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PUBLICACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS AL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB: 
NORMES D’ÚS 

 

Amb la implantació del Campus Virtual, el professorat de la UB ha pogut incloure als 
seus cursos virtuals recursos educatius per oferir a l'alumnat, com per exemple: apunts, 
lectures, exercicis, imatges i altres continguts. 

Quan aquests continguts han estat elaborats pel propi professorat no hi ha cap mena de 
restricció per compartir-los amb l'alumnat mitjançant el Campus Virtual. Tanmateix, 
quan el contingut ha estat elaborat per una altra persona, el seu ús pot produir una 
infracció de drets de propietat intel·lectual no desitjada. 

L'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la UB  ha elaborat aquest  
procediment d'actuació per a tot el personal docent i investigador quan incloguin 
materials en els seus cursos virtuals. Donada la complexitat del tema, poden sorgir 
dubtes sobre quan aquestes actuacions per posar a disposició de l'estudiant materials que 
afavoreixin el procés formatiu, poden o no entrar en conflicte amb els drets derivats de 
la propietat intel·lectual dels seus autors, tot i que només es realitzi en el marc d'una 
intranet universitària. 

En virtut d'això, es recomana seguir les indicacions següents a l'hora de publicar 
recursos educatius al campus i posar-los a disposició de l'alumnat, tenint en compte que 
la responsabilitat recau en el professorat. 

 
1) Reproducció i difusió de llibres, articles i documents amb tots els drets 

reservats: 

La llei de propietat intel·lectual vigent només permet la posada a disposició de petits 
fragments d'obres alienes, excloses els llibres de text i els manuals universitaris, per 
il·lustrar les activitats educatives a les aules. Per tant per  incloure llibres, articles i altres 
documents amb tots els drets reservats caldrà obtenir prèviament l'autorització d'ús per 
part de l'autor, o en cas que tingui cedida l'explotació exclusiva de l'obra, o la seva 
gestió, a una editorial o entitat de gestió drets, que es tingui el permís d'aquestes.  

Els continguts subjectes a una llicència d'ús obtinguda per la UB podran ser utilitzats 
pel personal docent en els cursos virtuals, en els termes establerts en cada cas. Podeu 
consultar-los a: http://www.bib.ub.edu/ajuda/acces-recursos-electronics/llicencies/ 
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2) Reproducció i difusió de llibres, articles i documents subjectes a llicències 

obertes o sense drets reservats:  

Els recursos educatius que es difonen mitjançant alguna llicència d'ús oberta poden ser 
utilitzats en els termes establerts per aquesta llicència. Normalment aquestes llicències 
permeten la posada a disposició dels continguts a través de la xarxa sempre que se'n citi 
l'autoria. També hi ha documents lliures de drets des de la seva creació o perquè ja no 
són vigents.  Els materials que es poden difondre lliurement són : 

 
a) El contingut dels diaris oficials com el DOCE, BOE, butlletins oficials de les 
comunitats autònomes, etc. 

b) El text de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals, recomanant en aquest punt 
que s'utilitzin preferentment els textos recollits en les bases de dades públiques (per 
exemple, el CENDOJ). Cal tenir en compte que les bases de dades també tenen 
drets de propietat intel·lectual i per tant no se'n pot fer una extracció substancial o 
total del seu contingut sense una autorització expressa. 

c) El contingut divulgat mitjançant llicències obertes con les de Creative Commons, 
llicències copyleft com laque regula la viquipèdia, o altres similars, sempre que es 
faci dins dels límits establerts en cada cas. 

d) Obres que es trobin en el domini públic perquè ha finalitzat el termini de 
protecció dels drets d'explotació. Tanmateix cal sempre citar-ne l'autoria 
(http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/) 

 
3) Enllaços web a continguts d'interès per al curs virtual: 

Quan un document d'interès per al curs virtual estigui disponible en un lloc web, es pot 

enllaçar mitjançant un hipervincle acompanyant-lo de la cita corresponent. 
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4) Cita i il·lustració per a l'ensenyament: 

Com ja s'ha esmentat, la llei de propietat intel·lectual vigent permet la posada a 
disposició de petits fragments d'obres alienes, excloses els llibres de text i els manuals 
universitaris, per il·lustrar les activitats educatives a les aules. A més, amb fins docents, 
es permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d'obres alienes o fins i tot la 
inclusió d'obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es 
faci a títol de cita o per a l'anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta inclusió sempre ha 
d'anar acompanyada de la indicació de l'autor i la font de procedència. 

Per tant es recomana que es faci una utilització proporcionada, no havent de reproduir 
més material del necessari per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi, 
procurant no reproduir la totalitat d'una obra. I que la incorporació d'obres alienes en un 
curs virtual es faci d'acord amb els criteris metodològics d'aplicació en cada cas, 
intercalant entre els diferents paràgrafs recopilats, acotacions del professor on es 
realitzin aclariments, precisions, valoracions. 

 

Per qualsevol aclariment podeu adreçar-vos a:  pab-sd@ub.edu  

 

Aquest document ha estat redactat a partir del protocol per a l'ús del campus virtual 

elaborat per la Secretaria General de la UNED seguint les recomanacions de la CRUE.  

 

 

 

 

 

 

Aquest document ha estat aprovat per la Comissió de Biblioteques en data 20 de 

setembre de 2012 i en Consell de Govern de data 2 d'octubre de 2012. 
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