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Resum
En aquest article es presenta l'estat actual de l'educació oberta dins el context europeu i, especialment,
des de l'enfocament universitari. Inicialment, s'exposa què s'entén per educació oberta contemporània i
com aquest concepte ha anat evolucionant al llarg del temps. A continuació, s'incideix en les accions que
impulsa la Comissió Europea: des de l'establiment d'un marc europeu d'educació oberta gns a una
panoràmica de les polítiques educatives actuals. També s'informa d'experiències concretes i es fan una
sèrie de recomanacions per al disseny de polítiques que afavoreixin l'obertura de l'educació. D'altra banda,
s'analitza la relació de l'educació oberta amb la ciència oberta i, més concretament, el seu encaix dins
aquest nou paradigma. Finalment, es considera si el suport a l'educació oberta és una oportunitat per a les
biblioteques acadèmiques i quina inluència tenen els professionals de la informació dins el context
educatiu obert.

Resumen
En este artículo se presenta el estado actual de la educación abierta dentro del contexto europeo y,
especialmente, desde el enfoque universitario. Inicialmente, se expone qué se entiende por educación
abierta contemporánea y cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A continuación,
se incide en las acciones que impulsa la Comisión Europea: desde el establecimiento de un marco
europeo de educación abierta hasta una panorámica de las políticas educativas actuales. También se
informa de experiencias concretas y se hacen una serie de recomendaciones para el diseño de políticas
que favorezcan la apertura de la educación. Por otro lado, se analiza la relación de la educación abierta
con la ciencia abierta y, más concretamente, su encaje en este nuevo paradigma. Finalmente, se considera
si el apoyo a la educación abierta es una oportunidad para las bibliotecas académicas y qué inluencia
tienen los profesionales de la información en el contexto educativo abierto.

Abstract
This paper provides an overview of open education in Europe, focusing on higher education. It begins by
considering how the notion of ‘contemporary open education’ has evolved over time. It then reviews the
various open education-related initiatives that have been promoted by the European Commission, from the
institution of an open education framework to the current development of education policies. It also
reports on specigc initiatives and makes a series of recommendations about policy design oriented to
opening up education. It analyses the relationship between open education and the open science
movement, specigcally the manner in which open education can be contextualised in the emergent
paradigm of open science. Finally, the paper considers how academic libraries should be supporting open
education and examines the inluence that information professionals can bring to bear in this geld.
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Keywords: Europe, Educational innovations, Educational planning and management, Academic libraries,
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1 DeUnició i nova conceptualització
Existeixen moltes interpretacions del que signigca obertura en educació. Comunament, l'educació oberta es
degneix com:

"as a way of carrying out education, often using digital technologies. Its aim is to   widen access and
participation to everyone by removing barriers and making learning accessible, abundant, and customisable
for all. It offers multiple ways of teaching and learning, building and sharing knowledge. It also provides a
variety of access routes to formal and non-formal education, and connects the two (Inamorato dos Santos;
Punie; Castaño, 2016)."

No obstant això, l'educació oberta és una idea complexa que ha anat evolucionant al llarg del temps. Fa quaranta
anys, l'obertura es relacionava amb les universitats a distància, conegudes com a "universitats obertes", i amb
l'aprenentatge en línia, perquè permetien un accés ampli a l'educació, la democratització de l'aprenentatge i la
possibilitat d'abastar grups d'estudiants "exclosos" —sense qualigcacions, temps o recursos econòmics— (Baker,
2017; McAndrew, 2010; Peter; Deimann, 2013; Weller; Jordan; DeVries; Rolfe, 2018). Per tant, en un primer moment,
l'obertura s'identigcava amb "la lexibilitat" i "l'accés".

