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Normes i recomanacions
• Teniu els micros silenciats per a una millor comprensió de les

explicacions del formador.

• Teniu prohibit de gravar (vídeo o àudio), directament o
indirectament, totalment o parcialment, la sessió.

• Es millor deshabilitar la vostra càmera per no alentir les
connexions.

• Feu les preguntes a través del xat. Es contestaran al llarg de la
sessió o posteriorment.

• Sentireu la veu del formador mentre visualitzeu la presentació
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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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5 educatiu en obert (REO)

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 amb 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 per a 
crear-ne 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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Qui és autor? 

Automàticament  
adquireix uns 
DRETS

Recursos 
docents

Articles
científics

Composicions
musicals

Fotografies, 
dibuixos

Llibres

Pel·lícules

AUTOR
Creació literària, 

artística i 
científica
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Drets d’autor

Drets morals

Integritat

Atribució

Divulgació

Modificació

Accés

Retirada

Drets patrimonials o 
d’explotació

Reproducció

Distribució

Comunicació pública

Transformació

Intransferibles Transferibles

Sense  límit Vida autor 70 anys després mort 
autor (si no s’ha divulgat)

Per publicar al DDD amb 
caràcter de no exclusivitat
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Llicències Creative Commons (CC) 

Creative Commons: llicències perquè els autors puguin cedir
gratuïtament els drets d’explotació sobre les seves obres a tercers, 
seguint els criteris de la llei de la propietat intel·lectual.

http://creativecommons.org

Vull cedir part 
dels meus 

drets
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• BY – Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, 
proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi

• NC – No Comercial. No podeu fer un ús comercial de les obres derivades

• SA – Compartir igual. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, 
heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra
original

• ND – Sense Obra Derivada. No podeu transformar l’obra per crear una obra
derivada

Drets cedits

Recursos docents
al DDD

Llicències creative commons recomanades a la UAB  
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Obres de domini públic

Obres literàries, artístiques o científiques quan venç 
el termini de protecció dels drets d’explotació. Com 
a regla general, aquests es mantenen fins a 70 anys 
després de la mort de l’autor. Després passen al 
domini públic i poden ser utilitzades.
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En l’elaboració del recurs docent…

S’hi poden posar 
les imatges que 

es vulguin?

I copiar fragments 
de text d’una altra 

obra?
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Fem-ho fàcil…
Opció 1

Fes les teves pròpies fotos o dissenys

Opció 3

Si utilitzes continguts 
protegits...

Pots acollir-te al DRET DE CITA

Opció 4

Si no et pots acollir al dret 
de cita...

Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR,
per escrit i per un ús 

concret

Opció 2

Utilitza continguts d’accés obert

A les llicències CC l’autor indica què es pot fer sense 
demanar-li permís

Utilitza el filtre “drets utilització”
de la cerca avançada de 

Google

Busca als cercadors d’imatges i 
sons que trobes a la guia Recursos 

audiovisuals i drets d’autor
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Dret de cita
És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per incorporar part
d’una obra protegida en una de pròpia, de forma limitada, sense
haver de demanar autorització a l’autor.

Quan puc fer ús del dret de cita?
Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:

Excepció al dret de cita: press clipping (reculls de premsa). Caldria demanar 
permís a l’autor.

Finalitat docent o 
investigadora

Finalitat d’il·lustrar 
explicacions 
(anàlisi, comentari o judici 
crític)

 De forma proporcionada 
(imatges senceres)

 Sobre imatges i textos ja 
divulgats

 Citant font i autor del document 
original
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Drets d'autor i xarxes socials o plataformes

Tipologia de continguts a les xarxes socials: captures de pantalla, 
fragments de textos, piulades, imatges de persones…

Quin ús es pot fer?
Els continguts estan protegits per drets de propietat intel·lectual i 
s’han de tractar com qualsevol altre contingut ubicat en un altre 
suport (llibres, llocs web...)

Qui en té els drets d’autor?
En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de 
disposar dels corresponents drets i n’és el responsable. La plataforma 
no té responsabilitats, a no ser que conegui que es vulneren drets de 
tercers. Consulteu els apartats legals de les webs, on sovint, queden 
especificats els drets reservats i cedits.

Exemple declaració de drets i responsabilitats: https://www.facebook.com/legal/terms
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Dades de caràcter personal
Qualsevol informació referida a persones físiques identificades
o identificables:

 Nom i cognoms
 DNI, Passaport, NIU o qualsevol 

altre document identificatiu
 Adreça postal o electrònica
 Edat
 Sexe
 Data de naixement
 Nacionalitat
 Adreça IP de l’ordinador
 Fotografies
 Veu
 Dades de geolocalització, etc.

