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Què són els recursos educatius oberts (OER)? Definició

Declaració de la UNESCO (2012) sobre OER: 

“materials de ensenyament, aprenentatge i recerca en qualsevol suport, digital o d’altre 
tipus, que siguin de domini públic o que hagin estat publicats amb una llicència oberta 
que permeti l’accés gratuït a aquests materials, així com el seu ús, adaptació i 
redistribució per altres sense cap restricció o amb restriccions limitades”. 

Disponible versió en català:  <https://en.unesco.org/sites/default/files/declaracio_paris_reo_catalan.pdf >



Principals característiques

Educatius: amb finalitat o aplicació docent

Gratuïts: accés sense cost

Obertura: llicència oberta o en domini públic

Reutilitzables: adaptables, modificables, per a compartir

Altres: innovadors, inclusius, accessibles, sostenibles, 
granulars, metacercables, etc. 



Llicències obertes: Creative Commons (I)

L’autor reté la 
titularitat sobre la seva 
obra però, mitjançant 
les llicències, permet 
alguns drets d’ús. 



Llicències obertes: Creative Commons (II)

Llicències CC i OER (Green, 2014)

4 llicències CC que permeten la modificació i creació d’obres derivades (= Reutilització)

https://www.flickr.com/photos/130001384@N03/16504617862



Reutilització: 5 Rs

Font: BCOER

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


Tipologies (I): Unitats d’OER (Small OER) 

• Cursos, programes curriculars, mòduls didàctics;
• Guies d’estudiants, plans docents;
• Eines d’avaluació, exercicis, exàmens,
• Llibres de text, articles de recerca; 
• Vídeos, streaming, podcasts;
• Imatges, gràfics, mapes;
• Materials multimèdia, interactius, simulacions, jocs;  
• Software, aplicacions informàtiques, apps de mòbil ...

… i qualsevol altre material educatiu dissenyat per ús docent i l’aprenentatge 
(OECD, 2007). 

Font: BCOER

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


Tipologies (II): Conjunts d’OER (Big OER)
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Cursos 
OCW

Unitat
OER

MOOCs
(amb CC!)

Llibres de 
text oberts

(Open 
Texbooks)

OpenCourseWare (OCW): Conjunt de materials educatius organitzats en cursos 
oberts 

Origen: Massachussets Institute of Technology  (MIT) accés lliure i gratuït 
als materials dels seus cursos oficials (2001). 

Consorci OCW (2005)

Massive Open Online Courses (MOOCS)

Cursos massius online sense requeriment formals (no matrícula) ni límit de 
participació (accés online obert i gratuït): Udacity, Coursera, EdX, MiriadaX, etc.

Origen: 1er MOOC (2008) Connectivism and Connective Knowledge
(CCK08), de George Siemens i Stephen Downes.

Llibres de text oberts (Open Textbooks)

Col·leccions d’OER organitzats en format de llibre “tradicional”

( = libres de text digitals amb llicència oberta)

Unitat
OER

Unitat
OER

Unitat
OER



Tipologies (III): què no és un OER
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Important! 
No tots els recursos als que podem 
accedir en internet són oberts. 

Comproveu la llicència! 
Si no s’especifica una llicència, 
podeu descarregar-los per a la 
nostra consulta particular però no 
utilitzar-los públicament (per 
exemple, en un aula virtual) sense 
la concessió del permís pertinent.

Cedec. ¿Qué puedo hacer con los materiales en la red?Més informació:
• Profesor, 4 consejos sobre propiedad intel·lectual para tus classes (blog CEDRO)
• LPI. Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
• Infografia BUS sobre Condiciones para enseñanza universitaria.

https://cedec.intef.es/
https://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2020/07/02/profesor-consejos-propiedad-intelectual-clases?_cldee=c2FvdGVyb0B1bmlvdmkuZXM%3D&recipientid=contact-5624a40908c3e711810370106faad8b1-ca9a9da40268457784806c069e7fba00&esid=c283e73a-c8cc-ea11-a812-000d3a2d58c3
https://www.cedro.org/docs/default-source/0legilaci%C3%B3nnacional/boe-a-1996-8930-consolidado-lpi.pdf?sfvrsn=558b7ba6_2
https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/1389/images/32.4.png