Més endavant, l'ús creixent de les tecnologies digitals en educació i les oportunitats d'aprenentatge permanent van
produir un canvi radical. El sorgiment dels moviments de programari lliure i de codi obert va crear el context en què
l'educació oberta podria prosperar i també va establir les bases per al desenvolupament de llicències obertes per a
continguts educatius (Wiley, 2008). També el moviment 2.0 va permetre la creació d'una cultura col·laborativa
d'obertura entre el professorat i l'alumnat. D'aquesta manera, l'educació oberta no es relaciona només amb
institucions en línia, sinó que s'aplica també a l'educació formal i no formal.

A partir d'aquests grans eixos (universitats obertes, codi lliure, llicències obertes i web 2.0) conlueixen diversos
principis que donen lloc a l'educació oberta actual. Així, doncs, les universitats obertes van eliminar les barreres a
l'educació; el programari i les llicències obertes van proporcionar la llibertat d'ús i la possibilitat de compartir i
reutilitzar recursos, i la web 2.0 va oferir el context cultural necessari per a estendre la inluència de l'obertura
(Weller, 2014).

D'altra banda, no existeix una visió comuna respecte a l'educació oberta contemporània, donat que es considera un
concepte multidimensional que inclou diferents perspectives (Atenas; Havemann; Priego, 2015; Cronin; MacLaren,
2018; Havemann, 2016; Koseoglu; Bozkurt, 2018). Tanmateix, el discurs dominant sobre educació oberta s'ha
centrat, sovint, en el moviment dels recursos educatius oberts —open educational resources, OER— (Knox, 2013;
Lambert, 2018). L'educació oberta, però, va més enllà dels continguts oberts, ja que proposa un canvi de mentalitat
que facilita la implementació de pedagogies enfocades a l'obertura. Així ho assenyalava, fa més d'una dècada, la
Cape Town Open Education Declaration (2007):

"However, open education is not limited to just open educational resources. It also draws upon open
technologies that facilitate collaborative, lexible learning and the open sharing of teaching practices that
empower educators to benegt from the best ideas of their colleagues. It may also grow to include new
approaches to assessment, accreditation and collaborative learning."

En aquest sentit, s'emfatitza la validesa de l'aprenentatge social, que, per sobre de l'autoaprenentatge, dona
importància a les connexions i les contribucions dels estudiants: la cocreació de coneixement i les xarxes d'igual a
igual (peer-to-peer) (Downes, 2007; Geser, 2007; Schmidt; Geith; Håklev; Thierstein, 2009). Així, doncs, la perspectiva
de l'educació oberta s'amplia per a permetre la coexistència de diferents aspectes relacionats que congguren una
visió integral. Aquesta inclou pràctiques com l'ús de les TIC en l'educació, la innovació pedagògica, l'aprenentatge
social, l'ús i el desenvolupament d'OER i de cursos massius oberts en línia (massive open online couses, MOOC) i el
compromís en activitats cientígques obertes (Atenas; Havemann; Priego, 2015; Cronin; MacLaren, 2018; Havemann,
2016; McAndrew, 2010; Koseoglu; Bozkurt, 2018; Inamorato dos Santos; Punie; Scheller, 2017).
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2 Avenços de l'educació oberta a Europa
Des que l'educació oberta va ser identigcada com una solució potencial per a alguns dels reptes detectats en els
sistemes educatius de la Unió Europea (UE), hi ha hagut un interès creixent per a conèixer l'abast europeu (Comissió
Europea, 2013).

