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Resum:  
 
Aquest article exposa el model de gestió que es duu a terme a la UOC pel que fa als 

recursos d’aprenentatge, des que el professor dissenya l’assignatura i selecciona els 

recursos que acompanyaran les activitats d’aprenentatge fins que es pengen a l’aula 

virtual perquè els estudiants els puguin consultar. A més, presenta la implementació 

d’una nova eina de creació pròpia, la TREX («Traçabilitat de Recursos Externs»), que 

ajuda totes les parts implicades (Biblioteca, Assessoria Jurídica i Gestió 

Pressupostària) a gestionar els drets d’autor dels recursos externs. Finalment, també 

s’hi mostra el desenvolupament paral·lel d’un espai sobre propietat intel·lectual al web 

de la Biblioteca Virtual de la UOC (BVUOC) per a la formació de la comunitat UOC 

sobre els aspectes legals dels recursos d’aprenentatge. 

 
Resumen:  
 
El presente artículo expone el modelo de gestión que se lleva a cabo en la UOC en 

cuanto a los recursos de aprendizaje, desde que el profesor diseña la asignatura y 

selecciona los recursos que acompañarán a las actividades de aprendizaje hasta que 

se cuelgan en el aula virtual para que los estudiantes puedan consultarlos. También se 

presenta la implementación de una nueva herramienta de creación propia, la TREX 

(«Trazabilidad de Recursos Externos»), que ayuda a todas las partes implicadas 

(Biblioteca, Asesoría Jurídica y Gestión Presupuestaria) a gestionar los derechos de 

autor de los recursos externos. Finalmente, se muestra el desarrollo paralelo de un 

espacio sobre propiedad intelectual en la web de la Biblioteca Virtual de la UOC 

(BVUOC) para la formación de la comunidad UOC sobre los aspectos legales de los 

recursos de aprendizaje. 
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drets d’autor, copyright, drets d’explotació, CEDRO, Creative Commons, domini públic, 

UOC, BVUOC. 

 

Palabras clave: recursos de aprendizaje, biblioteca universitaria, propiedad 

intelectual, derechos de autor, copyright, derechos de explotación, CEDRO, Creative 

Commons, dominio público, UOC, BVUOC. 

 
 
1. La Biblioteca de la UOC i la seva oferta de serveis per a l’aprenentatge i la 

docència 

Els recursos d’aprenentatge que es gestionen des de la Biblioteca Virtual de la 

UOC (BVUOC) són una de les peces centrals de tot el model d’aprenentatge de la 

Universitat (UOC, 2015). La BVUOC, que va ser configurada com un servei clau de 

suport a les tasques de docència, aprenentatge i recerca de la UOC, va ser 

concebuda des de la creació de la mateixa Universitat, en el marc d’Internet, i 

evoluciona avançant-se en tot moment a les necessitats dels seus usuaris, la 

comunitat UOC. 

 

 
Figura 1. Web de la BVUOC 

 

El marc natural de desenvolupament de la docència i, per tant, on els nostres 

usuaris s’interrelacionen i on s’estableix el marc docent i d’aprenentatge és el 

Campus Virtual. La Biblioteca hi és present per si mateixa o bé contextualitzada en 

els diferents processos, com el d’aprenentatge i docència a les aules virtuals de 

totes les assignatures que configuren el dossier d’oferta de programació any rere 

any (Cervera, A., 2010). 
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La BVUOC s’organitza en dos grups operatius per satisfer les necessitats dels 

usuaris: el grup de serveis per a l’aprenentatge, que dóna servei a tota la comunitat 

d’aprenentatge i docència (estudiants, professors, consultors i tutors), i el grup de 

serveis per a la recerca, que dóna servei a tota la comunitat investigadora 

(professors-investigadors i doctorands). La gestió dels recursos d’aprenentatge 

constitueix un dels serveis clau de l’operatiu dels Serveis de Biblioteca per a 

l’Aprenentatge (SBA). 

