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Pròleg a la traducció catalana 

Les tecnologies de la informació i la comunicació han revolucionat tots 
els aspectes de les societats modernes: l'economia, la societat, la política i, 
fins i tot, l’educació. Els mètodes tradicionals d'ensenyament, és a dir, les 
classes magistrals presencials en una aula com a únic mecanisme de 
transferència de coneixement, ja han passat a la història. L'aparició d'Internet 
i les noves tecnologies ha obert un horitzó d'oportunitats que ha sacsejat el 
temps i l'espai: els alumnes poden trobar-se en diferents parts del món, els 
professors utilitzen canals de comunicació bidireccionals per parlar amb els 
seus estudiants i els apunts han esdevingut un hipertext. I aquest últim 
aspecte és el que ha originat el moviment dels recursos educatius oberts, una 
tendència gairebé consolidada que està revolucionant l'àmbit de l'educació: 
democratitza l'accés al coneixement, lleva fronteres, crea sinergies entre 
l'ensenyament formal i informal i permet la formació continuada.  

 

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) 
del Departament de Governació i Administracions Públiques és la unitat del 
Govern de Catalunya que s'encarrega d'articular l'estratègia en relació amb la 
societat de la informació. Les seves funcions principals són la promoció i 
creació de les infraestructures de telecomunicacions arreu de Catalunya; la 
participació en les polítiques de govern electrònic; l'exercici de les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació, 
gestió, ordenació, regulació, inspecció i règim sancionador dins de l'àmbit de 
la societat de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions 
electròniques i l'espectre radioelèctric; i l'impuls de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en tots els àmbits de la societat catalana, 
especialment en l'ensenyament i en la promoció de la llengua catalana. És, 
precisament, per possibilitar el ple desenvolupament d'aquesta última funció, 
la d'integrar les TIC en l'àmbit educatiu, que l'STSI va decidir donar suport, 
acollint una trobada d'experts, a l'estudi sobre recursos educatius oberts 
realitzat pel Centre for Educational Research and Innovation (CERI) de 
l'OCDE.   

 

El model de societat de la informació que volem per a Catalunya ha 
d'assolir l'equilibri territorial per tal que tots els ciutadans, independentment 
del lloc on visquin, tinguin accés als serveis de telecomunicacions més 
avançats. A més de la dotació d'infraestructures, es requereixen polítiques de 
promoció i formació en TIC perquè tothom en sigui conscient de la utilitat. 
En aquest sentit, els recursos educatius oberts són un actiu molt important, ja 
que ens permeten disposar lliurement de materials docents de gran qualitat 
relacionats amb la societat de la informació i les noves tecnologies. Va ser un 
honor que Barcelona, la capital de Catalunya, es convertís durant dos dies -el 
26 i 27 d'octubre de 2006- en el centre de debat mundial dels recursos 
educatius oberts. Això ens va permetre conèixer de prop les actuacions que 
en aquest camp es fan en altres països, les opinions d'experts internacionals 
de primer nivell, i va possibilitar exposar les iniciatives que, en aquesta 
matèria, es porten a terme a Catalunya. Una de les principals conclusions que 



l'STSI va extreure d'aquesta trobada és que els recursos educatius oberts 
comencen a ser i seran un important trampolí per difondre els coneixements 
científics i la llengua del nostre país arreu del món.  

 

 

Jordi Bosch i Garcia 

Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació  
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Pròleg 

El desenvolupament de la societat de la informació i l'extensa difusió de 
la tecnologia de la informació ofereixen noves oportunitats d'aprenentatge. 
Alhora, qüestionen les opinions i les pràctiques establertes amb relació a 
com s'ha d'organitzar i dur a terme l'ensenyament i l'aprenentatge. Fa anys 
que els centres d'ensenyament superior recorren a Internet i a altres 
tecnologies digitals per desenvolupar i promoure l’educació. Malgrat tot, 
fins no fa gaire la majoria dels materials docents es protegien amb 
contrasenyes dins de sistemes privatius i eren inaccessibles des de l'exterior. 
El moviment a favor dels recursos educatius oberts (REO) pretén trencar 
aquestes barreres i potenciar i permetre l'ús compartit lliurement dels 
continguts. 

El Centre de Recerca i Innovació Educativa (CERI en les sigles 
angleses) de l'OCDE ja ha tractat diferents qüestions relacionades amb 
l’aprenentatge virtual a l'ensenyament superior i ha publicat informes sobre 
E-learning: The Partnership Challenge (OCDE, 2001) i E-learning in 
Tertiary Education – Where do we Stand? (OCDE, 2005). El segon 
d'aquests informes conclou que l'aprenentatge virtual té cada cop més pes en 
l'ensenyament superior. Tots els indicadors disponibles indiquen un augment 
de la participació i de l'oferta, encara que partint de nivells molt baixos. Les 
activitats d'ensenyament virtual als centres educatius superiors són molt 
diverses, des d'una trivial presència en línia fins a programes oferts 
totalment en línia. Els mòduls representen la majoria de les activitats 
d'ensenyament virtual, fet que reflecteix la característica principal de 
l'ensenyament virtual: és complementari a l'oferta presencial de primer cicle 
universitari als campus. Els objectes d'aprenentatge es consideraven una 
millora prometedora perquè potencialment poden reduir costos i 
revolucionar la pedagogia. En aquest informe s'analitzen alguns d'aquests 
temes més a fons i es tracten quatre qüestions principals:  

• Com es poden desenvolupar models de cost/benefici sostenibles per a 
les iniciatives de REO?  

• Quins són els temes relatius als drets de la propietat intel·lectual 
relacionats amb les iniciatives de REO?  
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• Quins són els incentius i les barreres amb què es troben les universitats 
i el professorat a l’hora d’oferir els seus materials a iniciatives de REO? 

• Com es pot millorar l'accés i la utilitat per als usuaris d'iniciatives de 
REO? 

Aquest informe s'adreça als administradors dels centres d'ensenyament 
superior i també als estrategs i als responsables de la presa de decisions a 
escala internacional, nacional i intermèdia. Tot i estar centrat en 
l'ensenyament superior, la majoria de les qüestions plantejades per aquest 
informe també són rellevants per a l'escola primària i secundària i per a 
l’ensenyament per a adults. Seria de gran interés que s'investigués més a 
fons l'ús i la producció de REO a les escoles i les implicacions que això 
comporta. 

Aquest projecte ha estat dirigit per Jan Hylén, principal autor de 
l'informe. Francesc Pedró i Tom Schuller han participat de molt a prop 
en el disseny i l'execució del projecte, i Ashley Allen-Sinclair ho ha fet a 
nivell de l'administració.  

 

Barbara Ischinger 

Directora d'Educació 
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RECONEIXEMENTS 

Aquest estudi ha rebut l'assessorament d'un prestigiós grup 
d'investigadors que han fet valuoses aportacions a la direcció de l'estudi i 
comentaris sobre les primeres versions de l'informe. El grup estava format 
per Graham Attwell de Pontydysgu, Regne Unit; Susan D’Antoni de 
l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO; Knud Erik 
Hilding-Hamann de l'Institut Tecnològic Danès; Francis Muguet de 
l'ENSTA, França; Sally Johnstone de la Universitat de Winona, Estats 
Units; i James Dalziel de la Macquaire University, Austràlia. Marshall 
Smith i Catherine Casserly de la William and Flora Hewlett Foundation 
reben el nostre agraïment més sincer pel seu compromís personal i suport al 
projecte. Robert Campbell de Blackwell Publishing, Steve Carson del 
projecte OCW del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mia 
Garlick de Creative Commons, Øystein Johannesen del Ministeri d'Educació 
i Recerca de Noruega i Fred Mulder de la Universitat Oberta dels Països 
Baixos també van fer aportacions a les primeres versions de l'informe. 
Doranne Lecercle ha editat el text i l'ha preparat per a la impressió. Durant 
l'estudi, el Secretariat ha col·laborat a fons amb l'Institut Internacional de 
Planificació Educativa de la UNESCO, i també amb l’European Schoolnet i 
el projecte OLCOS (Open eLearning Content Observatory Services), 
finançat per la Comissió Europea.  

El Secretariat també vol expressar la seva gratitud a la Fundació Sueca del 
Coneixement i a la Generalitat de Catalunya per haver acollit reunions 
d'experts i haver finançat informes d'especialistes. Aquest reconeixement es fa 
extensiu al Consell Canadenc de l'Ensenyament, l'Institut Tecnològic 
Danès i l'Institut Nacional d'Educació Multimèdia del Japó, per haver 
assumit els costos dels estudis de casos pràctics duts a terme als seus 
països respectius. Dos dels estudis de casos pràctics van ser duts a terme 
per personal del CERI, i llurs costos van ser assumits per la Junta 
d'Extremadura i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) 
espanyola. El Secretariat també vol donar les gràcies a tots els experts que 
han dut a terme els estudis de casos pràctics, esmentats a la Taula 1.1, i a les 
institucions visitades per l'ajuda que han ofert en les visites.  

Aquest treball ha rebut una subvenció de la William and Flora Hewlett 
Foundation, que agraïm encaridament. La Hewlett Foundation, una de les 
primeres i més importants entitats que financen els REO, fomenta l'ús de la 
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tecnologia de la informació per a equilibrar l'accés al coneixement i a les 
oportunitats educatives arreu del món.   
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Resum dels elements clau 
Sembla que està emergint una tendència extraordinària. Malgrat que els 

recursos educatius s'acostumen a considerar propietat intel·lectual clau en el 
competitiu món de l'ensenyament superior, cada cop més institucions i 
persones comparteixen a través d'Internet recursos d'aprenentatge digital de 
manera oberta i sense cost, en forma de recursos educatius oberts (REO). 
Aquest estudi, que parteix dels treballs anteriors de l'OCDE sobre 
ensenyament virtual, es pregunta per què està passant això, qui hi participa i 
quines en són les implicacions més importants. 

L'educació superior ha de respondre a diferents reptes: la globalització, 
una societat envellida, l'augment de la competència entre els centres 
d'ensenyament superior nacionals i internacionals, i un ràpid 
desenvolupament tecnològic. Els mateixos REO són un d'aquests reptes, 
però també poden constituir una bona estratègia perquè les diferents 
institucions els superin. La tendència a compartir programes informàtics 
(programari de codi obert) i resultats d'investigacions (publicacions d'accés 
obert) ja és tan important que de manera general és considerada un 
moviment. Ara es veu complementada per la tendència a compartir recursos 
docents: el moviment a favor dels recursos educatius oberts.  

El títol d'aquest informe, Coneixements de franc, revela les 
implicacions potencials del moviment REO. Els REO no són només un 
desenvolupament tecnològic fascinant i una possible eina educativa de 
primer ordre. Aquest moviment accelera el desdibuixament entre 
aprenentatge formal i informal, i entre activitats educatives i culturals en un 
sentit ampli. També planteja qüestions filosòfiques bàsiques relacionades 
amb la naturalesa de la propietat i la validació de coneixements i conceptes 
com ara l'altruisme o els béns col·lectius. S'endinsa en qüestions sobre la 
propietat i la seva distribució arreu del món. Ofereix una perspectiva 
radicalment nova de l'ús compartit de coneixements, en un moment en què 
l'ús eficient del coneixement cada cop es considera més important per a 
l'èxit econòmic, tant de les persones com de les nacions. La paradoxa que 
això pugui arribar a plantejar i la forma que acabarà adoptant són totalment 
imprevisibles. En aquest informe s'ofereixen algunes claus preliminars per a 
entendre les qüestions esmentades. 

Els projectes de REO poden ampliar l'accés de tothom a l'ensenyament, 
però especialment el dels grups d'estudiants no tradicionals, ampliant 
d'aquesta manera la participació en l'educació superior. A més, poden ser 
una manera eficient de fomentar l'aprenentatge al llarg de tota la vida, tant 
de persones com de governs, i alhora crear ponts entre l'ensenyament no 
formal, informal i formal. 
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Què són els recursos educatius 
oberts? 

La definició de REO que més es fa servir en l'actualitat és "materials 
digitalitzats oferts d'una manera lliure i oberta perquè els educadors, els 
estudiants i els autodidactes els utilitzin i reutilitzin en ensenyament, 
aprenentatge i recerca". Els REO inclouen contingut educatiu, programes 
per a desenvolupar, utilitzar i distribuir continguts, i recursos 
d'implementació com ara llicències obertes. En aquest informe se suggereix 
que els recursos educatius oberts fan referència als actius digitals acumulats 
adaptables que proporcionen avantatges sense limitar la possibilitat que 
altres persones se'n beneficiïn.  

Qui utilitza i genera els REO i en 
quina quantitat? 

El contingut educatiu en qüestió es el programari educatiu obert, és a 
dir, materials educatius organitzats en forma de cursos i generalment 
distribuïts en fitxers PDF, així com elements pedagògics menors sovint 
anomenats objectes d'aprenentatge. El contingut pot incloure llocs web, 
simulacions, fitxers de text, imatges, àudio i vídeo en format digital, de 
vegades només per a utilitzar-los i d'altres oberts a l'adaptació i la 
reutilització. Encara que no hi ha estadístiques definitives disponibles, el 
nombre de projectes de REO creix ràpidament, i també el nombre de 
persones que hi participen i el nombre de recursos disponibles. Al gener de 
2007, l'OCDE va identificar més de 3.000 cursos amb programari educatiu 
obert en més de 300 universitats d’arreu del món. Als dipòsits o bases de 
dades centrals de recursos com ara MERLOT, Connexions, OpenLearn i 
d'altres, s'hi poden trobar centenars de milers de continguts o materials que 
representen milers d'hores d'aprenentatge de lliure disposició. Malgrat que 
de moment l'idioma imperant és l'anglès, la traducció dels recursos 
juntament amb un nombre creixent de projectes de REO en llengües 
diferents de l’anglès fan que n’augmenti la diversitat lingüística i augmenti 
llur ús global. El nombre potencial d'usuaris és enorme. 

Amb les disperses dades de què disposem, només podem donar una 
imatge general dels usuaris i generadors de REO. La majoria dels creadors 
de recursos i projectes de REO es troben a països de parla anglesa del món 
desenvolupat. Aquest moviment creix tant de dalt a baix com de baix a dalt: 
s'emprenen nous projectes a escala institucional i alhora els professors i 
investigadors utilitzen i generen REO per iniciativa pròpia. Les institucions 
que hi estan implicades de moment semblen gaudir d'un gran prestigi 
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internacional o als països respectius, i no són pas institucions desconegudes 
o amb poc reconeixement.  

Per què la gent comparteix 
gratuïtament? 

Els motius que fan que les persones i les institucions utilitzin, creïn i 
comparteixin REO es poden dividir en incentius bàsics de caire tecnològic, 
econòmic, social i legal.  

• Els incentius tecnològics i econòmics inclouen una infraestructura per a 
tecnologia de la informació (com ara la banda ampla), maquinari i 
programari de més qualitat, menys costós i més intuïtiu. El contingut és 
més barat i fàcil de generar i, si es comparteix, els costos es poden 
reduir encara més. Estan apareixent nous models econòmics entorn de 
la distribució de continguts lliures. Els incentius legals són nous models 
de llicències que faciliten l'ús compartit i reiterat del contingut lliure. 
Els incentius socials inclouen una major voluntat de compartir. 

• La manca de disponibilitat de banda ampla constitueix una barrera 
tècnica. La manca de recursos per a invertir en maquinari i programari 
per a desenvolupar i compartir REO és una barrera econòmica.  
Aquesta mena de barreres sovint representen obstacles importants als 
països en desenvolupament. Les barreres socials inclouen la manca 
d'experiència en l'ús de les innovacions tècniques i obstacles culturals 
contra el fet de compartir o fer servir recursos creats per altres 
professors o institucions. 

Hi ha tres arguments a favor que els governs donin suport als projectes 
de REO. 

• Amplien l'accés en general a l'ensenyament, encara que especialment 
ho fan per als grups d'estudiants no tradicionals, facilitant d'aquesta 
manera la participació en l'educació superior. 

• Poden ser una manera eficient de fomentar l'aprenentatge al llarg de 
tota la vida, tant de persones com de governs. 

• Poden crear ponts entre l'ensenyament no formal, informal i formal. 

Les institucions mencionen sis tipus de motius per participar en 
projectes de REO.  

• L'argument altruista que el fet de compartir coneixements s'ajusta a la 
tradició acadèmica i és una bona cosa. 
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• Els centres educatius (especialment els que estan finançats amb fons 
públics) haurien de rendibilitzar els diners dels contribuents permetent 
compartir i reutilitzar lliurement els recursos.  

• La qualitat pot millorar i es pot reduir el cost del desenvolupament de 
continguts gràcies al fet de compartir i reutilitzar.  

• És bo per a les relacions públiques de la institució disposar d'un 
projecte de REO com a reclam de nous estudiants.  

• Hi ha la necessitat de cercar nous models de retorn de la inversió a 
mesura que creix la competència entre institucions.  

• Un ús compartit i obert esperonarà la creació de nous recursos 
d'aprenentatge, estimularà les millores, la innovació i la reutilització 
internes, i ajudarà la institució a fer un bon seguiment dels materials i 
de l'ús intern i extern que se'n fa.  

Una altra motivació, esmentada per algunes de les institucions 
d'ensenyament a distància més importants, és el risc de no fer res en un 
entorn que canvia ràpidament. 

Els incentius personals de professors i investigadors es poden resumir en 
quatre aspectes bàsics.  

• La motivació altruista de compartir (igual que les institucions), de nou 
en consonància amb els valors acadèmics tradicionals. 

• Guanys personals no pecuniaris, com ara publicitat, prestigi dins de la 
comunitat oberta o el que alguns anomenen egocentrisme.  

• Un ús lliure i compartit pot ser bo per motius econòmics i comercials, 
com a manera d’obtenir publicitat, arribar més ràpidament al mercat, 
aprofitar l'avantatge que suposa moure fitxa en primer lloc, etc. 

• De vegades no compensa tenir els recursos amagats. Si poden ser útils a 
altres persones, més val compartir-los de franc. 

Independentment de si les institucions participen en projectes de REO o 
no, és probable que els REO afectin els plans d'estudi, la pedagogia i 
l'avaluació. Amb milers de cursos (de programari educatiu obert) de centres 
d'ensenyament superior de prestigi internacional disponibles lliurement, el 
professorat no pot obviar el fet que els estudiants comparen els diferents 
programes d'estudis. Com que la funció del professor com a proveïdor de 
llistes de lectura i material docent està minvant, és probable que els REO 
accentuïn els canvis en les tasques docents tradicionals i l'evolució 
d'estudiants més independents. Cal suposar que el creixement de 
l'aprenentatge no formal i informal estimularà la demanda d'avaluació i 
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reconeixement de les competències adquirides fora dels entorns educatius 
formals. 

Copyright (drets d’autor)  i 
llicències obertes 

Les legislacions sobre copyright adopten llur definició de convencions 
internacionals i són semblants a la majoria de països. En principi el 
copyright té una funció econòmica que consisteix a atorgar als creadors 
drets monopolístics sobre les creacions pròpies durant un temps determinat. 
Mentre que la tecnologia de la informació fa possible multiplicar i distribuir 
els continguts arreu del món i a un cost gairebé nul, les restriccions legals en 
la reutilització de materials amb copyright dificulten llur negociabilitat en 
entorns digitals. Frustrats per aquest entrebanc, els acadèmics d'arreu del 
món han començat a fer servir llicències obertes per a crear un espai al món 
d'Internet –un comunitat creativa– on la gent pugui compartir i reutilitzar el 
material amb copyright sense por a ser denunciats. Per fer-ho, els propietaris 
del copyright han d'acceptar o donar permís perquè el seu material es 
comparteixi mitjançant una llicència genèrica que dóna permisos per 
endavant. La llicència Creative Commons és amb diferència la llicència més 
coneguda per a aquest tipus de continguts, l'ús dels quals creix 
exponencialment. 

Com es poden mantenir els 
projectes de REO a la llarga? 

Els costos reals dels projectes REO varien considerablement. Algunes 
iniciatives tenen suport institucional i compten amb la participació de 
professionals, mentre d'altres es construeixen a partir de comunitats 
d'experts i depenen de les seves tasques voluntàries. Entremig d’aquests dos 
pols existeixen tota mena de models, també. Els dipòsits de recursos es 
poden organitzar com a lloc on compartir i intercanviar recursos, fet que 
implica que les persones són usuaris o creadors, o bé poden fomentar la 
creació cooperativa de recursos comuns. El primer model s'anomena model 
d'usuari-creador, i el segon, model de cocreació, tot i que també aquí hi ha 
estadis intermedis. El primer model és més probable que sigui centralitzat 
que no pas el segon. Tot i que els costos reals es poden afrontar amb 
recursos no dineraris, la majoria d'iniciatives necessiten aconseguir cert 
capital. En aquest sentit, a l'informe s'identifiquen diferents models de retorn 
de la inversió: el model de substitució, en què els continguts oberts 
substitueixen altres usos i es beneficien de la retallada de costos; el model de 
fundació, donació o llegat, on el finançament del projecte prové d'un actor 
extern; el model de segmentació, en què el proveïdor ofereix serveis de 
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"valor afegit" a segments d'usuaris i els cobra aquests serveis; el model de 
conversió, segons el qual "dónes una cosa de franc i després converteixes el 
consumidor en client de pagament"; i també el model de suport voluntari o 
de socis afiliats, basat en campanyes de recol·lecta de fons o en el pagament 
de quotes dels socis.  

Millora de l'accés als REO i de llur 
utilitat 

Els defensors del moviment de recursos oberts haurien de tenir en 
compte la possibilitat de portar a terme accions per millorar l'accés als 
recursos existents i llur utilitat. El ràpid creixement del nombre de materials 
educatius i de dipòsits de recursos fa que sigui important trobar els recursos 
més rellevants i de més qualitat. Les metadades (informació descriptiva 
sobre els recursos) pot millorar la funció dels sistemes de cerca, encara que 
l'addició de metadades de bona qualitat als recursos és difícil i laboriosa. 
S'estan provant alternatives com ara metadades i folksonomies generades 
automàticament, però està per veure si aquestes solucions són prou 
adaptables. La qualitat es pot millorar de moltes maneres.  

Existeix un desequilibri preocupant entre l'oferta de REO i llur 
utilització. La immensa majoria de REO és en anglès i es basa en la cultura 
occidental, condició que en limita la rellevància i planteja el risc de relegar 
els països en vies de desenvolupament a fer el paper de consumidors. No 
obstant això, actualment existeixen una sèrie de projectes als països en 
desenvolupament per crear REO a partir de llurs llengües i cultures. 

Com que el concepte de REO parteix de la idea de reutilitzar i adaptar 
els materials, la interoperabilitat és de vital importància. Els recursos 
d'aprenentatge s'han de poder buscar als dipòsits de bases de dades i s'han de 
poder descarregar, integrar i adaptar a les diferents plataformes. Les 
aplicacions informàtiques creades en moments diferents i per programadors 
diversos haurien de poder interoperar. Els estàndards oberts fan que això 
sigui possible. La creació de normes noves és una tasca especialitzada que 
necessita suport econòmic. 

Recomanacions i implicacions 
sobre aspectes normatius 

El moviment REO té implicacions a molts nivells de política 
normativa. Les qüestions d'interoperabilitat, com ara l'harmonització de la 
legislació de copyright i els acords sobre normes, es tracten a escala 
internacional. Cal crear una bona base de coneixements sobre el moviment a 
favor dels REO a escala internacional, amb activitats de conscienciació per a 
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fer més conegut el concepte de REO. Es recomana als organismes de 
finançament de tots els nivells que donin suport a aquestes activitats. 

En l'esfera nacional, els REO fan que es desdibuixin encara més les 
fronteres entre l'ensenyament formal i l'informal, i és recomanable que els 
països estudiïn com es poden utilitzar els REO eficaçment per a satisfer part 
de la demanda d’aprenentatge durant tota la vida. Els REO poden ser una 
contribució important per aconseguir una oferta diversificada de recursos 
educatius. Una plètora de recursos educatius digitals facilita la diversitat 
metodològica, que alhora és un requisit previ per a promoure la 
individualització de l'aprenentatge. És recomanable que els governs adoptin 
una actitud holística envers els recursos educatius digitals, dels quals els 
REO només són una part. 

Una revisió del sistema de copyright actual per tal de promoure l'ús de 
la tecnologia de la informació a l'ensenyament hauria de tenir en compte 
accions per a crear almenys una política neutra pel que fa als actors 
comercials i els REO. Els governs que tinguin la intenció de promoure els 
REO haurien d'assignar una petita part del pressupost d’educació a la 
producció de materials docents de publicació lliure creats en institucions 
finançades amb diners públics, i també obrir els arxius i les col·leccions de 
museus digitals nacionals al sector educatiu. 

Els partenariats entre els sectors públic i privat haurien d'estar més 
orientats a combinar experiència i recursos d'ambdós sectors. Sempre que 
sigui possible i raonable, s'haurien de fer servir estàndards oberts i 
llicències de programari de codi obert. 

El ràpid ritme de creixement del moviment REO implica que ben aviat 
tindrà un efecte important a tots els centres d'ensenyament superior. En 
conseqüència, els gerents de les institucions haurien de tenir en compte el 
risc de no fer res. Es recomana als centres d'ensenyament superior que 
tinguin una estratègia sobre tecnologia de la informació que inclogui, entre 
d'altres aspectes, la resposta de la institució davant les oportunitats i les 
amenaces que comporta el moviment REO. Les institucions que desitgin 
aprofitar les oportunitats que ofereixen els REO haurien de crear incentius 
perquè el professorat participés en la iniciativa, com ara creant dossiers de 
docència amb almenys un element de REO, com a part del procés d'obtenció 
de la titularitat. També s'hauria de potenciar l'ús dels REO en l'ensenyament 
i oferir formació al respecte. 
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Capítol 1 
 

Definició del marc 
 

 

En aquest capítol es descriuen quatre dels reptes de l'ensenyament 
superior: globalització, canvis demogràfics, canvis en la manera de 
governar i tecnologia. També s'estudia la manera com els recursos 
educatius oberts es relacionen amb aquests reptes. Finalment, es 
presenta la metodologia utilitzada i es revisen els textos anteriors sobre 
recursos educatius oberts. 
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Malgrat que els recursos educatius s'acostumen a considerar propietat 
intel·lectual clau en el competitiu món de l'ensenyament superior, cada cop 
més institucions i persones comparteixen a través d'Internet llurs recursos 
d'aprenentatge digital de manera oberta i sense cost, en forma de recursos 
educatius oberts (REO). En aquest estudi ens preguntem per què està passant 
això, qui hi participa i quines en són les implicacions més importants. 

Reptes de l'ensenyament superior 

Diferents reptes que afronten els centres d'ensenyament superior a la 
zona de l'OCDE ajuden a entendre per què s'està produint aquest fenomen. 
El projecte de l'OCDE sobre el futur de l'ensenyament superior analitza 
recents canvis i tendències fonamentals per tal d'informar els responsables 
governamentals de la presa de decisions i d'altres actors clau en 
l'ensenyament superior, i alhora facilitar el canvi estratègic 
(www.oecd.org/edu/universityfutures). Segons aquest projecte, destaquen 
quatre forces de canvi pel que fa a llur repercussió en l'ensenyament superior 
durant les dècades vinents: la globalització, la demografia, les noves formes 
de governar i la tecnologia. 