Recentment, aquesta rellevància s'ha vist reforçada per la consideració que una "educació oberta i innovadora" ha
de formar part del marc estratègic per a la cooperació europea en educació i formació (ET2020). A més, l'obertura
de l'educació ha deixat de ser només un tema burocràtic per a esdevenir un debat de discussió entre responsables
polítics, directius acadèmics, investigadors, educadors, estudiants i bibliotecaris de tot el món. Esdeveniments
d'abast mundial, com el darrer Congrés Internacional d'Educació Oberta 2018, ho demostren, donat que va reunir un
gran nombre de professionals de diferents àmbits per tractar del desenvolupament de l'educació oberta en diverses
geograges.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha establert un marc europeu d'educació oberta, que recull les dimensions
bàsiques en què les institucions d'educació superior obren les pràctiques educatives i, per tant, s'alineen amb
l'educació oberta (Inamorato dos Santos et al., 2016). En una segona fase, també s'ha analitzat l'estat de l'art de les
polítiques europees sobre educació oberta, a nivell de governs i legisladors, i s'ha proposat una sèrie de
recomanacions que serveixin d'inspiració per al disseny de noves polítiques i la implementació d'estratègies
(Inamorato dos Santos; Punie; Scheller, 2017). Finalment, s'han dut a terme estudis que examinen casos d'educació
oberta existents als 28 països membres (Inamorato dos Santos; Nascimbeni; Bacsich; Atenas; Aceto; Burgos; Punie,
2017) i diversos informes complementaris: OpenCases (Souto-Otero et al., 2016), OpenCred (Witthaus et al., 2016),
OpenSurvey (Castaño et al., 2016) i MOOC knowledge (EADTU, 2015).

Segons les dades obtingudes en tots aquests estudis de la Comissió Europea, l'educació oberta a la UE ha millorat.
S'observa que la major part dels països membres ha implementat algun tipus d'iniciativa oberta, però que aquests
avancen a diferents velocitats i encara tenen camí davant per recórrer (Inamorato dos Santos et al., 2017). D'acord
amb l'informe global de la Commonwealth of Learning (2017), resultat de sis consultes regionals i dues enquestes
fetes amb motiu del II Congrés Mundial de Recursos Educatius Lliures, a Europa hi ha hagut avenços notables que
—des del 2008— es dirigeixen cap a l'obertura de l'educació. L'informe regional europeu revela que la majoria
d'estats participa en iniciatives OER en diferents àmbits, que l'impuls prové, principalment, de les universitats i
institucions educatives i que aconseguir un suport governamental compromès (que permeti desenvolupar
polítiques i mesures de suport) és una de les prioritats principals.

Diversos estudis europeus (Brown, 2018; Jansen; Konings, 2017; Teixera; Jansen, 2017) conclouen que les
institucions d'educació superior europees estan fortament involucrades en els MOOC, oferint plataformes
institucionals o regionals lligades a les diverses llengües i madurant a un nivell més alt en comparació amb els
Estats Units. Els resultats de l'OER Research Hub (Weller; De los Arcos; Farrow; Pitt; McAndrew, 2015) mostren una
imatge complexa de l'ús d'OER en l'ensenyament i aprenentatge i assenyalen l'existència de diferents graus
d'impacte dins les comunitats d'estudiants i professors, així com institucionalment. Altres iniciatives europees, que
complementen aquesta panoràmica europea, es basen en l'increment del volum i la qualitat d'infraestructures web i
repositoris d'accés a OER (Sampson; Zervas, 2013; Atenas; Havemann, 2013; Santos-Hermosa, 2018a). Finalment,
cal destacar que recentment el focus de recerca es dirigeix cap a les pràctiques educatives obertes —open
education practices, OEP— (Weller, Jordan, DeVries i Rolfe, 2018) i la pedagogia oberta (Wiley, Hilton, 2018), interès
que sembla probable que, en un futur proper, continuï creixent (Bozkurt; Koseoglu; Singh, 2019).

2.1 Marc europeu d'educació oberta
El marc d'educació oberta es coneix com a opening up education (o bé la forma abreujada, OpenEdu) i se centra en
l'educació oberta contemporània com a eina per a modernitzar l'educació mitjançant noves tecnologies i pràctiques
educatives. Pretén promoure la transparència en l'ensenyament i proposa un enfocament educatiu més holístic que
possibiliti tant l'adopció de decisions estratègiques i col·laboracions entre individus i institucions com l'aplicació de
mètodes d'ensenyament alternatius, la disponibilitat de continguts i el reconeixement de l'aprenentatge obert
(Inamorato dos Santos et al., 2016).

