
 
CONSENTIMENT INFORMAT PER LA PARTICIPACIÓ I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS 

DE PHOTOVOICE EN EL MARC DEL PROJECTE PhV_SeGReV 
 
Com a part del projecte d’innovació docent "Mainstreaming Sexual and Gender-Related 
Violence sensibilities into university courses through Photovoice experiences" (2020 
INDOV 00003), estem realitzant diverses experiències de photovoice sobre violències 
sexuals i de gènere amb estudiants universitàries de diferents universitats i països. 
Considerem que el contingut d’aquestes sessions poden ser de gran interès per a la 
investigació sobre VSdG en el context universitari. 
 
D’aquesta manera sol·licitem el consentiment explícit per la participació en aquest 
projecte, així com la gravació del vídeo y el posterior anàlisi de les sessions amb 
finalitats de recerca. La informació proporcionada ser tractada de forma global i 
anònima. 
 
Nom i cognoms: __________________________________________________________ 
DNI/NIE/Passaport: __________________________________________________________ 
 
1. Consenteixo que las sessions de photovoice siguin gravades:  

 Sí  

 No  

 
2. Consenteixo que la informació produïda en el marc de les sessions del procés de 
photovoice:  

 Sigui analitzada amb finalitats de recerca.  

 No dono el consentiment per a que les informacions produïdes durant les 
sessions siguin utilitzades amb finalitats d’anàlisi i recerca.  

 
 

 
Signatura: _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finançat per:  
 
 
 
 

 



CONSENTIMENT INFORMAT PER LA PARTICIPACIÓ I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS 
DE PHOTOVOICE EN EL MARC DEL PROJECTE PhV_SeGReV 

 
Com a part del projecte d’innovació docent "Mainstreaming Sexual and Gender-Related 
Violence sensibilities into university courses through Photovoice experiences" (2020 
INDOV 00003), estem realitzant diverses experiències de photovoice sobre violències 
sexuals i de gènere amb estudiants universitàries de diferents universitats i països. 
Considerem que les foto-narratives i materials produïts per part de les participants tenen 
un gran potencial de sensibilització i conscienciació sobre les VSdG. 
 
D’aquesta manera sol·licitem el consentiment explícit per la participació en aquest 
projecte, així com la gravació del vídeo y el posterior anàlisi de les sessions amb 
finalitats de recerca. La informació proporcionada ser tractada de forma global i 
anònima. 
 
 
Nom i cognoms: __________________________________________________________ 
 
DNI/NIE/Passaport: __________________________________________________________ 
 

 
1. Consenteixo que les foto-narratives i materials produïts en el marc d’aquest 

projecte:  

 Siguin utilitzats per l’anàlisi i la investigació i que les meves foto-narratives 
apareguin en exposicions, publicacions o llocs web amb finalitats 
acadèmics-educatius. 

 Siguin usats per a treball d’anàlisi I investigació, però, en canvi, no dono el 
consentiment perquè apareguin en publicacions o llocs web amb finalitats 
acadèmic-educatives. 

 No dono el meu consentiment per a què el material en el que també he 
col·laborat sigui analitzat amb finalitat d’anàlisi i recerca ni publicat. 
 

2. En el cas d’haver seleccionat l’opció A o B:    

 Vull que el meu nom i cognoms apareguin en els agraïments de qualsevol 
exposició o publicació per haver participat en el procés. 

 No vull que es mencioni el meu nom i cognoms en  cap lloc. 

3. A més a més, en el cas d’haver seleccionat l’opció B, demano que si es publiquen els 
materials que he (co-)produït: 

 Es reconegui la meva autoria (amb l’ús Creative Commons) 

 Es publiquin els materials de forma anònima. 

 

Signatura: ________________________ 

 

 

Finançat per:  