La globalització 
La globalització de les economies mundials comporta una major 

permeabilitat de les fronteres educatives nacionals i que es posi més èmfasi 
en la internacionalització dels plans d'estudi. La internacionalització de 
l'ensenyament superior sembla ser un fenomen de dues cares que fomenta 
tant el creixement de la col·laboració com el de la competència entre països i 
entre proveïdors institucionals. L'informe Education Policy Analysis (2006a) 
de l'OCDE indica que durant les últimes dècades l'ensenyament superior 
transfronterer ha crescut significativament, i que s’espera que aquesta 
tendència es mantindrà. Entre 1998 i 2004, el nombre d'estudiants estrangers 
a la zona de l'OCDE va créixer un 70%, fins a 2,3 milions. Aquest 
creixement ha estat impulsat per diferents forces interrelacionades: més 
mobilitat de treballadors experimentats en una economia cada cop més 
basada en el coneixement, l'èmfasi per a crear indústries d'exportació i 
ampliar la cooperació internacional en l'ensenyament superior, la necessitat 
de disposar d'una mà d'obra més especialitzada als països d'origen, on les 
possibilitats de formació poden ser limitades, el desig d'estudiants i 
acadèmics de tenir una experiència internacional i promoure la comprensió 
mútua i l'abaratiment del cost del transport i les comunicacions. 
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Segons l'informe Education Policy Analysis aquest creixement, al seu 
torn, ha alimentat la competència per aconseguir estudiants i professorat 
entre països i centres d'ensenyament superior. Alhora, els sistemes 
d'ensenyament superior nacionals cada cop afronten una major pressió i 
competència internacional, sota programes d'harmonització voluntaris (per 
exemple, el Procés de Bolonya a Europa, que ha impulsat iniciatives 
similars a una escala menor a l'Amèrica Llatina i a l'Àsia), sota la pressió de 
la comparació internacional, manifestada amb segells de qualitat, intents de 
categorització i per les opcions del consumidor, o com a resultat de la major 
freqüència en l’establiment de partenariats i acords de reconeixement. Igual 
que les universitats d'investigació establertes de fa temps, els centres 
d'ensenyament superior de tota mena cada cop tenen una idea d’ells 
mateixos basada no simplement en els termes de la seva tasca o funció a 
escala nacional, sinó en el fet de ser actors d'un mercat global. 

Mitjançant una col·laboració més estreta entre els centres d'ensenyament 
superior de tot el món i una millor reutilització dels materials 
d'aprenentatge, tant en llur forma original com traduïts o adaptats d'alguna 
manera, el fenomen dels REO contribueix a la globalització de 
l'ensenyament superior. Alhora fa crèixer la competència entre les 
institucions pel fet de posar el contingut i els processos docents dels centres 
individuals a disposició d'un públic potencialment internacional. Els 
possibles estudiants poden estar més ben informats no solament estudiant 
l'oferta general de les institucions, sinó també visualitzant el pla d'estudis i 
els materials docents, i de vegades les classes de departaments individuals 
enregistrades en vídeo. 

La demografia 
A mesura que les societats que integren l'OCDE envelleixen i en alguns 

casos perden població, els països cada cop es preocupen més per la 
repercussió que els factors demogràfics puguin tenir en l'ensenyament 
superior. La reducció del grup tradicional d'estudiants entre 18 i 25 anys 
afectarà les institucions de diferents països de l'OCDE. Aquest declivi es pot 
compensar amb uns percentatges de participació majors, amb el flux 
d'estudiants estrangers (existeixen molts joves a molts països que no són de 
l'OCDE on la demanda d'educació no està del tot satisfeta) i per la creixent 
tendència de la gent gran a ingressar o tornar a la universitat i l’oferta de 
programes per a aquestes persones.  Amb poques excepcions, als sistemes 
d'ensenyament superior els costa d’adaptar-se a la necessitat que tenen 
aquells que aprenen durant tota la vida: cursos més curts, que s’imparteixi la 
formació de manera més flexible, reconeixement de l'aprenentatge anterior i 
programes a mida. Una vida laboral més llarga amb més canvis 
professionals i la possiblement creixent incorporació dels jubilats a 
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l'ensenyament superior poden ben bé ser una força transformadora a mig 
termini. 

La majoria de països ha d'augmentar la participació en l'ensenyament 
superior, però en general els centres d'ensenyament superior fins avui no han 
sabut fer front a aquest repte. Les iniciatives REO poder servir als centres 
d'ensenyament superior com a mitjà per arribar a grups d'estudiants no 
tradicionals, millorant la participació en l'ensenyament superior, i oferir 
oportunitats de formació a les persones que no poden emmotllar-se a l'oferta 
més tradicional o que no formen part dels grups tradicionals que accedeixen 
a l'ensenyament superior. Aquestes iniciatives poden crear ponts entre 
l'ensenyament no formal, informal i formal. Alhora, els REO poder servir als 
professionals per a formar-se des de l'empresa i a la gent gran per a estudiar 
des de casa, de manera que s'obren noves estratègies d'aprenentatge durant 
tota la vida com a mitjà de respondre als reptes de les societats en procés 
d'envelliment. 

Els canvis en la manera de governar 
L'informe Education Policy Analysis (OCDE, 2006a) també apunta 

noves maneres de governar que combinen d'una manera nova l'autoritat de 
l'estat i el poder dels mercats a molts països de l'OCDE. Hi ha una forta 
demanda de millor gestió pública. Responsabilitat, transparència, eficiència i 
eficàcia, capacitat de resposta i visió de futur es consideren actualment els 
principals components d'una bona administració pública, components que 
cada vegada se'ls exigirà més als centres d'ensenyament superior. En aquest 
sentit, es pot dir que les iniciatives REO de les institucions han de cercar 
millorar els controls de qualitat gràcies a una millor transparència i 
comparabilitat entre institucions, departaments o membres del professorat, i 
també gràcies a les opinions directes tant dels estudiants matriculats com 
dels informals. 

A més, s'esmenta que el canvi cap a una major autonomia i capacitat 
emprenedora està molt estès, i que institucions amb perfils molt diferents 
cada cop poden competir més entre elles tant a escala nacional com 
internacional. Aquestes transformacions s'emmarquen en un context de 
debat sobre les prioritats pressupostàries nacionals, l'eficàcia en l'ús dels 
recursos, l'organització de l'ensenyament superior i l'oferta privada 
d'ensenyament superior, i sobre com s'han de compartir els costos entre els 
diferents grups socials (contribuents, estudiants i famílies, empreses). Cada 
cop les institucions tenen més llibertat a l'hora de definir la seva estratègia i 
llurs prioritats. Els governs i d’altres gestors han de combinar el foment de 
l'eficiència i l'excel·lència amb la promoció de l'equitat. En aquest context, 
la circulació, l'ús compartit i la reutilització més àmpliament dels recursos i 
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les eines docents creats amb fons públics –que poden garantir un millor 
rendiment de la inversió dels impostos dels contribuents– haurien 
d'interessar tant als governants com als representants d'institucions i 
d'organismes de finançament. 

La tecnologia i l’aprenentatge virtual en l'ensenyament superior 
El desenvolupament continu de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) és un dels motors de l'economia del coneixement. La 
tecnologia continua guanyant terreny en l'ensenyament superior i ja ha 
millorat allò que experimenten els estudiants al campus mitjançant portals 
per a estudiants, accés a Internet, biblioteques digitals i la disponibilitat 
d'ordinadors portàtils, de mà i altres dispositius mòbils. L'aprenentatge 
virtual està passant a formar part de la norma dins els programes educatius. 
Les tecnologies digitals també han transformat a fons la investigació 
acadèmica gràcies a la ràpida acceleració del rendiment dels ordinadors i les 
xarxes, fet que ha permès que els investigadors tinguin accés a conjunts 
ingents de dades i els puguin manipular per simular, modelar i visualitzar 
sistemes més complexos, i que es reforcin la comunicació i la col·laboració 
internacionals en l’àmbit de la recerca. Al treball Education Policy Analysis 
de l'OCDE s'argumenta que aquestes tecnologies no han revolucionat 
l'ensenyament ni l'accés a l'educació superior en la mesura que alguns ho 
preveien, i llur influència en el passat i promeses de futur ara es consideren 
amb més cautela. Malgrat tot, igual que en el cas d'altres innovacions, en el 
futur l'educació virtual pot estar a l'alçada del seu potencial i fer possibles 
noves formes d'ensenyar, aprendre i interactuar. Les expectatives dels 
estudiants seran un factor important. Molts dels que ingressaran a 
l'ensenyament superior en els propers deu anys no hauran viscut mai sense 
accés a Internet amb finalitats d'aprenentatge o lúdiques. En un projecte 
futur anomenat New Millennium Learners, l'OCDE investigarà com l'ús 
quotidià de les noves tecnologies afecta la manera com la gent aprèn i com 
aquests patrons d'aprenentatge interactuen amb el que succeeix en el sistema 
educatiu formal.  

Una altra tendència, descrita a OCDE (2006b), és el ràpid creixement de 
la participació creativa en la creació de continguts digitals, potenciat per un 
accés a la banda ampla en ràpida expansió i per noves eines informàtiques. 
Aquesta és una nova característica de la societat i l'economia. A través 
d'Internet, els usuaris participen i interactuen cada vegada més per tal de 
comunicar-se i expressar-se. Aquesta evolució, que aprofita millor les 
capacitats inherents d'Internet, és coneguda com a web participativa (o Web 
2.0). Aquesta web presenta una Internet amb cada cop més influència per 
part de serveis web intel·ligents basats en noves tecnologies que posen en 
mans dels usuaris capacitats perquè contribueixin a desenvolupar, 
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classificar, aportar i distribuir contingut d'Internet i a crear i personalitzar 
aplicacions d'Internet. L'emergència del contingut creat per usuaris, o 
l'anomenada emergència del creador amateur, és un dels pilars centrals de la 
web participativa i comprèn diferents mitjans i treballs creatius (escrits, 
sonors, visuals i combinats) creats per usuaris d'Internet i de tecnologia 
(incloent-hi contingut de dispositius sense fils com ara fotografies). El 
fenomen dels REO es pot considerar l'emergència de la participació creativa 
en el desenvolupament de continguts digitals en el sector educatiu.  

Tal com s'ha apuntat, l'aprenentatge virtual en l'ensenyament superior de 
moment no ha estat a l'alçada de les expectatives del boom de les empreses 
punt.com. Malgrat tot, encara que a la zona de l'OCDE no tenim 
estadístiques coherents sobre l'ús de l’aprenentatge virtual en l'àmbit de 
l’educació superior, sembla evident que l'ensenyament en línia creix i que 
cada vegada és més destacat. A OCDE (2005) es mostra que les universitats 
amplien cada vegada més la seva oferta d’aprenentatge virtual i que el 
nombre d'estudiants que s’hi inscriu també creix. El concepte aprenentatge 
virtual abasta una àmplia gama de sistemes, des d'estudiants que fan servir 
el correu electrònic i accedeixen en línia al material d'un curs que segueixen 
al campus fins a programes oferts totalment en línia. Les quatre categories 
són: els cursos amb suport web, els cursos depenents del contingut web, els 
cursos mixtos i els cursos totalment en línia. L'estudi conclou que l'adopció 
de l’aprenentatge virtual per part dels estudiants està creixent, però que a la 
majoria d'institucions basades en campus els programes complets dins del 
bloc de cursos depenents del contingut web i de cursos totalment en línia 
representen bastant menys del 5% de les matriculacions. També es conclou 
que a la majoria d'institucions basades en campus el creixement de 
l’aprenentatge virtual no ha alterat el fet que l'ensenyament presencial 
continuï sent la norma.  

En un informe de l’Sloan Consortium (2006) es presenta una radiografia 
més brillant de la situació actual de l’aprenentatge virtual en l'ensenyament 
superior, informe que per quart any consecutiu detecta als Estats Units un 
augment constant del nombre d'estudiants i d'ofertes en línia, referint-se a 
cursos que s'imparteixen en línia almenys en un 80%. El nombre 
d'estudiants ha crescut d'1,6 milions que l'any 2002 feien almenys un curs en 
línia a les institucions universitàries dels Estats Units a 3,2 milions l'any 
2005, nombre que representa gairebé un 17% del conjunt dels estudiants 
d'ensenyament superior dels EUA. Més del 58% de les més de 2.200 
facultats i universitats que van respondre a l'enquesta afirmen que 
l’ensenyament en línia és essencial per a l'estratègia a llarg termini de la 
seva institució. Però l’aprenentatge virtual no solament creix en quantitat, 
sinó que la qualitat també sembla millorar. La majoria dels màxims 
representants acadèmics (62%) creuen que l'ensenyament en línia és tan bo o 
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millor que el presencial. El percentatge que creu que és millor que les 
classes presencials ha passat del 12% el 2003 a quasi el 17%. Menys del 8% 
consideren que l'ensenyament en línia és inferior pel que fa a resultats 
acadèmics. 

Encara que l'estudi Sloan mostri un creixement significatiu dels cursos 
que s'imparteixen en major o menor mesura totalment en línia, és probable 
que el tipus d'ensenyament mixt sigui el més habitual. Un estudi basat en 
una enquesta en línia feta el 2003 a professors i administradors universitaris 
(majoritàriament membres de MERLOT als EUA i de dues institucions 
similars) indica una forta expectativa de creixement en l'ensenyament mixt, 
amb components en línia la qualitat dels quals és tan bona o millor que en 
l'ensenyament presencial (Kim i Bonk, 2006). Juntament amb l'informe 
sobre aprenentatge virtual de l'OCDE, aquest estudi preveu que els objectes 
de continguts reutilitzables tindran una forta repercussió en el futur 
immediat. Encara que apunten el risc de considerar l’aprenentatge des de la 
perspectiva dels continguts, els autors conclouen que "aquestes dades 
semblen reflectir la importància que es dóna a les tecnologies en línia a 
l'hora de compartir i utilitzar continguts prèviament existents".  

Resumint, els avenços tecnològics obren noves vies i alhora plantegen 
reptes financers, tècnics i qualitatius a l'ensenyament superior. El rol de 
l’aprenentatge virtual creix, tant pel que fa als cursos oferts totalment en 
línia o en ensenyament mixt com a la qualitat dels resultats acadèmics dels 
estudiants, que semblen ser tan bons, o fins i tot millors, que en 
l'ensenyament presencial. Quan el Consell Internacional d'Educació Oberta i 
a Distància (ICDE) va crear l'Equip de Treball de Recursos Educatius 
Oberts i Globals el novembre de 2006, es va dir que: "Un dels motors 
principals d'un aprenentatge virtual eficient i de qualitat en el futur és 
probable que el conformin els REO, que representen una oportunitat 
extraordinària perquè tothom pugui compartir, utilitzar i reutilitzar els 
coneixements del món". (ICDE, 2006) 

Obres anteriors sobre REO 

Una ressenya bibliogràfica dels estudis anteriors sobre REO podria 
partir de la força recent aparició del terme recursos educatius oberts i ser 
breu o incloure’n tots els diferents components com ara el programari 
educatiu obert, els objectes d'aprenentatge, el programari de codi obert i les 
llicències obertes. La segona opció s’escapa a l'abast d'aquest informe. Un 
enfocament minimalista dels primers estudis sobre el moviment REO 
inclouria només uns quants elements. Johnstone i Poulin (2002) fan una 
primera aproximació sobre què són els REO, exemplificada amb la 
iniciativa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Els autors 
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descriuen alguns dels principis rectors del MIT, com han resolt les qüestions 
sobre el copyright i també alguns dels reptes tecnològics a què s’enfronta la 
difusió dels REO arreu del món. Moore (2002) és dels primers que 
distingeix entre eines de desenvolupament de codi obert i programari 
educatiu de codi obert (el contingut). Considerant les implicacions per als 
centres d'ensenyament superior, l'autora argumenta que no totes les 
institucions han de patrocinar un projecte de codi obert. Per a algunes 
d'aquestes institucions seria millor participar com a crítics i col·laboradors 
esporàdics. Segons Werry (2001), els principals obstacles per al 
desenvolupament del moviment de codi obert són l'organització, la 
coordinació, la voluntat i el finançament polítics, no la falta d'experiència ni 
de recursos financers o d’aptitud general. Keats (2003) parteix de lliçons 
apreses en el desenvolupament de programari de codi obert i descriu un 
model de procés per al desenvolupament cooperatiu de contingut. Keats creu 
que aquest model seria una manera de desbloquejar el potencial de les 
universitats africanes. Siemens (2003) enumera un seguit de motius perquè 
els educadors comparteixin de franc els recursos docents, com ara que  no 
costa res compartir els recursos digitals, que dóna alternatives als educadors 
i augmenta la competència al mercat, que és democràtic i una manera de 
preservar l'educació pública.  

Aquests són exemples dels primers articles que descriuen les primeres 
fases d'intercanvi de recursos d'aprenentatge entre educadors, de la mateixa 
manera que els programadors intercanvien programes informàtics. Materu 
(2004) elabora probablement el primer informe exhaustiu d’allò que després 
s'anomenarà REO. L'autor conclou que el programari educatiu de codi obert, 
tal com ell l'anomena, ha generat interès arreu del món, amb els Estats Units 
com a lloc capdavanter. Malgrat que el concepte encara ha de tenir efectes 
mesurables en l'aprenentatge als centres d'ensenyament superior, hi ha 
indicis que els centres dels països en desenvolupament consideren el 
programari educatiu de codi obert com una valuosa oportunitat. No obstant 
això, Materu apunta que la seva participació es veu limitada per la manca de 
recursos necessaris per a desenvolupar i adaptar el programari educatiu a 
llurs entorns específics. 

L'any 2004 es van publicar articles i treballs sobre dipòsits de REO. Hart 
i Albrecht (2004) examinen el món dels dipòsits (bases de dades) en línia de 
recursos i de referències (llocs web amb enllaços als recursos, sense 
contenir-los) i n'estudien la repercussió en el professorat, els estudiants, el 
servei d'assistència en TI i la política i els procediments dels centres docents. 
Posen exemples de bases de dades de recursos i de referències, mostren el 
que ofereixen aquests llocs, estudien la influència potencial dels recursos en 
el professorat i els estudiants i prenen en consideració els avantatges, els 
reptes i les oportunitats d'aquests recursos per a les institucions i el personal 
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de tecnologia de la informació. L'any 2005, l'Institut Internacional de 
Planificació Educativa (IIEP) de la UNESCO va celebrar un fòrum de debat 
sobre els REO i va publicar unes notes orientatives com ara les elaborades 
per Johnstone (2005), que ofereixen una visió general dels moviments de 
REO en aquell moment, amb exemples d'iniciatives existents. Amb la 
mirada posada en el futur, l'autora diu que el moviment REO necessitarà 
moltes persones creatives amb voluntat de fer aportacions i d'utilitzar els 
recursos. Es pot considerar com una iniciativa de gran volada, però 
realitzable, per a compartir capital intel·lectual. En una segona nota 
orientativa es descriuen quatre iniciatives importants de REO, juntament 
amb les lliçons apreses i els reptes pendents. Els projectes són 
l'OpenCourseWare (OCW) del MIT, el projecte Connexions de la Rice 
University, l'Open Learning Initiative de la Carnegie Mellon University i el 
Center for Open and Sustainable Learning de la Utah State University. 

Una altra font d'informació són els informes d'avaluació de projectes 
individuals. Des del març de 2004 el MIT ha anat publicat informes anuals 
exhaustius d'avaluació a la pàgina web del projecte OCW del MIT (Carson, 
2004, 2005, 2006a). De moment aquests són els únics informes d'aquesta 
mena i, per tal que el moviment de REO disposi d'una bona base de 
coneixement, cal esperar que es publiquin estudis similars en el marc d'altres 
projectes. També són d'interès les actes de la Conferència sobre Educació 
Oberta de la Utah State University del 2005 i 2006, que proporcionen al 
lector una visió de diferents iniciatives REO i de les dificultats amb què 
topen (USU, 2005, 2006). Finalment, al març de 2006 l'IIEP de la UNESCO 
va encetar un wiki sobre recursos REO útils que s'actualitza contínuament 
amb l'ajuda dels usuaris amb, entre d'altres, lectures de fons sobre els REO. 

Metodologia 

Aquest estudi s'ha dut a terme des d'una línia analítica i una altra 
d’empírica. Des de la primera línia s'estudien qüestions de sostenibilitat i 
models de cost/benefici, juntament amb temes sobre drets de propietat 
intel·lectual, incentius i entrebancs a l'ús i la creació de REO, així com 
qüestions d'accessibilitat. Al lloc web del projecte (www.oecd.org/edu/oer) 
es poden consultar diferents informes encarregats a experts. Aquestes 
qüestions també van ser el tema central de dues reunions d'experts. Les 
reunions, amb pocs assistents i només per invitació, es van dur a terme 
estructurant-se en tallers basats en gran mesura en les notes orientatives 
preparades pels experts, també disponibles al lloc web del projecte. 

L'IIEP de la UNESCO i l'OCDE van organitzar un fòrum de debat a 
Internet de tres setmanes per compartir les conclusions inicials de l'estudi i 
oferir l'oportunitat de reflexionar sobre l'informe a la comunitat 
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internacional. Mitjançant el fòrum, els participants tenien l'oportunitat de 
consultar les primeres conclusions de l'informe, comentar-les i fer 
aportacions a la versió final. El tercer element de la línia analítica del 
projecte el constitueix el treball d'oficina per a localitzar estudis previs sobre 
aquesta matèria. 

L'element empíric del projecte consta de dues parts: un qüestionari web i 
un seguit d'estudis de casos pràctics de centres d'ensenyament superior 
(vegeu la Taula 1.1). Els estudis de casos pràctics els van fer tant personal 
del CERI com especialistes externs. Es van fer seguint un conjunt de 
directrius marcades pel Secretariat de l'OCDE. Al lloc web del projecte es 
pot consultar una selecció dels informes. L'objectiu de les visites presencials 
era complementar el qüestionari que es va enviar a les institucions i a 
membres del personal docent, obtenint així informació de primera mà sobre 
com i per què les institucions s'impliquen en l'ús, la creació i la posada a 
disposició de REO. Les institucions que es van visitar es van seleccionar en 
base a criteris com ara l'ús i la creació reals de REO, encara que aquest 
paràmetre de vegades era poc significatiu, i els coneixements i la familiaritat 
dels especialistes sobre les circumstàncies específiques al seu país. Durant 
les visites, la política i la praxi institucional sobre l'ús, la creació i la 
disponibilitat dels REO, inclosa la política sobre drets de propietat 
intel·lectual, foren d'especial interès. En total es van visitar 21 institucions a 
11 països durant el 2006. 

Al projecte es van fer servir dos qüestionaris: un anava dirigit a 
professors i investigadors individuals i l'altre a institucions que participen en 
activitats REO. L'enquesta de professors i investigadors individuals es va fer 
en format de qüestionari web (vegeu l'Annex A). Es va demanar que es fes 
conèixer el qüestionari enviant-lo a diferents butlletins d'informació, blocs i 
pàgines web d'alguna manera relacionats amb el moviment dels REO. El 
missatge de promoció es va distribuir en anglès i en alguns casos en francès, 
però el qüestionari pròpiament dit només estava disponible en anglès. El 
qüestionari va estar operatiu durant sis mesos l'any 2006. En total hi va 
haver 247 participants, encara que alguns elements estaven en blanc. En 
general es van rebre entre 180 i 190 respostes a cada pregunta. Al lloc web 
del projecte es pot trobar un informe on s'analitzen tots els resultats del 
qüestionari. 

Taula 1.1. Institucions que van participar als estudis de casos pràctics de l'OCDE 

País Institució Experts que van fer la visita 

Austràlia 
AEShareNet 
 

Brian Fitzgerald i Nic Suzor, 
Queensland University of Technology 
Brian Fitzgerald i Nic Suzor, 
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Macquarie University Queensland University of Technology 

Canadà 
Athabasca University 
 
Télé-Université  

Walter Steward, Walter Steward & 
Associates 
Walter Steward, Walter Steward & 
Associates 

Dinamarca Aalborg University Knud Erik Hilding-Hamann, Institut 
Tecnològic Danès 

França ParisTech Jan Hylén, OCDE 
Grècia Crete University Katerina Kikis–Papadakis 

Japó 

Consorci OCW Japonès amb visites a les 
institucions següents: Universitat de 
Tòquio, Keio University, Kyoto University, 
Osaka University, Waseda University i 
Institut de Tecnologia de Tòquio 

Toshio Kobayashi i Akemi Kawafuchi, 
NIME 

Mèxic 
Universitat Autònoma de Guadalajara 
Instituto Tecnológico de Monterrey 

Francisco Benavides, OCDE 
Francesc Pedró, OCDE 

Suècia Institut d'Educació d'Estocolm Jan Hylén, OCDE 

Espanya 
Comunitat d'Extremadura 
Universitat Nacional d'Educació a 
Distancia (UNED) 

Francesc Pedró, OCDE 
Francesc Pedró, OCDE 

Regne Unit Open University Tom Schuller, OCDE 

Estats Units 
Bloomberg School of Public Health de la 
Johns Hopkins University 

Tufts University 

Marianne Phelps 
 
Marianne Phelps 

Font: OCDE. 

Encara que es va enviar un correu electrònic a la meitat de les 
universitats de la zona de l'OCDE (1.846 en total) amb el qüestionari per a 
institucions, les respostes van ser tan poques que els resultats no foren útils. 
Això probablement fou degut a errors en les adreces de correu electrònic, a 
una manca de competència lingüística (el missatge es va enviar en anglès, 
francès i espanyol) i a que probablement les activitats de REO encara les 
portin en gran mesura a nivell de base els professors i els grups de recerca 
individuals, sense implicació dels cercles de gestió de la universitat. 

Quan es comparen les respostes de les institucions amb les dels 
professors i investigadors individuals s'observa que són semblants. En la 
mesura que no es pot extreure cap conclusió de les respostes de les 
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institucions, no semblen ser gaire diferents de les que dóna el personal que 
fa servir i crea els REO. 
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Capítol 2  
 

Recursos educatius oberts – Qüestions conceptuals 
 

 

En aquest capítol s'estudia el concepte de recursos educatius oberts i es 
planteja la pregunta següent: com cal entendre els termes recursos, 
educatius i oberts? Se suggereix que el terme recursos educatius oberts 
fa referència a actius digitals acumulats adaptables que proporcionen 
avantatges sense limitar la possibilitat que altres persones se'n 
beneficiïn. 
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A mesura que les tecnologies de la informació han estat més 
disponibles, les persones relacionades amb l'educació han vist que existia un 
gran nombre de recursos digitals disponibles des de moltes fonts. Molts 
professors fan servir Internet als seus cursos, i per tant el contingut docent 
disponible en format digital està creixent. Malgrat tot, fins no fa gaire la 
major part d'aquest material es protegia amb contrasenyes dins de sistemes 
privatius. El moviment REO pretén trencar aquestes barreres i potenciar i 
permetre l'ús compartit i lliure dels continguts. 

Tal com descriu Wiley (2006a), el terme objecte d'aprenentatge va ser 
encunyat el 1994 per Wayne Hodgins i de seguida va passar a formar part de 
l'argot dels educadors i dels planificadors d'estudis. Pel que fa a la història 
dels REO, els objectes d'aprenentatge van popularitzar la idea que els 
materials digitals es poden dissenyar i crear perquè es puguin reutilitzar 
fàcilment en diferents situacions pedagògiques. (A Wiley, 2006c, se'n recull 
la bibliografia més destacada.) La imatge de les peces de Lego o dels àtoms 
de vegades es fa servir per a descriure com els objectes d'aprenentatge es 
poden utilitzar i reutilitzar en diferents contextos. Wiley (1998) va idear 
l'expressió contingut obert, que va captar l'atenció dels usuaris d'Internet i va 
popularitzar la idea que els principis del moviment a favor del programari de 
codi obert es podrien aplicar als continguts d'una manera productiva. Wiley 
també va crear la primera llicència oberta per a continguts àmpliament 
acceptada (la Llicència de Publicació Oberta). 

Definició dels recursos educatius oberts 

El terme recursos educatius oberts es va emprar per primera vegada en 
una conferència organitzada per la UNESCO el 2002, definit com "l'oferta 
oberta de recursos educatius, gràcies a les tecnologies de la informació i la 
comunicació, per a consultes, ús i adaptació per part d'una comunitat 
d'usuaris amb finalitats no comercials" (Johnstone, 2005). La definició de 
REO més utilitzada actualment és la següent: "els recursos educatius oberts 
són materials digitalitzats oferts d'una manera lliure i oberta perquè els 
educadors, estudiants i autodidactes els utilitzin i reutilitzin en ensenyament, 
aprenentatge i recerca". Per aclarir-ho més, es diu que els REO inclouen: 

• Contingut educatiu: cursos complets, programari educatiu, mòduls de 
continguts, objectes d'aprenentatge, col·leccions i revistes.  

