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Consentiment informat 
 

Títol del projecte:  Fostering higher education students’ autonomy through 
blended learning 

Referència:  2020-1-ES01-KA203-082513 
Durada:  De l’1-11-2020 al 31-10-2022 
Programa:  Erasmus+ 
Resum:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082513 

Contacte:                      blearn.autonomy@uab.cat  

 

Benvolgut/da estudiant, 

El consorci format per la Universitat Autònoma de Barcelona (universitat coordinadora), la 
Universidade do Minho, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la 
Universitetet i Stavanger, la Université Catholique de Lyon i la Uniwersytet Warszawski, hem 
iniciat un projecte de col·laboració per a investigar l’aprenentatge híbrid, l’autonomia dels 
estudiants. A continuació trobareu la informació bàsica del projecte, els vostres drets i les 
nostres obligacions per tal de participar-hi. Heu de signar-lo a la pàgina 3. 

OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi analitzarà l’autonomia dels i les estudiants d’educació superior en 
l’aprenentatge híbrid. Els cursos utilitzen un aprenentatge híbrid quan professors/es i 
estudiants interactuen tant en persona com en línia. L’estudi analitzarà diversos aspectes de 
l’autonomia. 

DESCRIPCIÓ I MÈTODES 

Els i les estudiants poden participar a tots els instruments dissenyats per recollir informació 
o triar a quins estan disposats/des a contribuir. 

Qüestionari per a estudiants 

La participació en aquest estudi implica respondre qüestionaris en línia. S'espera que 
els resultats proporcionin informació rellevant sobre la implementació del portafolis 
digital en totes les matèries en què es durà a terme. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082513
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082513
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Reflexions orals i entrevistes 

Es realitzarà una fase qualitativa de recopilació de dades realitzant entrevistes 
sincròniques i recollida d'enregistraments de reflexions orals. 

Portafolis i feedback 

Els professors que participen en aquest projecte avaluaran els vostres portafolis de 
reflexió i us proporcionaran comentaris mitjançant rúbriques específiques. Aquestes 
dades s’inclouran a la investigació, però només s’utilitzaran per fer anàlisis per 
assolir els objectius de la recerca. A efectes de recerca (fora de l'assignatura), 
aquestes dades sempre seran anonimitzades o pseudonimitzades. Si es considera 
necessària una frase o una part d’aquest treball per complementar qualsevol 
publicació (p.e. handbook o article científic), l’equip de recerca a través del 
professor/a en sol·licitarà permís explícit, però mantindrà l’anonimat. 

CONFIDENCIALITAT 

La teva identitat es mantindrà confidencial i només hi tindran accés determinats membres 
de l'equip d'investigació del projecte BLEARN_AUTONOMY. Si s'han de publicar casos 
d'estudi, les identitats seran sempre anonimitzades o pseudonimitzades.  

Els investigadors conservaran tota la informació en un lloc segur i destruiran les dades 
identificatives un cop finalitzada la investigació i publicats els resultats del projecte. 

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA 

La participació és voluntària i la no participació no comporta cap penalització. 

Tens el dret a retirar-te de l’estudi en qualsevol moment sense donar explicacions i sense 
conseqüències negatives; només ens ho has de comunicar per qualsevol mitjà. A banda 
d’això, si així ho desitges, pots exercir els teus drets reconeguts pel Reglament europeu de 
protecció de dades personals adreçant-te a l'encarregat del tractament 
(blearn.autonomy@uab.cat) amb la teva sol·licitud i una fotocòpia del DNI. Les sol·licituds 
per exercir els teus drets estan disponibles a la web de l’Oficina de Protecció de Dades de la 
UAB (https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-
interessades-1345764799916.html). 

També tens dret a presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte), i sempre que ho consideris necessari pots 
contactar amb el delegat de protecció de dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat). 

En qualsevol cas rebràs una resposta per escrit de l’acció realitzada en el termini establert 
legalment. 

mailto:blearn.autonomy@uab.cat
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-1345764799916.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades-1345764799916.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte
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CONTACTE 

En cas de dubte o consulta pots contactar amb: blearn.autonomy@uab.cat 

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

A cada recollida d’informació es demanarà que declaris tenir coneixement de la investigació 
i que hi participes voluntàriament. Si ho fas, acceptes haver llegit aquest consentiment 
informat i que estàs d'acord amb el que s’hi exposa. 

 

Nom i cognoms del/la participant: 

 
Data i signatura: 
 

 

 Investigador responsable: 

 
Data i signatura: 
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