 

Serveis de la Biblioteca per a l’aprenentatge aglutina tots els serveis de la BVUOC 

que donen suport als professors i estudiants en la seva activitat docent i 

d’aprenentatge a la UOC. Organitzats temàticament, treballen com a referents dels 

estudis cinc bibliotecaris (liaison librarians: Cervera-Farré, A., i altres (2015)) 

especialitzats en cadascuna de les àrees d’estudi de la UOC. 

 

L’oferta de serveis dels SBA respon a la necessitat d’oferir de forma més eficient 

l’acompanyament al docent al llarg de tota la seva activitat a la Universitat: des que 

conceptualitza una assignatura fins que la posa en pràctica i, finalment, l’avalua. 

En el model d’aprenentatge de la UOC, els recursos d’aprenentatge esdevenen 

una peça clau i es doten i es configuren des de l’acompanyament de la Biblioteca 

fins als docents. 
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Figura 2. Materials i fonts de l’assignatura 

 
Els serveis queden configurats entorn el procés de disseny, execució i avaluació 

dels recursos d’aprenentatge de les assignatures. A la UOC, la definició de les 

assignatures s’acompleix quan es dissenyen els programes. És en aquest moment 

quan es determinen les competències que han d’assolir els estudiants. A partir 

d’aquí es defineixen les activitats d’aprenentatge que permetran l’adquisició 

d’aquestes competències i se seleccionen quins són els millors recursos 

d’aprenentatge per guiar els estudiants i proporcionar-los el suport necessari per a 



   
 
 

5 

 

un seguiment correcte de l’assignatura. Un cop s’ha conceptualitzat l’assignatura, 

s’ofereix als estudiants i comença el procés de docència i aprenentatge. En aquest 

moment és quan els professors i els estudiants poden comprovar si tant les 

activitats com els recursos d’aprenentatge definits a priori s’adeqüen a l’adquisició 

de les competències definides a l’assignatura. Després d’avaluar-ho, s’inicia un 

període de reflexió i anàlisi que permetrà avaluar el detall de l’evolució de 

l’assignatura i dels recursos d’aprenentatge, amb la qual cosa es podran detectar 

les millores que calgui implementar en el semestre de docència següent. 

 

2. La gestió dels recursos d’aprenentatge 

Tal com s’ha detallat anteriorment, tota la gestió de recursos d’aprenentatge de les 

assignatures es porta a terme de forma centralitzada des del grup dels Serveis de 

Biblioteca per a l’Aprenentatge de la BVUOC. Però durant el procés també hi 

intervenen altres actors, són els següents: 

 

− Assessors jurídics, especialitzats en temes de propietat intel·lectual que, a la 

UOC, porten a terme la seva tasca des de l’Àrea d’Assessoria Jurídica. 

− Tècnics de gestió acadèmica i gestors de programa, figura que s’encarrega 

d’assegurar el correcte desenvolupament d’un programa: en l’àmbit econòmic, 

captació, dotació de recursos d’aprenentatge, etc. 

− Tecnòlegs, que vetllen pel correcte funcionament dels recursos d’aprenentatge a 

les aules. 

− I els editors d’Oberta Publishing1, l’editorial de la UOC, empresa del grup UOC, 

que s’encarrega de fer tot el procés editorial dels materials didàctics de la 

Universitat. 

 

De la mateixa manera, en tota la gestió dels recursos d’aprenentatge intervenen 

diferents eines de gestió i accés pròpies de la UOC que, interconnectades amb el 

Campus, permeten la publicació directa dels recursos d’aprenentatge, així com una 

actualització constant d’aquests recursos, si escau. 

 

COCO: base de dades de gestió del seguiment de l’edició dels recursos 

d’aprenentatge propis de la UOC. 

 

DIMAX: base de dades dels recursos d’aprenentatge de la Biblioteca i dels externs 

a la UOC.  

 

Eina pròpia d’entrada i gestió de les incidències i consultes de la UOC en relació 

amb la gestió dels encàrrecs d’autoria per a les assignatures. 

