EN EL MARC DEL PROJECTE “TECNOCULTURA I 
EDUCACIÓ” 

 

 
 
REUNITS 
 
Pel Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Honorable Sr. Josep Bargalló i Valls, conseller d’Educació, nomenat per Decret 
3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els 
consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i en ús de 
les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per l’Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital-Associació Conservas/Instituto 
para la Cultura Democrática en la Era Digital-Asociación Conservas (amb adreça a 
l’Hotel d'Entitats de Gràcia, carrer Providència 42, Bústia nº2, CP 08024, Barcelona, 
amb NIF ES-G62138946, i número d’inscripció en registre 23104 de data 30.12.1999) 
la senyora Simona Levi, amb DNI 26563098F, com a responsable del projecte Xnet, i 
el senyor Sergio González Salgado, amb DNI 76720636L, com a president, en virtut 
dels poders que té atorgats pels Estatuts de l’Associació. 
 
 

 
MANIFESTEN 

1. Que al Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(en endavant, DE) li correspon la proposta i l’execució de les directrius del Govern en 
matèria de política educativa en tots els àmbits de l’ensenyament no universitari.  
 
2. Que Xnet és un projecte activista que es desenvolupa en l’Institut per a la Cultura 
Democràtica a l'Era Digital-Associació Conservas/Instituto para la Cultura Democrática 
en la Era Digital-Asociación Conservas (en endavant, Xnet) i que treballa i proposa 
solucions avançades en diversos camps relacionats amb: els drets digitals i la 
democràcia en xarxa; la llibertat d’expressió; la neutralitat de la xarxa; la privacitat de 
les dades; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació; els 
mecanismes de transparència, participació i control ciutadà del poder i de les 
institucions; la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar 
informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica 
entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament ciutadà, la justícia i la 
transformació social. 
 
3. Que Xnet té la voluntat de col·laborar amb el DE per a l’excel·lència en la privadesa 
de dades, la digitalització estable i la possibilitat d’elecció real de les escoles i la 
comunitat educativa en aquest àmbit.  
 
4. Que Xnet manifesta que: 
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- La digitalització de l'entorn educatiu, especialment a través de l'adopció 
d'entorns de treball en línia, i l'educació en la tecnocultura són dues de les 
qüestions que han de ser clau en l'agenda educativa actual. Amb aquest 
esperit, un grup de mares i pares juntament amb Xnet han elaborat una 
proposta de solució en la privadesa de dades, la digitalització estable i la 
possibilitat d’elecció real de les escoles i la comunitat educativa en aquest 
àmbit. 

 
- La seguretat no és només tècnica i, per tant, no consisteix només en analitzar 

aquests aspectes o en respectar el reglament de protecció de dades. La 
seguretat també implica disposar d'uns protocols de funcionament que 
respectin de la mateixa manera les persones que els Estats. D'altra banda, 
l’única garantia de seguretat és la diversificació i l'oferta d'opcions segures on 
es pugui escollir amb tota la informació necessària en virtut de l'autonomia de 
centre. Existeixen servidors grans, adaptats a servir institucions i que són 
també respectuosos amb els drets humans i que segons Xnet, no són els que 
es fan servir en aquest moment.  

 
- Té interès que el DE agregui en una suite educativa les eines auditables que ja 

existeixen i ofereixen totes les prestacions que proporcionen les suites 
educatives comercials però amb un enfocament centrat en la privadesa dels 
infants, la sobirania de la comunitat educativa, la seva capacitació real i el 
control de les dades.  

 
- Actualment a la capacitació de la comunitat educativa li falta enfortir l’àmbit 

més essencial del digital. El digital és tecnologia en una mínima part, de la 
mateixa manera que ho són l’escriptura o els llibres. Es necessita posar al 
centre una mirada que no sigui tècnica ni criminalitzadora i que eduqui en la 
tecnocultura, que és la cultura del nostre temps: una forma de pensar, 
d’organitzar-se, de compartir i de crear fonamental per ser una ciutadania amb 
competències i capacitats per operar en l’entorn. 