Tipologies (IV): què no és un OER
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Tipus de recurs Cost pels estudiants Permís pel professorat i estudiantat

Llibres comercials Pagament Restrictiu

Recursos web 
Recursos de biblioteca
MOOCs

“Lliure” (accés) Restrictiu 

Recursos educatius oberts (OER) Lliure Obert (5Rs)

Adaptació de Wiley: OER-Enable Pedagogy https://www.slideshare.net/opencontent

Elearning Educació en línia Aprenentatge en línia

Relacionats però NO sinònims d’OER o Educació Oberta

https://www.slideshare.net/opencontent


Beneficis dels OERs

Institucional

Docents

Estudiants

✓ Rendibilitzar (no reduir costos)
✓ Atraure potencials estudiants potencials /matrícules
✓ Augmentar la ‘visibilitat’ de la institució 

✓ Ajuda a desenvolupar competències tècniques, legals, etc.
✓ Estimula las comunitats de pràctica docent
✓ Font d’idees i d’inspiració per readaptar materials
✓ Millora l’avenç i la qualitat de l’educació
✓ Comptabilitza per acreditacions internes (ex. Docentia) 

✓ Faciliten la seva participació activa
✓ Fomenta la creativitat 
✓ Serveixen de model per elaborar treballs propis
✓ Repositoris = experimentació de difusió acadèmica



On trobar OER?
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On podem localitzar i accedir als OER?

No existeix un inventari únic i exhaustiu de tots els OER ... Sinó diverses fonts:

• Repositoris digitals: 
• Educatius 

• Nacionals, consorciats i institucionals

• Directoris de repositoris

• Plataformes de cursos OCW

• Plataformes de llibres de text oberts (i llibres en accés obert)

• Cercadors:
• de recursos en domini públic 

• de recursos en CC: imatges, vídeos, etc.
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2.1. Repositoris digitals



Repositoris educatius de referència: OER Commons (I)

OER Commons:  https://www.oercommons.org/

Repositori educatiu creat per l’ISKME (Study of Knowledge Management in Education) 
al 2007

Exemple: recursos sobre e-learning, d’Educació Superior
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https://www.oercommons.org/


OER Commons

Resultats i limitadors:

OER que compleixen amb els 
filtres 

Permisos d’ús (CC)

Valoració dels usuaris
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Repositoris educatius de referència: OER Commons (II)



Usar, reutilitzar o compartir OER recuperats d’OER Commons

Registre 

Permet desar-los a 
una carpeta 

Permet mesclar-los, 
descarregar-los o  compartir-

los a Twitter, Pinterest i 
Google Classroom
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Repositoris educatius de referència: OER Commons (III)



MERLOT https://www.merlot.org/merlot/index.htm

Repositori i comunitat oberta per l’intercanvi de recursos (principalment universitaris), consells i 
experiències docents. 
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Repositoris educatius de referència: MERLOT (I)

https://www.merlot.org/merlot/index.htm


Cerca per: disciplina, paraula clau, 
tipus de material, audiència, tipus de 
qualitat, format, llicència, cost 
associat, idioma, compatibilitat amb 
plataforma mòbil.

Recent funcionalitat de cerca 
Intel·ligent: 
MERLOT Smart Search

21

Repositoris educatius de referència: MERLOT (II)

https://info.merlot.org/merlothelp/topic.htm#t=MERLOT_Smart_Search.htm


Qualitat garantida (peer review) pel consell editorials i 
valoracions (comentaris i marcatges) dels usuaris
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Repositoris educatius de referència: MERLOT (III)



Repositoris educatius nacionals

Banco de recursos educativos EDIA
Centro Nacional de desarrollo curricular en sistemas no 
propietarios (CEDEC)

Procomún - Red de Recursos educativos
(Instituto Nacional de tecnologías educativas y de 
formación de profesorado (INTEF)
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https://cedec.intef.es/recursos/
http://procomun.educalab.es/es


Repositoris educatius consorciats
MDX (Materials docents en xarxa)