 

I, l’eina de nova creació i en la qual està centrada bona part de l’article que ens 

ocupa, TREX: Traçabilitat de Recursos Externs, que, com el seu propi nom ens 

                                                           
1
 Oberta Publishing: <http://obertapublishing.com/>. 

http://obertapublishing.com/


   
 
 

6 

 

indica, permet als diferents actors que intervenen en el procés el seguiment de la 

seva petició, des que l’equip docent l’entra i la sol·licita, fins que la Biblioteca i els 

assessors jurídics la validen, i, finalment, els recursos es publiquen a l’aula de 

cada assignatura. 

 
3. Els drets d’autor 

Totes les creacions originals literàries, artístiques i científiques expressades per 

qualsevol mitjà o suport són objecte de propietat intel·lectual, i pel simple fet de 

crear-les, s’atribueixen en exclusiva al seu autor un conjunt de drets sobre les 

creacions, uns drets que es poden classificar en dues categories: drets morals, 

lligats a la paternitat de l’obra i al respecte de l’obra, i drets d’explotació, de 

contingut patrimonial (BOE, Ley 21/2014). Els drets d’explotació, que a diferència 

dels morals, es poden cedir a qualsevol tercer segons la voluntat del titular, són els 

següents: 

 

Reproducció: és la fixació de l’obra en qualsevol suport que en permeti l’accés i 

l’obtenció de còpies.  

 

Distribució: és la posada a disposició del públic de l’obra en un suport tangible 

mitjançant la seva venda, lloguer, préstec, etc. 

 

Comunicació pública: és tot acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés 

a l’obra sense distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’elles. 

 

Transformació: és qualsevol modificació de l’obra que derivi en una de diferent. 

 

El fet de publicar recursos per a l’aprenentatge en el Campus Virtual de la UOC 

implica fer-ne un acte de reproducció i un acte de comunicació pública, ja que es 

permet que una pluralitat de persones hi tingui accés a la vegada sense distribució 

física prèvia. Per tant, això fa que sigui necessari disposar de l’autorització de 

l’autor o titular d’aquests drets per publicar els recursos. 

 

Com veurem a continuació, les dues grans modalitats de recursos d’aprenentatge 

a la UOC són els continguts propis i els continguts externs. Quant als primers, els 

podem publicar lliurement. En canvi, en el cas dels continguts amb titularitat de 

tercers, serà imprescindible l’autorització del titular de drets per publicar-los. En els 

apartats següents es detalla què entenem per «recursos propis» i «recursos 

aliens», i s’examina quina és la gestió necessària en cada cas. 

 
3.1. Recursos d’aprenentatge 

Els recursos d’aprenentatge són els continguts de qualsevol tipus que els 

alumnes de la UOC tenen a la seva disposició per al desenvolupament de 

l’activitat d’aprenentatge. Es poden distingir dues grans modalitats de recursos: 

els recursos propis o materials UOC i els recursos externs o de tercers. 
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3.1.1. Recursos propis 

Els recursos propis o materials UOC són els continguts la titularitat dels quals 

és de la UOC i que, fins ara, tenien un paper central i principal en 

l’aprenentatge. Equivaldrien als manuals de les universitats presencials. A la 

UOC, en comptes de fer servir el típic manual de referència, s’encarrega a 

experts en cada matèria un material a mida per a les necessitats de cada 

assignatura. En aquests materials s’exposa i s’analitza una determinada 

matèria i se’n fan dissertacions; tot això es posa a disposició de l’alumne com a 

contingut docent imprescindible per superar el curs. Segons les necessitats de 

cada assignatura, el professor responsable de l’assignatura determina si cal o 

no aquest material propi i, si és així, és possible que se’n necessiti un de nou o 

l’actualització d’un de preexistent. Quan això s’esdevé, s’encarrega l’elaboració 

o l’actualització del material a un especialista, que cedirà la totalitat dels drets 

d’explotació sobre l’obra a la UOC mitjançant la signatura d’un contracte 

d’encàrrec i cessió de drets d’explotació. 