• Eines: programari per facilitar el desenvolupament, la utilització, la 
reutilització i el lliurament de continguts educatius, incloent-hi la cerca 



2. RECURSOS EDUCATIUS OBERTS – QÜESTIONS CONCEPTUALS – 31 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  
 

i l'organització de contingut, sistemes de gestió del contingut i de 
l'aprenentatge, eines de creació de continguts i comunitats 
d'aprenentatge en línia.  

• Recursos d'implementació: llicències de propietat intel·lectual per a 
promoure la publicació oberta de materials, definir principis de bones 
pràctiques i localitzar continguts. 

Una ullada més d’aprop a la definició indica que el concepte de recursos 
educatius oberts és alhora ampli i vague. Hi ha una gran varietat d'objectes i 
materials en línia que es poden classificar com a recursos educatius, des de 
cursos i components de cursos fins a col·leccions de museus, passant per 
revistes i obres de consulta d'accés obert. Amb el temps el terme ha passat a 
designar no solament contingut, sinó també programari de gestió de 
l'aprenentatge i dels continguts i eines de desenvolupament de continguts, 
així com estàndards i eines per a llicències amb la finalitat de publicar 
recursos digitals que permeten als usuaris adaptar els recursos segons llurs 
requisits culturals, curriculars o pedagògics. A la Figura 2.1 es mostren els 
diferents elements dels REO.  

Figura 2.1. Recursos educatius oberts: mapa conceptual 

 

Font: Margulies, 2005. 
La definició de recursos educatius oberts s'ha de polir una mica més. 

Per aconseguir-ho, el Secretariat de l'OCDE va encarregar un informe a 
Ilkka Tuomi, del qual es nodreix aquest capítol. L'informe està disponible al 
lloc web del projecte (www.oecd.org/edu/oer). 
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Obertura 

Últimament s'ha posat de moda el terme obert, que té connotacions 
positives per a la majoria de persones. Segons Materu (2004), la dècada 
actual podria ser la dècada "o" (codi obert, sistemes oberts, estàndards 
oberts, arxius oberts, tot obert), igual que els anys noranta van ser la dècada 
"e" (electrònic). Els dos aspectes més importants de l'obertura tenen a veure 
amb la lliure disponibilitat a través d'Internet i el mínim de restriccions 
possibles en l'ús dels recursos, ja siguin barreres tècniques, legals o 
econòmiques. S'han fet diferents suggeriments sobre com s'hauria 
d'interpretar obert en relació amb els REO. Walker els defineix com a 
"pràctics, eficaços, assequibles, sostenibles i disponibles per a tots els 
estudiants i professors del món" i D'Antoni parla de "les 4 A: accessibles, 
adequats, acreditats i assequibles" (Daniel, 2006). Downes (2006) planteja 
que "el concepte obert sembla implicar que és, en el mínim, a cost zero per 
al consumidor o l’usuari del recurs" i continua dient que: 

"No està clar que els recursos que requereixen algun tipus de 
pagament per part de l'usuari –en forma de quota de subscripció, 
contribució en espècie o fins i tot una cosa tan senzilla com 
registrar-se– s'hagin d'anomenar oberts. Fins i tot quan el cost és 
baix –o "assequible"–, el pagament representa per a l'usuari una 
mena de cost d'oportunitat, representa més un intercanvi que no pas 
compartir un recurs."  

Tuomi (2006) distingeix tres àrees força independents on l'obertura 
marca una diferència. Una té a veure amb característiques tècniques, una 
amb característiques socials i la tercera amb la natura del mateix recurs. 
L'obertura en el camp social fonamentalment està motivada pels avantatges 
socials esperats i per consideracions ètiques relacionades amb la llibertat per 
a utilitzar, aportar i compartir. Per entendre l'èmfasi en aquesta forma de 
llibertat, cal recordar que d’entrada el moviment dels REO s'ha inspirat en 
l'èxit dels projectes de programari de codi obert. El programari de codi obert 
és programari informàtic el codi font del qual es publica amb un copyright 
que explícitament permet que qualsevol usuari copiï, modifiqui i 
redistribueixi el codi i les seves modificacions sense pagar cànons ni quotes. 
En termes generals, el programari es considera lliure –o obert– si és possible 
utilitzar-ne, modificar-ne i compartir-ne el codi font. 

D'altra banda, en el terreny tècnic l'obertura es caracteritza per la 
interoperabilitat i funcionalitat tècniques. Els estàndards oberts són 
importants perquè permeten que diferents aplicacions informàtiques 
interactuïn. Defineixen les interfícies entre sistemes, però deixen la 
implementació específica dels components del sistema en una "caixa negra". 
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Els estàndards d'interoperabilitat permeten desenvolupar els nous 
components de sistemes de manera que quedi garantida llur capacitat de 
funcionar com a elements en un sistema més ampli i d'enllaçar components 
de sistemes privatius. Els actors del sector, per tant, dediquen grans esforços 
a l'estandardització. 

Els sistemes de codi obert, com a sistemes tècnics, van més enllà de la 
"coexistència" de mòduls interoperatius. Encara que els sistemes de codi 
obert sovint depenen en gran mesura dels estàndards d'interoperabilitat 
existents i d'interfícies de sistema ben definides, Tuomi (2006) apunta que 
també permeten una "interoperabilitat profunda". Això és gràcies al fet que 
els programadors de codi obert poden "veure-hi a través" i fer modificacions 
transversals en diferents sistemes. En els sistemes de codi obert, els 
components dels sistemes no són "caixes negres" que amaguen llur 
estructura i implementació internes. En lloc d'això, els programadors també 
poden estudiar els components amb els quals volen integrar nous 
components. Els elements dels sistemes de codi obert es poden definir com a 
caixes "transparents" o "obertes". Per tant, el model de codi obert comporta 
una dinàmica de desenvolupament diferent de la tradicional. L'obertura en 
les interfícies tècniques condueix cap a un creixement progressiu que permet 
afegir components nous a un sistema més gran sense gaires esforços. D'altra 
banda, l’enfocament del codi obert pot comportar una acumulació que 
generi un creixement compost.  

Com a conclusió, les limitacions tècniques, com ara la manca 
d'interoperabilitat i la indisponibilitat d'especificacions tècniques (Tuomi, 
2006) pot limitar l'obertura. Un altre exemple són els recursos 
d'aprenentatge que es poden fer servir però estan protegits per contrasenyes 
en sistemes de gestió de l'aprenentatge i no estan disponibles per als usuaris 
externs.  

Les limitacions també poden ser socials. Poden ser institucionals o 
econòmiques, com per exemple el copyright, que pot limitar l'accés als 
recursos igual que el preu d’accés. Les normes ètiques sobre recerca i estudi 
també poden limitar l'accés, per exemple per motius de confidencialitat. Les 
limitacions socials formen un sistema complex amb tensions en conflicte on, 
per exemple, els diners poden comprar més accés i el poder polític es pot fer 
servir per a modificar les limitacions institucionals.  

En el camp social es poden distingir diferents nivells d'obertura. El tipus 
més bàsic d'obertura té a veure amb l'accés i l'accessibilitat. L'accessibilitat 
pot dependre de les capacitats individuals, com per exemple quan el 
contingut d'un curs lliurement disponible està en un idioma que l'usuari no 
entén, o bé si l'usuari té una discapacitat que li impedeix fer-ne servir el 
contingut. La Iniciativa d'Accessibilitat Web impulsada pel World Wide 
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Web Consortium pretén facilitar l'accés a Internet a les persones amb 
discapacitats i a la gent gran (vegeu el capítol 7). Un criteri pràctic per a 
aquest tipus d'obertura és que existeixi l’oportunitat no discriminatòria de 
consultar, explorar i estudiar el recurs, un important aspecte de la qual és la 
disponibilitat sense cost per a l'usuari. Això inclou tant costos directes pel 
mateix recurs com costos indirectes com ara quotes de llicències del 
programari necessari per a llegir o fer servir el recurs. En termes pràctics 
això vol dir que el recurs s'hauria de publicar en un format que tothom 
pogués obrir sense haver de comprar programari privatiu. 

Un altre exemple d'obertura socialment limitada està relacionat amb la 
geografia. Encara que la immensa majoria de recursos educatius són 
globalment accessibles, en alguns casos el dret a fer servir un recurs es 
limita a una zona geogràfica específica, com ara un país o una regió. Un 
exemple n'és el projecte BCcampus a la Colúmbia Britànica, Canadà, que ha 
desenvolupat una versió de la llicència Creative Commons anomenada BC 
Commons amb l’objectiu de posar obertament disponibles a la província 
recursos educatius. És evident que les restriccions geogràfiques no poden ser 
excessives perquè els recursos es puguin considerar oberts, encara que costa 
marcar-ne el límit. L'argument esgrimit per BC Commons és que els 
acadèmics estaran més predisposats a participar en el moviment REO si 
comencen a petita escala (la província), en lloc de passar a compartir llurs 
recursos immediatament arreu del món. Si això és cert vol dir que existeix 
un equilibri compensatori important entre aquest tipus d'obertura social (o 
espacial) i el nombre de recursos disponibles.   

Com s'explicarà més detalladament al capítol 5, els autors o 
programadors poden fer servir llicències per a especificar el tipus d'ús del 
recurs que es permet. La llicència Creative Commons és la llicència oberta 
més coneguda i més emprada actualment i ofereix diverses opcions. La 
versió més restrictiva dóna dret als usuaris a descarregar el recurs i a 
compartir-lo sempre que es mencioni l'autor o programador i s’ofereixi 
l’enllaç cap a ell, però no dóna dret a modificar-ne el contingut de cap 
manera ni a fer-lo servir comercialment. Altres versions donen més 
independència als usuaris. Per tant, encara que "obert" vol dir "sense cost", 
no necessàriament també vol dir "sense condicions". 

A més, segons Tuomi (2006), un nivell superior d'obertura té a veure 
amb el dret i la capacitat per a modificar, tornar a empaquetar i afegir valor 
al recurs. Aquest tipus d'obertura desdibuixa la distinció tradicional entre el 
"consumidor" i el "creador". De vegades es fa servir el terme usuari-creador 
per a emfasitzar aquest intercanvi de rols. Per adaptar o modificar un recurs 
digital cal publicar-lo en un format que permeti copiar i enganxar trossos de 
text, gràfics o qualsevol mitjà publicat. Això vol dir que els formats no 
editables, com ara el Flash (.swf) i el Portable Document Format (.pdf) 
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d'Adobe no es poden considerar com a nivell alt d'obertura. Exemples de 
formats més oberts són: HTML, ODF, RTF, SVG, PNG, etc. No obstant 
això, aquests formats són més difícils de fer servir, i per tant exclouen 
aquelles persones que no els dominen. 

El nivell més alt d'obertura descrit més amunt és similar a una definició 
de contingut lliure disponible al wiki Freedomdefined.org impulsat per 
Mako Hill i Möller.1 Segons aquesta definició, les obres lliures ofereixen les 
llibertats següents: 

• La llibertat per a estudiar l'obra i aplicar-ne els coneixements obtinguts.  

• La llibertat per a redistribuir còpies, completes o parcials, de la 
informació o expressió. 

• La llibertat d’introduir millores o altres canvis i publicar les còpies 
modificades. 

Aquest wiki inclou una llista de llicències que es considera que satisfan 
aquesta definició. Perquè una llicència es reconegui com a lliure segons 
aquesta definició ha d'atorgar les llibertats següents: 

• La llibertat per a estudiar-ne i aplicar-ne la informació. El beneficiari 
de la llicència no ha d'estar limitat per clàusules que restringeixin el seu 
dret a examinar-ne, modificar-ne o aplicar-ne la informació. La 
llicència no pot, per exemple, limitar l'"enginyeria inversa" (procés de 
descobriment dels principis tecnològics d'un dispositiu/objecte o d'un 
sistema mitjançant l'anàlisi de l'estructura, el resultat o el 
funcionament) ni limitar de cap manera l'aplicació dels coneixements 
així obtinguts. [Aquesta condició s'ajusta al nivell més bàsic d'obertura 
descrit anteriorment.] 

• La llibertat per a redistribuir-ne còpies. Les còpies es poden vendre, 
intercanviar o regalar, com a part d'una obra més gran, una col·lecció o 
independentment. No hi poden haver límits en la quantitat d'informació 
que es pot copiar. Tampoc no hi ha d'haver límits sobre qui pot copiar o 
on es pot copiar la informació. [Aquesta condició va més enllà del grau 
d'obertura explicat més amunt perquè exclou l'ús d'una llicència amb 
una clàusula que prohibeixi l'ús comercial del recurs per part d'un 
tercer.]  

• La llibertat per a distribuir les versions modificades. Perquè tothom 
tingui la possibilitat de millorar una obra, la llicència no ha de limitar la 
llibertat per a distribuir-ne versions modificades, com s'ha esmentat 

                                                        
1.  Vegeu http://freedomdefined.org/Definition. 
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més amunt, independentment de la intenció i de l'objectiu d'aquestes 
modificacions. Malgrat tot, es poden aplicar algunes restriccions per 
protegir aquestes llibertats essencials, i també el requisit del 
reconeixement. [Igual que la condició anterior, i pel mateix motiu, això 
va més enllà del grau d'obertura definit anteriorment.] 

Com a conclusió, la definició de llibertat de Mako Hill i Möller supera 
tots els nivells d'obertura descrits per Tuomi (2006) i consideraria la majoria 
de REO existents com a no lliures. En conseqüència el Secretariat de 
l'OCDE s'adhereix a la definició d'obertura de Tuomi. 

Educatiu 

El terme educatiu també s'ha d'aclarir. Vol dir que només s'haurien 
d'incloure els materials creats per a ser utilitzats en entorns educatius 
formals? Si fos així s'haurien d'excloure els recursos creats fora d'escoles o 
universitats però utilitzats en cursos formals, com ara articles periodístics, i 
els materials creats en aquestes institucions però utilitzats externament per a 
aprenentatge informal o no formal. Downes (2006) defensa que no hauria de 
ser un requisit a priori que alguna cosa pugui ser o no un recurs educatiu, ja 
que l'aprenentatge va més enllà dels entorns formals, i els recursos utilitzats 
en entorns no formals poden ser igualment exemples de REO. D'altra banda, 
el fet que es deixi la definició oberta significa que el concepte continua 
essent ambigu i vague. Una alternativa consisteix a dir que només s'haurien 
de prendre en consideració els materials realment emprats per a docència i 
aprenentatge. L'avantatge d'aquesta definició és que evita haver de fer una 
distinció a priori sobre si alguna cosa és o no és un recurs educatiu. 
L'inconvenient és la dificultat de saber si un recurs realment es fa servir o no 
per a aprendre en contextos d'aprenentatge formals o no formals. 

L'objectiu de fer servir els REO en educació és naturalment millorar 
l'aprenentatge, i especialment un tipus d'aprenentatge que faciliti el 
desenvolupament d'habilitats individuals i socials per a entendre i actuar. És 
ben sabut que els REO també es fan servir per a l’aprenentatge informal o 
no formal fora del context educatiu formal. De vegades s'argumenta que, per 
tal de reconèixer i emfasitzar la importància d'aquesta funció dels REO, el 
terme educació s'hauria de substituir pel d’aprenentatge, i que recursos 
d'aprenentatge oberts seria un terme encara millor.  

Sense cap intenció d'infravalorar la importància dels REO en 
l'aprenentatge informal o no formal, el Secretariat ha decidit mantenir la 
terminologia existent. El motiu és pragmàtic: el moviment REO creix molt 
ràpidament i no seria aconsellable canviar la terminologia quan cada vegada 
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més persones estan entrant en contacte amb aquest fenomen identificant-lo 
amb el nom de REO. 

Recursos 

La definició que dóna el diccionari de "recurs" és la d’estoc o reserva de 
materials o actius a què es pot recórrer per tal de funcionar amb eficàcia. Els 
recursos digitals, que es poden copiar i utilitzar sense destruir-ne l’estoc, són 
recursos no rivals o renovables. Tuomi (2006) defensa que des del punt de 
vista de l'estudiant, la definició estàndard de recurs que dóna el diccionari és 
prou bona. És ben sabut d'estudis educatius i etnogràfics que els estudiants 
mobilitzen molts tipus diferents d'"actius" per a l'aprenentatge. Els 
estudiants també aprenen fent servir creativament recursos que inicialment 
no tenien finalitat educativa. Els professors podrien adoptar una perspectiva 
similar: que un recurs educatiu és "tot allò que pot servir per a organitzar i 
facilitar les experiències d'aprenentatge". 

En el context de l'ensenyament i l'aprenentatge assistit per ordinador els 
recursos normalment s'entenen com a contingut educatiu que es pot 
emmagatzemar en una base de dades digital en forma de fitxers de text, 
àudio o vídeo. En alguns casos aquesta visió pot ser problemàtica, com ara 
quan es fan servir diferents tipus de programari social per a debats, 
cooperació, ajuda i assessorament com a part del procés educatiu. En 
aquests casos, allò que constitueix la font de l'aprenentatge és el flux o el 
servei generat automàticament, en lloc de la base de recursos.  

Arran d'aquesta descripció simplificada de l'estudi de Tuomi (2006), es 
pot concloure que l'obertura s'ha de considerar no únicament en relació amb 
les característiques socials i tècniques, sinó també com un aspecte del 
mateix recurs. Una manera de descriure els recursos oberts es definint-los 
com a recursos que generen serveis de què tothom pot gaudir, sense reduir el 
gaudi de la resta de persones, com acostuma a passar amb els recursos 
digitals. En termes econòmics això vol dir que els recursos són béns no 
rivals o béns públics. No és simplement qüestió que els recursos estiguin 
disponibles per a tothom indiferentment de l'ús que en facin d’altres 
persones: en alguns casos, el recurs augmenta de valor com més gent el fa 
servir. Aquest és el cas del programari de codi obert disponible de franc, que 
creix en valor com més gent el fa servir. L'efecte és el mateix que el del 
telèfon, correu electrònic o altres serveis en xarxa, no tots gratuïts, fenomen 
conegut com a llei de Metcalf.2 Com més gent fa servir el servei, més valuós 
resulta tenir-hi accés. Les anomenades "fonts obertes de béns" formen un 

                                                        
2.  Vegeu http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe%27s_Law. 
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altre tipus de recursos oberts. A la Figura 2.2 es resumeixen els diferents 
aspectes de l'obertura.  

 Conclusions 

L'obertura existeix en moltes formes i camps diferents. Els diferents 
nivells esmentats més amunt s'han de considerar descriptius i no normatius, 
ja que moltes iniciatives només ofereixen el nivell més bàsic d'obertura, però 
igualment són importants. Per resumir, considerem que els recursos oberts: 

• Són fonts de serveis que no redueixen la seva capacitat de generar 
serveis quan se'n gaudeix.  

• Ofereixen un accés no discriminatori al recurs.  

• Es poden ajustar, esmenar i compartir. 

Figura 2.2. Aspectes de l'obertura 

 
Font: Autor.   

A més, Tuomi (2006) defensa que cal especificar les condicions en què 
es poden fer contribucions, condicions que s'han d'ajustar als cinc principis 
de comunalisme, universalitat, desinteressament, originalitat i escepticisme, 
desenvolupats per Robert Merton el 1942 i sovint resumits amb la sigla 
CUDOS (acrònim a partir dels cinc principis en anglès). Però, com que els 
motius i les necessitats que fan que la gent comparteixi i reutilitzi recursos 
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poden ser molt variats ("el que és palla per un pot ser or per un altre", vegeu 
el capítol 4), aquesta condició sembla supèrflua.  

Ara podem fer afinar la definició de REO com a "materials digitalitzats 
oferts de manera gratuïta i oberta perquè els educadors, estudiants i 
autodidactes els utilitzin i reutilitzin en l’ensenyament, l’aprenentatge i la 
recerca". Aquests recursos són actius acumulats dels quals es pot gaudir 
sense limitar les possibilitats que en gaudeixin d’altres usuaris. Això vol dir 
que no han de ser béns rivals (béns públics) o que el valor del recurs ha de 
créixer amb l'ús (font oberta de béns). A més, "obert" vol dir que els 
recursos permeten l'accés no discriminatori al recurs i que tothom els pugui 
compartir o fer-hi aportacions. 

Finalment, cal dir que els REO encara es troben a les beceroles i que les 
pràctiques i la tecnologia canvien ràpidament. Per tant és impossible donar 
una definició definitiva del concepte. En els propers anys caldrà tornar a la 
pregunta de com s'han de definir els REO. 
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Capítol 3 
 

Qui hi participa? Mapa del moviment de recursos 
educatius oberts 

 

 

En aquest capítol s'identifiquen els usuaris i els creadors de recursos 
educatius oberts. Encara que no es poden oferir dades estadístiques 
definitives, el moviment ha crescut pel que fa al nombre de projectes, de 
gent que hi participa i de recursos disponibles. Es tracta d'un fenòmen 
global, tot i que la majoria de recursos actualment es generen als països 
desenvolupats. El moviment creix tant de dalt a baix com de baix a dalt: 
s'emprenen nous projectes a escala institucional i alhora els professors i 
investigadors utilitzen i generen recursos educatius oberts per iniciativa 
pròpia. Hi participen tota mena d'institucions, i també investigadors i 
professors de totes les disciplines. 
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Encara que el moviment REO es troba en una etapa inicial, el nombre 
d'iniciatives creix ràpidament. Les grans iniciatives emmarcades o 
impulsades per institucions es desenvolupen colze a colze amb moltes 
activitats a petita escala. Partint de Wiley (2006a), a continuació s'ofereix 
una breu descripció del moviment REO en l'educació postsecundària a 
l'hivern del 2006. 

Actualment hi ha més de 3.000 cursos d'accés obert (programari 
educatiu obert) de més de 300 universitats.  

• Als Estats Units, s'han posat a disposició del públic 1.700 cursos a 
través de projectes universitaris del MIT (vegeu el Quadre 3.1), la Rice 
University, la Bloomberg School of Public Health de la Johns Hopkins 
University, la Tufts University, la Carnegie Mellon University, la 
University of Notre Dame i la Utah State University. L'octubre de 2006 
Yale va anunciar que impulsarà una iniciativa de REO la tardor de 
2007. 

• A la Xina s'han posat a disposició del públic 750 cursos de 222 
membres universitaris del consorci CORE (China Open Resources for 
Education). 

• Al Japó s'han posat a disposició del públic més de 400 cursos del 
Consorci OCW japonès, els membres del qual han passat de set el maig 
de 2005 a 19 l'octubre de 2006. 

• A França està previst que es dobli durant el 2007 el nombre de 800 
recursos educatius d'unes 100 unitats educatives que han estat posats a 
disposició del públic per 11 universitats membres del projecte OCW del 
ParisTech. 

 
Quadre 3.1. 

 Iniciativa OCW del Massachusetts Institute of Technology 

Història 

La primavera del 2000, el Consell de Tecnologia Educativa del MIT va designar un equip per a 
"desenvolupar una recomanació per a definir de quina manera pot el MIT generar i oferir mòduls 
[educatius en línia] que ofereixin al mercat de destinació una comprensió pràctica dels temes més 
recents i dels camps emergents". En aquell moment moltes organitzacions encetaven noves iniciatives 
empresarials i competien pel lideratge en el mercat i pel finançament. L'equip del MIT va començar la 
seva tasca amb la idea que el seu programa generés ingressos, assegurant-se que fos "financerament 
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viable i sostenible". Entre totes les idees considerades, la d'oferir continguts de franc no es va debatre 
en cap moment fins gairebé el moment d'obrir l'OpenCourseWare (OCW). 

Abans de decidir-se pel OCW, l'equip va realitzar tres estudis importants: els membres de l'equip van 
entrevistar organitzacions, tant centres docents com empreses, implicades en l'aprenentatge virtual, van 
fer una recerca de mercat i van crear un model comercial, i van avaluar els projectes educatius en curs 
al MIT. De la recerca en va sortir un model que suggeria que un programa en línia seria financerament 
independent en cinc anys, dada que contrastava radicalment amb les notícies quotidianes de grans 
beneficis en iniciatives similars del moment. Aleshores l'equip va tornar a l'avaluació dels projectes 
d'aprenentatge virtual del MIT, on es recollien dues conclusions importants. En primer lloc, sense 
excepció, els professors creaven materials en línia per millorar la qualitat de la docència. En segon lloc, 
amb poques excepcions, els professors no rebien cap compensació econòmica per la seva feina. 
Aquestes entrevistes van revelar un compromís clau entre els professors de millorar contínuament 
l'ensenyament que impartien com a part de la seva responsabilitat docent com a membres del claustre. 

L'octubre del 2000 l'equip va tenir en compte totes les conclusions i va proposar la idea que els 
materials educatius fossin d'accés públic en línia a cost zero. Això no equivaldria a oferir l'experiència 
d'una formació al MIT, però es va considerar que s'enviaria un missatge molt clar sobre el projecte de 
la universitat: en l'era de l'economia d'Internet, el MIT valora l'aprenentatge, inclòs l'aprenentatge 
virtual, per davant dels guanys econòmics. Després de diverses reunions amb el rectorat, la gerència i 
amb el claustre de professors de tota la universitat, la idea va rebre un fort suport i l'abril del 2001 es va 
obrir el camí per a l'anunci públic de l'OCW. La participació individual dels professors del MIT és 
totalment voluntària, però de moment un 75% del professorat del MIT ha fet aportacions a l'OCW. Un 
49% ha aportat dos o més cursos. 

Personal i pressupost 

Encara que l'OCW no havia de ser un programa rendible, la seva posada en pràctica no seria gratuïta. 
Es va calcular que costaria 85 milions de USD en deu anys generar materials en línia de tots els cursos 
oferts pel MIT l'any 2000. Quan es va anunciar l'OCW, la qüestió econòmica no estava resolta. Les 
subvencions de la Hewlett Foundation, la Mellon Foundation i d’altres van possibilitar la iniciativa. 
Actualment a l'OCW del MIT hi treballen pel cap baix 29 persones, entre elles vuit membres de 
personal, cinc responsables d'edició, quatre membres de l'equip de producció, dos investigadors en 
propietat intel·lectual i deu enllaços departamentals. Els dos investigadors en propietat intel·lectual 
s'ocupen cada any de qüestions sobre els drets de 6.000 elements de continguts de tercers (per exemple 
s’ocupen de demanar el dret a fer servir aquests materials al lloc web de l'OCW del MIT). Els enllaços 
departamentals identifiquen els professors que participen en el projecte i gestionen les relacions amb en 
nom de l'OCW del MIT. 

L'OCW del MIT també té contractes amb diferents proveïdors per tal d'oferir accés a serveis 
addicionals, com ara Sapient, Microsoft, Maxtor, Hewlett-Packard, Akamai i NetRaker, cadascun dels 
quals proporciona serveis o productes addicionals a la iniciativa. 

Els pressupostos anuals de l'OCW del MIT previstos del 2007 al 2011 són, de 
mitjana, de just per sobre de 4,3 milions de USD anuals, amb la majoria de recursos 
destinats a personal (2,1 milions de USD), tecnologia (1 milió de USD) i serveis 
contractats (560.000 USD anuals). Una despesa mitjana de 4,3 milions de USD 
anuals per una mitjana de 540 cursos generats cada any dóna un cost mitjà 
lleugerament per sota de 10.000 USD per curs.  

Dades estadístiques sobre els materials i els usuaris 
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L'OCW del MIT ofereix apunts de classe, conjunts de problemes, programes d'estudis, llistes de lectura 
i simulacions, així com una petita selecció de classes completes en vídeo i àudio. La tardor del 2006 
s'havien publicat 1.550 dels aproximadament 1.800 cursos del MIT. A més, l'OCW ha publicat 133 
versions actualitzades dels cursos ja publicats. 

Segons la pròpia avaluació de l'OCW del MIT, es van fer 8,5 milions de visites als continguts de 
l'OCW durant el període d'octubre del 2004 a setembre del 2005, un augment anual del 56%. Aquesta 
xifra inclou les visites al MIT i als llocs rèplica. El lloc de l'OCW del MIT actualment té més de 70 
rèpliques arreu del món. Els materials de l'OCW tenen una gran difusió fora de línia per a públics 
secundaris: un 18% dels visitants distribueixen còpies del material de l'OCW a d’altres usuaris, un 46% 
del personal docent reutilitza els continguts del lloc i, d'aquests, un 30% en dóna als estudiants còpies 
impreses i un 24% en proporciona còpies digitals. L'ús de l'OCW es basa en matèries en què el MIT 
gaudeix de reconeixement, com ara enginyeria elèctrica i informàtica, matemàtiques, administració, 
física, economia i enginyeria mecànica.  
Fonts: http://ocw.mit.edu, Lerman i Miyagawa (2003), Wiley (2006b), Carson (2006a). 