OpenEdu s'estructura en sis dimensions bàsiques d'obertura (accés, contingut, pedagogia, reconeixement,
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col·laboració i recerca) i quatre de transversals (estratègia, tecnologia, qualitat i lideratge). Les bàsiques
representen les pràctiques més habituals associades amb "què" s'obre (o es pot obrir), i les transversals
constitueixen la columna vertebral necessària per a la realització de les primeres (és a dir, la forma d'obrir).

Imatge 1. Dimensions obertes del marc OpenEdu

L'objectiu d'aquest marc és ajudar les institucions d'educació superior europees a prendre decisions estratègiques
sobre educació oberta. Així, doncs, proporciona una guia pràctica (vegeu la imatge 2) sobre quines estratègies i
accions poden establir les universitats per tal d'esdevenir obertes.
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Imatge 2. Taula de dimensions i estratègies obertes institucionals. Elaborada a partir del full de treball del marc OpenEdu (Inamorato
dos Santos et al., 2016, p. 35)

2.2 Polítiques d'educació oberta
L'educació oberta necessita el suport de polítiques per a poder avançar i actuar, sistemàticament, dins la diversitat
europea. Per tant, cal conèixer quines són les diferents prioritats educatives dels estats membres i com aquestes es
transformen en polítiques.

 
Polítiques nacionals

A Europa s'identigquen quatre tipus de polítiques nacionals que se centren en l'educació oberta o que contribueixen
a l'obertura de l'educació (Inamorato dos Santos; Punie; Scheller, 2017):

1. Polítiques orientades especígcament a l'obertura de l'educació mitjançant la promoció de recursos educatius
oberts i pràctiques educatives obertes.

2. Polítiques relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'aprenentatge amb
algun component d'educació oberta.

3. Polítiques educatives estratègiques integrals amb algun component d'educació oberta.

4. Polítiques dissenyades com a plans nacionals de govern oberts amb algun component d'educació oberta.

Imatge 3. Tipologies de polítiques d'educació oberta (Inamorato dos Santos; Punie; Scheller, 2017)

Segons aquesta panoràmica general de polítiques d'educació oberta dels 28 estats membres, Espanya s'enquadra
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en la segona categoria (juntament amb Portugal, Lituània, Itàlia i Xipre) amb la política Pla de cultura digital a
l'escola, que promou les TIC a l'educació primària i secundària (Inamorato dos Santos; Punie; Scheller, 2017, p. 13).
Altres països més desenvolupats, en els quals s'identigquen polítiques especígques sobre educació oberta, són
Escòcia, Anglaterra, Eslovènia, Alemanya i França.

A continuació, es presenten exemples de desenvolupament de polítiques dins cadascuna de les categories:

1. La iniciativa del Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Fun MOOCoel projecte Opening Up
Slovenia, per part d'un grup d'institucions sòcies (de la indústria, de recerca, educatives, etc.) a Eslovènia,
s'inclouen dins les polítiques orientades a OER i OEP. La primera proposa una plataforma col·laborativa de
cursos en línia dissenyats per professors d'universitats i escoles franceses. La segona pretén proporcionar un
entorn de recerca en educació oberta a escala nacional, amb l'objectiu de desenvolupar programes educatius
innovadors.

2. La política nacional portuguesa Conta-nos uma historiail·lustra l'aplicació de les TIC en l'aprenentatge,
fomentant l'ús dels mitjans de comunicació a les escoles mitjançant una competició oberta d'històries
publicades pels estudiants.

3. A la regió de Flandes, a Bèlgica, les polítiques d'educació oberta no són un objectiu polític, sinó que formen
part de les polítiques educatives, com a eina que contribueix a innovar dins l'educació superior. La legislació
cobreix àrees com l'obertura en línia i el reconeixement d'aprenentatge previ.