 

3.1.2. Recursos externs 

Els recursos externs són tots els continguts la titularitat dels quals és de tercers 

i que la UOC fa servir per complementar la docència i donar-hi suport. Aquests 

recursos constitueixen, des de fa poc temps, l’element principal del sistema 

d’aprenentatge, i poden ser de qualsevol tipus: recursos literaris, audiovisuals, 

sonors, fotogràfics i, també, el programari. 

 

Els drets d’explotació d’aquests continguts corresponen als seus titulars, que 

poden ser els mateixos autors o, el que serà més habitual, les editorials, 

productores o empreses propietàries que comercialitzen l’obra o producte en el 

mercat. Tal com s’avançava en el punt anterior, per poder emprar aquesta 

tipologia de continguts al Campus Virtual de la UOC, és necessari que els 

titulars dels drets d’explotació ens autoritzin a fer-ho. 

 

En el cas dels recursos que no siguin literaris, és a dir, audiovisuals, sonors, 

fotogràfics i el programari, des de l’Assessoria Jurídica contactem directament 

amb els titulars de drets i els demanem l’autorització corresponent per reproduir 

els continguts dels quals són titulars en format digital i posar-los a disposició en 

una aula concreta del Campus Virtual de la UOC, a fi que hi puguin accedir uns 

alumnes concrets i durant un període determinat. Aquesta autorització podrà 

ser gratuïta o bé a canvi d’una compensació econòmica. 

 

No caldrà sol·licitar-ne l’autorització si els recursos s’han publicat amb 

llicències de difusió en obert (GNU2, pensades per a programari, o Creative 

Commons) o si ja són de domini públic, és a dir, aquells casos en què ha 

                                                           
2
 GNU o General Públic License: <www.gnu.org>. 

http://www.gnu.org/
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expirat el període d’explotació màxim previst per la llei: setanta anys des de la 

mort de l’autor. 

 

Pel que fa als recursos literaris, i excepte una sèrie de casos que s’exposaran 

més endavant, la UOC, a fi de no haver de sol·licitar aquest permís editorial per 

editorial, recurs per recurs, té un acord amb el Centre Espanyol de Drets 

Reprogràfics (CEDRO), una entitat de gestió col·lectiva de drets que, com 

indica el seu nom, gestiona els drets d’explotació de tots els seus associats. 

Una de les funcions específiques d’aquesta gestió és la intermediació perquè 

totes aquelles persones o entitats que ho sol·licitin puguin obtenir els permisos 

d’ús de les obres del seu repertori. 

 

3.1.2.1 Llicències CEDRO3: general i puntual 

La UOC, en el seu compromís pel respecte dels drets de propietat intel·lectual, 

va ser la primera universitat a signar una llicència amb CEDRO. Per mitjà 

d’aquesta llicència (que internament anomenem «llicència general»), la UOC 

pot fer servir fins a un 10 % de qualsevol contingut literari del seu repertori a 

canvi d’una remuneració calculada per curs acadèmic i en relació amb el 

nombre d’alumnes matriculats de l’assignatura. Partint d’aquests càlculs, s’obté 

una quantitat global anual que s’ha de pagar, sense detallar el cost individual 

de cada recurs. La Universitat, en aquest cas, no ha de fer una sol·licitud per 

recurs, sinó que pot fer servir els recursos que reuneixin aquestes condicions 

des que ho necessiti i sense haver d’obtenir un permís exprés per a cada cas, 

però una vegada a l’any ha de reportar a CEDRO la informació necessària per 

al càlcul de l’import de la llicència. 

 

Tots els continguts que es vulguin emprar que excedeixin aquest 10 % s’hauran 

de gestionar de forma independent i tenen un cost individual i separat del cost 

de la llicència general esmentada abans. Aquest cost es calcularà per ús, és a 

dir, per assignatura, per nombre d’alumnes i per període d’ús del recurs, que 

normalment correspondrà a un o dos semestres de docència. Són les 

anomenades «llicències puntuals». 

 

Ara bé, hi ha tres supòsits en què la gestió dels drets d’autor de recursos 

literaris no es farà per mitjà de l’entitat CEDRO: 

 

– En els casos en què l’editorial o autor titular dels drets ens demanin fer la 

gestió directament amb ells. 