Conté recursos digitals resultants de l'activitat docent de les universitats membres del Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya (CSUC). 
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https://www.mdx.cat/
http://www.csuc.cat/


Repositoris institucionals. Col·leccions docents

25https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales

https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales


Repositoris institucionals. Col·leccions docents

Tipus de recursos educatius dipositats:
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Més informació:

Santos-Hermosa, Gema; Estupinyà, Eva; Nonó-Rius, Brigit; París-Folch, Lidón; Prats-Prat, Jordi (2020). “Open educational resources (OER) 

in the Spanish universities”. Profesional de la información, v. 29, n. 6, e290637. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.37

https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.37


Repositoris institucionals. 
Dipòsit Digital de Documents (DDD) UAB

27https://ddd.uab.cat/

Llicències CC recomanades a l’UAB (Comissió AO) : 

https://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/129205/CATALA_Creative_Commons_recomanacioUAB_a2020m1d9.pdf


Directoris internacionals de repositoris. OpenDOAR (I)

Open DOAR (The Directory of Open Acces Repositories)

Permet cercar repositoris per: nom, institució 
d’ origen, software, tipus de contingut 
(seleccioneu l’opció Learning objects), tipus de 
repositori, matèria i  països.
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http://www.opendoar.org/find.php


Directoris internacionals de repositoris. ROAR (II)

ROAR (Registry of Open Access Repositories)

Permet cercar repositorios per país, tipus de software, tipus de repositorio (seleccioneu l’opció 
Learning and teaching objects) i ordre de presentació de resultats. 
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http://roar.eprints.org/


OER World Map 

Directori visual d’OER

https://oerworldmap.org/


2.2. Plataformes de llibres de text oberts 
(i llibres acadèmics en AO)



OpenStax Texbooks
• Rice University (Houston, Texas) 

• 1999 - Repositori educatiu Connexions

• 2012- Editors de textos educatius en accés obert i revistats per parells

• Llibres en html, pdf, kindle (Amazon i iBooks Store)

https://openstax.org/

https://cnx.org/
https://openstax.org/


Milne Open Textbooks

• State University of New 
York (SUNY)

• 2012- Iniciativa de 
biblioteques SUNY + 
Innovative Technology 
Grants

• Llibres de text oberts 
universitaris, escrits i 
revisats per parells per 
professorat de SUNNY

• Cercador             de de 
contingut obert  

https://milneopentextbooks.org/

https://milneopentextbooks.org/
https://oasis.geneseo.edu/


Open Texbook Library
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University of Minnesota (UMN)
846 llibres CC que permeten adaptacions
Revisió pels autors i revisors
Criteris (CC, pdf o epub, original, universitari, etc.)
FAQs

https://open.umn.edu/opentextbooks

https://open.umn.edu/opentextbooks/books
https://open.umn.edu/opentextbooks/faq
https://open.umn.edu/opentextbooks


BC Campus Open ED

• British Columbia University (Canadà)

• Llibres de text oberts 

• Servei per crear i utilitzar llibre a les aules

https://open.bccampus.ca/browse-our-collection/find-open-textbooks/ 

2 llibres ESP sobre Literatura espanyola 

https://open.bccampus.ca/browse-our-collection/find-open-textbooks
https://open.bccampus.ca/browse-our-collection/find-open-textbooks/?uuid=0613e2b4-5a51-4aec-8927-81195a894cf1&contributor=&keyword=&subject=


Altres iniciatives de llibres de text oberts

Latin American Open Textbook Initiative (LATIn) -2013

Alternativa a la producció de llibres de text oberts en anglès 

UK Open Textbooks Project (2017–2019)

Hewlett Foundation–funded project

Pilot centrat en STEM

University of Sunderlad, West of Scotland, Birmingham City University

Pitt, R., Farrow, R., Jordan, K., de los Arcos, B., Weller, M., Kernohan, D., & Rolfe, V. (2019). The UK Open Textbook Report 
2019. Open Education Research Hub. The Open University (UK). http://ukopentextbooks.org/wp-content/uploads/2019/05/UK-
Open-Textbooks.pdf

