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Declaració de París de 2012 sobre els recursos 
educatius oberts 
 
 
Preàmbul 
 
El Congrés Mundial sobre els Recursos Educatius Oberts (REO), celebrat a la seu de la 
UNESCO a París del 20 al 22 de juny de 2012, 
 
Tenint presents les declaracions internacionals pertinents, entre les quals: 
 
— la Declaració universal de drets humans (article 26.1), que estableix que «tothom té 
dret a l’educació»; 
— el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals (article 13.1), que 
reconeix «el dret de tota persona a l’educació»; 
— el Conveni de Berna de 1971 per a la protecció de les obres literàries i artístiques, i el 
Tractat de 1996 de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) sobre els 
drets d’autor; 
— la Declaració del Mil·lenni i el Programa marc d’actuació de Dakar de 2000, en què 
es van formular compromisos mundials per proporcionar educació bàsica de qualitat a 
tots els infants, joves i adults; 
— la Declaració de principis de la Cimera Mundial de 2003 sobre la Societat de la 
Informació, i el seu compromís de «construir una societat de la informació centrada en 
la persona, integradora i orientada al desenvolupament, en què tothom pugui crear, 
consultar, utilitzar i compartir la informació i el coneixement»; 
— la Recomanació de la UNESCO de 2003 sobre la promoció i l’ús del plurilingüisme i 
l’accés universal al ciberespai; 
— la Convenció de la UNESCO de 2005 sobre la protecció i promoció de la diversitat 
de les expressions culturals, que estableix que «l’accés equitatiu a una gamma rica i 
diversificada d’expressions culturals procedents d’arreu del món i l’accés de les cultures 
als mitjans d’expressió i difusió són elements importants per enriquir la diversitat 
cultural i afavorir l’entesa mútua»; 
— la Convenció de 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat (article 24), 
que reconeix el dret a l’educació de les persones amb discapacitat; 
— les declaracions de les sis sessions de la Conferència Internacional d’Educació 
d’Adults (CONFINTEA), en què es destaca el paper fonamental de l’aprenentatge i 
l’educació dels adults. 
 
Ressaltant que el terme recursos educatius oberts (REO) va ser encunyat en el Fòrum de 
la UNESCO de 2002 sobre Open Courseware, i que designa materials d’ensenyament, 
aprenentatge i investigació en qualsevol suport —digital o d’un altre tipus— que siguin 
de domini públic o que hagin estat difosos amb una llicència oberta que permeti l’accés 
gratuït a aquests materials, així com l’ús, l’adaptació i la redistribució per d’altres sense 
cap restricció o amb restriccions limitades. Les llicències obertes es fonamenten en el 
marc existent dels drets de propietat intel·lectual, tal com es defineixen en els 
corresponents acords internacionals, i respecten l’autoria de l’obra. 
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Recordant els manifestos i les directrius sobre recursos educatius oberts promulgats al 
llarg dels darrers anys, com ara la Declaració de Ciutat del Cap de 2007 per a l’educació 
oberta, la Declaració de Dakar de 2009 sobre recursos educatius oberts i les directrius 
de 2011 de la UNESCO i la Commonwealth of Learning sobre recursos educatius oberts 
en l’ensenyament superior. 
 
Assenyalant que els recursos educatius oberts (REO) contribueixen a l’assoliment dels 
objectius de les declaracions internacionals esmentades anteriorment. 
 
Recomana als estats, en la mesura de les seves possibilitats i competències: 
 
a. Fomentar el coneixement i l’ús dels recursos educatius oberts 
Promoure i utilitzar els recursos educatius oberts per ampliar l’accés a l’educació en tots 
els nivells, tant formal com no formal, en una perspectiva d’aprenentatge al llarg de tota 
la vida, i contribuir així a la inclusió social, a la igualtat entre homes i dones i a 
l’educació per a persones amb necessitats educatives especials. I millorar tant la 
rendibilitat i la qualitat de l’ensenyament com els resultats de l’aprenentatge a través 
d’un major ús dels recursos educatius oberts. 
 