 

– Quan es tracti de recursos que, per la seva naturalesa o pel règim de 

publicació que presenten (i sempre tenint en compte els requisits exigibles per 

                                                           
3
 CEDRO: <www.cedro.org>. 

http://www.cedro.org/
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a una publicació d’acord amb la legalitat), ja es poden publicar lliurement a les 

aules. Són els següents: 

 

 Les obres que no siguin objecte de propietat intel·lectual. 

 Els continguts que estan sotmesos a llicències de difusió en obert, 

sobretot Creative Commons. 

 Les obres que siguin de domini públic. 

 

– Quan es tracti de recursos als quals la UOC té accés mitjançant llicències de 

subscripció. 

 

3.1.2.2. Creative Commons4 

Com comentàvem, hi ha recursos que interessen a la UOC per donar suport a 

la docència i que s’han publicat amb una llicència Creative Commons. 

Les llicències Creative Commons són llicències que estan a disposició de 

qualsevol autor que vulgui autoritzar el públic en general per a determinats 

usos sobre el seu material, és a dir, l’autor posa les seves obres o prestacions 

a disposició del públic en règim (més o menys) obert. En tots els casos, 

mitjançant la publicació per Creative Commons se’n cedeixen, com a mínim, els 

drets de reproducció i de comunicació pública. A partir d’aquí, s’aplicaran una 

sèrie de condicions que faran que la llicència sigui més permissiva o més 

restrictiva. 

 

Les condicions que es poden aplicar sobre una obra són les que s’exposen a 

continuació, les quals es poden combinar com més convingui: 

 

BY (atribució): permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra amb la 

condició necessària d’esmentar l’autor en els crèdits corresponents. Aquesta 

condició és imperativa, ha de constar a totes les llicències Creative Commons, 

ja que respon al dret moral de reconeixement d’autoria de l’obra. 

 

No comercial: permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra, però 

només per a usos no comercials. Hi entren usos comercials amb autorització 

expressa del titular de drets, mitjançant una llicència específica. 

 

Sense treballs derivats: permet copiar, distribuir i comunicar al públic 

únicament còpies exactes (inalterades) de l’obra. No autoritza obres derivades. 

 

                                                           
4
 Creative Commons: <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>. 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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Compartir igual: permet elaborar obres derivades (transformació) i la 

seva distribució o comunicació posterior al públic, però sempre que es faci sota 

una llicència idèntica a la que tingui l’obra original. 

 

La llicència menys restrictiva, la Creative Commons BY (atribució), autoritza la 

reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l’obra, per a 

qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d’explotació, amb caràcter gratuït i 

durant tot el termini de protecció. A partir d’aquí, com més condicions hi afegim 

més restrictiva serà la nostra llicència, ja que menys usos es podrà fer de l’obra 

que hi estigui sotmesa. Com menys condicions, més lliure, atès que la capacitat 

d’actuació sobre l’obra serà més àmplia. 

 

Les possibles combinacions de llicència són les següents: 

 

 Atribució – No comercial – Sense obres derivades 

 

 Atribució – No comercial – Compartir igual 

 

 Atribució – No comercial  

 

 Atribució – Compartir igual 

 

 Atribució – Sense obres derivades 

 

 Atribució 

 

Aquestes llicències permeten, a les universitats en general i a la UOC en 

particular, disposar de continguts molt bons per dur a terme la seva missió 

docent. De fet, la mateixa UOC té una política de difusió en obert que es 

concreta en diverses mesures, entre les quals destaca el fet que els continguts 

propis de la UOC finalment es publiquen amb llicències Creative Commons i en 

repositoris d’accés al públic. D’aquesta manera, col·laborem activament en pro 

de la missió d’accés universal a la cultura amb què la UOC està fermament 

compromesa. 
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3.1.2.3. Llicències de subscripció de fonts d’informació de la BVUOC 

Les biblioteques universitàries disposen d’un ampli mercat de productes del 

tipus fonts d’informació electrònica de subscripció, que ha anat creixent i 

adaptant-se constantment a les necessitats dels usuaris finals. D’altra banda, 

també és una realitat la coexistència de diferents models d’adquisició o 

subscripció dels productes: individualment com a institució, fent tractes directes 

amb el proveïdor extern o bé en l’àmbit consorciat. 