 
5. Que el Departament d’Educació, en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya, 
manifesta la voluntat de compartir i construir amb el teixit social i associatiu línies de 
treball conjuntes per la millora de la competència digital de l’alumnat i dels docents en 
els centres educatius, i en aquest sentit de col·laborar amb Xnet en el marc del 
projecte “Tecnocultura i educació”. 
 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte. 

Aquest Protocol té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el DE i Xnet, 
per treballar conjuntament en els tres àmbits de treball que s’hi indiquen a continuació 
així com també pel que fa a les corresponents qüestions transversals.  
 
Aquests àmbits de treball són:  
 

 
a) Entorns virtuals d’aprenentatge i servidors. 

 

Pel que fa als entorns virtuals d’aprenentatge i els servidors, es tracta de 
recollir informació d’altres organitzacions governamentals educatives per saber 
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quins estan fent servir i quines característiques tenen, així com, obrir una 
bústia per propostes ciutadanes. L’objectiu és millorar els serveis que ofereix i 
té el DE, revisant, si s’escau els plecs de les licitacions afegint criteris ètics i de 
respecte dels drets humans, pel que fa als paràmetres de contractació dels 
entorns i servidors del DE perquè incloguin els més alts estàndards 
internacionals de privacitat, drets i seguretat. 

 
b) Suites educatives.  

Iniciar una prospectiva internacional per cercar opcions estructurades, àgils i de 
fàcil usabilitat als centres perquè puguin triar diferents opcions amb la 
informació necessària, amb la intenció que els serveis siguin proveïts, sempre 
que sigui possible, per empreses de proximitat. Cercar una proposta viable que 
adapti les eines i recursos del DE en matèria d’aprenentatge en línia a 
standards d’usabilitat i inclusius, en un formats més idonis. Estudiar l’oferta 
existent i viabilitat tècnica de suites i serveis de videoconferència. Obrir una 
bústia perquè puguin arribar propostes la ciutadania. Convocar reunions amb 
les empreses que faciliten recursos en obert i lliures i en base al compliment 
del principi de neutralitat del DE. 

 
c) Formació en tecnocultura. 

 

Complementar l’oferta formativa del DE amb competències en tecnocultura, 
entès pel fet de l’aprenentatge d’eines que li son realment útils a l’usuari, més 
enllà de la tècnica,  i que l’aprenentatge adquirit sigui transferible a la resta 
d’usos que pot fer servir amb altres tipus d’eines. Contemplar els coneixements 
de tecnocultura adients per al context educatiu actual, així com, teixir un 
entramat associatiu per a que els centres de recerca i desenvolupadors de 
programari lliure donin resposta a les necessitats digitals que els vagin sorgint 
a la comunitat educativa i es puguin anar desenvolupant eines que anticipin i 
solucionin els problemes. 

 
 
Segon. Comissió Mixta 
 
El DE i Xnet constituiran una comissió mixta formada, com a mínim, per dos 
representants de cada institució, per tal de planificar les accions conjuntes, resoldre 
els dubtes d’interpretació i fer el seguiment dels objectius establerts en aquest 
Protocol.  
 
La Comissió Mixta establirà el seu règim de funcionament. 
 
Tercer. Protecció de Dades 
 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
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de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest Protocol i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 
Així mateix, es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  
 
Quart. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest Protocol: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les 
seves previsions. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest Protocol serà vigent des del moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 
d’agost de 2021. 
 
Podrà prorrogar-se, sempre i quan ho acordin de manera expressa les parts 
signatàries amb anterioritat a la finalització de la seva vigència. 
 
Sisè. Naturalesa  
 
La naturalesa jurídica d’aquest Protocol es la que estableix l’article 47.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb l’article 108.2 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 
I com a prova de conformitat amb tot l’anteriorment exposat, les parts signen aquest 
Protocol. 
 
 
Sr. Josep Bargalló i Valls 
Conseller del Departament d’Educació  
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
Sr. Sergio González Salgado                                         
President de l'Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital 
 
 
 
 
 
Simona Levi 
Coordinadora d'Xnet 
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