Altres iniciatives són: 

• La iniciativa OpenLearn de l'Open University del Regne Unit. Posarà 
en línia 5.400 hores lectives de continguts de dues maneres: el 
LearningSpace, que ofereix materials docents, i un LabSpace, on es 
poden descarregar, combinar, adaptar i reutilitzar continguts. 

• L'AEShareNet d'Austràlia té aproximadament 20.000 objectes 
disponibles per a ús educatiu gratuït. 

• A Europa les principals universitats d'educació a distància de nou 
països, incloent-hi Rússia i Turquia, estan endegant el projecte  MORIL 
(Multilingual Open Resources for Independent Learning) per compartir 
recursos i enriquir llurs plans d'estudis i alhora millorar l'oferta de 
formació pel que fa al nombre de cursos disponibles de franc i al 
nombre d'idiomes.  

Aquest mapa canvia constantment a causa de la rapidesa amb què se 
succeeixen els esdeveniments. També estan apareixent projectes de REO a 
centres docents d'Austràlia, Brasil, Canadà, Cuba, Dinamarca, Hongria, 
Índia, Iran, Irlanda, els Països Baixos, Pakistan, Portugal, Rússia, Sud-
àfrica, Espanya, Suècia, Tailàndia, el Regne Unit, els Estats Units, Vietnam 
i altres països. 

Encara que de vegades es critica el model OCW per oferir només apunts 
de classe estàtics en format PDF sense interactivitat, la valoració dels 
usuaris de l'OCW del MIT indica que per al 97% dels usuaris el PDF és un 
format adequat a les seves necessitats (d'Oliveira, 2006). A més, els estudis 
de casos pràctics de l'OCDE mostren que el model OCW s'està estenent. La 
Tufts University crea un portal web per a cada curs OCW amb una 
descripció del curs i enllaços a plans d'estudis, horaris i generalment els 
apunts complets de classe (Phelps, 2006b). També s'hi inclouen algunes 



3. QUI HI PARTICIPA? MAPA DEL MOVIMENT DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS – 45 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  
 

diapositives de presentació. La universitat també ha desenvolupat un sistema 
de gestió de continguts basat en programari de codi obert amb més de 
400.000 continguts que permet reutilitzar el contingut existent en contextos 
nous. Mentre els sistemes típics de gestió de cursos ofereixen cursos en 
nínxols tancats, aquest sistema compta amb paraules clau, peces 
d'informació i frases descriptives indexades amb metadades que permeten la 
integració dels continguts de tots els cursos i constitueixen una font de 
consulta important per als estudiants. També s'ofereix accés a les 
investigacions en curs. Els plans futurs són afegir estudis de casos pràctics 
de deu pacients virtuals. Després de fer servir les eines proporcionades al 
sistema de gestió de continguts per al desenvolupament de cursos, 
tècnicament és senzill posar el curs a disposició com a OCW. El principal 
obstacle són les qüestions de copyright relacionades amb l'ús de materials de 
tercers a la base de dades. En la pràctica això vol dir que en alguns casos el 
complement complet dels materials OCW pot no aparèixer en línia per 
qüestions de copyright. Això acostuma a passar en particular en els cursos 
de ciències de la salut en què el personal sovint recorre a una gran varietat 
de fonts, fet que fa difícil obtenir totes les autoritzacions i cessions 
necessàries per incloure-ho tot en un lloc d’accés públic. 

Segons Mulder (2006), els recursos educatius procedents de tres 
iniciatives impulsades per universitats obertes d'Europa (OpenLearn, 
OpenER i MORIL) representen una "segona onada" de REO. L'argument és 
que, com que són generats per universitats d'educació a distància que no 
pressuposen situacions d'ensenyament presencial i estan destinats 
essencialment a estudiants de totes les edats, els materials són especialment 
adequats per a autodidactes. 

També hi ha un seguit de projectes en marxa perquè aquests materials 
educatius d'ensenyament superior estiguin disponibles en diferents idiomes, 
incloent-hi les traduccions a l'espanyol i el portuguès d'Universia, les 
traduccions al xinès simplificat de CORE (China Open Resources for 
Education), les traduccions al xinès tradicional d'OOPS (Opensource 
Opencourseware Prototype System) i les traduccions al tai de la  
Chulalongkorn University. Aquests projectes de traducció actualment 
representen un 9-10% de tots els cursos del tipus programari educatiu obert, 
però que van rebre aproximadament el 50% de tot el tràfic dels cursos 
OCW, fet que indica el nivell de demanda d'aquests cursos a l'Àsia oriental i 
meridional. Més de 100 centres d'ensenyament superior i organitzacions 
associades d'arreu del món han constituït el Consorci OpenCourseWare, 
amb un model compartit, per tal de millorar l'ensenyament i donar recursos a 
persones de tot el món mitjançant el programari educatiu obert. Les 
institucions membres s'han de comprometre a publicar, en nom de la 
institució, materials d'almenys deu cursos en un format que s'ajusti a la 
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definició pactada de programari educatiu obert, que és "una publicació 
digital gratuïta i oberta de materials educatius de gran qualitat 
organitzats en cursos" (Carson, 2006b). El ràpid creixement de materials 
posats a disposició pel Consorci OpenCourseWare s'il·lustra a la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Total de cursos de programari educatiu obert disponibles al  
Consorci OCW (octubre 2003 a desembre 2006) 

 

 

 

 

 
Font: MIT. 
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 Quadre 3.2. MERLOT 

La base de dades MERLOT (Multimedia Educational Resources for Learning and 
Online Teaching) ha estat creada i posada a disposició del públic des del 1997 pel 
Centre d'Ensenyament Distribuït de la California State University, a partir d'un 
projecte finançat per la National Science Foundation dels Estats Units i inicialment 
patrocinat per Apple Computer. 

El desembre de 2006 comptava amb 24 socis i afiliats de l'ensenyament superior, 13 
societats professionals, deu biblioteques digitals i un seguit d'empreses, 
especialment de l'Amèrica del Nord. Té més de 40.600 membres: professors, 
personal, bibliotecaris, administradors i estudiants de tot el món. La MERLOT és 
una base de dades de referències més que de recursos, ja que disposa d'enllaços a 
materials emmagatzemats en altres llocs. Els materials inclouen simulacions, 
animacions, guies d'aprenentatge, exercicis i pràctiques, proves i tests, així com 
edicions de classes, estudis de casos pràctics, col·leccions, materials de consulta i 
podcasts. Compta amb 15 comunitats de disciplines, dues comunitats de socis i una 
comunitat de treball. Els portals de comunitat ofereixen als membres informació 
diferenciada sobre estratègies educatives exemplars, associacions professionals, 
revistes, conferències i altres recursos per al desenvolupament professional continu.  

En qualitat de ser un dels pocs proveïdors de REO, MERLOT aplica un procés 
d’avaluació d’experts als materials, de manera molt similar a com ho fan les revistes 
acadèmiques. Totes les comunitats de disciplines tenen un consell editorial que 
aplica els criteris següents a les ressenyes: 

Qualitat dels continguts: actualitat, rellevància i precisió de la informació. Els 
continguts són clars, precisos i responen a principis d'erudició? Demostren 
completament els conceptes? Fins a quin punt són flexibles? Integren i resumeixen 
bé el concepte? Etc. 

Eficàcia potencial com a eina d'ensenyament. El material especifica els objectius 
d'aprenentatge? Identifica els coneixements previs necessaris? És eficaç? Reforça els 
conceptes progressivament? Parteix de conceptes anteriors i demostra les relacions 
entre els conceptes? Etc.  

Facilitat d'ús. És fàcil d'utilitzar el material? Les instruccions són clares? El material 
capta l'atenció? Té atractiu visual? És interactiu? Fa servir tècniques de navegació 
útils? Funcionen tots els elements de la manera prevista? Etc. 

Tots els experts col·legues ressenyadors del consell editorial de cada disciplina 
comparteixen i comparen les seves avaluacions d'acord amb els processos definits i 
el marc proporcionat per crear escenaris de prova. Posteriorment aquests escenaris 
de prova es fan servir per a crear directrius i criteris d'avaluació que s'apliquen a tots 
els materials de la disciplina. Cada consell editorial defineix el grau de concordança 
entre avaluadors abans d'avaluar els materials de la seva disciplina. Els equips 
ressenyadors generalment apliquen un procés en dues etapes: primer defineixen si 
val la pena ressenyar els materials i després dos avaluadors fan una ressenya 
independent exhaustiva. Si hi ha una disparitat significativa en les dues ressenyes, 
un editor o editor associat assigna el material a un tercer avaluador. Es crea una 
ressenya integrada o unificada a partir dels dos informes separats que posteriorment 
es publica al lloc web de la MERLOT.  
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De vegades les avaluacions d’experts es complementen amb comentaris i 
puntuacions dels usuaris. El desembre de 2006, la base de dades MERLOT contenia 
enllaços a més de 15.500 recursos. 
Font: www.merlot.org i MERLOT (2006). 

El nombre de REO externs als cursos (articles, unitats curriculars 
individuals, mòduls i simulacions) també creix a un ritme frenètic. Math 
World conté 12.600 entrades. El gener de 2007, el projecte Connexions de la 
Rice comptava amb més de 3.759 mòduls i 199 cursos disponibles per 
combinar i integrar en unitats d'estudi o cursos complets. La Universitat de 
Califòrnia a Berkeley ofereix de franc més de 150 vídeos d'hores lectives i 
simposis, en total més de 250 hores, a través de Google Video. Textbook 
Revolution conté enllaços a 260 llibres de text disponibles de franc i 
exempts de copyright. La MERLOT (vegeu el Quadre 3.2) ofereix gairebé 
15.800 recursos, la Fundació ARIADNE (Alliance of Remote Instructional 
Authoring and Distribution Networks for Europe) del European Knowledge 
Pool ofereix enllaços i cerques conceptuals a diferents xarxes i dipòsits. 
L'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO conté un 
wiki amb una llista de "recursos REO útils" amb enllaços a portals, bases de 
dades de recursos i projectes de continguts oberts. Encara més difícil que 
oferir un llistat del nombre d'iniciatives seria fer una estimació de la 
quantitat de recursos disponibles, fins i tot amb una definició restrictiva de 
REO. A més dels recursos accessibles mitjançant iniciatives com les 
esmentades més amunt, se'n poden trobar molts més fent servir motors de 
cerca com el Google o Yahoo! 

En el moment actual no és possible fer una càlcul precís del nombre 
d'iniciatives de REO que estan en actiu. El que es pot oferir és una tipologia 
preliminar dels diferents dipòsits de bases de dades de recursos. Tal com 
s'ha dit, existeixen operacions a gran escala i activitats a petita escala. 
També es poden diferenciar els tipus de proveïdors: programes a escala 
institucional i activitats de caràcter més comunitari que es construeixen de 
baix a dalt. En ambdós casos hi ha tota mena de models intermedis, com es 
mostra a la Figura 3.2. 

Figura 3.2. Categories de proveïdors de recursos educatius oberts 

Escala de l'operació 

 Gran 

OCW del MIT Viquipèdia 
OpenLearn Connexions 

 MERLOT 

 ARIADNE 
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Proveïdor  

Institució Comunitat 
ParisTech  
OpenER CommonContent 

 OpenCourse 
Univ. del Western 
Cape 

 

 Petita 
 

A la part superior esquerra de la figura s'hi troben les iniciatives a gran 
escala creades o impulsades per institucions. En són exemples el programa 
OCW del MIT i l'OpenLearn de l'Open University del Regne Unit. Aquestes 
dues iniciatives són grans pel que fa al seu finançament. Depenen 
completament de la institució en el sentit que tots els materials són creats pel 
propi personal, encara que l'OpenLearn també ofereix una zona 
experimental per descarregar, combinar i compartir continguts. A la part 
superior dreta, s'hi troben les operacions a gran escala que no depenen de 
cap institució. Probablement el millor exemple n’és la Viquipèdia, una de 
les creacions d'Internet d’èxit real i un bon exemple d'operació comunitària a 
gran escala. La Viquipèdia és gran en termes de contingut (conté més de 3,5 
milions d'articles en les deu llengües més importants), però petita pel que fa 
a personal, com s'esperaria d'una iniciativa que depèn totalment de les 
aportacions voluntàries. Altres exemples serien MERLOT, Connexions i 
ARIADNE. A la part inferior esquerra de la figura hi ha tres exemples 
d'iniciatives a petita escala creades per institucions. La Universitat del 
Western Cape de Sud-àfrica ha creat una "estratègia de continguts i 
programari educatiu obert gratuïts". L'OpenER, impulsat per la Universitat 
Oberta dels Països Baixos, ha creat un lloc web de 400 hores de materials en 
holandès per a estudiants no formals. Finalment, a la part inferior dreta hi ha 
exemples d'iniciatives comunitàries a petita escala. L'OpenCourse és una 
"col·laboració de professors, investigadors i estudiants amb l'objectiu comú 
de crear actius d'aprenentatge oberts i reutilitzables (per exemple, 
animacions, simulacions, models o estudis de casos pràctics)". Un altre 
exemple n’és el Common Content, una base de dades d'informació sobre 
obres posades a disposició del públic amb llicències Creative Commons o bé 
de domini públic.  

Un tercer factor que cal considerar és si el dipòsit ofereix recursos d'una 
sola disciplina o si és multidisciplinar. Hi ha exemples de programes d'una 
sola disciplina, com ara l'Enciclopèdia de Filosofia de Stanford i la iniciativa 
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sobre salut HEAL (Health Education Assets Library), encara que actualment 
l'opció multidisciplinària sembla més habitual.  

Ús, usuaris i creadors de recursos educatius oberts. 

No se sap gaire cosa sobre qui utilitza i genera en realitat tots els REO 
disponibles. És clar que les iniciatives institucionals, com el programari 
educatiu obert de diferents universitats, recorren al personal propi per 
generar el seu material i algunes institucions, com ara el MIT, intenten saber 
constantment qui són els seus usuaris. En general, però, se sap molt poc 
sobre els usuaris i els creadors. Per corregir aquesta mancança el projecte de 
l'OCDE va impulsar dues enquestes web la primavera del 2006, una 
adreçada a les institucions i una altra a professors i investigadors 
individuals. La primera va rebre un nombre molt petit de respostes, encara 
que es van enviar més de 1.800 correus electrònics a universitats dels 30 
països membres de l'OCDE. Els correus electrònics es van enviar als 
rectorats i vicerectorats, i el baix nivell de resposta podria indicar que els 
REO encara són en general un fenomen de les bases, on la gerència de les 
institucions no hi participa i desconeix les activitats dels grups de recerca o 
les iniciatives de professors individuals.  

L'enquesta particular va ser contestada per 193 persones de 49 països 
diferents de tot el món (vegeu la Figura 3.3 i la Taula 3.1). La dispersió 
geogràfica és interessant, encara que hi ha un biaix important cap als 
professors de països de parla anglesa. Això pot ser degut al fet que el 
qüestionari només estava disponible en anglès. A causa del baix nombre de 
respostes, cal interpretar els resultats amb molta cautela. La majoria dels 
enquestats treballaven en institucions de fins a 10.000 estudiants i 
aproximadament una tercera part ho feien en institucions amb 11.000-
50.000 estudiants. Més de la meitat dels enquestats treballaven en l'àrea 
d'educació i dos de cada tres representaven institucions finançades 
públicament. Un petit grup (12 persones) treballaven en universitats 
privades amb ànim de lucre. 
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Figura 3.3. Països amb dues o més respostes al qüestionari de l'OCDE 
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Font: OCDE 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Armènia*

Geòrgia

Grècia

Països Baixos

Suïssa

Taipei xinès* 

Austràlia

Àustria

Brasil*

Mèxic

Sud-àfrica* 
Espanya

França

Bèlgica

Alemanya

Portugal

Japó

Suècia 
Índia*

Xina* 
Regne Unit 

Canadà

Estats Units 

Nombre de respostes



52 – 3. QUI HI PARTICIPA? MAPA DEL MOVIMENT DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  

Taula 3.1. Països amb una resposta al qüestionari de l'OCDE 

Argentina* Finlàndia Maurici* Sudan* 

Bielorússia* Ghana* Nova Zelanda Togo* 

Colòmbia* Islàndia Nigèria* Trinidad i 
Tobago* 

República 
Txeca 

Iran* Pakistan* Turquia 

República 
Dominicana* 

Itàlia Filipines* Emirats Àrabs 
Units* 

Egipte* Kirguizistan* Romania*  

Estònia* Malàisia* Eslovàquia  

* Països que no són de l'OCDE 

Font: OCDE 

La majoria dels enquestats va dir que estaven molt implicats en activitats de REO, 
generalment com a usuaris de contingut obert i només a un nivell lleugerament per 
sota d’aquest, com a creadors. Aproximadament la meitat rebien un bon suport de la 
direcció en l'ús de continguts oberts i una mica menys de suport en la producció de 
continguts i en l'ús de programari de codi obert. Aproximadament un de cada quatre 
trobava que rebia un suport adequat de la direcció per a generar programari de codi 
obert. La majoria d'enquestats va dir que participava en alguna mena de cooperació 
pel que fa a la producció i intercanvi de recursos, a escala regional, nacional o 
internacional. En general no hi havia diferència o n'hi havia molt poca en les 
respostes dels enquestats de països de l'OCDE i dels que no eren de l'OCDE. 

Com a part d'un estudi exhaustiu sobre l'ús i els usuaris de recursos digitals a 
Califòrnia es van entrevistar 13 proveïdors de REO (Harley, 2006). Tots els llocs es 
van crear amb finalitats educatives d'ampli espectre, per exemple per oferir 
materials complementaris als estudiants, donar assistència al personal docent o 
proporcionar materials de cursos en general que facilitessin qualsevol tipus 
d'aprenentatge. Tots ells tenen els professors d'estudis posteriors a la secundària 
com a principal públic de destinació, juntament amb estudiants i el públic en 
general. Encara que la majoria d'entrevistats afirmava que els seus recursos estan 
destinats a un públic ampli, fins i tot els llocs amb una intenció d’assolir un gran 
abast reconeixien que els seus materials són especialment útils perquè el professorat 
prepari nous cursos. Malgrat que és difícil obtenir dades fiables d'ús, hi ha indicis 
que suggereixen que el públic real varia significativament del públic de destinació 
només en alguns casos. 
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També s'obtenen conclusions sobre els usuaris de REO a partir de projectes 
individuals. Segons Carson (2006a), es van fer 8,5 milions de visites al contingut de 
l'OCW del MIT durant el 2005, un augment anual del 56%. El tràfic sembla ser 
cada vegada més global: el 57% van ser visites de fora dels EUA, amb un 21% de 
visitants d'Europa occidental, un 15% d'Àsia oriental i un 6% d'Àsia meridional. El 
15% restant del tràfic es va originar a Europa de l'est, el Pròxim Orient, Àfrica, el 
Pacífic, Àsia central i el Carib. Carson (2005) afirma que els autodidactes, 
generalment amb una llicenciatura o un títol de postgrau, constitueixen el gruix del 
tràfic (47%), seguits dels estudiants (32%) i els educadors (16%). El percentatge 
d'educadors que fa servir el lloc és superior als països en desenvolupament d'Àsia 
oriental, Llatinoamèrica, Europa de l'est, el Pròxim Orient i Àfrica del nord. Els 
percentatges d'autodidactes més alts continuen trobant-se a Amèrica del nord, Àsia 
oriental i Europa occidental. 

Figura 3.4. Tràfic total als materials de l'OCW del MIT  
(octubre de 2003 a desembre de 2006) 

 
Font: MIT. 

 

 

Al seu lloc web, la iniciativa OCW de la Tufts informa que el 59% dels seus 
visitants de juny de 2005 a gener de 2007 van ser d'Amèrica del nord i el 14% 
respectivament d'Europa del nord, Europa occidental, Àsia i illes del Pacífic. La 
meitat dels usuaris que van respondre a la seva enquesta es van identificar com a 
autodidactes, mentre que el 43% eren professors o estudiants, un 25% tenia un 
doctorat o una titulació equivalent, més  del 30% un títol de postgrau o equivalent, i 
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un 26% una llicenciatura o equivalent (Phelps, 2006b). En conjunt, més de la meitat 
dels usuaris tenien un títol de postgrau o superior (Tufts, 2006). 

La Bloomberg School of Public Health de la Johns Hopkins University va encetar 
una iniciativa OCW el 2005 i afirma que el nombre de visitants va créixer un 111% 
durant el primer any. Entre els visitants el 19% s'identifiquen com a professionals 
de la salut, 23% com a autodidactes i 7% com a educadors. Un total del 13% 
afirmen que són estudiants, 3% dels quals estudiants de la Johns Hopkins. En total 
el 64% de les visites eren dels Estats Units (Phelps, 2006a). 

El gener de 2007 les dades del programa Connexions indicaven que rep visites de 
més d'un milió d'usuaris de 194 països (http://cnx.org). El gener de 2006, el nombre 
de visitants únics era superior a 500.000, en contrast amb més de 264.000 el gener 
de 2005 (http://cnx.org/news/2006-02-07). 

Un augment dels recursos en diferents idiomes sembla que genera un creixement 
del nombre de visitants d’un lloc i també influeix en llur procedència. Els llocs 
afiliats amb traduccions de l'OCW del MIT representen l'augment més espectacular 
de tràfic durant l'últim any, amb 3,4 milions de visites registrades als quatre llocs 
amb traduccions durant el 2005. Les dades del programa OCW del ParisTech, que 
ofereix recursos bàsicament en francès, indiquen que hi ha 30-35.000 visitants únics 
al mes (Hylén, 2006). D'aquests, dos terços són d'Europa (especialment França), 
aproximadament un 10% d'Àfrica i un 5-6% d'Amèrica del Nord. L'estudi de casos 
pràctics del Consorci OCW Japonès dóna una mitjana, que va en augment, de 
8.000-12.000 visitants al mes a cadascuna de les universitats membres (Kobayashi i 
Kawafuchi, 2006). 

Uns dos terços dels usuaris que van respondre al qüestionari de l'OCDE van dir que, 
en major o menor mesura, participaven en la producció de continguts oberts. Quan 
se'ls va demanar que valoressin nou possibles entrebancs a l’hora d’aconseguir que 
d’altres col·legues s'hi impliquessin, els més importants van ser la manca de temps, 
seguida per la manca d'un sistema de compensació que estimulés el personal a 
dedicar temps i energia a generar continguts oberts, i una manca d'habilitats (vegeu 
la Figura 3.5). Un factor important també fou la percepció d'una manca d'interès per 
la innovació pedagògica entre els col·legues. Cal observar que la innovació 
pedagògica no destaca entre els motius que fan que els individus o les institucions 
participin en projectes de REO (vegeu el capítol 4). Els entrevistats van afirmar que 
els obstacles menys significatius eren la manca d'accés als ordinadors o altres tipus 
de maquinari i la manca de programari. 

Quan se'ls va preguntar quina llicència feien servir per als recursos que generaven, 
més de la meitat dels enquestats va respondre que no en feia servir cap. Una quarta 
part feia servir algun tipus de llicència Creative Commons, i la resta altres llicències 
obertes. Encara que l'ús de llicències de Creative Commons va en augment, aquesta 
dada indica la necessitat de més activitats de conscienciació sobre el copyright i les 
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llicències obertes, conclusió avalada per diferents observacions realitzades durant 
les visites fetes als centres com a part de l'estudi de l'OCDE. 

Figura 3.5. Obstacles perquè els col·legues facin ús dels recursos educatius oberts 

 

Font: OCDE 

A més, els resultats de l'enquesta suggereixen que els professors consideren els 
REO com un complement de gran qualitat per a altres recursos d'aprenentatge. 
Altres objectius quan es fan servir aquests recursos són que els materials propis 
estiguin oberts i disponibles encara que incloguin continguts de tercers, de manera 
que els materials siguin més flexibles i se'n promogui l'obertura (vegeu la Figura 
3.6).  

Dos terços dels enquestats va dir que feien servir contingut obert en alguna mesura 
o en limitada mesura en llurs activitats docents. Alhora, sembla que les unitats 
petites de material educatiu es fan servir més que les grans. Gairebé vuit de cada 
deu van dir que feien servir objectes d'aprenentatge o parts de cursos més que 
cursos complets en les seves activitats. Més de la meitat dels enquestats va dir que 
feia servir continguts que ells mateixos havien creat. Quatre de cada deu feien servir 
continguts creats per la pròpia institució, tres de cada deu feien servir recursos 
creats en col·laboració amb altres institucions i aproximadament una quarta part feia 
servir continguts creats per editors.  
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Figura 3.6. Objectius quan es fan servir recursos educatius oberts en la pròpia docència 

 

Font: OCDE 

Es va demanar als enquestats que consideressin per què no participaven més 
col·legues en la producció de continguts oberts. A la Figura 3.7 es mostra que els 
obstacles més importants són la "manca de temps", seguida per la "manca d'un 
sistema de compensació que estimulés el personal a dedicar temps i energia a 
generar continguts oberts" i la "manca d'habilitats". Els mateixos factors van ser 
classificats com a més importants entre els professors tant en països de l'OCDE com 
en països de fora de l'OCDE, encara que la manca d'habilitats es percebia com a 
més significativa en els segons i la manca de temps en els primers. La manca de 
models de recuperació de costos en iniciatives de continguts oberts també es percep 
com un factor negatiu important. Els enquestats tant de països de l'OCDE com de 
països de fora de l'OCDE afirmen que els entrebancs menys significatius són la 
manca d'accés als ordinadors i altres tipus de maquinari i la manca de programari, 
encara que una major proporció en països de fora de l'OCDE considera un problema 
la manca de maquinari, programari i accés als ordinadors. 
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Figura 3.7. Obstacles a l’hora de crear recursos educatius oberts 

 

 
 

 

Font: OCDE 

 

El centre MELCOE (Macquarie E-Learning Centre of Excellence) d'Austràlia 
representa un tipus diferent de generador de REO. Està especialitzat a desenvolupar 
eines de programari per a cursos oberts i estàndards oberts per a l'aprenentatge 
virtual. Entre d'altes coses, ha creat el sistema LAMS (Learning Activity 
Management System) que actualment té un nombre creixent d'usuaris (vegeu el 
Quadre 3.3).  
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Conclusions 

Resumint, hi ha una gran necessitat de més informació sobre qui són els usuaris 
dels REO i quin és el tipus d'ús més comú. Amb les disperses dades de què 
disposem, només podem donar una imatge general dels usuaris i generadors de 
REO. La majoria dels creadors de recursos i projectes de REO sembla que es troben 
a països de parla anglesa del món desenvolupat. Les institucions que de moment hi 
estan implicades semblen gaudir d'un gran prestigi internacional o als països 
respectius. No són pas institucions desconegudes o amb poc reconeixement. Però 
també hi participen institucions grans i petites, així com centres basats en campus i 
d'ensenyament a distància. Sembla que aproximadament la meitat de les institucions 
participa en alguna mena de cooperació establerta per a compartir recursos amb 
altres centres.  

Quadre 3.3. 

Centre MELCOE (Macquarie E-Learning Centre of Excellence) d'Austràlia 

El MELCOE és un centre d'investigació creat específicament per realitzar recerca i 
desenvolupament (R+D) en aprenentatge virtual, incloent-hi el desenvolupament de programari i 
estàndards lliures per facilitar l'aprenentatge virtual i oferir infraestructures de TI al sector 
educatiu. El MELCOE està formalment establert a nivell universitari i, fins al moment actual, rep 
la major part del finançament de subvencions del govern federal australià. Encara que en la 
recerca en el marc del MELCOE hi participen altres universitats i socis comercials interessats, la 
R+D es du a terme o es dirigeix essencialment a la Macquarie University. Les dues àrees 
principals de producció de programari de codi obert en el marc del MELCOE són els projectes 
LAMS (Learning Activity Management System) i MAMS (Meta Access Management System). 