 

La Biblioteca de la UOC ofereix, pel que fa a la seva col·lecció digital, accés a 

una àmplia col·lecció d’articles de revista i llibres electrònics, subscrit de forma 

individual o consorciada, en la mesura en què forma part del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)5. Totes les subscripcions inclouen 

unes llicències d’ús que garanteixen que es puguin fer servir els recursos que 

contenen en el marc de les aules, bé directament des de les mateixes aules, 

inserint-hi un enllaç, bé accedint-hi des del portal web de la Biblioteca. 

 

Les llicències de subscripció de les fonts d’informació són complexes i podrien 

ser el tema central d’un altre article. Tal com va recomanar el 2012 la Federació 

Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA, 2012), cal 

gestionar-les amb molta cura, tenint en compte la natura i les necessitats de 

cada universitat. 

 

 

4. Gestió dels drets d’autor dels recursos externs a la UOC 

4.1. Desenvolupament de l’eina TREX 

L’ús de recursos externs per part del personal docent de la Universitat és molt 

habitual. Sovint acostumen a emprar articles de revista o capítols o parts de 

llibre per il·lustrar o complementar la matèria de les assignatures. A causa del 

gran volum d’aquest tipus de recursos, la UOC ha desenvolupat l’eina TREX 

(«Traçabilitat de Recursos Externs»), la qual permet gestionar els recursos 

externs, tant des de la vessant legal de la propietat intel·lectual com des de la 

gestió pròpiament bibliotecària. 

 

                                                           
5
 www.csuc.cat/ca/biblioteques-cbuc/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc-0 

http://www.csuc.cat/ca/biblioteques-cbuc/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc-0
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Figura 3. Sol·licitud de recurs a l’eina TREX 
 

 

Figura 4. Renovació dels recursos d’una assignatura a l’eina TREX 
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TREX està desenvolupada utilitzant el framework de la UOC «FrameUOC» que 

és un marc de treball que integra un conjunt d’eines emprades en el 

desenvolupament d’eines de gestió de la UOC. Aquest framework està basat 

en GWT, que és un entorn de desenvolupament enriquit creat per Google6. 

Treballa sobre una base de dades Oracle v. 11, que disposa d’un model de 

dades definit segons estàndards de gestió documental DIMAX; i les 

comunicacions entre base de dades i eina de gestió es fan mitjançant serveis 

web. 

 

L’eina permet saber en tot moment la trajectòria de la sol·licitud que porta a 

terme el professor, des que fa la petició fins que el recurs està disponible a 

l’aula. És, per tant, un procés fluid i transparent, tant per a l’usuari com per als 

administradors. Aquesta aplicació permet, d’una banda, que el professor faci 

sol·licituds de nous recursos (és a dir, recursos no disponibles a l’aula) i renovi 

o torni a sol·licitar l’autorització corresponent respecte dels recursos emprats 

els semestres anteriors. D’altra banda, també permet als administradors 

realitzar les tasques necessàries per poder fer accessibles els recursos a les 

aules. 

 

Les funcionalitats disponibles a l’eina, per tant, variaran segons el perfil de 

l’usuari. Així, el professor podrà sol·licitar un nou recurs o la renovació d’un 

recurs existent, consultar les sol·licituds realitzades o bé consultar tots els 

recursos que té l’assignatura. Cal destacar aquesta última funcionalitat, atès 

que és molt útil per obtenir una fotografia dels recursos externs que es fan 

servir en una assignatura concreta. Pel que fa als administradors, es 

distingeixen tres actors dins del procés de gestió dels recursos externs: la 

Biblioteca, que rep les sol·licituds, valida les dades i fa accessibles els recursos 

a l’aula; els assessors legals (Assessoria Jurídica a la UOC), que gestionen els 

drets d’autor i les llicències d’ús dels recursos, i el gestor de pressupost (Gestió 

Pressupostària a la UOC) que s’encarrega d’acceptar el pressupost de les 

llicències d’ús dels recursos. Així, doncs, és un procés transversal dins de la 

Universitat. 