4. El tercer pla nacional d'acció grec (2016–2018)integra, des d'un nivell macronacional, les següents
dimensions obertes: materials educatius, col·laboració, recerca, certigcació, dades i codi obert.

Cal destacar, també, algunes organitzacions que potencien la generació de polítiques educatives, així com altres
fonts d'informació especígques que les recullen. Per exemple, l'Association for Learning Technology (ALT) Scotlandi
la iniciativa Open Scotlandimpulsen la Scottish Open Education Declaration, que, basada en la 2012 Paris OER
Declaration (2012), amplia les directrius i l'especigcitat dels OER per abastar tots els aspectes de l'educació oberta.
Les xarxes Open Policy Network, a escala internacional, i Open Education Policy Network, amb base centreeuropea,
donen suport al desenvolupament i implementació de polítiques. D'altra banda, i pel que fa a documentació,
l'informe sobreOER, del Commonwealth Education Hub, i la plantilla de desenvolupament de polítiques
governamentals d'OER, del Commonthwealth of Learning, ajuden els governs nacionals, estatals i provincials a crear
i adoptar polítiques obertes (EDUCASE, 2018). Finalment, el directori OER Policy Registry, creat per Creative
Commons i recentment migrat al portal OER World Map, compila les polítiques educatives obertes a escala
mundial.

 
Polítiques institucionals

En un nivell per sota de les polítiques nacionals, es situen les polítiques impulsades per les mateixes institucions
educatives. Aquests tipus de normatives d'educació oberta acostumen a alinear-se amb la missió i els objectius
estratègics de les universitats.

Les polítiques institucionals més comunes són les desenvolupades especígcament per a l'impuls dels OER. Alguns
recursos que ofereixen recomanacions i exemples sobre la formulació i revisió d'aquest tipus de polítiques són el
conjunt d'eines de l'Institute for Open Leadership SouthAfrica (OER Policy Review and Development Toolkit) i la
plantilla de redacció de polítiques de la Commonweath of Learning (Institutional OER Policy - Template).

Una de les primeres institucions d'educació superior del Regne Unit, i també la primera a Escòcia, a aprovar una
política institucional d'educació oberta va ser la Glasgow Caledonian University el 2015 (Glasgow Caledonian
University OER Institutional Policy). Un any després, va seguir els seus passos la University of Edinburgh amb la
seva Open Educational Resources Policy. Ambdues constaten el posicionament institucional en l'impuls dels OER i
proporcionen directrius per a l'ús d'aquests recursos en l'aprenentatge i l'ensenyament. 

La Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) també es situa com la primera universitat espanyola amb una p
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olítica d'educació obertaespecígca que, des de juliol del 2017, proporciona estratègies per a l'adopció de recursos i
pràctiques d'ensenyament obert dins la universitat. Algunes de les seves prioritats són augmentar la quantitat
d'OER, donar suport en la creació d'aquests recursos i en la seva integració en cursos i contribuir a la conscienciació
sobre educació oberta entre la comunitat acadèmica i en la societat. També cal destacar que, anteriorment, l'any
2006, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ja havia engegat una primera iniciativa cap a l'obertura de l'educació,
acordant la Política institucional d'accés obert, que preveia el dipòsit de materials d'aprenentatge amb llicència
oberta al seu repositori institucional.

3 Educació oberta dins el paradigma de la ciència oberta
Actualment som a les portes d'un moviment de transformació radical de les activitats de la ciència, conegut com a
ciència oberta (open science, en anglès), que, principalment, es basa en una nova manera de fer ciència i es degneix
com:

"[...] a new approach to the scientigc process based on cooperative work and new ways of disseminating
knowledge, improving accessibility to and re-usability of research outputs by using digital technologies and
new collaborative tools."(Comissió Europea, 2018).

