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Informació i compromís dels tutors/ores per a l’Enquesta de benestar emocional 

de l’alumnat

Existència i aplicació de la política d’anonimització

El Departament d’Educació porta a terme una enquesta a l’alumnat dels centres educatius de 

Catalunya amb l’objectiu de mesurar el seu benestar emocional, especialment en la situació difícil 
viscuda durant la pandèmia de la covid-19. Això permetrà conèixer i analitzar la situació i poder dur a 

terme actuacions per millorar-la.

L’Enquesta de benestar emocional és anònima i voluntària i treballa amb dades d’especial 

vulnerabilitat, de manera que la protecció de dades és fonamental en aquesta actuació. El Departament 

aplica una política específica per protegir la privacitat i garantir l’anonimat des del mateix disseny de 

l’enquesta. Amb aquest objectiu ha dut a terme una avaluació dels riscos del procés d’anonimització 

sobre el tractament de les dades personals que es demanen per assegurar que durant tot el cicle de 

vida d’aquesta informació no es pugui identificar cap participant i garantir en tot moment els drets de 

protecció de dades de l’alumnat.

Tot l’equip de treball implicat en l’elaboració de l’enquesta té assignades les seves responsabilitats pel 

que fa a mantenir la cadena d’anonimat de les dades.

En la fase de recollida de dades al centre educatiu, les direccions dels centres i els tutors i tutores teniu 

un paper molt important per garantir la confidencialitat del vostre alumnat. Per aquest motiu, heu de 

tenir molt en compte les normes següents i la separació de funcions:

Dades del tutor/a i del centre educatiu

Nom i cognoms

Nom del centre educatiu Grup de tutoria

Indicacions per a tutors/ores

Quan s’inicia l’hora de tutoria s’explica l’enquesta d’acord amb el que es diu al “Manual de l’enquesta”. 
Cal posar en relleu que és voluntària i que si no es vol respondre alguna pregunta es pot marcar l’opció 
“no ho vull dir/no ho sé”. Un cop iniciada l’enquesta, i per evitar identificar alumnes en relació amb les 
seves respostes: 

1. No s’admetrà cap pregunta excepte, exclusivament, les que tinguin relació amb la comprensió dels

enunciats. Si algú té dubtes sempre té l’opció de marcar l’opció “no ho vull dir / no ho sé”.

2. Ni el tutor/a ni cap alumne/a pot passejar-se per l’aula durant els 20 o 30 minuts que duri l’enquesta,

per evitar llegir les respostes de l’alumnat.

3. S’entén que l’alumnat que fa l’enquesta té la suficient maduresa i autonomia per respondre-la sol,

sense ajut del tutor/a. Excepcionalment aquells alumnes que presentin algun tipus de dificultat per a la

comprensió o lectura dels enunciats de l’enquesta poden rebre suport exclusivament sobre aquests

aspectes de comprensió, però en cap cas els tutors/ores o professorat poden intervenir en les seves

respostes, ni consultar-les o conèixer-les. En aquests casos, el tutor/a pot fer servir el model

d’enquesta per ajudar sense haver d’atansar-se a la pantalla de l’alumne/a.

Per a més informació sobre aquest tractament podeu adreçar-vos a la pàgina web del Departament

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/accions-programes-atencio-alumnat.html
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Deure de secret professional

Els directors/ores i els tutors/ores tenen un deure de secret sobre les dades de l’alumnat. Per tant, 

sobre qualsevol coneixement incidental de dades personals que la direcció o el professorat pogués 

tenir arran de la realització de l’enquesta de benestar emocional ha de respectar-ne la confidencialitat 

absoluta.

He llegit la informació sobre protecció de dades personals de l’enquesta de 

benestar emocional del Departament d’Educació.

He entès els compromisos que comporta quant a la protecció de dades personals 

de l’alumnat i la necessitat de mantenir el seu anonimat així com el deure de secret 

al qual la llei m’obliga.

Lloc i data

Signatura del/de la tutor/a

Informació bàsica sobre protecció de dades
Tractament: Accions per millorar les condicions de benestar i aprenentatge de l’alumnat dels centres 
educatius. 
Responsable: Direcció General de l’Alumnat (dg.alumnat.educacio@gencat.cat).
Finalitat: recollida dels consentiments necessaris per a participar en l’enquesta anònima sobre l’estudi 
de benestar emocional als centres educatius de Catalunya. 
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament. Podeu trobar tota la informació 
sobre els vostres drets i com exercir-los a la web del Departament d'Educació.
Per a més informació: la pàgina web del Departament

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/accions-programes-atencio-alumnat.html
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