 

4.2. Procés intern de gestió 

L’Assessoria Jurídica de la Universitat, juntament amb la Biblioteca, ha establert un 

calendari per gestionar els recursos externs. Així, els professors que preparen les 

assignatures poden sol·licitar els recursos fins a tres mesos abans del 

començament de semestre (juny o novembre). 

 

Un cop els professors introdueixen les sol·licituds (tant de nous recursos com de 

renovacions), el personal de la Biblioteca les rep, revisa que les descripcions dels 

                                                           
6
 https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Toolkit  

https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Web_Toolkit
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recursos siguin correctes i les valida. Just en el moment en què la Biblioteca canvia 

l’estat de la sol·licitud de «Pendent» a «Validat Biblioteca», l’eina calcula 

automàticament el tipus de llicència CEDRO del recurs, depenent de si s’ha 

demanat menys del 10 % d’una obra (llicència general) o més del 10 % (llicència 

puntual). 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, en els casos en què s’hagi demanat més del 10 % 

d’una obra, l’Assessoria Jurídica gestiona amb CEDRO el preu per poder-ne fer un 

ús docent. Les peticions en aquest tram passen de «Validat Biblioteca» a 

«Pendent acceptar pressupost». En aquest punt del procés, Gestió Pressupostària 

revisa cadascuna de les sol·licituds i accepta o denega el pressupost previst per 

als recursos. En cas que s’accepti el pressupost, a banda de canviar l’estat de la 

sol·licitud a «Pressupost acceptat», l’Assessoria Jurídica informarà CEDRO de 

l’acceptació per efectuar-ne la facturació, alhora que canviarà l’estat de la 

sol·licitud a «Validat Assessoria», a fi que la Biblioteca pugui fer accessible el 

recurs a l’aula i tanqui la sol·licitud amb l’estat «Sol·licitud acceptada». 

 

Per als casos en què s’hagi demanat menys del 10 % d’una obra, l’Assessoria 

Jurídica revisa que el càlcul automàtic sigui correcte i canvia l’estat a «Validat 

Assessoria», a fi que la Biblioteca pugui fer accessible el recurs a l’aula i tanqui la 

sol·licitud amb l’estat «Sol·licitud acceptada». 

 

Al llarg de tot el procés de gestió dels recursos externs és vital informar de l’estat 

de la sol·licitud, atès que, d’aquesta manera, el professor podrà saber en tot 

moment el recorregut de la sol·licitud i preveure quan estaran disponibles els 

recursos a l’aula o reclamar-los, en cas que la sol·licitud resti aturada. Gràcies a la 

transparència del treball transversal dels diferents actors que participen en el 

procés, el professor pot consultar en tot moment l’estat de les seves sol·licituds. 
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Figura 5. Procés de la gestió de drets d’autor 

 
 

4.3. Informació sobre la propietat intel·lectual al web de la BVUOC 

Paral·lelament al desenvolupament i la posada en marxa de l’eina per a la gestió 

de drets d’autor i llicències d’ús, es treballa en un espai dedicat a la propietat 

intel·lectual que serà accessible per a tota la comunitat UOC mitjançant el web de 

la Biblioteca Virtual de la Universitat. 
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Figura 6. Espai de propietat intel·lectual al web de la BVUOC 

 

La docència en línia comporta, entre altres, un ús i intercanvi elevats de recursos 

d’aprenentatge entre els professors i els alumnes. La figura del bibliotecari i 

l’assessor legal es fusionen per tal de poder oferir als professors tota la informació 

que necessiten per poder fer-ne el millor ús per a les seves assignatures en 

l’entorn de l’aula. Els docents no són experts en la temàtica, ni necessiten ser-ho, 

si és la Biblioteca conjuntament amb els assessors legals qui s’encarreguen de 

cobrir aquesta necessitat. 