Així, doncs, i en relació amb la nova manera d'ensenyar i aprendre que representa l'educació oberta, ambdós
moviments contrauen una relació de "parentiu" i coincideixen en aspectes tan importants com la transparència, la
col·laboració i l'impacte social. En realitat, l'educació oberta és un dels elements que congguren el gran rusc de la
ciència oberta i que, generalment, s'associa als recursos educatius oberts (vegeu la imatge 4), però també té una
presència indirecta que implica altres connotacions que es comentaran a continuació.

Imatge 4. Rusc de la ciència oberta (Foster, 2018)

En la seva accepció més pura, s'observa que l'educació oberta no ha estat inclosa dins les ambicions prioritàries de
la ciència oberta. Segons les recomanacions de l'Open Science Policy Platform(OSPP), les vuit prioritats de la
European Open Science Agenda són les següents: incentius, indicadors i mètriques de recerca, comunicació
acadèmica, núvol europeu de ciència oberta (european open science cloud), dades FAIR (Lndable, accessible,
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interoperable and reusable), integritat de la recerca, educació i competències, i ciència ciutadana. Filant encara més
prim, l'Open Science Monitorha previst una acceleració inicial de la ciència oberta basada en tres grans àrees, que
són l'accés obert a les publicacions, les dades de recerca i els sistemes d'avaluació i reconeixement.  

Això fa que la majoria de polítiques i estratègies actuals sobre ciència oberta segueixi també aquestes prioritats i es
focalitzi plenament en la publicació cientígca, ampliant-se, en alguns casos, a la innovació oberta i ciència
ciutadana, però deixant de banda l'educació oberta, que no acostuma a aparèixer-hi o bé es menciona de passada.
Alguns exemples són els plans nacionals de ciència oberta dels Països Baixos (Amsterdam Call for Action on Open
Science, 2016, i National Plan Open Science, 2017), Portugal (National Policyfor Open Science, 2017), o Finlàndia
(Open Science and Research (ATT) Initiative).

Tanmateix, tot i que l'escenari dominant es concentra en el procés i els resultats de la recerca, també s'albira un cert
component d'educació oberta, sobretot entesa des de la vessant més conceptual. La ciència oberta inclou
dimensions educatives pel que fa a dos enfocaments concrets: en primer lloc, les competències obertes (open
skills) que els investigadors necessiten assolir per a prendre consciència i facilitar la ciència oberta (Comissió
Europea, 2017), i en segon lloc, l'educació cientígca relacionada amb la recerca i la innovació responsables
(conegudes com a responsible research and innovation, RRI), que implica l'intercanvi de resultats i pràctiques
cientígques amb el públic en general i té repercussió en l'ensenyament i l'aprenentatge de la ciència.

Finalment, tot i que de manera excepcional, existeixen casos de plans de ciència oberta que incorporen algun
component especígc d'educació oberta. L'Action Plan Open Science 2018–2020de la Universitat de Tilburg (Països
Baixos) inclou, per exemple, una acció vinculada a l'experimentació en laboratoris oberts mitjançant llibres i
materials educatius oberts. També el Pla de coneixement obert (2018–2020) de la UOC, presentat en públic
recentment, parteix de l'estratègia institucional "d'obrir el coneixement amb tothom i per a tothom" i preveu la
connexió entre les publicacions cientígques obertes, la innovació oberta, l'educació oberta i la transferència a la
societat.

En degnitiva, la ciència oberta és un concepte molt més ampli que les àrees d'acceleració marcades en la seva fase
inicial. Es tracta d'un fenomen multidimensional que encara s'ha de continuar desenvolupant. Per tant, l'educació
oberta i altres àrees no explícites actualment passaran a ser plantejades més endavant, en una etapa posterior més
madura.