- Baixa consciència dels llibres de text obert a l’educació superior

- Alt coneixement sobre publicacions d'accés obert (Finch Report i política OA REF)
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http://ukopentextbooks.org/
http://ukopentextbooks.org/wp-content/uploads/2019/05/UK-Open-Textbooks.pdf
http://ukopentextbooks.org/wp-content/uploads/2019/05/UK-Open-Textbooks.pdf
https://www.slideshare.net/xaoch/latin-american-open-textbook-initiative-latin-project


OAPEN. Online Library and publication platform

• Repositori europeu 

• Llibres acadèmics en accés obert 
revisats per parells

• Amb llicència oberta de lectura i 
compartició

• Membre d’OASPA (the Open Access 
Scholarly Publishers Association)
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https://oapen.org/

http://oaspa.org/membership/members/),
https://oapen.org/


DOAB. Directory of Open Access Books

38https://directory.doabooks.org/browse?type=language&value=Catalan

• Directori de libres i editors d’accés 
obert revisat per parells

• Servei d’indexació i metadades
• Servei de descobriment de la 

plataforma OAPEN (no allotja els 
llibres)

https://directory.doabooks.org/browse?type=language&value=Catalan


2.3. Plataformes de cursos



Plataformes de cursos Open CourseWare - OCW

MIT OCW (2001, MIT)

http://ocw.mit.edu/


Plataformes de cursos MOOCs

Coursera

EdX
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Miríadax

Telefónica ED + Banco Santander + Universia (2012)
Universitats i institucions iberoamericanes (36 espanyoles)
En espanyol, anglès i portuguès

https://www.coursera.org/browse
https://www.edx.org/search?tab=course
http://ocw.mit.edu/
https://miriadax.net/web/guest/universidades


2.4. Cercadors



Cercadors de recursos en Domini Públic
The Internet Archive

Gutenberg Project

+ de 59.000 ebooks lliures  

Public Domain Sherpa: 
Web que ajuda a entendre i el domini públic d’una obra

LibriVox

https://archive.org/
http://gutenberg.ca/index.html
http://www.publicdomainsherpa.com/
https://librivox.org/


Cercadors de recursos CC

Wikimedia Commons

Google Avançat- filtre “drets d’ús”
Cómo usar la herramienta de manera efectiva para imágenes

69.315.350 fitxers 

multimèdia d’ús lliure 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://googleblog.blogspot.com/2009/07/find-creative-commons-images-with-image.html.


Cercador de recursos CC. Bancs d’imatges

Creative Commons Search

Getty Institute Open Images

FlikrCC

Unplash (comunitat de fotografía oberta, llicència pròpia )

https://search.creativecommons.org/
http://search.getty.edu/gateway/landing
https://www.flickr.com/creativecommons/


Cercadors de recursos CC. Bancs de música i sons

Youtube Audio Library (música i efectes de so)

Freesound.

Audionautix (creacions musicals de Jason Saw, amb CC-BY)

Freesound (peces musicals per 
decàrrega i compartició)

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.freesound.org/
https://audionautix.com/
https://freesound.org/


Cercadors de recursos CC. Vídeo

Youtube Edu, Vimeo Creative Commons, Teachertraniningvideo, TED Talks, etc.

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/playlists
https://vimeo.com/creativecommons
http://www.teachertrainingvideos.com/
https://www.ted.com/talks


Més informació sobre bancs multimèdia oberts

Guia de Recursos audiovisuals i drets d’autor (UAB): https://ddd.uab.cat/record/108435
• repositoris gratuïts d'imatges (amb drets cedits -d'accés obert-)

• cercadors de mapes i fotografies aèries

• eines de cerca inversa (de la imatge a la font)

• llocs web amb sons i música en accés obert 

Si teniu consultes:

Adreçeu-vos a Pregunt@ (el servei virtual d’informació de les Biblioteques de la UAB): 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Consulteu el web de Propietat Intel·lectual i accés obert: www.uab.cat/propietat-intellectua

Bancs gratuïts multimèdia (CEDEC): 
https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

https://ddd.uab.cat/record/108435
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://www.uab.cat/propietat-intellectua
https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/


Com reutilitzar o crear nous OERs
i compartir-los?

