
Autorització per la publicació d’escrits (contes, històries, descripcions, 
...) a www.petitsxpetits.org, la biblioteca virtual infantil de Petits 
Escriptors per Petits Lectors. 
 

Petits x Petits és un projecte socioeducatiu sense ànim de lucre (*) creat per un grup de professionals de 
diferents àmbits (psicologia educativa, il·lustració, emprenedoria social, ...) amb l’objectiu de promoure 
l’escriptura creativa i l'interès per la lectura en els nens i nenes a través d’un aprenentatge social i 
emocional, amb independència de les seves capacitats, estatus socioeconòmic i ubicació. 

L'únic ús dels escrits (contes, històries, descripcions, ...) rebuts de Petits Escriptors serà el de publicar-los al 
web www.petitsxpetits.org per tal de poder ser llegits per altres Petits Lectors. 

Dades de l’autoritzat 
Associació Petits Escriptors x Petits Lectors, NIF G66548454, 08205 Sabadell (Barcelona) 

Dades del nen/nena 
Nom i cognoms_____________________________________________________________________ 

Edat_________________________________________________________________________________ 

Escola i Població____________________________________________________________________ 

 
Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms______________________________________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport______________ Email (opcional)_______________________________________ 

Autoritzo 
      SI              NO 
Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat al web www.petitsxpetits.org amb la finalitat 
de ser llegit i comentat per altres Petits Escriptors i Lectors 
 
      SI              NO 
Que junt amb el material publicat i consti el nom del nen/nena i del centre educatiu 

Lloc i data________________________________________________________________ 

Signatura del pare, mare o representant legal del nen/nena 

 
 
 
 
(*) La biblioteca virtual infantil Petits x Petits és un projecte de l'Associació Petits Escriptors x Petits Lectors (amb seu a Sabadell, Barcelona 
– NIF G66548454), inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el nº 56.586. L'únic ús dels escrits rebuts de Petits 
Escriptors serà el de publicar-los al web www.petitsxpetits.org per tal de poder ser llegits per altres Petits Lectors. Qualsevol còpia, 
reproducció, distribució, realització d'obres derivades (traducció, adaptació, ...) dels continguts i imatges d'aquest web sense l'exprés 
consentiment per escrit de Petits x Petits està terminantment prohibit, a excepció de que es tracti del seu propi autor.  
D’acord amb la LODP, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Petits Escriptors”, amb la finalitat de gestionar la publicació del treball 
al nostre web, conèixer la procedència dels escrits rebuts i poder comunicar-vos la publicació de l’escrit. Qualsevol persona que figuri a la 
base de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació i d'oposició enviant un correu a hola@petitsxpetits.org 
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