4 Rol de les biblioteques acadèmiques
Les biblioteques, basant-se en les seves competències tradicionals de cerca i localització de recursos i el seu
coneixement sobre accés obert i drets d'autor, s'han convertit en una força creixent que dona suport a l'educació
oberta. En aquest sentit, tot i que la comunitat bibliotecària no va estar compromesa originalment amb els OER,
cada vegada està més involucrada en la seva adopció (Allen et al., 2015)

Algunes de les principals inluències de les biblioteques dins el context educatiu obert han estat el suport en la
creació de materials amb Creative Commons (Ecclestone, 2013; Massis, 2013), la col·laboració bibliotecari-docent
en la identigcació de continguts oberts per a fer servir dins els plans d'estudi (Adams; Brown; Dahlstrom; Davis;
DePaul; Diaz; Pomerantz, 2018; Wu, 2013; Braddlee; VanScoy, 2018) i la participació en la producció col·lectiva
d'OER i MOOC (Neumann, 2013; Kaushik; Kumar, 2016; Santos-Hermosa, 2018b). Aquest suport bibliotecari en la
promoció dels OER s'ha classigcat en quatre categories: la defensa, promoció i descobriment; l'avaluació, recollida,
conservació i accés; la curació, creació i facilitació, i el gnançament. (Okamoto, 2013; Bueno-de-la-Fuente;
Robertson; Boon, 2012)

Les primeres accions de les biblioteques acadèmiques a favor dels OER han estat orientades a la preservació i
difusió en obert d’aquests recursos per mitjà de plataformes OpenCourseWare (OCW) i repositoris institucionals.
Aquestes infraestructures obertes han estat, generalment, creades i administrades des de les biblioteques, que
també s'han encarregat d'incentivar el dipòsit dels OER en col·leccions especígques. De fet, Europa compta amb un
gran nombre de repositoris educatius d'educació superior, la majoria dels quals prové del Regne Unit, Espanya i
França (Atenas i Havemann, 2013; Santos-Hermosa, 2018a). En el cas d'Espanya, un estudi recent sobre l'estat de la
qüestió dels OER a les universitats (REBIUN, 2019) mostra com hi ha un interès creixent per a publicar aquest tipus
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de recursos en els repositoris institucionals i que, a falta de recomanacions especígques sobre OER dins la majoria
de polítiques d'accés obert, es comencen a preveure algunes estratègies i plans d'impuls.

Un altre compromís de les biblioteques amb l'aprenentatge obert ha estat l'ajuda en la cocreació i l'ús de llibres de
text oberts. Mentre als Estats Units triomfa la xarxa Open TextBookLibrary, formada per biblioteques acadèmiques,
a Europa també s'hi troben exemples d'iniciatives similars, com el Directory of Open Access Books (DOAB), de
l'OAPEN (Open Access Publishing in European Networks), la xarxa @UKOpenTextbooks, d'universitats angleses, o el
servei Open Textbookde la biblioteca TU Deft.

D'altra banda, més enllà dels OER i en relació amb la ciència oberta, l'associació de biblioteques de recerca
europees LIBER(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) s'ha compromès a alinear les seves activitats
amb les del European Open Science Cloud (EOSC), el principal actor en el procés d'implementar la ciència oberta a
Europa, i ha donat suport als principis de la declaració de l'EOSC. En aquest sentit, el full de ruta LIBER Open Science
Roadmap 2018–2020 (Ayris et al., 2018) recull les accions especígques que les biblioteques poden portar a terme
per a liderar la ciència oberta. Tot i que l'educació oberta no hi apareix mencionada especígcament, sí que s'associa
a les biblioteques el nou repte d'impulsar competències cientígques obertes entre els investigadors per tal de
practicar mètodes de treball en obert.

Per tant, a més del suport en l'adopció i la creació d'OER, la formació en competències obertes és una altra de les
contribucions de les biblioteques a la integració de l'educació oberta dins la ciència oberta. Actualment, també es
forgen altres accions que han de fer possible aquesta integració, com les que desenvolupa la xarxa de bibliotecaris
European Network of Open Education Librarian network, creada recentment per la SPARC (Scholarly Publishing and
Academic Resources Coalition) Europe.