Protecció de dades (UAB)
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Cessió dels drets d’imatge

Si el recurs educatiu inclou
imatges que heu pres a 
d’altres persones, cal que 
disposeu d’un document de 
cessió dels drets d’imatge.

Aquest n’és un model:

Font: Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-
denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us [Consulta 11/6/2020]
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Reproducció d’entrevistes

Si el recurs educatiu inclou la 
reproducció total o parcial 
d’entrevistes o opinions, cal
que disposeu d’un document 
de cessió dels drets de 
reproducció.

Aquest n’és un model:

Font: Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-
o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme [Consulta 11/6/2020]
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http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Plataformes



23oerworldmap.org

Publicacions



24

Plataformes de llibres de text en obert
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Revistes i llibres en obert
doaj.org

doabooks.org



26openbookpublishers.com
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http://ukopentextbooks.org/resources/ Iniciativa Universitats Anglaterra

openstax.org
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intechopen.com



29textbooks.open.tudelft.nl



30
llibres.urv.cat
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Plataformes amb continguts oberts 
per incorporar en els vostres

recursos educatius         



32jamendo.com

Streaming i 
descàrrega



33freesound.org
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freemusicarchive.org



35commons.wikimedia.org
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pixabay.com



37slideshare.net
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Youtube Edu



39

• TotemGuard - Meritxell Viñas. Cómo asignar y encontrar 
vídeos con licencias Creative Commons en YouTube
https://youtu.be/MwUvOKZhBSE
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Plataformes específiques de
recursos educatius en obert
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OER Commons
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procomun.educalab.es
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merlot.org
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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

cv.uab.cat
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Campus virtual

• No és un REO

• No permet la reutilització

• No hi ha accessibilitat. Accés 
restringit a alumnes de 
l’assignatura

• Es considera comunicació 
pública
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Publicar els recursos educatius al DDD

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.



47ddd.uab.cat
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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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https://ddd.uab.cat/record/89642
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https://ddd.uab.cat/record/203599
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https://ddd.uab.cat/record/224384
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https://ddd.uab.cat/record/219268



55https://ddd.uab.cat/record/68217



56https://ddd.uab.cat/record/202683



57https://ddd.uab.cat/record/170557
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Abans de començar Elaboració Per publicar

Prioritzeu l’ús de 
recursos amb 
llicències obertes

Comproveu si us 
podeu acollir al 
dret de cita o 
demaneu permís

Citeu el material 
de tercers

Màxim 
d’informació a la 
portada: autoria, 
filiació, data, 
menció de drets...

Títol clar i 
descriptiu.

Adreça de 
contacte

Format obert

Escolliu llicència

Publica al DDD

Utilitza l’enllaç 
permanent a xarxes 
socials i al c. virtual

Versions 
actualitzades

Bones pràctiques
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Algunes referències

• Creative Commons. About the licences. 
http://creativecommons.org/licenses/ 

• REBIUN, Grupo de Repositorios Recursos educativos abiertos: estado de la 
cuestión y pautas para su impulso en las universidades españolas. 2019 
http://hdl.handle.net/20.500.11967/243

• Rolfe, V. and B. Pitt Open Textbooks – An Untapped Opportunity for 
Universities, Colleges and Schools. Insights vol. 31, n. 30 (2018). 
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.427/

• Santos-Hermosa, Gema. (2018). Desarrollo y reutilización de recursos 
educativos abiertos en la docencia universitaria: repositorios y usuarios (tesis 
doctoral). Universidad de Barcelona, Barcelona. 
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1617585
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• UNESCO (2015).Directrices para los Recursos Educativos Abiertos (REA) en la 
Educación Superior. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232855s.pdf

• Zimmermann, Claudia. Guideline for the Creation of Open Educational 
Resources: Information and Practical Exercises for Lecturers in Higher 
Education. Viena: Open Education Austria, 2018  
https://www.openeducation.at/fileadmin/user_upload/p_oea/OEA-
Guideline_online_final_english.pdf

• Imatges
• StockSnap: https://pixabay.com/photos/yellow-wood-wall-umbrella-people-2570498/

• Logo Creative commons: https://creativecommons.org/about/downloads

• Gerd Altmann: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=221431&picture=feedback

• Fauno: https://pixabay.com/es/illustrations/instagram-facebook-icono-instagram-3288419/ 

• Geralt https://pixabay.com/illustrations/brain-forward-digital-digitization-5276925/

• Geralt https://pixabay.com/illustrations/color-positive-tube-things-allow-5107270/

• Congerdesing https://pixabay.com/photos/books-read-write-book-pages-4827024/

• PatternPictures https://pixabay.com/photos/stars-rating-travel-four-hotel-1128772/

• Elionas https://pixabay.com/illustrations/recycling-characters-waste-garbage-1341372/
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Gràcies!
#bibliotequesUAB

www.uab.cat/biblioteques/