El LAMS ofereix un sistema per ajudar els educadors a crear i utilitzar seqüències d'activitats 
d'aprenentatge. Aquestes seqüències es poden considerar fluxos de treball per a tasques 
educatives. També proporciona una estructura perquè els estudiants avancin a través de les 
seqüències educatives i col·laborin en l'aprenentatge i els debats en línia. Es poden dissenyar 
seqüències d'activitats per a complementar les guies d'aprenentatge, per a contextos educatius 
independents o perquè els estudiants externs participin en exercicis de classe. El LAMS està 
pensat perquè els educadors puguin crear i posar en pràctica fàcilment una àmplia gama 
d'activitats educatives flexibles. Es tracta de programari de codi obert que proporciona eines 
visuals intuïtives per a crear seqüències d'activitats, la infraestructura perquè els estudiants 
avancin a través d'aquestes seqüències i una interfície de gestió per a dirigir i avaluar la 
participació dels estudiants. La publicació del LAMS com a programari lliure es va decidir al 
nivell universitari: les altes instàncies van prendre la decisió de publicar el LAMS com a 
programari lliure per al bé públic. Es pretén que el LAMS transformi el procés i el 
desenvolupament de l'aprenentatge virtual, i el fet de publicar-lo com a programari lliure pretén 
millorar-ne l'acceptació entre el sector educatiu.  

El LAMS es distribueix amb la Llicència Pública General (GPL) del GNU. Es poden negociar 
llicències no GPL per a institucions que vulguin crear recursos a partir del LAMS sense obligació 
de redistribuir-ne modificacions (per exemple, un sistema de gestió de l'aprenentatge de codi 
tancat que inclogui i distribueixi el LAMS), però fins al dia d'avui no s'ha produït cap "llicència 
dual" del LAMS. Tots els usuaris actuals del LAMS adquireixen el programari amb la llicència 
GPL. Es va escollir la GPL perquè era la llicència més habitual. Aquest factor es considera 
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important a l'hora de fomentar el suport i el desenvolupament comunitari. Es va escollir 
específicament la GPL amb copyleft en lloc d'altres llicències aprovades per l'OSI per les 
oportunitats que oferia per a una possible comercialització amb llicència dual. 

El projecte MAMS té com a objectiu oferir un component de programari intermediari per tal de 
millorar l'eficàcia i l'eficiència de la infraestructura de recerca en l’ensenyament superior 
d'Austràlia. El MAMS va ser finançat pel govern federal australià en el marc de la Iniciativa 
d'Infraestructura Sistèmica anomenada "Backing Australia’s Ability". El MAMS aborda la 
necessitat de programari intermediari per a millorar l'accés a la informació i els serveis, com ara 
informació i revistes acadèmiques, grans conjunts de dades o centres computacionals distribuïts. 
El projecte MAMS està dissenyat per proporcionar una infraestructura per a l'autenticació i 
autorització entre institucions, combinada amb serveis tècnics addicionals per a gestionar drets 
digitals bàsics, cercar i obtenir informació i gestionar metadades. 

El MAMS ofereix una infraestructura bàsica dissenyada per millorar l'ús compartit d'informació 
entre centres de recerca d'ensenyament superior. El programari MAMS es publica amb la llicència 
d'Apache. Es fa servir la llicència d'Apache perquè el programari MAMS parteix del programari 
amb llicència d'Apache anomenat “Shibboleth” (no del servidor web Apache). El programari 
MAMS el comparteixen directament unes 50 institucions associades. 

Font: Suzor (2006a). 

En el cas de la majoria, els educadors de centres d'ensenyament postsecundari són 
el seu principal grup de destí, encara que sovint també s'adrecen als estudiants i al 
públic en general. Els usuaris de REO procedeixen d'arreu del món. Molts semblen 
ser autodidactes amb estudis avançats, encara que els educadors probablement 
també en són usuaris destacats. 

A la majoria de llocs o de dipòsits de recursos s'ha escollit no implantar cap 
procediment d'inici de sessió per entrar-hi. Les dades estadístiques o altres dades 
dels llocs web són diverses i difícils, o de vegades impossibles, de comparar a causa 
de les diferents metodologies d'avaluació i de la diversitat entre els proveïdors de 
recursos i entre els tipus de recursos. La manca d'informació que en resulta es 
podria suplir, en certa mesura, amb una recollida i anàlisi més coordinada de les 
dades web i les enquestes d'usuari, encara que aquestes activitats són cares i 
laborioses, especialment per a les iniciatives petites i voluntàries. Per tal de crear 
una més bona base de coneixements sobre el moviment  REO, les entitats 
subvencionadores haurien d'estar obertes a les peticions de finançament per a 
activitats d'avaluació. El Consorci OCW ha endegat una iniciativa encoratjadora per 
a desenvolupar un marc comú d'avaluació per a tots els membres del consorci. És 
evident que aquesta iniciativa partirà de les circumstàncies específiques dels 
projectes de programari educatiu obert (per exemple, si només ofereixen cursos, si 
sempre s'emmarquen en la institució, etc.), que possiblement no es podrien aplicar 
completament a altres projectes de REO, però de ben segur que assentarà unes 
bones bases perquè d’altres se'n puguin beneficiar. 
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Capítol 4  
 

Per què comparteix la gent?  
Incentius, avantatges i obstacles 

 

 

En aquest capítol s'examinen alguns potenciadors i inhibidors subjacents pel que fa 
a la producció i l’ús de recursos educatius oberts. També s'estudien els motius que 
fan que els governs, les institucions i els professors i investigadors individuals 
utilitzin i generin recursos educatius oberts. 
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La primera pregunta, i la més important, que ha de respondre qualsevol persona que 
defensi l'ús compartit, obert i gratuït de programari o continguts és: Per què? Per 
què s'haurien de regalar les coses? Quin profit se'n pot treure, de fer-ho? 
Naturalment els defensors del programari de codi obert, l'accés obert i els 
moviments REO tenen arguments a favor de la seva causa específica. Però a tots 
tres grups també se’ls poden aplicar arguments de caràcter general. Aquests 
arguments es poden dividir en arguments positius, que esmenten els avantatges que 
s'assoliran si es comparteix d'una manera oberta el programari, els articles científics 
i els materials educatius, i arguments negatius, que esmenten les amenaces o els 
efectes negatius que podrien aparèixer si els programadors, els científics i els 
educadors no comparteixen la seva feina obertament. 

En la banda negativa de vegades s'argumenta que si les universitats no donen suport 
a l'ús compartit i obert dels resultats de les investigacions i dels materials educatius, 
els valors acadèmics tradicionals quedaran cada cop més marginats per les forces 
del mercat. El risc d'un monopoli en el programari, si tothom fa servir els 
programes de Microsoft, o d'un monopoli combinat de maquinari i programari, si 
massa gent fa servir el reproductor de música iPod d'Apple i escolta iTunes, sovint 
s'esgrimeix per defensar el moviment de programari de codi obert. El mateix passa 
amb el risc de monopoli en la propietat i el control de les publicacions científiques, 
segons els opositors al model comercial de publicacions científiques a gran escala. 
De vegades es diu que la possibilitat que els investigadors mantinguin un lloc a la 
taula de decisions sobre la distribució dels resultats de la recerca en el futur 
constitueix un risc. L'augment de costos i la vulnerabilitat, una major desigualtat 
social i un desenvolupament tècnic i científic més lent són altres preocupacions. 

En la banda positiva, es posen sobre la taula un seguit de possibles efectes positius 
derivats d'un ús compartit, com ara que: l'ús compartit i gratuït comporta una 
propagació més àmplia i més ràpida, amb el resultat que més gent participa en la 
solució dels problemes, fet que al seu torn implica una ràpida millora de la qualitat i 
un desenvolupament tècnic i científic més ràpid, o que el desenvolupament 
descentralitzat millora la qualitat, l'estabilitat i la seguretat, o que l'ús compartit i 
gratuït de programari, resultats científics i recursos educatius reforça el 
desenvolupament social i redueix la desigualtat social. Des d'un punt de vista més 
individual, es diu que l'ús compartit i obert augmenta la publicitat, la reputació i el 
plaer de compartir amb col·legues. 

Potenciadors i obstacles 

Abans de considerar les motivacions per a participar en el moviment dels REO cal 
tenir en compte diferents potenciadors i obstacles que defineixen les condicions 
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bàsiques i que són, per exemple, de caire tècnic, econòmic, social, polític o legal 
(OLCOS, 2007; OCDE, 2006b). Els potenciadors tècnics són: 

Més disponibilitat d'amplada de banda. 

Més capacitat dels discs durs i més velocitat de processament juntament amb costos 
menors. 

Increment de les tecnologies per a crear, distribuir i compartir continguts. 

Posada a disposició del públic d'eines de programari més senzilles per a crear, editar 
i tornar a combinar continguts. 

Menor cost i major qualitat dels dispositius de tecnologia de consum per a àudio, 
fotografies i vídeo. 

Els potenciadors econòmics es tractaran més endavant, però inclouen incentius 
econòmics per a compartir continguts de franc i l'aparició de nous models de 
recuperació de costos, a l'entorn dels continguts gratuïts, per a institucions i 
persones individuals. Per a les institucions educatives, els potenciadors econòmics 
també poden incloure les oportunitats de reduir costos gràcies a la cooperació i l'ús 
compartit. Altres potenciadors econòmics són: 

Menor cost de les connexions a Internet de banda ampla. 

Menor cost i més disponibilitat de les eines per a crear, editar i allotjar continguts i 
menys obstacles d'accés. 

Els incentius socials també s'estudiaran més detalladament més endavant, 
especialment els motius altruistes, els guanys no econòmics per a les persones i les 
oportunitats perquè les institucions arribin a nous grups socials. Altres potenciadors 
socials són l'augment de l'ús de l'amplada de banda, el desig d'interactivitat i la 
voluntat de compartir, aportar i crear comunitats en línia, fet que està canviant els 
hàbits de consum de mitjans dels usuaris d'Internet, especialment entre els grups de 
menor edat, és a dir, de 12-17 anys (OCDE, 2006b). Els potenciadors legals 
inclouen el creixement de nous mitjans legals per a crear i distribuir eines i 
continguts oberts mitjançant models de llicència com ara Creative Commons i la 
llicència GNU de documentació lliure. Els potenciadors polítics inclourien la 
necessitat de compensar una inversió inicial dels diners dels contribuents fomentant 
l'ús compartit i gratuït i la reutilització entre els centres docents finançats 
públicament, i la voluntat de posar els coneixements a disposició de persones i 
institucions que altrament no hi tindrien accés.  

Els obstacles a l'ús o la producció de REO també es poden caracteritzar com a 
tècnics, econòmics, socials, polítics i legals. Una barrera tècnica seria la manca de 
disponibilitat de banda ampla. La manca de recursos per a invertir en el maquinari i 
el programari necessari per a desenvolupar i compartir REO seria un obstacle 
econòmic. Altres obstacles econòmics són les dificultats per a cobrir els costos de 
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desenvolupament de recursos educatius i mantenir un projecte de REO a llarg 
termini. Els obstacles tècnics i econòmics sovint s'esmenten com a importants als 
països en desenvolupament. Els entrebancs socials inclouen l'absència d'habilitats 
per a fer servir les innovacions tècniques esmentades com a potenciadors i els 
obstacles culturals contra el fet de compartir o utilitzar recursos desenvolupats per 
altres professors o institucions, fenomen observat en diferents estudis de casos 
pràctics de l'OCDE. Sembla que hi ha una paradoxa en la comunitat acadèmica, que 
d’una banda subratlla clarament la importància de compartir obertament els 
resultats de la recerca i construir a partir de les dades científiques existents, però de 
l’altra alhora sovint adopta una actitud poc receptiva quan es tracta de compartir o 
utilitzar recursos educatius creats per algú altre. 

Als dos estudis de casos pràctics canadencs es comenta el risc d'un mal ús per part 
d'altres institucions i d’una competència deslleial. El rector de l'Athabasca 
University de Canadà va afirmar clarament que: 

"... no tindria cap inconvenient a posar més continguts oberts a disposició del públic 
si pogués estar segur que només les universitats públiques hi tindrien accés. 
Confiaria que les universitats públiques farien un ús ètic dels continguts i que en 
citarien la font correctament. El fet de no poder impedir que les organitzacions 
cobejoses, immorals i lucratives s'aprofitessin dels continguts li treu les ganes de 
continuar obrint els continguts d'Athabasca en aquest moment". (Stewart, 2006) 

Altres institucions visitades van expressar preocupacions semblants (Pedró, 2006a). 
Pel que fa a obstacles socials, la manca d'un sistema de compensació perquè els 
professors i els investigadors dediquessin temps i energia a desenvolupar REO pot 
ser el més important. La manca de conscienciació sobre els avantatges dels REO o 
d'habilitats per a utilitzar o generar aquests continguts o eines són probablement 
altres obstacles importants, així com la manca de temps (vegeu el capítol 3). Un 
altre obstacle a la reutilització pot ser que els recursos educatius estan delimitats per 
llur context i s'han de localitzar/traduir, fet que pot estar prohibit (si s'aplica una 
llicència amb una clàusula "sense obra derivada") o ser difícil, laboriós o car. Els 
obstacles legals inclouen la prohibició de fer servir materials amb copyright sense el 
consentiment del creador. El temps necessari i el cost d'obtenir permís per a fer 
servir o retirar materials amb copyright propietat d'un tercer abans de posar-los a 
disposició com a REO sovint es mencionà com un obstacle significatiu en els 
estudis de casos pràctics de l'OCDE. Molts d'aquests obstacles es podrien agrupar 
sota la rúbrica "deficiència d'una política clara a les institucions sobre els REO i les 
qüestions de copyright". Als capítols següents s'abordaran algunes d'aquestes 
barreres amb més profunditat. 
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Arguments per a la implicació dels governs en el recursos educatius 
oberts 

Els 25 països de la Unió Europea, com la majoria de països, s'enfronten al repte de 
fer una transició exitosa a una economia i una societat basades en el coneixement. 
Per a fer-ho, la Unió Europea ha impulsat l'anomenada estratègia de Lisboa. Una 
part important de l'estratègia consisteix a donar un important impuls a les inversions 
en capital humà mitjançant una millor educació i habilitats. Entre altres coses, 
aquesta iniciativa persegueix un augment important de la participació en 
l'ensenyament superior, especialment en el context de l’aprenentatge durant tota la 
vida. José Manuel Barroso, el President de la Comissió Europea, ha afirmat que 
"l’aprenentatge durant tota la vida és una condició sine qua non per assolir els 
objectius de Lisboa" (Comissió Europea, 2005). Prenent l'estratègia de Lisboa com 
a punt de partida, Kirschner et al. (2006) descriuen de quina manera tres projectes 
de REO interrelacionats (l'OpenLearn de l'Open University del Regne Unit, 
l'OpenER de la Universitat Oberta dels Països Baixos i el projecte MORIL) aborden 
aquest repte. Com que les universitats que hi participen són centres docents oberts i 
a distància, tenen una llarga tradició de crear recursos educatius dissenyats per a 
estudiants independents que sovint tenen complicada la gestió del temps que hi 
poden dedicar i una gran varietat de necessitats i d'experiència. Una part important 
d'aquestes iniciatives serà crear i desplegar eines, suport i un entorn per aprendre, 
reconeixent que l'aprenentatge no es produeix en un buit social. El projecte MORIL, 
iniciat per l'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU), 
consta d'una oferta tant per a estudiants matriculats com no matriculats. Els 
projectes OpenLearn i OpenER no tenen oferta per a estudiants matriculats, però sí 
l'objectiu de fer que els estudiants coneguin l'ensenyament superior i ajudar-los a 
obtenir experiència que millori la seva autoestima i motivació per travessar el 
llindar cap a l'ensenyament superior formal. Com que els estudiants poden estudiar 
al seu ritme i quan els sigui més convenient, mantenint la seva ocupació habitual, 
aquesta opció sembla rendible tant per a les persones com per als governs. Si 
tinguessin èxit, aquests projectes representarien maneres interessants i rendibles 
d'ampliar la participació en l'ensenyament superior. Resumint: aquests exemples 
mostren com els projectes de REO poden servir perquè els governs ampliïn la 
participació en l'ensenyament superior, redueixin distàncies entre l'ensenyament no 
formal, informal i formal, i potenciïn l’aprenentatge durant tota la vida. 

De moment sembla que hi ha poques iniciatives de REO que comptin amb el suport 
directe del govern. El Regne Unit és probablement l'exemple més ambiciós, ja que 
finança el Joint Information Systems Committee (JISC) no només per a 
desenvolupar recursos educatius, sinó també per a crear bases de dipòsits de 
recursos i infraestructura per a continguts digitals. 

Un altre exemple n’és la iniciativa OpenER dels Països Baixos, que rep dues 
terceres parts del seu finançament del Ministeri d'Educació, Cultura i Ciència dels 
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Països Baixos. Un altre exemple seria la Comissió Índia del Coneixement, que ha 
identificat la necessitat d'expandir ràpidament el sistema d'ensenyament superior de 
l'Índia (Kumar, 2006). Per tal de satisfer els reptes del segle XXI, l'Índia ha 
d'ampliar l'accés a un ensenyament de qualitat. Una part important de la seva 
estratègia consisteix a fer servir els REO i les xarxes de gran amplada de banda per 
a satisfer les necessitats de coneixements de diverses comunitats, per a millorar la 
interacció entre estudiants i professors i per a introduir experiències educatives 
innovadores i interactives. La Comissió també defensa que l'Índia entri a formar 
part del Consorci OCW i aprofiti el conjunt de REO disponibles. Stacey (2006) 
descriu una iniciativa de REO endegada per la província de la Colúmbia Britànica 
del Canadà com a part del seu BCcampus, que és una col·laboració 
interinstitucional de 26 centres docents públics de postsecundària. La iniciativa rep 
suport directe del govern, tant polític com financer. Extremadura ofereix un tercer 
exemple d'una iniciativa amb el suport del govern (vegeu el Quadre 4.1). 
 

Quadre 4.1. 

El cas d'Extremadura 

La comunitat d'Extremadura és la regió més pobra d'Espanya i té una baixa densitat de població, 
però gaudeix d'una política pública molt coherent pel que fa a l'ús i el desenvolupament del 
programari de codi obert, la cultura oberta i el coneixement obert. Com que una gran part de la 
inversió en infraestructura tècnica, equipament i formació va ser possible gràcies al finançament 
de la Comissió Europea, el partit del govern considera que una manera de tornar el deute a la 
comunitat internacional és oferir accés obert a tots els avantatges, pel que fa a desenvolupament 
de programari i, al capdavall, a recursos de coneixements oberts. S'ha posat en marxa un pla en 
cinc etapes consecutives, que són la inversió pública en infraestructura i serveis de TI, grans 
facilitats de formació en TI per a tothom, èmfasi en l'establiment de xarxes amb empreses i 
institucions socials, una opció a favor del programari de codi obert i accés gratuït al coneixement 
obert.  

L'opció a favor de programari de codi obert va néixer d'una anàlisi de costos econòmics i de 
l'oportunitat d'estalviar uns 30 milions d'euros. El programari de codi obert primer es va fer servir 
a l'extensa base informàtica del sistema educatiu, després al servei de salut i finalment a totes les 
àrees de l'administració pública. Amb aquesta finalitat el govern va crear la seva pròpia 
distribució Linux, anomenada Linex, que es pot descarregar gratuïtament d'Internet. Les versions 
successives han adaptat la distribució a les necessitats concretes dels usuaris de l’educació, la 
sanitat, el sector públic i fins i tot de petites i mitjanes empreses. Aquesta opció ha rebut el  
reconeixement internacional com a l'esforç públic més important en el camp del programari de 
codi obert i avui dia encara no ha estat igualat. El parlament autonòmic va emetre un mandat 
polític l'estiu passat per obligar el govern a substituir totes les aplicacions informàtiques 
utilitzades als organismes públics per llurs equivalents en programari de codi obert, tal com 
s'havia fet als sectors educatiu i sanitari. 

L'èxit del Linex i l'esforç continuat i sostingut del govern per a propagar el programari de codi 
obert desenvolupat no tan sols a Extremadura sinó també a Llatinoamèrica va donar lloc a la 
consideració que el coneixement obert és la propera frontera, i que només el salt d'un ús 
generalitzat del programari de codi obert a la creació d'una cultura del coneixement obert podria 
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convertir en una realitat la societat del coneixement a la regió. El mandat polític esmentat del 
parlament autonòmic també atorgava poders al govern per a permetre el lliure accés a tot el 
contingut relacionat amb el coneixement allotjat als servidors públics. Actualment el govern 
busca mesures innovadores per a fomentar aquesta cultura creant incentius, especialment 
econòmics, per a produir recursos educatius oberts i posar-los a disposició de tota la població. 
Fins al moment actual aquest ha estat el cas en l'ensenyament obligatori i per a adults, on s'ha 
licitat dues vegades el desenvolupament de recursos educatius oberts per un valor d'un milió 
d'euros, i també en la formació de funcionaris. Encara està pendent la incorporació de la 
universitat, potencialment el major proveïdor de recursos educatius oberts de més nivell. 

Font: Pedró (2006b). 

Motius per a la implicació institucional 
Des del punt de vista institucional sembla que hi ha diferents motius per a implicar-
se en els REO. Vest (2004), l'exrector del MIT, ha donat cinc motius perquè el MIT 
"ofereixi gratuïtament tots els materials dels seus cursos a través d'Internet": 
millorar l'educació i ampliar-ne l'accés, més oportunitats perquè el professorat del 
MIT vegi i reutilitzi els treballs dels col·legues, crear un bon registre dels materials, 
més contacte amb els alumnes i una manera d'ajudar els propis estudiants a estar 
més preparats. 

Com que el MIT és una institució basada en campus, s'ha argumentat que la 
iniciativa OCW no és cap amenaça per a la seva activitat principal. Seria molt més 
arriscat que una institució d'ensenyament a distància fes una cosa semblant. Això fa 
que encara sigui més interessant veure els motius pels quals l'Open University del 
Regne Unit ha impulsat la iniciativa OpenLearn. McAndrew (2006) esmenta vuit 
motius, que inclouen la idea que la filosofia del contingut obert encaixa amb la 
missió de l'Open University i que com que el moviment de REO s'està 
desenvolupant, com més aviat s'hi incorpori l'Open University, millor. També 
esmenta els riscos de no fer res quan s'han d'abordar les qüestions sobre tecnologia i 
globalització i el fet que aquest fenomen podria ser una via per a arribar més enllà 
de l'actual cos d'estudiants. A més, es considera que és una oportunitat d'aprendre a 
rebre del món com a recurs i com a banc de proves de tecnologia nova i de noves 
maneres de treballar. També es considera una demostració de la qualitat dels 
materials de l'Open University a noves regions i una manera de col·laborar amb 
patrocinadors externs que comparteixin objectius i ideals similars. 

El risc que les institucions no facin res en un entorn que evoluciona ràpidament 
també es va fer palès als estudis de casos pràctics i a les reunions d'experts de 
l'OCDE. En concret, les universitats d'educació a distància s'enfronten al fet que 
una part important dels seus ingressos actualment provenen de la venda de materials 
educatius creats i comercialitzats com a part de la seva metodologia d'ensenyament. 
En alguns casos aquests materials no estan disponibles en format digital, sinó que 
s'envien per correu als estudiants, que han de pagar-los, model que cada cop té 
menys sortida comercial. Segons un vicerector adjunt de la Universitat Oberta de 
Catalunya, que va participar en una de les reunions d'experts de l'OCDE, i el rector 
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de la Universitat Nacional d'Educació a Distància espanyola, un canvi cap a un 
model més actual de producció i distribució hauria d'anar acompanyat d'una 
reestructuració del model de recuperació de costos on els REO molt probablement 
tindrien un paper destacat (Pedró, 2006c). 

En els estudis de casos pràctics de l'OCDE realitzats en institucions amb projectes 
de REO es van presentar diferents arguments per a utilitzar i generar REO, com ara: 
el desig de fomentar una perspectiva internacional dins la universitat, compartir 
recursos amb els països en desenvolupament, ser part de l'aportació de la institució 
a la societat, fer un servei a les comunitats locals, nacionals i internacionals, i 
millorar la visibilitat de la institució com a part d'un procés per a captar millors 
estudiants i educadors. 

Sembla que hi ha sis arguments principals perquè les institucions participin en 
projectes de REO.  

Un és l'argument altruista que compartir coneixements és una bona cosa, fet que a 
més s'ajusta a la tradició acadèmica, com apunta el moviment a favor de l'accés 
obert. L'obertura és l'alè de la vida per a l'educació i la recerca. Per tant, els recursos 
creats per educadors i investigadors haurien d'estar oberts perquè qualsevol persona 
els pogués utilitzar i reutilitzar. Finalment, aquest argument compta amb el suport 
de la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides, que proclama que: "Tothom 
té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta..." (Article 26). 

Un segon argument també és molt proper als postulats del moviment a favor de 
l'accés obert, concretament que els centres docents han de rendibilitzar els diners 
dels contribuents permetent l'ús compartit i la reutilització de franc dels recursos 
creats per les institucions públiques. El fet de tancar els recursos educatius amb 
contrasenyes implica que en altres institucions públiques de vegades es duplica la 
feina i es "reinventa la roda" en lloc d'aprofitar la feina dels predecessors. Com a 
inconvenient d'aquest argument es podria considerar que no distingeix entre els 
contribuents de diferents països: els recursos educatius creats en un país es podrien 
fer servir en un altre país, de manera que els contribuents del segon país 
s’estalviarien despeses. Però, com puntualitza Ng (2006), l’aprofitament lliure 
d'aquesta mena no és gaire problemàtic perquè l'ús d'un recurs educatiu en un país 
estranger no impedeix l'ús del mateix recurs per part dels professors nacionals. Al 
contrari, afirma l'autor, ja que "el fet de permetre la lliure circulació pot ser 
necessari per al creixement d'una bona comunitat, ja que facilita la captació de 
membres pel sistema del boca-orella. A més, amb el temps és possible que els 
usuaris que fan ús de recursos aliens arribin a valorar més la comunitat i que, a la 
llarga, acabin compartint recursos".  

Un tercer argument prové del moviment de programari de codi obert: "Allò que 
dones, ho reps millorat". El fet de compartir i reutilitzar ajuda a retallar el cost del 
desenvolupament de continguts i a fer per tant  millor ús dels recursos disponibles. 



4. PER QUÈ COMPARTEIX LA GENT?: INCENTIUS, AVANTATGES I OBSTACLES – 69 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  
 

A més, amb el temps la qualitat en general hauria de millorar, en comparació amb 
una situació en què tothom sempre ha de començar de nou. 

Un quart argument perquè les institucions participin en projectes de REO és que és 
bo per a les relacions públiques i pot servir com a reclam per a nous estudiants. 
Les institucions com el MIT han rebut molta atenció positives per la decisió de fer 
que els seus recursos estiguessin lliurement disponibles. Altres institucions poden 
fer el mateix. Carson (2006a) mostra que un 31% dels nous estudiants del MIT 
coneixien el projecte OCW abans de prendre la decisió de sol·licitar l'admissió al 
MIT, i d'aquests un 35% va dir que la base de dades de recursos educatius oberts va 
influir considerablement en llur decisió a l'hora d'escollir el centre. A més, segons 
les dades de l'OCW de la Johns Hopkins, un 32% dels visitants durant el primer any 
de funcionament van indicar la seva condició d'estudiants potencials. Una variació 
del quart argument és el desig d'arribar a nous grups, a gent sense accés o sense 
formació prèvia en ensenyament superior.  

Un cinquè argument és que moltes institucions han de fer front a una competència 
creixent com a conseqüència de l'augment de la globalització de l'ensenyament 
superior i dels recursos educatius lliures disponibles a Internet. En aquest context, 
hi ha la necessitat de cercar nous models de recuperació de costos, noves maneres 
d'obtenir ingressos, com ara oferint continguts de franc, com a publicitat per a la 
institució i com a sistema per a abaixar el llindar als estudiants nous, que es més 
probable que es matriculin (i, per tant, paguin per la docència i les certificacions) 
quan hagin pogut tenir una idea de l'ensenyament que s'ofereix a través dels 
continguts oberts. Les universitats obertes dels Països Baixos i del Regne Unit fan 
servir aquest argument. 

