L’Escola Bressol Pública Mas Balmanya de Sant Feliu de Guíxols, participa en el projecte europeu de
recerca ToWe (Toddler’s Wellbeing). Aquest projecte, finançat pel programa Erasmus + de la Unió
Europea, té com a objectiu millorar l’educació i el benestar dels infants a través del desenvolupament de
nous materials formatius adreçats als professionals i futurs professionals de la primera infància.
La participació de Mas Balmanya en aquest projecte suposa l’observació i documentació dels diferents
moments de la vida quotidiana dels infants a l’escola bressol.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
demanem el consentiment per a poder fer i publicar fotografies o vídeos on apareguin els infants i on
aquests siguin clarament identificables. Aquestes imatges i observacions s’utilitzaran com a evidències
per fonamentar el procés de reflexió i els canvis que es proposi introduir en el dia a dia de l’escola vinculats
al Projecte europeu ToWe. Les imatges, que no estaran en cap cas associades a cap dada que permeti la
identificació de l’infant, podran ser utilitzades i publicades en:





La web del projecte ToWe, www.toddlerswellbeing.eu.
Materials editats pel projecte ToWe o per alguna de les institucions/entitats participants.
Documents acadèmics o llibres que es puguin publicar com a resultat del projecte.
Materials per a la docència de professionals i futurs professionals del sector de l’educació.

En/na _______________________________________________________________________ amb DNI
_______________, en qualitat de mare, pare o tutor/a legal de __________________________________
_______________________________________, dono el meu consentiment a SUARA SERVEIS, SCCL, a
The ToWe Project i a les universitats i entitats participants en el projecte ToWe, per utilitzar la seva imatge
d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre la protecció civil i el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les dades d’observació, fotografies i vídeos
on aparegui la imatge de l’infant es podran utilitzar i publicar en presentacions, llocs web, publicacions
impreses i online i/o altres materials impresos, de tipus audiovisual o online vinculats al Projecte ToWe.
La cessió dels drets d’imatge es realitza a títol gratuït i sense que generi, en cap cas, drets de compensació
econòmica.
Sí, autoritzo.
No, no autoritzo.
Signatura del pare, mare o tutor/a:

Sant Feliu de Guíxols, _____ de _____________________ de 2016