5 Conclusions
Algunes de les idees clau abordades al llarg d'aquest article es resumeixen en el fet que, tot i disposar d'un marc
europeu d'educació oberta i de polítiques que n'impulsen l'adopció, tant a escala nacional com institucional, hi ha
una multiplicitat d'escenaris i diferents velocitats en la seva integració per part dels estats europeus. També
s'evidencia que encara existeix un marge de maniobra ampli perquè es produeixi l'adopció total de l'educació
oberta.

D'altra banda, s'han pogut constatar diverses iniciatives i exemples de bones pràctiques per a la conscienciació i
l'impuls de l'obertura en l'educació, així com la intervenció de diferents grups d'agents interessats. En aquest sentit, i
malgrat que la comunitat bibliotecària ha anat realitzant algunes accions a favor de l'educació oberta, el potencial
de les biblioteques acadèmiques encara és una oportunitat en plena evolució que pot donar més fruits.
Concretament, tenen un paper clau com a col·laboradors del professorat, ajudant-los a connectar els OER amb la
docència, facilitant la creació de llibres de text i altres recursos educatius oberts, així com liderant la formació en
competències obertes.

De la mateixa manera, la comunitat cientígca actual que estudia l'educació oberta dirigeix la seva atenció a conèixer
el concepte de pedagogia oberta i els casos de pràctiques educatives obertes, per tal de mostrar un camí per a la
integració real de l'educació oberta en l'ensenyament.

Finalment, s'ha observat que l'educació oberta no és un dels àmbits prioritaris que es tracten dins la primera
aproximació a la ciència oberta plantejada, actualment, per la Comissió Europea i relectida en les estratègies i
polítiques nacionals i institucionals. No obstant, com que l'ecosistema de la ciència oberta és una maquinària
immensa i amb una complexa combinació d'elements, és lògic considerar que necessita un temps de "rodatge" per
a afermar les primeres peces i per a anar incorporant, sobre la marxa, la resta de les pendents. Així, doncs, segons
paraules d'Inamorato dos Santos (comunicació personal, 25 d'octubre de 2018), experta en educació oberta i
cientígca ogcial de la Comissió Europea, la integració de l'educació oberta dins la ciència oberta haurà d'esdevenir
"més endavant, de manera progressiva i amb una mica de paciència".
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Agraïments
Aquesta investigació ha tingut el suport del pla estatal EL ACCESO ABIERTO A LA CIENCIA EN ESPAÑA:
EVALUACIÓN DE SU IMPACTO EN EL SISTEMA DE COMUNICACION CIENTIFICA (ref. CSO2014-52830-P).

Notes
Vegeu-ho a https://www.yearofopen.org/open-education-degnitions/.

Les consultes regionals corresponen a Àsia, Àfrica, Europa, Llatinoamèrica, l'Orient Mitjà, i el Nord d'Àfrica i el
Pacígc. Les enquestes es van dirigir als governs (ministeris d'educació) i a les parts interessades (professionals
diversos). En total, es van rebre 102 respostes dels primers i 759 dels segons.

Vegeu el recull d'institucions amb polítiques d'OER del WikiEducator: http://wikieducator.org
/Exemplary_Collection_of_institutions_with_OER_policy

Presentat en el IV Seminari d'Edició Cientígcade la UOC, el dia 22 d'octubre de 2018. Vegeu també el vídeoen què el
rector i els vicerectors de la UOC hi fan referència.

Com una de les primeres institucions signatàries de la Declaració: https://ec.europa.eu/research/openscience
/pdf/list_of_institutions_endorsing_the_eosc_declaration.pdf#view=gt&pagemode=none
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Facultat d'Informació i Mitjans
Audiovisuals (UB) (http://www.ub.edu
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Graus (http://www.ub.edu/biblio
/futurs/)
Màsters (http://www.ub.edu/biblio
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/recerca/7.html)

Estudis de Ciències de la Informació
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/docencia/index.html)
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