Un sisè argument és que l'ús compartit i obert esperonarà la creació de nous 
recursos d'aprenentatge, estimularà les millores, la innovació i la reutilització 
internes, i ajudarà la institució a fer un bon seguiment dels materials i de l'ús intern 
i extern que se'n fa. Aquests registres els poden fer servir per a estudis de mercat 
aquells que estiguin interessats en el potencial comercial dels recursos individuals. 

Es difícil saber fins a quin punt els incentius anteriors actuen com a forces 
impulsores de les iniciatives de REO. Cal aprofundir les investigacions. També s'ha 
de remarcar que és possible que els motius altruistes i els incentius econòmics 
actuïn simultàniament. 

Motius per a persones individuals 

De moment els incentius que fan que els investigadors, professors i educadors 
individuals comparteixin recursos educatius no s'han estudiat tant i són menys 
coneguts que els motius per a la publicació amb accés obert o per a participar en 
projectes de programari de codi obert. Malgrat tot, els motius perquè les persones 
participin en REO són probablement de complexitat similar. A partir de la 
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bibliografia (Fitzgerald, 2006; CED, 2006; Stacey, 2006) i els estudis de casos 
pràctics de l'OCDE, apareixen quatre principals grups de motius: 

Motius altruistes o d'ajuda a la comunitat. Compartir és una cosa bona que estimula 
la innovació, ofereix satisfacció personal saber que els materials d'un estan 
disponibles i es fan servir arreu del món, i és un plaer desenvolupar coses amb els 
col·legues i compartir-les amb la gent. 

Guanys personals no econòmics. Publicitat, reputació o egocentrisme a la comunitat 
oberta. Els guanys específics derivats de participar en activitats de REO inclouen el 
suport per a digitalitzar els materials educatius i eliminar el copyright dels materials 
de tercers, oportunitats per a reestructurar i sistematitzar les lliçons i rebre 
comentaris, i, finalment, més possibilitats d'una futura publicació. 

Motius comercials. Una estratègia per a millorar la versió comercialitzada del 
contingut. La creació d'una versió oberta dels materials, per exemple, un esborrany 
(galerada) o un capítol, de fet pot ser una estratègia per a millorar el producte 
comercial final. El fet de compartir pot ajudar a fer que un producte arribi al mercat 
més ràpidament i a obtenir una posició d'avantatge, i també pot contribuir a crear 
una comunitat d'usuaris que doni suport a un producte o un procés nou. També pot 
estimular la venda de productes relacionats. El seguiment de la utilització i 
reutilització crea una forma de recerca de mercat i de dades d'ús elevat que poden 
ser molt valuoses per a la comercialització de productes. Els proveïdors d'eines (per 
exemple, plataformes) poden tractar els usuaris com a cocreadors i compartir de 
franc amb ells eines per a crear continguts de valor. 

No compensa tenir els recursos amagats. En casos d'innovacions acumulatives 
petites però útils, els creadors poden arribar a la conclusió que no val la pena 
dedicar temps ni esforços a obtenir el copyright o una patent. Els creadors també 
poden arribar a la conclusió que els mecanismes de la propietat intel·lectual potser 
no protegiran amb eficàcia la innovació, per exemple si molta altra gent té 
informació similar, si es fa difícil mantenir la creació en secret o si el 
desenvolupament es pot replicar fàcilment. A més, es dóna el cas que "el que és 
palla per un pot ser or per un altre" (el rebuig digital d'una persona pot constituir la 
base del coneixement i la creativitat d'una altra persona). 

Les conclusions de l'enquesta de l'OCDE esmentades més amunt a la Figura 3.6 
suggereixen que les consideracions pràctiques eren més importants per als 
professors que la motivació altruista, com ara ajudar els països en 
desenvolupament, arribar a les comunitats desafavorides o abaixar els costos per als 
estudiants. Alhora, però, el factor menys important per als enquestats era la 
compensació econòmica personal. Preguntats sobre els impediments més 
importants dels companys de feina que no feien servir els REO en la seva tasca 
docent, els enquestats van destacar-ne la manca de temps i experiència, juntament 
amb l'absència d'un sistema de compensació. La manca de coneixements tècnics 
entre el personal docent per a produir i utilitzar REO és un punt recorrent als estudis 
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de casos pràctics de l'OCDE. Un altre entrebanc important és la sensació de pèrdua 
de control sobre els materials i un possible mal ús o incomprensió a causa de la 
manca d'un context adequat per al material, fet que es menciona diverses vegades 
als estudis de casos pràctics de l'OCDE. També es menciona la percepció d'una 
manca d'interès per la innovació pedagògica entre els companys de feina. Els 
obstacles descrits corresponen a les lliçons apreses en una avaluació australiana 
d'un centre docent que inclou un catàleg de recursos d'aprenentatge (Koppi, 2003). 
Els autors conclouen que "la qüestió de la compensació per publicar materials 
d'ensenyament i aprenentatge es primordial per a l'èxit d'un catàleg de recursos 
educatius durador on el mateix professorat agafi les regnes del sistema". Establir un 
sistema creïble de compensació acadèmica que inclogui la producció i l'ús de REO 
podria ser, per tant, la qüestió més decisiva per a un desplegament a gran escala dels 
REO en la docència i l'aprenentatge. 

En el qüestionari de l'OCDE es preguntava als enquestats què era important per a 
ells com a creadors de contingut obert i se'ls demanava que classifiquessin nou 
opcions diferents des de molt important fins a gens important. Com s'indica a la 
Figura 4.1, els factors classificats com a més importants eren "ser reconegut com a 
creador d'un recurs quan es fa servir" i "quan s'adapta o es canvia" i "que es faci un 
control de qualitat del recurs". La compensació econòmica per al mateix creador o 
el seu grup de recerca o departament era el factor menys important. Altres tipus de 
compensació, com ara promocions, premis, etc., també semblen poc importants. 
Això podria suggerir que molts dels que participen en la producció de REO són 
persones entusiastes que generalment no busquen un guany econòmic. 

Els estudis de casos pràctics de l'OCDE en institucions amb iniciatives OCW 
(Consorci OCW Japonès, Johns Hopkins, ParisTech, Tufts), juntament amb les 
dades disponibles de l'OCW del MIT, suggereixen  un suport creixent a la 
participació per part del professorat un cop s'han posat en marxa les iniciatives. Si 
això és cert, serien bones notícies per al moviment REO, però les dades encara són 
poques i s'han d'estudiar atentament.  

Les investigacions apunten que no s'hauria d'esperar que més d'una petita proporció 
d'una comunitat participés activament en projectes d'aquesta mena (vegeu el Quadre 
4.2). 
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Figura 4.1. Què consideres important com a creador de contingut obert 

 
Font: OCDE. 

 

 

Conclusions 

L'educació i la ciència tenen una llarga tradició de treballar amb recursos oberts i 
compartits. El moviment de REO tan sols n'és l'últim exemple. Tot i això, quan 
s'esmenten altres motius perquè les institucions encetin projectes de REO, es fa 
evident que allò que en un primer moment sembla una paradoxa –oferir la propietat 
intel·lectual de franc en un món competitiu– de fet pot ser una manera de respondre 
al món canviant de l'ensenyament superior. Les institucions estan experimentant 
amb noves maneres de generar, utilitzar i distribuir contingut educatiu, formes 
innovadores de cobrir costos i sistemes més eficients per atraure estudiants.  

Això també és cert en el cas de professors i investigadors individuals. Encara que a 
moltes persones els mou la voluntat de compartir i cocrear juntament amb els 
companys de feina, simultàniament existeixen altres motius, fins i tot en aquestes 
mateixes persones. Un dels punts forts actuals del moviment de REO és que permet 
que coexisteixin múltiples sistemes de motivació.  
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Quadre 4.2. Full de ruta del projecte OLCOS per a les comunitats 
d'ensenyament obert: 

Quin grau de participació es pot esperar i com es podria millorar? 
Les bases de dades de recursos educatius que vulguin crear una comunitat a l’entorn de llurs 
continguts es preguntaran quin és el nombre de participants actius que poden esperar tenir. Un 
observador suggereix que: "Sembla que la regla general emergent indicaria que, si hi ha un grup 
de 100 persones connectades en línia, una d'elles crearà continguts, 10 'interactuaran' amb els 
continguts (oferint comentaris o millores) i les 89 restants es limitaran a mirar-los" (Arthur, 
2006). Aquest patró el justifica amb les dades disponibles de projectes comunitaris de generació 
de continguts com la Viquipèdia i llistes de distribució de Yahoo! Per exemple, a Yahoo! Grups, 
un 1% de la població d'usuaris podria encetar un grup i un 10% hi podria participar activament 
iniciant un fil de discussió o responent a un fil actiu. La idea inicial de la "regla de l'1%", és a dir, 
d'un 1% del nombre total de visitants d'un "fòrum en línia democratitzat" (com ara un wiki, un 
tauler d'anuncis o una comunitat que convida els visitants a crear continguts), va ser difosa pels 
consultors de màrqueting Ben McConnell i Jackie Huba (2006). 

La proporció de creadors respecte a consumidors també és important pel que fa a les comunitats 
d'aprenentatge que, entre d'altres activitats, creen continguts. Però el que realment és important no 
és la "regla de l'1%", sinó la qüestió de com fer que almenys un 10% dels usuaris afegeixin alguna 
cosa a l'activitat i als continguts inicials. En un taller d'experts del projecte OLCOS, Graham 
Attwell de Pontydysgu ('pont cap a l'aprenentatge') va proposar el que es podria anomenar la 
teoria de "buscar, guaitar, aportar" dels processos educatius: i) primer les persones interessades en 
un tema buscaran alguns enllaços amb el Google; ii) després trobaran llocs amb un contingut més 
substanciós, com ara un lloc web d'una comunitat d'interès, un wiki temàtic, blocs d'experts en el 
tema, etc.; iii) després es dedicaran a "guaitar", és a dir, tornar-hi per buscar nova informació, 
debats, comentaris, enllaços, etc. Si la comunitat té un butlletí d'informació o un canal RSS, els 
usuaris es poden subscriure a aquests serveis. Finalment, iv) si se senten vinculats a la comunitat, 
també potser hi faran aportacions. Per tant, una estratègia per a les comunitats educatives que 
vulguin fer créixer el nombre de participants actius i d'usuaris que aporten continguts és, en 
primer lloc, no descartar els estudiants que tan sols volen observar que s'hi fa. A més, és 
important fer "créixer" activament la comunitat mitjançant canals d'informació directes (com ara 
un butlletí d'informació periòdic per correu electrònic o un canal RSS) i oportunitats per a 
participar-hi (a Ross, 2002, i SitePoint Community, 2003, es donen suggeriments pràctics perquè 
les persones interessades “agafin familiaritat” amb la comunitat). 

Però fins a quin punt pot créixer el nucli actiu de membres del grup? Segons els estudis 
antropològics, un límit útil pot ser 150 usuaris (Dunbar, 1996). Això es confirma amb les 
conclusions obtingudes sobre la grandària de les tribus, el creixement de les empreses (que, per 
sobre de 150 persones, adquireixen una estructura més rígida i burocràtica) o el nombre de 
científics que col·laboren i formen una xarxa al voltant d'un tema de recerca específic. 

Font: OLCOS (2007).  

 

De moment pocs governs han aprofitat l'oportunitat de fer servir projectes de REO 
com a mitjà per a fomentar l'aprenentatge durant tota la vida i augmentar la 
participació en l'ensenyament superior. Amb els projectes descrits en aquest 
informe com a models, cal esperar que se n'iniciïn de nous. A més, encara que al 
capítol 7 s'ampliï la llista de potenciadors tecnològics que faciliten la producció i 
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l'ús de REO, ja és clar que existeix una forta tendència cap a una major participació 
dels usuaris tant fora de l'ensenyament superior, en forma de continguts creats pels 
usuaris, com dins les institucions. Els esforços per part de les institucions en forma 
de directrius més clares sobre la propietat del copyright, la promoció de l'ús de les 
llicències obertes i, sobretot, els sistemes de compensació per als professors i 
investigadors que fomentin l'ús i la producció de REO, ben probablement tindran 
efectes positius. A la Taula 4.1 es resumeixen els potenciadors, els inhibidors i les 
motivacions per a crear i compartir REO. 

Taula 4.1. Potenciadors, inhibidors i motivacions per a crear i compartir recursos 
educatius oberts 

Governs Institucions Persones 

Ampliar la 
participació en 
l'ensenyament 
superior 

Motius altruistes Motius altruistes o 
d'ajuda a la comunitat 

Crear ponts entre 
l'ensenyament no 
formal, informal i 
formal. 

Aprofitament dels diners 
dels contribuents 
permetent l'ús compartit i la 
reutilització de franc entre 
institucions 

Guanys personals no 
econòmics 

Fomentar 
l'aprenentatge al llarg 
de la vida 

"Allò que dones, ho reps 
millorat" 

Motius comercials 

 Bones relacions públiques i 
reclam de nous estudiants 

No compensa tenir els 
recursos amagats 

 Competència en augment: 
calen nous models de 
recuperació de costos 

 

 Estimular la millora interna, 
la innovació i la reutilització 

 

   

Potenciadors subjacents Inhibidors subjacents 

Tècnics: Més disponibilitat d'amplada de 
banda; més capacitat d'emmagatzematge 
i velocitat de processament; tecnologies 
noves i millors per a crear, distribuir i 
compartir continguts; programari més 
senzill per a crear, editar i combinar 
continguts. 

Tècnics: Manca de banda ampla i altres 
innovacions tècniques. 

Econòmics: Menors costos de la banda Econòmics: Manca de recursos per a 
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ampla, el maquinari i el programari; nous 
models econòmics creats a l’entorn dels 
continguts lliures per a recuperar costos. 

invertir en banda ampla, maquinari i 
programari. Dificultats per a recuperar 
costos per a la creació de REO o finançar 
un projecte de REO a llarg termini. 

Socials: Més ús de la banda ampla, desig 
d'interactivitat, més coneixements i 
voluntat per a compartir, aportar 
continguts i crear comunitats virtuals. 

Socials: Absència de coneixements 
tècnics, manca de voluntat per a compartir 
o fer servir recursos creats per altres 
persones. 

Legals: Nous sistemes de llicències que 
faciliten l'ús dels continguts lliures. 

Legals: Prohibició de fer servir els 
materials amb copyright sense 
consentiment. 
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Capítol 5  
 

Copyright i llicències obertes 
 

 

En aquest capítol s'estudia el copyright i el contingut obert i les limitades 
excepcions als drets del propietari del copyright. S'estudien les llicències Creative 
Commons i també els principals obstacles a l'ús i la producció addicionals de 
recursos educatius oberts plantejats per la legislació de copyright, com ara les 
dificultats pràctiques per a obtenir drets per a fer servir els recursos digitals, l'ús 
comercial de recursos educatius oberts i una manca de conscienciació entre els 
acadèmics pel que fa a la legislació de copyright. 



78 – 5. COPYRIGHT I LLICÈNCIES OBERTES 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  

 

 

Internet i les tecnologies digitals associades proporcionen un potencial enorme per a 
crear i accedir a xarxes d'informació i coneixements. Fins i tot l'usuari d'Internet a 
nivell més bàsic pot comunicar informació i coneixements instantàniament arreu del 
món, d'una manera barata i amb bona qualitat. En poques paraules, els últims 
avenços en tecnologia digital han obert un gran horitzó per a la gestió del 
coneixement. 

El copyright o drets d’autor és una part del que generalment s'anomena drets de la 
propietat intel·lectual. Segons la Viquipèdia, propietat intel·lectual és un terme 
genèric que designa diferents drets legals vinculats a determinats tipus d'informació, 
idees o altres béns intangibles en la seva forma expressada. El titular d'aquest dret 
legal generalment està autoritzat a exercir diversos drets exclusius en relació amb el 
contingut de la propietat intel·lectual. El terme propietat intel·lectual reflecteix la 
idea que aquest contingut és producte de la ment o de l'intel·lecte i que la legislació 
pot protegir els drets de propietat intel·lectual igual que qualsevol altra forma de 
propietat. La legislació sobre la propietat intel·lectual està dissenyada per a protegir 
diferents formes de continguts, malgrat que en alguns casos hi ha un cert grau de 
solapament.  

Les cinc principals categories de propietat intel·lectual són: 

El copyright abasta obres creatives i artístiques (p.ex llibres, pel·lícules, música, 
pintura, fotografies, programari) i dóna al titular del copyright el dret exclusiu a 
controlar la reproducció o l'adaptació d'aquestes obres durant un període de temps 
determinat.  

Les patents es poden atorgar a una invenció nova, útil i no òbvia, i donen al titular 
de la patent un dret exclusiu a explotar la invenció comercialment durant un 
determinat període de temps (generalment 20 anys des de la data de presentació de 
la sol·licitud de patent). 

Les marques comercials protegeixen senyals distintius que serveixen per a 
diferenciar els productes o serveis de diferents empreses. 

El disseny industrial protegeix la forma de l'aspecte, l'estil o el disseny d'un objecte 
industrial (p. ex., peces de recanvi, mobles, tèxtils). 

Els secrets comercials són informació secreta no pública sobre les pràctiques 
comercials o els coneixements privatius d'una empresa, la divulgació pública dels 
quals de vegades pot ser il·legal. De vegades equivalen a la "informació 
confidencial" o bé en són una part. 

La legislació sobre propietat intel·lectual és una àrea molt especialitzada que 
requereix coneixements específics, especialment si es tenen en compte les 
diferències a nivell legal entre jurisdiccions. Per aquest motiu, el Secretariat de 
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l'OCDE va encarregar un informe a Brian Fitzgerald, del qual es nodreix aquest 
capítol. L'informe complet està disponible al lloc web del projecte 
(www.oecd.org/edu/oer). Com que l'objectiu d'aquest informe és fer un repàs del 
moviment educatiu obert i de les qüestions més importants derivades del creixent 
interès en aquest camp, aquest capítol es limitarà a les qüestions de copyright, en 
especial a les qüestions sobre continguts, deixant de banda les llicències per a eines 
de programari de codi obert. El motiu és que actualment les llicències de 
programari de codi obert són menys problemàtiques i de menys interès immediat 
per a la població acadèmica en general. 

El copyright i els continguts oberts 

La legislació sobre copyright adopta la seva definició a partir de convencions 
internacionals i és similar a la majoria de països. Aquesta legislació estipula que no 
es pot reproduir, copiar, comunicar ni transmetre al públic material amb copyright 
(obres literàries, teatrals, musicals i artístiques, pel·lícules i gravacions sonores) 
sense el permís del propietari del copyright. En poques paraules, la regla per defecte 
és que es prohibeixen tots els usos que no estiguin explícitament permesos pel 
propietari del copyright. En principi, el copyright té una funció econòmica que 
consisteix a atorgar als creadors drets monopolístics sobre llurs creacions durant un 
temps determinat (normalment la vida del creador més de 50 a 70 anys). El 
copyright els permet rebre una remuneració (si ho desitgen) per l'ús de llurs 
creacions. Al seu torn això constitueix un incentiu per estimular més creativitat i 
innovació. Malgrat tot la majoria de legislacions sobre el copyright s'han estructurat 
per oferir un equilibri entre proporcionar incentius en l'àmbit de la innovació i la 
creativitat i garantir l'accés a la informació als usuaris del material amb copyright, 
procurant alhora no limitar la competència al mercat. A escala internacional, 
tradicionalment la legislació sobre el copyright s'ha considerat un equilibri 
d'objectius polítics contraposats, com ara els drets dels autors i l'interès del públic 
de manera més àmplia, especialment l’educació, la investigació i l’accés a la 
informació (Fitzgerald et al., 2006). 

Hi ha algunes excepcions importants (encara que limitades) al monopoli dels 
titulars d'un copyright. Els permisos es poden atorgar mitjançant una llicència 
establerta per llei o obligatòria (generalment subjecta al pagament d'una taxa, uns 
drets o una quota) o pot ser que no sigui necessari demanar-los, per exemple, quan 
se'n fa servir una part insubstancial o bé se'n fa un ús o un tracte just. L'ús privat i 
educatiu està permès en la majoria de jurisdiccions fins a cert punt, com a ús o 
tracte just, amb una llicència establerta per llei o obligatòria, o com a resultat d'una 
excepció específica. Malgrat tot, aquestes excepcions invariablement tenen un 
àmbit limitat i es restringeixen a determinades circumstàncies específiques. Per tant, 
encara que la tecnologia té la capacitat de facilitar un ús significatiu del material 
amb copyright amb fins privats o educatius, les restriccions legals en la reutilització 
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de material amb copyright sovint n'impedeixen la plena explotació en entorns 
digitals.  

Quadre 5.1. 

Les llicències Creative Commons 

Les llicències Creative Commons formen part d'un tipus de llicències que serveixen per a 
negociar drets legals en els continguts digitals. Hi ha molts altres tipus de llicències per a 
continguts oberts, però les llicències Creative Commons han rebut una atenció i una 
popularitat considerables durant els últims tres anys. Les llicències Creative Commons no 
estan pensades per a programari, sinó per a fer-les servir en relació amb altres tipus de 
material creatiu amb copyright: llocs web, materials educatius, música, pel·lícules, 
fotografies, blocs, etc. Juntament amb el text de les diferents llicències de contingut obert, en 
el projecte s'han creat metadades que es poden fer servir per a associar les obres creatives amb 
el tipus de llicència en un format de lectura automàtica. A més d'alguns drets bàsics i 
restriccions bàsiques que s'inclouen a totes les llicències Creative Commons, el titular del 
copyright pot escollir entre diferents opcions de llicència que es poden fer servir per separat o 
combinades.  

 
Característiques bàsiques 

Les característiques següents són comunes a totes les llicències Creative Commons: 

Els beneficiaris de la llicència tenen el dret a copiar, distribuir, visualitzar, executar 
digitalment i fer còpies literals de l'obra en el mateix format o en un format diferent. 

Les llicències són aplicables a tot el món durant tota la vigència del copyright i són 
irrevocables. 

Els beneficiaris de la llicència no poden fer servir mesures de protecció tecnològica per a 
limitar l'accés a l'obra. 

Els avisos de copyright no es poden eliminar de les còpies de l'obra.  

Totes les còpies de l'obra han de tenir un enllaç a la llicència. 

S'ha de fer explícit el reconeixement del creador de l'obra amb copyright (BY).  

Són "d'ús i tracte especialment just" en el sentit que atorguen un grau de protecció addicional 
a l'àmbit d'activitat permès per les excepcions i limitacions existents sobre el copyright.  

  
Característiques opcionals 

Els propietaris del copyright poden escollir entre les següents condicions de llicència 
opcionals: 

NoComercial (NC): La resta d'usuaris té dret a copiar, distribuir, visualitzar i executar l'obra 
amb copyright –i qualsevol obra derivada– però únicament per a usos no comercials.   

SenseObraDerivada (ND): La resta d'usuaris té dret a copiar, distribuir, visualitzar i executar 
només còpies exactes de l'obra i no en pot fer obres derivades.  

CompartirIgual (SA): Els usuaris poden distribuir obres derivades només amb una llicència 
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idèntica a la de l'obra original. 

Combinant aquests elements, els propietaris del copyright poden escollir entre les sis 
llicències bàsiques següents: 

Reconeixement (BY): Aquesta és la llicència més flexible de les que s’ofereixen pel que fa a 
allò que els usuaris poden fer amb l'obra. Permet copiar, distribuir, reutilitzar i fer obres 
derivades, fins i tot comercialment, sempre que es reconegui i mencioni el propietari del 
copyright de la creació original.  

Reconeixement - NoComercial (BY-NC): Aquesta llicència permet copiar, distribuir, 
reutilitzar i fer obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials i es reconegui 
el titular del copyright com a autor original.  

Reconeixement - CompartirIgual (BY-SA): Aquesta llicència permet reutilitzar i fer obres 
derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre que es reconegui el titular del copyright 
i les obres derivades es publiquin amb una llicència idèntica. 

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): Aquesta llicència permet 
reutilitzar i fer obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, es reconegui el 
titular del copyright i les creacions noves es publiquin amb una llicència idèntica. 

Reconeixement - SenseObraDerivada (BY-ND): Aquesta llicència permet l'ús d'una obra en la 
forma actual tant amb finalitats comercials com no comercials, sempre que no es canviï de 
cap manera ni se'n facin obres derivades i es doni el reconeixement a l'autor original. 

Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (BY-NC-ND): Aquesta és la més 
restrictiva de les sis llicències bàsiques. Sovint s'anomena la llicència "publicitària" perquè 
només permet copiar i compartir les obres en la forma original i només amb finalitats no 
comercials, sempre que es doni el reconeixement a l'autor original. Aquesta llicència no 
permet crear obres derivades ni fer servir l'obra amb finalitats comercials. 

Les llicències vénen en tres formats:  

Un Commons Deed intel·ligible per a les persones (un resum senzill de la llicència) que 
descriu les llibertats associades amb el contingut en termes comprensibles per a tothom.  

Un Legal Code intel·ligible per als advocats –una llicència densa i jurídica amb la "lletra 
petita"– que permet aplicar les llibertats associades al contingut.  

Metadades de lectura automàtica que fa que les llibertats associades al contingut siguin 
comprensibles per als ordinadors. 

Tant el primer com el segon format es "traslladen" (es tradueixen lingüísticament i s'adapten 
jurídicament) a altres idiomes. 
Les llicències Creative Commons es van llançar el desembre de 2002. Un any després hi 
havia aproximadament un milió d'enllaços de retorn a la llicència Creative Commons. El 
desembre de 2004 hi havia 6 milions d'enllaços de retorn i, el desembre de 2005, 45 milions. 
El juny de 2006 hi havia 145 milions d'enllaços de retorn, un senyal clar que l'ús de les 
llicències Creative Commons creix exponencialment. 

El juny de 2006, l'ús de les diferents opcions de llicència tenia la distribució següent: 

L'opció Reconeixement (BY) la fa servir el 96,6% dels atorgants de llicències. 
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L'opció NoComercial (NC) la fa servir el 67,5%.  

L'opció CompartirIgual (SA) la fa servir el 45,4%.  

L'opció SenseObraDerivada (ND) la fa servir el 24,3%.  

Amb el temps sembla que hi ha una tendència a escollir llicències més flexibles. L'ús de 
l'opció NC s'ha reduït un 74% el febrer de 2005 i la mateixa tendència s'aprecia en les opcions 
ND i SA (que han baixat el 33% i el 49%, respectivament, el febrer de 2005). També cal 
destacar que dues terceres parts dels atorgants de llicències permeten fer obres derivades.  

Font: Creative Commons, Fitzgerald (2006). 

Tal com expliquen Fitzgerald et al. (2006), el creixement d'aquest nou horitzó del 
coneixement digital i virtual també ha creat un potencial de major control sobre 
l'accés i l'ús per part dels titulars de copyright. El creixent encariment de les 
subscripcions a les principals revistes acadèmiques, en gran part possible i 
realitzable gràcies a la primera generació de models de distribució i publicació de 
llicències digitals, ha donat motivació a una comunitat d'investigadors frustrats per 
trobar noves formes de difondre el coneixement. Davant de l'enorme potencial 
d'Internet i les creixents limitacions presentades per les llicències de les revistes 
tradicionals, els investigadors d'arreu del món s'han unit en un moviment conegut 
com moviment a favor de l'accés obert, que pretén disseminar el coneixement a 
gran escala i lliurement per Internet en un temps raonable. Enfortit pel fet que una 
gran part de la recerca es finança amb fons públics, el moviment a favor de l'accés 
obert ha rebut atenció i suport arreu del món. Com s'explica al capítol 4, el 
moviment REO comparteix aquests potenciadors amb el moviment a favor de 
l'accés obert i està explorant noves maneres de crear, distribuir i compartir materials 
educatius. Amb la mateixa estratègia que el moviment de programari de codi obert, 
no s'han convertit en anticopyright. En lloc d'això, parteixen de diferents tipus de 
llicències obertes. La filosofia darrere la creació de les llicències obertes és 
aconseguir un espai al món d'Internet –un comunitat creativa– on la gent pugui 
compartir i reutilitzar el material amb copyright sense por a ser denunciats. Això 
requereix que els propietaris del copyright acceptin o donin permís perquè el seu 
material es comparteixi mitjançant una llicència genèrica que dóna permisos per 
endavant. Actualment, la llicència Creative Commons és amb diferència la més 
coneguda i la més utilitzada per a continguts (vegeu el Quadre 5.1). Hi ha moltes 
llicències similars, especialment per a eines de programari de codi obert. El nombre 
real depèn en part de com es defineixi obert.  

