
Bones pràctiques en la difusió
dels materials docents a la UB



Conceptes bàsics

Propietat intel·lectual

Drets d'autor: morals i explotació

Copyright



Drets d'explotació

Reproducció

Distribució

Comunicació Pública

Transformació



Què fem?

A Classe:

Reproducció, distribució, comunicació 
pública

Al Campus Virtual:

Reproducció, comunicació pública



Tipologia de material segons l'autoria

● Materials propis
– Titularitat pròpia
– Titularitat externa

● Materials aliens
– En possessió
– Sense possessió

● Material propi amb elements aliens



Materials propis: Titularitat pròpia

Apunts, presentacions, exercicis, 
fotografies, vídeos, tesines, tesis...

En som els autors i no hem cedit en 
exclusiva res.



Materials propis: Titularitat pròpia

– No tenim cap problema per difondre'ls

– Podem explotar-los com vulguem

– Podem autoritzar-ne la reutilització



Materials propis: Titularitat pròpia

Bones pràctiques

– Incloure l'autoria
– Incloure una llicència CC
– Publicar-lo en el Dipòsit Digital



Materials propis: Titularitat externa

Articles, llibres, contribucions a 
congressos, programari...

En som els autors i hem cedit els drets 
d'explotació en exclusiva o són d'algú 
altre des de l'origen



Materials propis: Titularitat externa

– No podem difondre lliurement la nostra obra

– Hem d'acollir-nos als acords de cessió

– No podem autoritzar-ne la reutilització

– Podem haver de tractar-ho com a material aliè.



Materials propis: Titularitat externa

– Articles de recerca propis
● Copyright Transfer
● Generalment està permès un ús 

docent
● Sense permís, enllaç al recurs



Materials propis: Titularitat externa

Bones pràctiques

– Llegir cessions de drets
– Incloure, si és possible, usos per a 

l'autor



Materials aliens: En possessió

Llibres, vídeos, enregistraments...

No en som els autors però en tenim una 
còpia



Materials aliens: En possessió

Només podem difondre si

● els drets no estan vigents

● tenim un permís exprés

● ens acollim a un límit o excepció



Materials aliens: En possessió

Límits als drets d'autor

● Cita
● Il·lustració de l'ensenyament
● Altres



Materials aliens: En possessió

Bones pràctiques

– Citar la font
– Mantenir l'avís de (C)
– Acollir-se als límits
– Demanar canvis legislatius



Materials aliens: Sense possessió

Material a la xarxa

No en som els autors ni en tenim una 
còpia.



Materials aliens: Sense possessió

Només podem difondre si

● els drets no estan vigents

● l'autor o el titular ho indica per defecte

● ens acollim a un límit o excepció



Materials aliens: Sense possessió

Límits als drets d'autor

● Cita
● Il·lustració de l'ensenyament
● Altres



Materials aliens: Sense possessió

Bones pràctiques

– Citar la font
– Enllaçar
– Acollir-se als límits
– Demanar canvis legislatius



Material propi amb elements aliens

Presentacions amb imatges externes
● Imatges lliures
● Cita



Conclusió



Articles

Es poden difondre si:
● tenen una llicència que ho permet
● són propis i el copyright transfer ho 

permet
● només s'ofereix un enllaç



Llibres
Es poden difondre si:

● tenen una llicència que ho permet
● són propis i el contracte d'edició ho 

permet
● s'ofereix un petit fragment, sempre 

que no sigui un manual



Imatges
Es poden difondre si:

● tenen una llicència que ho permet
● són propis i no s'han cedit els drets
● s'inclou com a cita o per il·lustrar una 

explicació a classe
● no se'n faci un ús reiterat i una 

compilació



Vídeos
Es poden difondre si:

● tenen una llicència que ho permet
● són propis i no s'han cedit els drets
● s'inclou un fragment com a cita
● es projecta un petit fragment a classe
● només s'ofereix un enllaç



Presentacions
Poden incloure materials aliens si:

● se cita la procedència
● es justifica l'ús com a cita
● tenen llicències obertes

Es pot advertir que ens acollim al límit



Atès el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment 
il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, 
l’autor s’acull a l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual vigent 
respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o 
altre material contingudes en les diferents diapositives



Preguntes
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