✓ Com reutilitzar els OER localitzats

✓ Com editar nous OER. Eines

✓ Assignar llicència oberta CC

✓ Publicació
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Com podem reutilitzar els OERs localitzats?

❑ Utilitzar-los tal qual (sense modificar res)
+ Atribució autoria

❑ Readaptar-los per crear recursos derivats (context, idioma, etc.) 

+ Atribució autoria 

+ Llicència oberta que permeti la readaptació, amb o sense finalitat comercial

(CC BY, BY SA, BY NC, BY NC SA) 

❑ Crear nous (considerant d’altres com a base o inspiració)
+ Atribució autoria

+ Llicència oberta 

(revisar si la llicència de l’obra original requereix que a l’obra derivada se li assigni la mateixa 
llicència; és a dir, “s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula  l’obra original”)



Crear OER (I): Eines d’edició
▪ Editors propis de repositoris educatius:

oOpen Author Builder

o Merlot Content Builder

▪ Editors de continguts digitals: eXeLearning (CEDEC)

▪ Editors de llibres de text obert: Pressbooks, Gitbooks, LibreText, etc.

▪ Viquipèdia (viquimaratons, viquiprojectes docents, Wikibooks, MediaWiki, etc)

▪ Aplicacions en línia (Google Sites, Google Forms, etc.) o extensiones de navegador (Screencastify).

▪ Altres aplicacions (amb demos gratuïtes o versió de pagament): 

o EdPuzzle, Blubbr (vídeos interactius o videoquizzes)

o Moovly, Powtoon (vídeos animats)

o Sgame, Educaplay (jocs i activitats interactives)

o Canva, Easel.ly (imatges estàtiques o infografies) 

o Genial. ly (imatges interactives, presentacions, etc.) 

o Symbaloo (organitzador de recursos/enllaços)

https://www.oercommons.org/authoring-overview
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=746324
https://exelearning.net/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://pressbooks.com/about/
https://toolchain.gitbook.com/
https://libretexts.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes_docents_per_centre
https://www.screencastify.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.blubbr.tv/
https://www.moovly.com/
https://www.powtoon.com/
http://sgame.dit.upm.es/
https://es.educaplay.com/
https://www.canva.com/es_419/
https://www.easel.ly/
https://genial.ly/
https://www.symbaloo.com/


Exemple: Open Author Builder - OER Commons (I)
✓ Per editar i/o combinar text, imatges, so i vídeo.

✓ Fàcilment en 3 pasos: 1 Descriure +  2 Triar llicència + 3 Publicar
✓ Descarregar (pdf o media) i publicar-ho

1. Descriure



Exemple: Open Author Builder - OER Commons (II)
2. Assigntar llicència



Exemple: Open Author Builder - OER Commons (III)

3. Publicar



Crear OER (II): llicenciar amb Creative Commons

1. Generador de llicències de Creative Commons.es 
2. Respondre 2 preguntes
3. Obtenir llicència (icona o codi) per inserir en la vostra obra/web

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES


Pautes mínimes per publicar i compartir OER

Recurs 
educatiu

Recurs 
educatiu

obert 
(OER)

1. Plantilla d’elaboració de materials formatius institucional:  
estructura, tractament didàctic, tipografia, etc. 

2. Assignar metadades adequades per descriure i recuperar cada 
recurs: títol, autor, resum, paraules clau, assignatura, nivell 
educatiu, competències, etc.

3. Aspecte tècnic: formats oberts i editables (llistat a la viquipèdia): 
png, mp3, ePub, LaTeX, pdf, OpenDocument, etc.

4. Aspecte jurídic-legal: Llicències obertes (Creative Commons)
5. Innovació pedagògica: disseny competencial, inclusius, accessibles..
6. Difusió i reutilització: aula virtual, repositori, web, xarxes socials...

Reflexió: hem de poder facilitar la reutilització, amb finalitats docents o per a (l’auto)aprenentatge

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats


Kit de REA
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Kit d’eines REA 
per al professorat i personal bibliotecari

https://rebiun.libguides.com/GuiaREA/KitREA

https://rebiun.libguides.com/GuiaREA/KitREA


Referències bibliogràfiques
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