Creative Commons és un projecte a escala mundial. Quan s'escrivien aquestes 
línies, les llicències s'havien traduït per satisfer els requisits legals a 35 països i 24 
més estaven en procés de fer-ho. Creative Commons pretén crear una comunitat 
d'informació distribuïda animant els titulars de copyright a permetre l'ús amb 
llicència del seu material mitjançant protocols de llicències de continguts oberts i 
fomentar així una millor identificació, negociació i reutilització dels continguts pel 
bé de la creativitat i la innovació. La intenció és que el contingut del copyright sigui 
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més "actiu" garantint que es pugui reutilitzar amb un mínim d'esforç transaccional. 
Tal com puntualitza Creative Commons, l'ús d'un sistema eficient d'identificació o 
etiquetatge i d'un marc legal fàcil d'entendre i d'aplicar és vital per a promoure 
aquest objectiu. Això s'aconsegueix definint protocols genèrics o condicions de 
llicència genèriques que es puguin adjuntar als continguts per a llur distribució 
oberta amb un mínim de molèsties mitjançant una etiqueta de Creative Commons 
(vegeu el Quadre 5.1). En poques paraules, la idea és demanar als titulars de 
copyright predisposats que ofereixin llicències o distribueixin llur material a partir 
de protocols dissenyats per a millorar la reutilització i crear la comunitat 
d'informació.  

Les llicències obertes com  les de Creative Commons no pretenen soscavar el 
copyright. Al contrari, reposen en la força de la titularitat i la legislació sobre el 
copyright per estructurar l'accés obert dels nivells superiors als inferiors. Tal com 
expliquen Fitzgerald i Fitzgerald (2004): 

"Les importants conclusions a què Richard Stallman i els seus assessors de la Free 
Software Foundation (Fundació per al Programari Lliure)... van arribar són que, per 
tal d'estructurar l'accés obert al coneixement, s'han d'aprofitar o fer servir com a 
plataforma els drets de propietat intel·lectual. La genialitat d'Stallman va ser 
entendre i posar en pràctica l'ètica segons la qual, per tal de crear una comunitat 
d'informació o una comunitat creativa, cal que puguis controlar la manera com 
s'utilitza la informació un cop surt de les teves mans. La regulació d'aquesta 
activitat que va dels nivells superiors als inferiors es va assolir reclamant un dret de 
propietat intel·lectual (copyright al codi) en l'origen i estructurant-ne posteriorment 
l'ús amb una llicència (Llicència Pública General GNU). No es tractava simplement 
de "regalar" la informació, sinó de definir un mecanisme estratègic per a garantir 
que la informació romangués lliure en el sentit de llibertat de paraula. És sobre 
aquesta base que ara veiem iniciatives com l'expansió que Creative Commons fa de 
la idea de codi font obert a contingut digital obert".  

En un món digital on els usuaris de l’àmbit educatiu cada cop participen més en una 
cultura de retallar i enganxar, combinar, col·laborar i disposar d'accés instantani a 
Internet, les llicències de contingut obert oferiran una eina de vital importància per 
a compartir i donar nova forma al coneixement pel bé de la cultura, l'educació i la 
innovació. Tot i respectant el principi bàsic del copyright, les llicències de contingut 
obert permeten una comprensió més àmplia de la gestió de la informació de tal 
manera que es construeix a partir del sistema existent. No hi ha gaires dubtes que 
les llicències de contingut obert es convertiran en una opció important en la gestió, 
distribució i utilització de recursos educatius amb copyright. 

Les diferents versions de la llicencia de Creative Commons descrites al Quadre 5.1 
es poden vincular al debat sobre obertura del capítol 2. La primera característica 
bàsica, segons la qual "els beneficiaris de la llicència tenen el dret de copiar, 
distribuir, visualitzar, executar digitalment i fer còpies literals de l'obra en un format 
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diferent", garanteix un nivell I d'obertura a tots els materials amb llicència de 
Creative Commons. Sempre que es pugui llegir o tenir accés a la informació del 
recurs, el nivell I d'obertura és compatible amb la versió més restrictiva de la 
llicència  Creative Commons. D'altra banda, el nivell III d'obertura, que requereix el 
dret a modificar i afegir valor a un recurs, no seria compatible amb la clàusula 
SenseObraDerivada de la llicència Creative Commons. Tal com s'explicarà més 
detalladament al capítol 6, la qüestió de l'ús comercial dels REO és cada cop una 
preocupació més gran. Els diferents nivells d'obertura no tenen gran cosa a dir sobre 
l'ús comercial dels continguts o les eines, però com s'indica al Quadre 5.1, una 
clàusula NoComercial exclouria tots aquests usos. 

Les crítiques a Creative Commons provenen tant dels defensors del contingut obert 
tal com es defineix al capítol 2 com dels interlocutors comercials, que consideren 
Creative Commons com una amenaça als drets dels creadors.1 Segons aquests, tant 
els editors com els usuaris estaran menys disposats a pagar per obres que també 
estiguin disponibles de franc, i per tant, les llicències de Creative Commons i altres 
infravaloren les obres creatives. Els activistes per la llibertat discrepen de Creative 
Commons pel fet que el conjunt de llicències s'acostuma a esmentar com un tot, 
encara que algunes opcions –concretament les clàusules SenseObraDerivada i 
NoComercial– no són compatibles amb el "contingut lliure" tal com el defineixen 
Mako Hill i Möller. Stallman, entre d'altres, diu que de moment no dóna suport a 
Creative Commons a causa d'aquesta mancança.2 El projecte Creative Commons ha 
creat un nou conjunt d'icones per aclarir el tipus d'opcions de llicència que es fa 
servir en diferents circumstàncies. 

Obstacles 

Ús just i ús educatiu 

Generalment s'apliquen dues excepcions importants a la norma que, sense permís, 
no es pot reproduir, copiar ni transmetre material amb copyright al públic: L’ús 
just/tracte just i l’ús educatiu. En el seu Llibre Blanc sobre els obstacles en l'ús 
educatiu del material amb copyright en l'era digital, Fisher i McGeveran (2006) 
conclouen que les excepcions al copyright que poden protegir els usos del contingut 
per a l'aprenentatge digital són "sovint limitants, enrevessades, incompatibles amb 
la nova tecnologia o vagues".  

Als Estats Units, una excepció d'ús a les aules dóna als professors i als alumnes el 
dret a fer servir materials "en una aula o un lloc similar destinat a l'ensenyament". 
Però no queda clar si aquesta excepció permet l'ús d'una pàgina web, un bloc o un 

                                                        
1.  Vegeu http://wiki.creativecommons.org/CcDebate#Criticisms_of.  
2.  Vegeu www.fsf.org/blogs/rms/entry-20050920.html i 

http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=06/02/07/1733220. 
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wiki de classe encara que l'accés en línia estigui limitat als professors i als 
estudiants. Fisher i McGeveran (2006) expliquen que: 

"Encara que l'excepció [d'ús a l'aula] protegeix els professors de la responsabilitat 
pels drets d'execució pública afectats quan es mostra contingut a l'aula, altres drets, 
com ara els drets de reproducció, no s'hi inclouen. Quan els professors senzillament 
mostraven directament una còpia analògica de l'obra, això era suficient. D'altra 
banda, en un entorn digital la reproducció secundària és habitual, per exemple quan 
un professor insereix una imatge en una presentació de PowerPoint. ... Encara que 
hi ha bons arguments segons els quals la reproducció està protegida pel principi de 
l'ús just, l'omissió d'altres drets certament limita l'eficàcia de l'excepció de l'ús a 
l'aula". 

La llei nord-americana Technology, Education and Copyright Harmonization Act 
de 2001 és un intent del Congrés d'actualitzar les excepcions d'ús educatiu davant 
de la nova realitat tecnològica. Segons Fischer i McGeveran (2006), la nova norma 
per a l'aprenentatge a distància ofereix una certa protecció addicional limitada per 
als educadors que treballen en entorns digitals. Malgrat tot, a la llei es van 
incorporar un seguit d'estipulacions defensades pels titulars de copyright. En 
conjunt, aquestes restriccions –un dels principals problemes és la restricció de 
l'àmbit d'aprenentatge digital permès– limiten tant l'abast de la llei i fan que els 
educadors ho tinguin tan difícil a l'hora de complir la norma, que molts observadors 
creuen que l'exempció de responsabilitat que ofereix té poc o gens de valor.  

L'informe també analitza la situació a diferents països. A l'Índia i a la Xina la 
legislació sembla més favorable a l'aprenentatge virtual, mentre que els països 
europeus estan aplicant les disposicions de la Directiva sobre Copyright de la Unió 
Europea de maneres força diferents. Es poden distingir quatre grups de països: 
alguns permeten la reproducció i la posada a disposició d'articles i extractes breus 
de llibres (Bèlgica, Alemanya, Grècia, Hongria, Lituània). D’altres només permeten 
extractes breus (Luxemburg, Portugal, Eslovàquia). Alguns tenen una disposició 
similar a l'excepció d'ensenyament presencial dels Estats Units, però pràcticament 
no reconeixen cap altre ús educatiu que no incompleixi la norma (Estònia i 
Eslovènia). Finalment, un país (Malta) sembla ser molt permissiu, ja que ha 
traslladat la directiva (gairebé) literalment. A més, uns quants països (com ara 
Dinamarca, Suècia i el Regne Unit) apliquen els aspectes relacionats amb l'educació 
de la Directiva sobre Copyright de la Unió Europea mitjançant sistemes col·lectius 
d'emissió de llicències (en alguns casos combinats amb el tracte just) i no amb 
excepcions legals. A grans trets, la situació sembla més senzilla a la majoria de 
països que als Estats Units. 

Encara que el principal objectiu de l'informe és identificar els obstacles a l'ús 
educatiu del material digital, s'hi descriuen algunes vies que podrien restaurar el que 
es coneix com a "punt d'equilibri apropiat". Algunes possibilitats identificades són: 
la reforma d'almenys algunes normes problemàtiques de la legislació nord-
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americana que millorarien l'estat dels usos educatius de continguts, més 
dependència de la tecnologia per a ajudar els usuaris a analitzar la necessitat 
d'obtenir llicències per a utilitzar continguts i oferir assistència per a obtenir 
l'autorització dels drets quan sigui necessari, i més distribució de continguts amb 
models de llicències més oberts, com els de Creative Commons, de manera que 
augmenti la quantitat de contingut disponible per a un ús educatiu sense entrebancs.  

Dificultats pràctiques a l'hora d'obtenir drets 

Abans de publicar recursos educatius que utilitzen materials de tercers a Internet, 
l'autor, o l'editor, s'ha d'assegurar que té dret a fer ús dels materials. D'acord amb el 
procés d'autorització –de vegades anomenat "el laberint dels permisos" a causa de la 
seva complexitat– l'usuari ha de: 

Aclarir si cal llicència o no, cosa que de vegades comporta una anàlisi jurídica 
sofisticada. 

Trobar el titular adequat del dret, operació que pot resultar senzilla o no. 

Acordar-hi una llicència, fet que pot resultar difícil perquè els grans titulars de 
copyright de vegades no tenen en compte els petits usuaris educatius perquè els 
ingressos potencials podrien no ser suficients per a entrar en una negociació. 

Pagar la llicència, que pot ser molt cara. 

Aplicar altres condicions i restriccions de la llicència, com ara el requisit que 
l'usuari educatiu faci servir sistemes digitals de gestió de drets per a protegir el 
contingut.  

Tal com Fisher i McGeveran (2006) apunten, “poden aparèixer problemes en 
qualsevol d'aquests punts”. Resulta evident a partir dels estudis de casos pràctics 
realitzats com a part del projecte de l'OCDE que les dificultats i els costos 
relacionats amb l'autorització dels drets per a utilitzar continguts de tercers són 
considerables, i en alguns casos representen gairebé la meitat del cost de tota la 
iniciativa.   

Ús comercial de recursos educatius oberts 

Com s'explica al Quadre 5.1, els autors que fan servir les llicències Creative 
Commons poden escollir quatre condicions de llicència opcionals, essent una d'elles 
la clàusula NoComercial. Aquesta opció dóna permís per a copiar, distribuir, 
visualitzar i executar l'obra amb copyright, i qualsevol obra derivada, però 
únicament per a usos no comercials. Creative Commons explica aquesta clàusula de 
la manera següent: "No es pot exercir cap dels drets atorgats... de cap manera que 
estigui principalment destinada o adreçada a obtenir un avantatge comercial o una 
compensació econòmica privada". 
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Això vol dir que, si algú vol fer servir l'obra amb finalitats comercials, ho ha de fer 
d'acord amb el titular del copyright. Aquesta clàusula la fan servir aproximadament 
dues terceres parts dels titulars de copyright que usen llicència Creative Commons. 
Malgrat tot, no hi ha un acord clar de què vol dir "ús comercial". La creença inicial 
de Creative Commons és que el terme "no comercial" s'hauria de deixar sense 
definir perquè les comunitats construïssin la seva pròpia definició i, si cal, 
recorreguessin als tribunals per aclarir en què consisteix el terme. Encara que 
diferents comunitats han creat la seva pròpia definició del terme, cada comunitat no 
ha respectat necessàriament la definició de les altres. D’altra banda, per exemple, 
alguns membres de les "comunitats de programari lliure i de codi obert", que creuen 
que no comercial vol dir que en cap moment hi pot haver intercanvi de diners en 
relació amb una obra amb llicència, han estat categòrics defensant que els membres 
de la comunitat educativa no haurien de definir "no comercial" de manera que es  
permeti que les escoles puguin cobrar pels paquets de cursos.  

D'altra banda, molts atorgants de llicències de la comunitat educativa creuen que 
aquesta activitat està permesa pel terme "no comercial". Aquesta discrepància va fer 
que Creative Commons es posés a treballar en un apropament de les diferents 
comunitats sobre la definició de no comercial. El repte a què s’enfronta Creative 
Commons a l'hora de definir no comercial és que els tribunals consideraran la 
intenció de l'atorgant de la llicència quan determinin el significat del terme i, 
possiblement, també el que el beneficiari de la llicència entenia què volia dir el 
terme i/o la pràctica del sector. Però és improbable que tinguin en compte la visió 
que Creative Commons té del significat del terme. Encara que la redacció d'unes 
directrius genèriques pot ajudar els usuaris a entendre millor què constitueix un ús 
no comercial permès i què no, això no vol dir que Creative Commons tingui l'última 
paraula sobre què vol dir ús no comercial. Aquestes directrius genèriques tenen en 
compte, entre d'altres coses, si l'usuari és un "usuari no comercial permès", com ara 
una persona o un centre docent o una biblioteca sense afany de lucre, si l'obra es fa 
servir en publicitat o si hi està relacionada, si hi ha intercanvi de diners pels serveis 
prestats en relació amb l'obra i, finalment, quins usos derivats es fan de l'obra.3  

Com a exemple dels diferents significats determinats per  les diferents comunitats 
per a la clàusula NoComercial, segons les directrius publicades per Creative 
Commons, l'ús d'una obra amb llicència NoComercial per part d'una empresa es 
considera comercial, mentre que l'ús de la mateixa obra per part d'una entitat sense 
afany de lucre no és comercial, fet que vol dir que els centres d'ensenyament 
superior establerts com a entitats mercantils no haurien de poder reutilitzar aquest 
material. D'altra banda, segons un conjunt similar de directrius del MIT, les 
empreses mercantils poden fer servir materials amb una clàusula NoComercial.4 

                                                        
3.  Vegeu http://creativecommons.org/weblog/entry/5752. 
4.  Vegeu http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/terms-of-use.htm#noncomm.  
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Una altra qüestió relacionada amb la clàusula NoComercial és el fet que, en termes 
pràctics, fa que la reutilització de continguts sigui més difícil. Aquesta clàusula 
posa una restricció en l'obra que la fa incompatible amb els materials publicats amb 
altres llicències, especialment les que obliguen al fet que l'obra derivada es publiqui 
amb la mateixa llicència que la de l'obra original. Creative Commons anomena 
aquesta clàusula CompartirIgual. En el moviment de programari de codi obert, 
aquesta mena de llicències s'anomena copyleft. Les obres publicades amb la 
llicència CompartirIgual de Creative Commons sense restriccions comercials no es 
poden combinar amb continguts publicats amb una llicència no comercial 
CompartirIgual de Creative Commons. Els crítics de la clàusula NoComercial 
afirmen que la clàusula és perjudicial per dos motius: bloqueja molt de contingut 
limitant-ne la reutilització, creant un obstacle important al creixement de contingut 
lliure en educació, i dificulta el desenvolupament de nous models econòmics que 
afegeixen valor als continguts lliures (Möller, 2005). S'afirma que la clàusula 
CompartirIgual podria ser una opció millor perquè requereix que les obres 
derivades es publiquin en les mateixes condicions, fet que vol dir que les empreses 
que vulguin explotar l'obra d'un autor hauran de fer que el seu valor afegit estigui 
disponible de franc per a tothom. D'altra banda, es podria argumentar que no és just 
titllar la llicència no comercial de més obstaculitzadora de la compatibilitat que les 
altres condicions de la llicència. El fet és, però, que es tracta de la llicència que 
genera mes controvèrsia. 

Als paràgrafs anteriors es mostra la importància de tenir presents les conseqüències 
de fer servir diferents opcions de llicència. La qüestió de la incompatibilitat no 
intencionada (la incompatibilitat intencionada hi serà sempre) entre materials o 
eines publicats amb diferents llicències, o diferents versions de la mateixa llicència, 
és cada cop més important. La major interoperabilitat en termes tècnics i legals té 
una importància vital per al creixement del moviment REO. El projecte Creative 
Commons ha creat un diagrama d'interoperabilitat, disponible al seu lloc web, on es 
mostren quines combinacions d'opcions de la llicència Creative Commons 
funcionen juntes. La seva estratègia per a resoldre els problemes d'interoperabilitat 
amb altres llicències és crear un consell d'experts en llicències d'arreu del món. 
Aquest consell crearà uns procediments segons els quals les llicències lliures 
similars, un cop feta la sol·licitud per part del responsable de la llicència, es podran 
considerar compatibles. Si una llicència es considera compatible, Creative 
Commons afegirà metadades per expressar les llibertats associades al contingut i 
enllaços a un Commons Deed per explicar en què consisteixen aquestes llibertats. A 
continuació, Creative Commons certificarà la llicència per incloure-la a la federació 
de llicències lliures.  

Manca de conscienciació sobre les qüestions relacionades amb el copyright 
Mentre la publicació, el consum i la distribució de textos es duia a terme amb 
mitjans físics, els acadèmics en gran part no eren conscients de les llicències que 
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sustentaven l'explotació del copyright. Internet i altres mitjans digitals han canviat 
tot això. Com que tenen accés a eines d'edició i producció i, mitjançant les 
llicències, accés a un producte digital i efímer, en lloc d’un objecte físic com ara un 
llibre o una imatge, els investigadors i els professors ara s’enfronten a les llicències 
com no ho havien fet mai. Malgrat tot, la majoria d'ells no estan preparats o 
predisposats a participar en enrevessats procediments de concessió de llicències. 

Molts acadèmics tenen la voluntat de compartir la seva obra, però sovint dubten a 
l'hora de fer-ho en aquest nou entorn per por a perdre els drets sobre la seva creació. 
El contrari de retenir el copyright és alliberar l'obra en el domini públic. En aquest 
cas, l'autor no conserva cap dret i qualsevol persona pot fer servir el material de 
qualsevol manera i amb qualsevol finalitat. Encara que això de vegades pugui ser 
acceptable per a algunes persones, no és estrany que els autors vulguin conservar 
alguns drets sobre llur obra, p. ex. per impedir que un tercer faci un ús comercial del 
material sense el seu consentiment. L'any 2002-03, el projecte RoMEO del Regne 
Unit va fer una enquesta a 542 investigadors per saber quins eren els drets que 
volien conservar sobre la seva obra (Gadd, 2003). Més del 60% estaven d'acord que 
terceres persones mostressin, imprimissin, desessin, agafessin passatges i repartissin 
les seves investigacions, però volien que això es fes amb la condició que se'n 
reconegués llur autoria i que totes les còpies fossin literals, i un 55% volien limitar 
l'ús de la seva obra a usos educatius i no comercials. L'informe RoMEO conclou 
que la protecció que la legislació sobre el copyright atorga als articles 
d’investigació és excessiva per al que necessiten la majoria d'acadèmics. Això 
demostrava la necessitat que les institucions oferissin formació sobre la legislació 
del copyright als investigadors i els professors. Les llicències de contingut obert 
s'han creat per resoldre aquest problema oferint una manera de permetre un ús 
compartit controlat, amb alguns drets reservats a l'autor.  

El projecte RoMEO també indica que un 41% dels autors assignen "lliurement" el 
copyright als editors sense entendre'n totalment les conseqüències. Les conclusions 
de l'enquesta i els estudis de casos pràctics de l'OCDE mostren un baix grau de 
consciència entre professors i investigadors que generen recursos educatius sobre la 
importància de fer servir llicències obertes, i també que existeixen poques 
iniciatives institucionals o governamentals per a pal·liar aquesta mancança. Això 
sembla que reforça la suposició que millorar la conscienciació sobre les qüestions 
de copyright i les llicències és un repte important per als moviments de la cultura 
oberta. Podria ser que calguessin maneres encara més senzilles de conservar només 
aquells drets que els autors individuals vulguin conservar, juntament amb 
l'assessorament i el suport actiu dels centres d'ensenyament superior. Una 
comparativa entre set universitats australianes reforça les investigacions 
internacionals prèvies que mostraven que, si només es deixa en mans de la voluntat 
dels acadèmics el fet que dipositin els seus articles d'investigació als arxius d'accés 
obert, s'obté una participació d'aproximadament el 15% (Sale, 2006). Les peticions 
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que es dipositin les investigacions en un arxiu obert juntament amb una política 
eficaç de suport als autors donen un grau de participació molt més elevat. 

És encoratjador veure com el juny de 2006 Microsoft va publicar una eina per a 
llicències de copyright lliure que permet adjuntar fàcilment una llicència Creative 
Commons a les obres creades amb aplicacions de Microsoft Office.  

Recomanacions sobre política normativa 

A més de Fisher i McGeveran (2006), altres autors reclamen que es prenguin 
mesures per a restaurar el punt d'equilibri idoni entre els titulars de drets i l'interès 
públic. Un grup internacional d'experts procedents dels camps de les arts, les 
indústries creatives, els drets humans, el dret, l'economia, la ciència, la tecnologia, 
el sector públic i l'educació ha creat una prova, o un conjunt de normes bàsiques, 
conegudes com la Carta Adelphi, perquè els legisladors les tinguin en compte abans 
d'aprovar lleis sobre drets de propietat intel·lectual. Aquesta carta afirma que:  

"L'ampliació de l'abast, l'àmbit i el termini de la legislació durant els últims 30 anys 
ha generat un règim de propietat intel·lectual que no encaixa gens amb les 
tendències tecnològiques, econòmiques i socials modernes. Això amenaça la cadena 
de creativitat i innovació de què depenem nosaltres i les generacions futures". 
(www.adelphicharter.org) 

Com a part del projecte d'accés obert al coneixement (llei OAK), Fitzgerald et al. 
(2006) han creat un programa de mesures i recomanacions per al Departament 
Australià d'Educació, Ciència i Formació sobre un marc legal per a la gestió de 
l'accés obert amb copyright en el sector acadèmic i de recerca australià, que també 
pot ser útil per al moviment REO. Recomanen que cada institució redacti i publiqui 
la seva política sobre l'accés obert, declarant clarament els seus objectius i 
interessos a l'hora d'oferir materials per aquest mitjà. S'haurien de crear plantilles de 
directrius i models de documents per ajudar les institucions d'una manera pràctica 
en la implantació i la gestió de sistemes d'accés obert, que haurien d'incloure: 

Orientacions sobre la creació d'una política institucional d'accés obert, destacant 
diferents models d'accés obert i oferint mitjans per a determinar i revisar les 
categories de materials que es posaran a disposició mitjançant l'accés obert i el grau 
d'accés obert que es pot permetre, tant pel que fa als tipus de persones a qui es 
permetrà l'accés com a l'abast dels drets atorgats per tenir accés i reutilitzar els 
materials. 

Exemples de directrius institucionals d'accés obert, acompanyades d'explicacions de 
cada directriu d'accés obert. 

Orientacions sobre qüestions que s'han de tenir en compte quan formalment 
s'assignin responsabilitats sobre el tema a una oficina competent dins de l'estructura 
de govern de la institució, per tal de garantir una administració adequada i constant 
de la política d'accés obert. 
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Orientacions sobre el funcionament del copyright i els contractes a l'hora 
d'estructurar un sistema d'accés obert. 

A més, és essencial garantir que els drets exercits pel dipòsit i els usuaris finals 
estiguin salvaguardats per les relacions legals entre les parts implicades (o 
"interessades"). A banda de l'autor i l'editor, les parts interessades inclouen (entre 
d'altres) l'entitat finançadora, l'empleador de l'autor, el dipòsit digital i l'usuari final. 
Els drets a fer servir el material es determinaran aplicant principis de la legislació 
sobre el copyright, juntament amb les condicions dels contractes entre les parts. Per 
tal de determinar qui pot fer servir els materials acadèmics dipositats en una base de 
dades de recursos i el grau d'ús permès dels materials, cal identificar les diferents 
parts interessades i llurs rols respectius, descriure la relació legal entre elles i 
entendre com es distribueixen els interessos sobre el copyright.  

L'informe de la llei OAK proposa que, a fi d'oferir assistència pràctica a les 
institucions que implantin o gestionin sistemes d'accés obert, s'haurien de crear 
plantilles de directrius per descriure els rols respectius de cadascuna de les parts 
interessades de l'entorn acadèmic i de recerca i per descriure com interactuen les 
relacions entre elles per tal de determinar: 

Si les creacions acadèmiques i les investigacions haurien d'estar disponibles a través 
dels canals d'accés obert. 

En cas afirmatiu, els tipus o categories de material que haurien d'estar disponibles. 

El grau en què aquest material hauria d'estar disponible, és a dir, l'abast dels drets 
atorgats per tenir accés al material i utilitzar-lo. 

Com es pot garantir el grau desitjat d'accés i ús dels materials identificats en el marc 
legal vigent en la institució concreta. 

Tenint en compte les diferències a nivell de les responsabilitats entre els diferents 
nivells normatius dels països, aquestes recomanacions podrien ser un bon model per 
a les institucions i els països que busquin maneres de fomentar la creació i l'ús de 
REO. 
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Capítol 6 
 

Qüestions de sostenibilitat sobre les iniciatives 
de recursos educatius oberts 

 

 

La qüestió de la sostenibilitat és essencial en qualsevol projecte de recursos 
educatius oberts. En aquest capítol s'ofereixen indicacions sobre diferents maneres 
d'organitzar un projecte, possibles models de recuperació de costos, 
compensacions importants entre costos i altres elements, així com sobre factors que 
s'han de considerar per a la supervivència a llarg termini dels projectes de 
recursos educatius oberts. 
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A mesura que creix el nombre d'iniciatives REO es planteja la qüestió de com 
mantenir-les a llarg termini. Els indicis mostren que la majoria reben un 
finançament inicial de la pròpia institució, de fons públics o de fundacions privades, 
si no es tracta d'esforços voluntaris fets sense tenir-ne en compte la sostenibilitat. 
Malgrat tot, un cop s'acaba el finançament inicial es fa urgent buscar alternatives 
per a cobrir els costos de les activitats. La sostenibilitat no és només una qüestió 
econòmica, encara que aquest punt és important, sinó que també implica temes de 
manteniment tècnic, organització, models de contingut i possibilitats d'ampliació. 
La manera com aquestes i altres qüestions afecten les iniciatives individuals depèn 
en gran part de la grandària del projecte i de la seva base institucional i financera. El 
Secretariat de l'OCDE va encarregar un informe sobre qüestions de sostenibilitat a 
David Wiley, del qual aquest capítol es nodreix en bona part. Al seu torn, l'informe 
de Wiley es basa en certa mesura dels informes de Dholakia i Downes, també 
encarregats pel Secretariat. Tots aquests informes estan disponibles al lloc web del 
projecte (www.oecd.org/edu/oer). 

