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Política institucional d’Accés Obert 

Coordinar-se amb la resta del sistema universitari 
per tal que RECERCAT MDX, TDX, OCW, 
RECOLECTA, DRIVER, etc. puguin recollir la 
totalitat de la producció científica i acadèmica de 
les universitats en els àmbits català, espanyol, 
europeu i internacional. 
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CRITERI 3: Actuació i desenvolupament 
professional 

 
 
3.2.2 Projectes i materials 
d’innovació docent no 
inscrits en convocatòries 
específiques. 
  
• Per la direcció d’un projecte, fins a 1 
punt.  
• Per la col·laboració en un projecte, fins 
a 0,5 punts.  
• Per a l’elaboració i compartició 
de materials docents en 
l'OpenCourseWare, fins a 1 punt. 
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Repositori Obert 
UdL 

 
Recull, gestiona, difon i 

preserva les publicacions 
d'accés obert derivades 

de l'activitat acadèmica i 
investigadora de la UdL 

UdL 
OpenCourseWare 

 
És una iniciativa digital 
lliure i oberta d'abast 
mundial que té per 
objectiu principal 

proporcionar l'accés 
lliure i gratuït als 

materials docents de les 
matèries que es cursen 

als centres docents  

Material Docent en 
Xarxa (MDX) 

És un repositori cooperatiu 
que conté materials i 

recursos digitals resultants 
de l'activitat docent que es 

porta a terme a les 
universitats membres. La 

finalitat d'MDX és 
augmentar la visibilitat i la 

difusió de la producció 
docent de les institucions 

participants, tot contribuint 
a la innovació educativa, 

d'una banda, i a l'accés lliure 
al coneixement, de l'altra. 
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https://repositori.udl.cat/ 

https://repositori.udl.cat/


   
  

Interoperabilitat   

Llicències Creative Commons 
  
 

Llicències   

Dspace I OCW 

FORMATS 

Apunts del professor, materials de classe, 
exercicis, pràctiques, videos...  

 Tipologies   

Unitats individuals i conjunts de materials en 
forma d’assignatura   

Granularitat  

Millora de metadades educatives (Dublin Core i LOM) 
Complim amb els estàndars internacionals 
d’interoperabilitat ( OpenAire, Driver, Recolecta…) 

Metadades  

Tipologies  

Metadades  

Llicències  

Materials docents en 
obert  Interoperabilitat  

Formats  

Granularitat  

Materials docents en obert 
 
23 assignatures, 532 pdf. , 45 doc./odt.,124 altres (ppt, txt, 
fonts editables, etc.),12 fitxers multimedia  
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5R 

Formats reutilitzables: odt, doc, pdf, etc. 



Enllaç permanent  

Xarxes socials  

Estadístiques 

Text complet  

Indicació de drets (CC)  







 PUBLICAR MATERIALS DOCENTS  AL REPOSITORI   
5 

Signeu el full d’autorització de difusió (autoria, 
llicència…) 

Escolliu una llicència CC  

Feu-nos arribar els materials docents en formats 
reutilitzables 

Adreceu-vos a la biblioteca o  a l’adreça de 
repositori@udl.cat 

mailto:repositori@udl.cat


Projecte de col·laboració SAAD i BiD 



Creació  

Documentació  

Publicació  

Descoberta  

Reutilització  

Manteniment  

Etapes del cicle de vida dels objectes d’aprenentatge , adaptat Collis and Strijker 2004 

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ  
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Creació 
Activitat o 

recurs 
d’aprenentatge 

Ho comparteix 
amb estudiants i 
altres docents 

Dissenyats com 
a REO 

(fomentar el paper 
dels professors com a 

creadors de 
continguts)  

Disponibles per 
altres docents, 

estudiants o 
institucions 

Altres docents 
poden descubrir-
los i reutilitzar-

los 

Manera tradicional de compartir 
els materials docents 

Compartir materials docents com a REO  
 

- Publicació en repositoris  
- Llicències CC 
- Format reutilitzables 
- Metadades descriptives 

 
 
 

Traduït de l’adaptació de  Conole, G., McAndrew, P. i Dimitriadis, Y. (2010) 
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Concentració 
 i agrupament  

dels  
materials 

docents oberts  
 

Disposar 
d’una 

política 
d’accés 

obert que 
recomana 
posar els 
materials 

docents en 
obert als 

repositoris 
 

 
Diposar 

d’un 
incentiu  

  

Col·laboracions 
transversals amb 

els agents implicats 
i voluntat clara de 
tenir més i millors 
materials docents 

en obert 

PUNTS FORTS   7 

Interoperabilitat 
de  

plataformes 
 



Dipositeu els materials docents als repositoris 

Utilitzeu formats oberts, odt, doc, pdf, etc.  

Poseu llicències Creative Commons, les més obertes i que 
permetin les 5R 

Assegureu-vos que els materials de tercers (imatge, esquemes, 
gràfiques, etc.) tinguin una llicència oberta i citeu correctament   

Afegiu metadades adequades per activar les funcions de cerca i 
recuperació en el repositoris i altres cercadors d’internet  

Citeu el material docent  amb la URI permanent 

Feu-ne promoció a les les xarxes socials  
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 https://biblioguies.udl.cat/reo 

22/10/2018: Introducció a l'Accés Obert. RRI i Open Science 

23/10/2018: Publicar en accés obert 

24/10/2018: Dades de recerca 

25/10/2018: Llicències de publicació i drets d'autor 

26/10/2018: Visibilitat i impacte 

 US SUGGERIM   

https://biblioguies.udl.cat/reo
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Moltes gràcies 
per la vostra atenció 
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Alguns drets reservats  

© Imatges dels seus autors 
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