
1

Els materials docents 
en obert a la UAB
Cristina Azorín (ORCID: 0000-0002-0063-9643)

Consulta de la presentació: https://ddd.uab.cat/record/219497



2

Sumari

1.- Què és la Ciència oberta?

2.- Què són els recursos educatius en obert?

3.- Com publicar un recursos docent a la UAB



3

Què és la ciència oberta?

Les recerques, els seus resultats i les
metodologies emprades han de ser
accessibles a tota la societat de
manera lliure i gratuïta, buscant la
difusió i reutilització dels recursos amb
un impacte social positiu. Major
transparència i col·laboració.
Source: OpenAIRE https://www.openaire.eu/what-is-open-science 30/1/2020
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Publicacions de recerca

Recursos educatius
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Recurs educatiu en obert

Material d’ensenyament, d’aprenentatge i de recerca 
en qualsevol suport, digital o d’altre tipus, que es troba 

en domini públic o que està difós en una llicència 
oberta que permet l’accés lliure, la utilització, 

l’adaptació i la distribució sense límits per altres 
persones. (Declaració de París, UNESCO 2012)
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Característiques (Las 4 Rs)

� Reutilitzar: dret a reutilitzar el recurs en la seva forma 
inalterada; p. e.: fer una còpia de seguretat, 
descarregar i utilitzar a classe.

� Revisar: dret a adaptar, ajustar, modificar o alterar el 
contingut; p. e.: traduir el contingut a un altre idioma.

� Remix: dret de combinar el recurs original pera 
crear un de nou; p. e.: crear una versió pròpia amb 
imatges.

� Redistribuir: dret a compartir còpies amb altres 
persones; p. e.: enviar un adjunt per correu, penjar un 
fitxer al campus virtual.
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A les Universitats espanyoles

Recursos Educativos Abiertos en las universidades españolas: estado de la cuestión.
Acción 6 –Grupo de Repositorios de REBIUN. 2018
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Exemples
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merlot.org
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Revistes i llibres en obert

doaj.org

doabooks.org



13openbookpublishers.com
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http://ukopentextbooks.org/resources/ Iniciativa Universitats Anglaterra

openstax.org



15https://textbooks.open.tudelft.nl
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llibres.urv.cat
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http://llibres.urv.cat
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Youtube Edu
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OER Commons
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Pixabay
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A la UAB

La universitat ha de promoure l’intercanvi de 
coneixement i els espais per treballar de manera 
col·laborativa i transparent.

S’ha d’incentivar que el coneixement generat estigui 
obert, disponible i accessible, sota termes que en 
permetin la reutilització, la redistribució i la 
reproducció.

ddd.uab.cat
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Publicar els recursos educatius

Política institucional d'accés obert de la UAB
Abril 2012

II.- Pel que fa als recursos educatius, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
encoratja al personal docent a dipositar 
aquests continguts en el dipòsit digital.

Recomanació al 94% de universitats.
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Llicències obertes

Llicències Creative Commons recomanades a la UAB
https://ddd.uab.cat/record/129205

Són claus per afavorir la reutilització
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Exemples al DDD
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