La Biblioteca, atès que s’encarrega de gestionar els recursos d’aprenentatge i 

vetlla per l’ús responsable d’aquests recursos, té un paper destacat a l’hora de 

formar els seus usuaris, bàsicament professors, estudiants, personal de gestió i 

recercadors (J. C. Fernández Molina; E. Muriel; J. Vives Gracia, i altres, 2011). 

D’altra banda, cada bibliotecari referent dels estudis als SBA treballa estretament 

amb els professors fent d’enllaç per assessorar-los i formar-los en l’ús responsable 

dels recursos i, també, en la necessitat de gestionar els drets d’autor per a l’ús 

docent en les seves assignatures (S. Cheng i C. Winter, 2014). 
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L’espai de propietat intel·lectual del web de la BVUOC s’ha treballat juntament amb 

l’Assessoria Jurídica de la Universitat. D’una banda, l’Assessoria Jurídica ha 

aportat tots els coneixements legals i pràctics sobre la matèria i, de l’altra, la 

Biblioteca farà accessible tota aquesta informació des del seu web. Aquest apartat 

vol esdevenir el punt de referència pel que fa a la informació relacionada amb la 

propietat intel·lectual, el lloc al qual els usuaris es poden adreçar per ampliar 

coneixements o bé per resoldre els dubtes habituals. 

5. Conclusions 

El model d’aprenentatge de la UOC, plenament en línia des dels seus inicis, fa 

que, a l’hora d’oferir els recursos d’aprenentatge als estudiants, aquests recursos 

siguin concebuts, en origen, en línia com a primera opció. Des de l’aula, en 

l’apartat «Els meus materials» i la secció «Materials i fonts de les assignatures», 

així com contextualitzats dins de les activitats dissenyades per a les assignatures, 

en el model d’aula centrada en l’activitat, l’estudiant té a la seva disposició tots els 

recursos d’aprenentatge que necessita per seguir d’una manera correcta 

l’assignatura i assolir, per tant, les competències definides. La UOC, des de l’inici, 

per tal de poder oferir els recursos d’aprenentatge des de les aules, dins el marc 

legal establert, va apostar per les llicències que CEDRO oferia. Actualment, és la 

forma més àgil que tenim a hores d’ara per fer difusió pública de capítols, parts de 

llibres i articles que no podem oferir mitjançant la subscripció de fonts d’informació 

de la Biblioteca. De la mateixa manera, el servei de CEDRO ens permet una gestió 

àgil i concentrada de recursos externs, cosa que ens simplifica força la gestió dels 

milers de recursos a què es dóna accés des de les aules del Campus virtual de la 

UOC. 

La UOC ha anat fent evolucionar el sistema de gestió, control i accés dels 

recursos. No ha estat fàcil, perquè es tracta d’un procés en què hi ha 

interrelacionats diferents actors que pertanyen a diferents operatius o àrees de 

l’organització, i els tempos i els mitjans tecnològics hi han tingut un paper molt 

important. Amb el desenvolupament de l’eina TREX, hem aconseguit alinear tot el 

procés i fer-lo més eficient, atès que hem concentrat els diferents circuits existents 

fins ara, els hem simplificat i, al final, oferim un servei totalment transparent envers 

l’usuari, que li permet conèixer en tot moment l’estat de la seva petició: des que ho 

demana, mentre passa per la Biblioteca, per l’àrea de l’Assessoria Jurídica, per 

CEDRO, per Gestió Pressupostària, i fins que es fa accessible a l’aula. 

L’eina, de nova creació, neix amb la voluntat de cobrir les necessitats actuals de tot 

el procés i la gestió dels recursos d’aprenentatge. No és per això una eina tancada, 

sinó que ha d’anar adaptant-se a l’evolució de la gestió dels recursos 

d’aprenentatge, així com creixent i millorant d’acord amb els nous possibles 

escenaris que puguin anar sorgint en el món de l’accés i la difusió dels recursos 

d’aprenentatge des de les aules. És, per tant, una eina que forma part del pla de 

millora contínua de la Biblioteca de la UOC. 
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