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1. Materials docents en accés obert amb llicència Creative Commons
En base al “Document sobre els drets dels materials docents i els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge” i el document “Llicències Creative Commons recomanades per al
material elaborat a la UVic-UCC”, la Biblioteca ha elaborat aquesta guia bàsica del procediment a seguir per publicar en obert els materials docents de creació pròpia.
La persona que accedeixi als materials posats en obert en podrà fer ús en els termes de
la llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.

2. Beneficis de publicar els materials docents en obert
• Publicar materials docents en obert ajuda a complir amb la necessària transferència de
coneixement a la societat.
• La publicació de materials docents de qualitat dona prestigi a la Universitat i proporciona visibilitat a la Universitat i a les persones autores.
• Cada publicació tindrà un enllaç permanent que afavoreix la difusió.

3. Recomanacions generals
• És preferible publicar pocs materials de gran qualitat, que no pas molts de qualitat
menor.
• En la preparació dels materials cal tenir present que les persones que hi accediran no
tindran la informació de context que es proporciona a classe durant el curs.
• A part dels textos, gràfics o altres continguts d’elaboració pròpia, es poden utilitzar
fragments de textos, imatges i gràfics d’altres autors/es en base al dret de cita, citant
l’autor/a i la font. Feu-ne un ús proporcional, sense reproduir més material que el que
calgui, en la mesura que sigui necessari per il·lustrar la qüestió objecte d’explicació,
comentari o anàlisi.
• Podeu utilitzar també materials que s’hagin difós amb llicències que permetin la reutilització, citant sempre l’autoria i la font.
• Eviteu posar noms i altres dades personals o imatges de persones reconeixibles,
excepte que siguin persones de notorietat o que disposeu del seu consentiment.
• En el cas d’audiovisuals i de gravacions d’entrevistes heu de disposar del consentiment
de les persones que hi puguin aparèixer.

4

Guia per publicar materials docents en obert a la UVic-UCC

4. Procediment per publicar els materials docents al RIUVic
• És responsabilitat del professorat el compliment de les obligacions en matèria de drets
d’autor.
• La Biblioteca revisarà la informació descriptiva i els aspectes formals.
PROFESSORAT

BIBLIOTECA

Contactarà amb
la Biblioteca.
Enviament del
material docent

Contactarà amb el
coordinador del GrauMàster. Enviament del
material docent

>

>

COORDINADOR DEL
GRAU-MÀSTER
Valorarà i autoritzarà
la publicació en obert
al RIUVic

BIBLIOTECA

>

Amb l’autorització
del coordinador,
publicarà el material
al RIUVic

5. Difusió dels materials docents
• Tal i com ja s’ha indicat, els materials docents es difondran amb la llicència Creative
Commons BY-NC-SA.
BY – Reconeixement. S’ha de reconèixer l’autoria de manera apropiada.
NC – No Comercial. No es pot fer un ús comercial.
SA – C
 ompartir igual. Si s’adapta, transforma o es crea un nou material a partir d’aquest
cal publicar-ho amb aquesta mateixa llicència.
• Podeu canviar les versions dels materials que s’estiguin difonent, substituint-los en
qualsevol moment per versions actualitzades.
• Podeu retirar en qualsevol moment els materials que hagueu posat en obert.

6. Com indicar la llicència CC
A) Material que ja teniu elaborat i disponible al Campus Virtual
A partir del procediment indicat per a la publicació, la Biblioteca incorporarà la llicència.
B) Material de nova creació
Feu constar el vostre nom com a persona autora, de forma destacada, en la presentació del material. Indiqueu també la vostra pertinença a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Sempre que sigui possible afegiu el vostre nom i cognoms a les metadades del document, com a persones autores.
Afegiu la llicència segons aquest model.
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