b. Crear entorns propicis per a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
Reduir la bretxa digital mitjançant el desenvolupament d’una infraestructura adequada, 
especialment una connectivitat de banda ampla assequible, una àmplia disponibilitat de 
tecnologia mòbil i el subministrament fiable d’energia elèctrica. I millorar 
l’alfabetització mediàtica i informacional, i alhora fomentar l’elaboració i l’ús de 
recursos educatius oberts en estàndards oberts digitals. 
 
c. Reforçar la formulació d’estratègies i polítiques sobre recursos educatius oberts 
Promoure la formulació de polítiques específiques per a la producció i l’ús de recursos 
educatius oberts dins d’estratègies més àmplies que impulsin l’educació. 
 
d. Promoure el coneixement i la utilització de llicències obertes 
Facilitar la reutilització, la revisió, la combinació i la redistribució de materials 
educatius a tot el món mitjançant llicències obertes, de conformitat amb una varietat de 
marcs de referència que permeten diferents tipus d’usos tot respectant els drets dels 
titulars de la propietat intel·lectual. 
 
e. Donar suport a l’augment de les capacitats per al desenvolupament sostenible de 
materials d’aprenentatge de qualitat 
Donar suport a institucions i formar i motivar professorat i altre personal perquè 
produeixin i intercanviïn materials educatius accessibles i d’alta qualitat, tenint en 
compte les necessitats locals i tota la diversitat d’estudiants. Promoure la garantia de 
qualitat i l’avaluació d’experts dels recursos educatius oberts. Encoratjar la creació de 
mecanismes per a l’avaluació i certificació dels resultats de l’aprenentatge assolits 
mitjançant recursos educatius oberts. 
 
f. Impulsar aliances estratègiques a favor dels recursos educatius oberts 
Treure profit de l’evolució tecnològica per crear oportunitats que permetin compartir 
materials que han estat publicats en diversos formats amb llicències obertes i assegurar 
la sostenibilitat a través de noves aliances estratègiques en els sectors de l’educació, la 
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indústria, les biblioteques, els mitjans de comunicació i les telecomunicacions, i entre 
aquests sectors. 
 
g. Promoure el desenvolupament i l’adaptació de recursos educatius oberts en una 
varietat d’idiomes i de contextos culturals 
Afavorir la producció i l’ús de recursos educatius oberts en idiomes territorials i en 
diversos contextos culturals en nom de la pertinència i l’accessibilitat. Les 
organitzacions intergovernamentals haurien de promoure l’intercanvi de recursos 
educatius oberts entre idiomes i cultures, respectant el coneixement i els drets propis de 
cada cultura. 
 
h. Fomentar la investigació sobre els recursos educatius oberts 
Impulsar la investigació sobre l’elaboració, l’ús, l’avaluació i la recontextualització dels 
recursos educatius oberts, com també sobre les oportunitats i els desafiaments que 
aquests recursos plantegen, i sobre les seves repercussions en la qualitat i rendibilitat de 
l’ensenyament i l’aprenentatge, per reforçar la base d’informació empírica en què es 
fonamenta la inversió pública en els recursos educatius oberts. 
 
i. Facilitar la cerca, la recuperació i l’intercanvi de recursos educatius oberts 
Promoure el desenvolupament d’eines fàcils d’usar per cercar i recuperar els recursos 
educatius oberts específics i apropiats per a necessitats determinades. Adoptar els 
estàndards oberts apropiats per garantir la interoperativitat i facilitar l’ús dels recursos 
educatius oberts en formats diversos. 
 
j. Fomentar l’ús de llicències obertes per als materials educatius produïts amb fons 
públics 
Els governs i les autoritats competents poden generar beneficis substancials per a la 
ciutadania si es garanteix que els materials educatius produïts amb fons públics estaran 
disponibles amb llicències obertes (amb les restriccions que es considerin necessàries) 
per augmentar al màxim els efectes de la inversió. 
 
 
Traducció al català: Oficina de Difusió del Coneixement 
 
Versions originàries de la Declaració 
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