RELACIÓ ENTRE EL RENDIMENT ACADÈMIC, EL GRAU DE MOTIVACIÓ, EL NIVELL D’ATENCIÓ I
LA VELOCITAT DE PROCESSAMENT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS

CONSENTIMENT INFORMAT DELS PARES O DEL TUTOR LEGAL
Jo, D/Dª
amb DNI nº
com a representant legal de D/Dª
declaro que:








i adreça de correu electrònic:

Autoritzo al representat a participar en l'estudi de recerca «Relació entre el rendiment
acadèmic, el grau de motivació, el nivell d’atenció i la velocitat de processament en
alumnes amb Altes Capacitats»
He estat informat de les següents condicions que afecten a les dades personals que es
contenen en aquest consentiment i en la fitxa o expedient que s'obri per a la recerca:
Aquestes dades seran tractades i custodiades amb respecte a la meva intimitat i a la
vigent normativa de protecció de dades.
Sobre aquestes dades m'assisteixen els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició que podré exercitar mitjançant sol·licitud davant l'investigador responsable
en l'adreça de contacte que figura en aquest document.
Aquestes dades no podran ser cedides sense el meu consentiment exprés i no ho
atorgo en aquest acte.

Dono el meu consentiment només per a l'avaluació necessària en la recerca de la qual se m'ha
informat i perquè siguin utilitzades les dades exclusivament en ella, sense possibilitat de
compartir o cedir aquests, en tot o en part, a cap altre investigador, grup o centre diferent dels
responsables d'aquesta recerca o per a qualsevol altra fi.
Declaro que he llegit i conec el contingut del present document, comprenc els compromisos
que assumeixo i els accepto expressament. I, per això, signo aquest consentiment informat de
forma voluntària per MANIFESTAR EL MEU DESIG DE PARTICIPAR EN AQUEST ESTUDI DE
RECERCA SOBRE la “Relació entre el rendiment acadèmic, el grau de motivació, el nivell
d’atenció i la velocitat de processament en alumnes amb Altes Capacitats”, fins que decideixi el
contrari. En signar aquest consentiment no renuncio a cap dels meus drets. Rebré una còpia
d'aquest consentiment per guardar-ho i poder consultar-ho en el futur.
D/Dª

D/Dª

(Nom del pare, mare o del tutor legal)
Signatura:

(Nom de l’investigador del centre)
Signatura:

Data:

Data:

(Còpia pares)
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