Tal com es descriu a la Figura 3.2 anterior, de vegades és útil distingir entre 
diferents tipus de proveïdors. Pel cap baix hi ha tres dimensions que influeixen en la 
manera d'abordar les qüestions de sostenibilitat: l'envergadura de l'operació (petita o 
gran), el tipus de proveïdor (institució o comunitat) i el nivell d'integració dels 
usuaris en el procés de producció (model de coproducció o de productor-
consumidor). A la Figura 6.1 es mostren algunes iniciatives com a exemples 
d'iniciatives institucionals que apliquen el model de coproducció i el de productor-
consumidor, així com projectes comunitaris que apliquen amdós sistemes diferents.  

El LabSpace –part de la iniciativa OpenLearn de l'Open University del Regne Unit– 
és un exemple d'un projecte institucional obert a la coproducció del seus recursos. 
L'altra part d'OpenLearn, anomenada LearningSpace, apareixeria al racó inferior 
esquerre de la figura juntament amb tots els projectes que parteixen del model de 
programari educatiu obert. Com que aquest model compta amb cursos impartits a la 
universitat, ha de tenir suport institucional i generalment els cursos són creats per 
personal docent i utilitzats per altres usuaris. La iniciativa OpenCourse allotja 
principalment comunitats orientades a determinades disciplines que creen, avaluen i 
utilitzen contingut obert. Segons el seu lloc web, es tracta d'una "col·laboració de 
professors, investigadors i estudiants amb l'objectiu comú de crear actius 
d'aprenentatge oberts i reutilitzables". Stephenson (2005) ho compara amb un 
ecosistema on "els que creen, utilitzen i milloren el contingut obert formen un 
ecosistema”. MERLOT, d'altra banda, també és un projecte comunitari, però menys 
orientat cap a la producció col·laborativa de recursos. És més aviat un lloc per a 
intercanviar i compartir material amb col·legues que un lloc per a produir 
conjuntament. 
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Figura 6.1. Exemples de projectes que apliquen el model de coproducció i de productor-
consumidor 

 Coproductor 

LabSpace OpenCourse 

Institució Comunitat 

projectes 
OCW 

MERLOT 

 Productor-
consumidor 

 

Tal com apunta Downes (2006), el model productor-consumidor és més probable 
que tingui una gestió centralitzada i que hi participi personal professional. Aquest 
model ofereix més control sobre la qualitat i el contingut, però requereix un grau 
superior de finançament. D'altra banda, el model de coproducció és més probable 
que depengui d'una gestió descentralitzada, pot implicar nombroses associacions i 
incloure aportacions de voluntaris. Hi ha poc control sobre la qualitat i el contingut, 
però aquest sistema requereix un finançament molt inferior.  

La creixent competència entre els centres d'ensenyament superior i la necessitat de 
trobar fonts d'estalvi o nous models d'ingressos podrien explicar part de l'interès de 
les institucions en els REO. En alguns casos, les institucions fins i tot podrien 
prendre en consideració els projectes de REO com a mitjà per a finançar la mateixa 
institució, obtenint ingressos per a la institució i per al projecte, reduint els costos 
de la institució o fent créixer el nombre de matrícules i, per tant, els ingressos. 
També hi ha exemples d'institucions que estan replantejant la seva estratègia de 
publicació col·laborant estretament amb un projecte de REO. La Rice University, 
per exemple, que estava estretament vinculada al projecte de REO Connexions, 
recentment ha tornat a obrir la seva editorial universitària, que havia estat inactiva 
durant deu anys. La universitat creu que la nova tecnologia ofereix noves maneres 
de fer servir els mitjans multimèdia per a publicar obres originals a demanda.1 
Gràcies a la tecnologia i a la plataforma editorial creada per Connexions, la primera 
publicació electrònica de la Rice University va aparèixer l'octubre de 2006. Rice 
University Press també col·laborarà amb d'altres editorials universitàries. 

Tal com explica Wiley (2006b), la sostenibilitat sovint es considera com la 
capacitat d'un projecte de continuar sent operatiu. Mentre que la idea de continuació 
és clarament una part essencial del significat de sostenibilitat, no s'hauria de valorar 

                                                        
1.  Rice News and Media Relations, 13 de juliol de 2006. 
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la simple continuació de l'existència d'un projecte o un personal improductius. La 
definició de sostenibilitat hauria d'incloure la idea d'assolir objectius a més del 
concepte de longevitat. En endavant, la sostenibilitat es definirà com la capacitat 
constant d'un projecte de REO d’assolir els seus objectius. Els projectes de REO 
han de trobar dos tipus únics de sostenibilitat: 

Han de trobar una manera de mantenir la capacitat de produir i compartir REO.  

D’igual importància, han de trobar una manera de mantenir la utilització i 
reutilització dels seus REO per part dels usuaris finals (tant professors com 
estudiants). 

El primer repte s'ha de considerar en dues parts: i) la producció sostenible de REO i 
ii) l'ús compartit i sostenible de recursos. Per a la primera part la producció de REO 
requereix recursos humans, processos de flux de treball i tecnologia de suport. Com 
a mínim algú ha de recollir el contingut, digitalitzar-lo, comprovar les qüestions de 
copyright, resoldre les qüestions de copyright i fer un control de qualitat del 
producte final. Tot això vol dir disposar d'ordinadors, accés a la xarxa i una o més 
eines de programari de suport. El temps del personal, la definició de les directrius 
de treball, l'adquisició d'ordinadors, la connexió a la xarxa i l'adquisició i gestió del 
programari comporten costos reals. Suportar aquests costos és una part del repte de 
la sostenibilitat. Pel que fa a la segona part, s'han de distribuir còpies dels REO 
acabats als usuaris finals. Això pot voler dir la distribució de còpies digitals per 
Internet, de còpies digitals dels recursos en mitjans físics com ara discs durs, DVD i 
unitats de memòria USB, o bé de còpies impreses en paper. Cadascun d'aquests 
mètodes de distribució comporta unes despeses reals, inclosa l'amplada de banda 
per a distribuir còpies digitals en línia, i els costos d'inventari, duplicació i 
enviament dels suports físics i en paper. Suportar aquests costos és una altra part del 
repte de la sostenibilitat en els projectes de REO. 

El segon repte és satisfer els objectius d'un projecte de REO i evitar així el risc de 
malbaratar anys produint i compartint recursos que els professors i els estudiants no 
poden utilitzar. Si és possible els recursos s'han de compartir en un format que 
funcioni igual de bé en diferents plataformes de maquinari i sistema operatiu, 
subministrat de tal manera que s'hi puguin fer adaptacions locals. Però tal com 
s'explica al projecte OCW del MIT (d'Oliveira, 2006), en el cas de recursos que 
originàriament no s'hagin creat per publicar-los digitalment, apareix el dilema entre 
publicar tal com estiguin tants recursos com sigui possible, convertits al format 
PDF, o convertir els recursos a formats més oberts a l'adaptació i la reutilització, 
però que porten més feina. L'XML és un nou llenguatge per a publicar a Internet 
que ofereix una flexibilitat màxima a l'hora de visualitzar, editar i reutilitzar 
continguts. Però la creació de bons documents XML requereix un coneixement del 
curs i del tema per garantir una codificació i estructuració adequades del contingut, 
cosa que no es pot aconseguir només amb eines automàtiques de conversió ni amb 
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persones transcriptores dels continguts que no en tinguin prous coneixements. La 
conclusió del projecte OCW del MIT és que: 

"Si el material original dels cursos no s'enviés a l'OCW en XML o en una estructura 
que es pogués transformar fàcilment en XML, la publicació en XML afegiria un 
grau d'esforç insostenible (el doble o més en alguns casos) al procés de producció 
de la majoria de cursos". (d’Oliveira, 2006) 

Els usuaris poden necessitar eines tècniques per a reutilitzar eficaçment els 
recursos, i és possible que també els calgui formació o veure exemples de com es 
pot dur a terme aquesta adaptació. Finalment, per tal de satisfer els requisits de la 
llicència CompartirIgual utilitzada amb molts REO, els usuaris necessiten un lloc 
per posar les seves pròpies obres derivades o un lloc on els altres usuaris puguin 
trobar les seves obres derivades. De nou cal tenir en compte els costos reals 
associats a prendre's la molèstia d'oferir l'original del material en un format 
fàcilment editable en les múltiples plataformes, proporcionar eines modernes per a 
l'adaptació dels recursos, oferir formació sobre el procés d'adaptació i proporcionar 
mecanismes perquè els usuaris satisfacin els requisits de la llicència 
CompartirIgual. Suportar aquests costos reals és una altra part del repte de la 
sostenibilitat en els projectes de REO. 

Satisfer aquests costos per tal que els projectes puguin continuar assolint llurs 
objectius no és un problema exclusiu dels projectes de REO. Malgrat tot, la ferma 
determinació d'oferir lliurement els resultats de tots aquests esforços, sense cap 
mecanisme de "recuperació de costos", és una característica especial dels projectes 
de REO. Sense cap sistema d'ingrés de diners, com pot obtenir un projecte els 
recursos necessaris per a suportar els seus costos reals any rere any? 

Organització de les iniciatives de recursos educatius oberts 

Cada cop creix més l'interès per entendre les comunitats de voluntaris a Internet. De 
moment la major part de l'atenció s'ha centrat en les comunitats de 
desenvolupament de programari de codi obert (Weber, 2004), però les anàlisis de 
Benkler (2005, 2006) de "producció entre col·legues" o producció comunitària de 
continguts i diversos articles sobre el fenomen de la Viquipèdia posen l'èmfasi en la 
producció de continguts d'una manera voluntària i col·laborativa. La qüestió 
intrigant de la producció comunitària o entre col·legues és el seu funcionament pel 
que fa a la participació de la gent i a la coordinació de la feina. Benkler (2005) diu 
que un motiu important de l'èxit del model de producció de programari de codi 
obert és que molta gent pot aportar petits mòduls. Una tasca sembla més atractiva 
quan un no hi ha de dedicar temps en excés. Quan hi participa molta gent, la càrrega 
sobre cadascú és més lleugera. La possibilitat d'aportar petits mòduls de contingut 
ha contribuït a l'èxit de la Viquipèdia, mentre que el projecte Wikibook no ha gaudit 
del mateix èxit. Això pot ser degut al fet que els capítols dels llibres no es poden 
dividir en parts prou petites: si els trossos són petits, el procés de compilar les 
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aportacions individuals en capítols és probablement més laboriós que escriure el 
llibre un mateix.  

L'aspecte organitzatiu de la feina requereix una forma d'organització que reconegui 
i fomenti la motivació dels voluntaris de compartir. Per tant, segons Downes (2006) 
una organització de voluntaris necessita definir clarament la visió, la funció dels 
participants i l'estratègia globals. Per exemple, la comunitat de programari de codi 
obert Apache Foundation és explícitament una meritocràcia que organitza els 
voluntaris, amb vicepresidents responsables de diferents productes o voluntaris que 
fan funcions de "programadors", "executors" o "usuaris". Els membres que han fet 
aportacions significatives poden optar a ser "membre del comitè de gestió del 
projecte [que] és un programador o un executor que ha estat escollit pel seu mèrit 
en l'evolució del projecte i per un grau de compromís demostrat” 
(www.apache.org). 

Els sistemes de coproducció i de productor-consumidor també han d'organitzar les 
tasques d'una manera diferent. Considerem el cas, per exemple, de la producció i 
selecció de materials educatius per a ser utilitzats. La iniciativa MERLOT, per 
exemple, aplica el mètode productor-consumidor i invita a fer aportacions de 
voluntaris. Però també, en la mesura de les possibilitats, sotmet el material a 
comitès de col·legues experts perquè en facin una revisió professional, de manera 
molt similar a les revistes acadèmiques. Per tant, el procés de producció i selecció 
està formalitzat i, en certa mesura, centralitzat. També és considerablement més lent 
que un model on tothom té dret a fer aportacions. En el cas del MERLOT, només 
un 14% dels materials entregats han estat revisats (Hanley, 2005). En aquest 
context, Downes afirma que les tasques s'han de reorganitzar perquè no es vegin 
com una cosa que es fa per als estudiants, i han de rebre el suport d'algun programa 
sostenible (o comercial). Les tasques s'han de considerar com "una cosa que els 
estudiants fan per a ells mateixos i, de fet, qualsevol acte d'aprenentatge consta 
d'exactament aquests passos". També cita Wiley (2005): 

"Em sembla que la sostenibilitat i la capacitat de créixer només són un problema 
quan la gent creu que els altres li faran la feina. La capacitat de créixer i la 
sostenibilitat s'esdevenen més fàcilment quan la gent fa la feina per a ella mateixa. 
La centralització dels serveis educatius oberts és menys adaptable i sostenible. La 
descentralització és més adaptable i sostenible. La Viquipèdia té dos treballadors i 
força més d'un milió d'articles en diferents idiomes. Hem d'aprendre aquesta lliçó si 
volem que l'educació oberta realment arribi a les persones i beneeixi la seva vida". 

Des de la perspectiva de la coproducció, es pot concloure que la sostenibilitat dels 
REO –de tal manera que generi materials assequibles i útils– requereix pensar en 
els REO com només una part d'un quadre més gros que inclou voluntaris i 
incentius, comunitat i associacions, coproducció i ús compartit, gestió distribuïda i 
control. 
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Models de costos i ingressos 

Els costos reals dels projectes de REO varien considerablement. OpenLearn, 
iniciativa de l'Open University del Regne Unit, té un pressupost de gairebé 5 
milions de USD anuals durant els dos primers anys. El pressupost de l'OCW del 
MIT és de 4,3 milions de USD anuals amb uns 29 treballadors. L'Enciclopèdia de 
Filosofia Stanford costa aproximadament 190.000 USD anuals (Zalta, 2005) i la 
iniciativa OCW de la Utah State University té un director de projecte a jornada 
completa i cinc becaris a mitja jornada amb un pressupost de 127.000 USD anuals 
(Wiley, 2006). Al projecte OCW de la Universitat del Western Cape a Sud-àfrica hi 
treballen tres persones i té un pressupost anual d'aproximadament 44.000 USD. 
Altres iniciatives amb una organització més comunitària probablement tindran 
menys costos, ja que dependran més de les tasques fetes pels membres voluntaris de 
la comunitat.  

Encara que és important destacar que els costos reals es poden afrontar amb 
recursos no dineraris, la majoria d'iniciatives en algun moment han de recollir un 
mínim de diners. Amb aquesta finalitat, es poden tenir en compte diferents models 
de finançament. Dholakia (2006) i Downes (2006) han identificat diferents opcions 
que es poden explorar. 

El model de substitució, en què el contingut obert substitueix un altre model i es pot 
beneficiar de l'estalvi generat per la substitució. Aquest model té un límit natural 
perquè només pot generar la quantitat de recursos que substitueix. 

El model de fundació, donació o dotació, on el finançament de les activitats prové 
d'un actor extern. És bàsicament un model d'inici d'activitat que probablement no 
serà viable a la llarga, però que es pot transferir a un model amb suport 
governamental, que pot ser una opció a llarg termini en alguns països.  

El model de segmentació, en què el proveïdor ofereix recursos de franc, però també 
serveis de "valor afegit" a segments d'usuaris i cobra per serveis com ara la venda 
de còpies en paper, formació i assistència tècnica, serveis professionals, etc. Aquest 
model, juntament amb el model de conversió, és actualment un dels més utilitzats 
en el sector educatiu. 

El model de conversió, en què "ofereixes alguna cosa de franc i posteriorment 
converteixes el consumidor en un client de pagament". 

El model de suport de voluntaris, que es basa en campanyes per a recollir fons. Una 
altra versió d'aquest model és el model basat en socis, segons el qual es convida un 
grup de parts interessades –organitzacions o individus– a aportar un import 
determinat com a capital inicial o quota anual (vegeu el Quadre 6.1). 

El model de pagament del col·laborador, en què els col·laboradors paguen el cost 
de mantenir el material aportat, material que el proveïdor posa a disposició de franc. 
Aquest model bàsic d'accés obert també es pot fer servir en projectes de REO.  
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Altres opcions són la publicitat i el patrocini. Com que cada iniciativa és única, no 
hi ha cap model que abasti totes les possibilitats. En lloc d'això, existeix la 
necessitat d'idear diferents sistemes que puguin ser útils en un context local. 
Dholakia (2006) també posa èmfasi en el fet que la major competència entre les 
iniciatives dóna lloc a la necessitat de crear marques sòlides, comunitats d'usuaris, 
millorar la facilitat d'ús del lloc i la qualitat dels recursos ofertats. El "màrqueting" 
de la comunitat és important perquè permet als usuaris formar lligams forts amb el 
lloc web, i alhora permet que la institució pugui aprendre de la comunitat què 
funciona i què no funciona al lloc web. La "comunitat" també ofereix possibilitats 
d'una ràpida difusió, i una comunitat forta influeix en el comportament dels usuaris 
i augmenta la probabilitat que aquests tornin al dipòsit de recursos.  

Directrius sobre la sostenibilitat dels projectes de recursos educatius 
oberts 

Les diferents directrius poden potenciar o bloquejar els projectes de REO. Com que 
el model comunitari es basa en la voluntarietat i l'entusiasme, la sostenibilitat no és 
tant una qüestió de recursos financers com de capacitat d'enderrocar les barreres que 
impedeixen el creixement i l'evolució de la comunitat. Es podrien prendre mesures 
per a buscar alternatives al règim existent de drets de propietat intel·lectual i 
treballar amb la finalitat de potenciar les donacions per a finançar no tan sols les 
iniciatives individuals, sinó també les comunitats organitzades amb més flexibilitat. 
 

 

Quadre 6.1. 

El cas a favor dels llibres de text Creative Commons 

Segons un informe de l'Oficina d'Estadística General dels EUA, actualment als EUA 
el cost dels llibres de text comercials pels estudiants universitaris s'aproxima als 900 
USD anuals. En aquest context es podria plantejar la qüestió de si els centres 
d'ensenyament superior i els estudiants no es podrien estalviar diners fent servir un 
substitut dels llibres de text comercials.  

Beshears (2005) ha defensat la idea que els centres d'ensenyament haurien de 
constituir un consorci (vegeu el model basat en socis esmentat més amunt) per tal de 
crear i obtenir continguts per a llibres de text d'un o diversos socis estratègics (per 
exemple, l'Open University del Regne Unit) i distribuir-los com a llibres de text 
digitals que podrien substituir els llibres de text comercials. Els càlculs de Beshears 
indiquen que una coalició de 1.000 centres d'ensenyament superior podria "comprar" 
l'Open University del Regne Unit (és a dir, cobrir els seus costos anuals de 
desenvolupament) per uns 75.000 USD anuals per institució. Si la institució volgués 
recuperar la quota de soci anual (75.000 USD) carregant una taxa als estudiants, 
l'import seria d'uns 3,75 USD anuals per estudiant en una institució amb 20.000 
estudiants (75.000 USD dividit entre 20.000 estudiants), molt menys que el cost 
anual actual dels llibres de text. En alguns casos les biblioteques universitàries 
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paguen uns 75.000 USD per la subscripció a una única revista acadèmica.  

Beshears presenta tres models locals per a fomentar entre els professors el canvi dels 
llibres de text comercials als REO. Breument, són aquests: 

El boca-orella: Model simple de recurs bibliotecari que pressuposa que, si es crea el 
recurs i els en parlem (boca-orella), la gent s'hi acostarà. 

El garrot: Model administratiu per decret, en què els professors reben instruccions de 
fer servir el contingut obert com a substitució dels llibres de text comercials. Aquest 
model es podria aplicar als països en desenvolupament on els estudiants no es poden 
permetre els llibres de text comercials. 

La pastanaga: Model d'incentius econòmics que repercutiria en les quotes dels 
estudiants i els estipendis del professorat. 

Si un centre adoptés el model de la pastanaga podria, per exemple, fixar una quota 
per als materials dels cursos més grans on es fessin servir llibres de text. La quota 
dependria del cost dels llibres de text d'aquests cursos. Per tant, si els estudiants 
paguessin una mitjana de 500 USD anuals per als 100 cursos més grans, la quota dels 
materials dels cursos seria de 500 USD anuals. Els estudiants no haurien de comprar 
llibres de text per a aquests cursos. El professorat continuaria tenint la llibertat 
d'assignar llibres de text comercials, i en aquest cas els llibres es comprarien amb la 
quota. Però si els professors decidissin fer servir el contingut obert del consorci 
OpenTextbook, podrien sol·licitar una subvenció com a estipendi per a personalitzar 
el material pel seu curs. Aquestes subvencions es pagarien amb els ingressos de les 
quotes. Els continguts creats pel professorat i finançats amb la subvenció es posarien 
a disposició del públic en general amb una llicència Creative Commons. Si els 
professors decidissin fer servir continguts oberts sense sol·licitar la subvenció, 
aquests estalvis es podrien retornar als estudiants com a reemborsament a l'usuari (de 
manera similar als reemborsaments distribuïts per les cooperatives de consumidors). 

Font: Beshears (2005). 

 

Encara que les institucions poden coordinar aquests projectes, els professors que 
voluntàriament comparteixen les seves obres creatives són la força motora de l'èxit 
d'aquests projectes. Segons Wiley (2006b), la pregunta més destacada sobre les 
mesures que han de prendre els centres d'ensenyament superior és què es pot fer per 
incentivar la participació del professorat en iniciatives de REO. Una mesura que 
milloraria la transparència i la responsabilitat en la docència seria incloure la 
trajectòria docent o requisits similars com a part del procés d'obtenció d'una plaça 
de titular i promoure la conversió d'almenys un curs a un format de REO com a part 
de la documentació d'excel·lència en l'ensenyament.  

La segona mesura més destacada per a les institucions punteres en l'ús de REO en 
l'ensenyament superior és: "Quines directrius institucionals actuals són un entrebanc 
per als professors que desitgin obrir l'accés  a un o diversos dels seus cursos?" Són 
exemples d'aquestes mesures les que dissuadeixen el professorat perquè no participi 
en activitats docents en línia abans d'obtenir una plaça de titular i les directrius que 
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permeten que les institucions controlin la propietat intel·lectual creada pel 
professorat. 

Des d'una perspectiva nacional o regional, l'augment del finançament per a 
fomentar que els centres d'ensenyament superior treballin en projectes de REO 
encara és poc habitual. D'altra banda, les mesures que donin a les institucions 
permís explícit per a fer servir amb aquest objectiu diners prèviament assignats 
poden fomentar la participació. Els debats nacionals o regionals sobre les mesures 
institucionals que poden fomentar la participació del professorat, o almenys reduir 
els entrebancs a la seva participació, poden ser útils. 

Resum sobre la sostenibilitat dels projectes de recursos educatius oberts 

Resulta difícil mantenir unes tasques el resultat de les quals s'ofereix de franc. 
Aquesta conclusió és evident. Malgrat tot, si es tenen ben en compte els factors 
següents especificats per Wiley (2006b), hauria d'augmentar la probabilitat de 
supervivència a llarg termini dels projectes de REO per tal de continuar assolint 
durant molts anys els objectius marcats.  

Els projectes de REO han de definir clarament llurs objectius i dedicar-hi molta 
energia. Si la sostenibilitat és la capacitat contínua d'un projecte per a assolir els 
seus objectius, sense una clara comprensió dels objectius cap projecte de REO pot 
ser sostenible. 

Els factors següents s'han d'abordar conjuntament. En el context dels objectius dels 
projectes de REO, s'han de prendre decisions sobre: 

La seva organització: grandària, estructura i grau de centralització. Les 
organitzacions petites o més descentralitzades són menys cares de mantenir, però 
probablement tenen menys capacitat per a crear un gran nombre de recursos en un 
breu període de temps. Probablement tenen menys capacitat per avançar en un sentit 
específic i predeterminat. 

Els tipus de recursos que oferirà i el format dels suports en què es compartiran 
aquests recursos. El format més senzill per a capturar recursos de vegades és un 
format difícil per als usuaris que vulguin adaptar els recursos. Malgrat tot, quan els 
recursos no s'han dissenyat originàriament per a publicacions digitals, cal trobar el 
punt d'equilibri entre publicar tants recursos com sigui possible i fer servir formats 
més oberts a l'adaptació i la reutilització.  

Els tipus de reutilització per part dels usuaris finals que més probablement 
contribuiran a assolir els objectius del projecte. S'han de prendre decisions sobre el 
grau de suport explícit que s'oferirà als usuaris per tal que reutilitzin els continguts. 
El lloc web oferirà enllaços a aquestes eines fora del lloc web? Estaran integrades al 
mateix lloc web? Si el projecte està centralitzat, el suport explícit sempre està 
disponible, encara que resulta car. Si està descentralitzat en forma de xarxa de 
voluntaris, el suport explícit no és car, però no massa fiable. 
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Buscar i aplicar incentius no dineraris per involucrar tots els participants possibles. 
Implicar estudiants voluntaris en la producció, descentralitzar les responsabilitats 
d'assistència tècnica entre el grup d'usuaris i aprofitar les recompenses 
organitzatives per compensar la participació són maneres de reduir costos, tot i que 
impliquen algunes contrapartides.  

Maneres de reduir costos sense deixar d'assolir els objectius del projecte. Crear 
equips més petits, definir una política de substituir o rebutjar tot el contingut amb 
llicències de tercers en lloc d'intentar obtenir-ne la llicència, i integrar les 
publicacions en línia directament en els processos existents de creació de cursos en 
línia, són maneres de reduir costos, encara que impliquen algunes contrapartides.  

Quin dels molts models de finançament disponibles és més probable que doni un 
nivell de finançament suficient per a permetre que el projecte continuï satisfent els 
seus objectius d'una manera continuada?  

Stacey i Rominger (2006) adopten un sistema global similar en relació amb la 
sostenibilitat basant-se en el projecte BCcampus (Figura 6.2).  

Al final, tal com apunta Wiley (2006b), podria ser que no calguessin ni models de 
finançament ni polítiques nacionals per a fomentar la participació de l'ensenyament 
superior en projectes de REO. Al capdavall, no hi ha cap norma nacional que 
fomenti o obligui els centres d'ensenyament superior a tenir llocs web d'accés 
públic amb informació sobre criteris d'admissió, programes, cursos i professorat, i 
malgrat tot gairebé tots els centres d'ensenyament superior dediquen un part 
important de recursos humans i econòmics a oferir aquests serveis. Una vegada que 
alguns centres pioners van mostrar els avantatges de proporcionar aquest tipus 
d'informació a través d'Internet, la resta d'universitats van haver de fer el mateix per 
continuar sent competitives.  

 

 

 

 
 

Figura 6.2. Atributs i elements de decisió sobre els projectes de REO 
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Font: Stacey i Rominger (2006). 

 

Idealment, els projectes de REO es convertiran en un altre servei que la gent esperi 
de qualsevol centre d'ensenyament superior, i cada centre tindrà la voluntat i els 
recursos per a participar en aquests projectes. Fins que no arribi aquest dia, els 
projectes pilot de REO hauran de navegar per les aigües altament contextuals de la 
sostenibilitat. 
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Capítol 7  
 

Com millorar l'accés i la utilitat dels recursos 
educatius oberts 

 

 

En aquest capítol s'estudien diverses qüestions relacionades amb la millora de 
l'accés als recursos educatius oberts i amb la millora de llur utilitat, com ara la 
gestió de la qualitat, la traducció i adaptació de continguts, i la millora de l'accés 
web per a les persones discapacitades. S'analitzen un seguit de qüestions tècniques 
relacionades amb l'accessibilitat, com ara l'ús de programari de codi obert o la 
millora de la interoperabilitat mitjançant estàndards oberts i tecnologies emergents 
que afecten el moviment de recursos educatius oberts. 
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Validació de la qualitat dels recursos educatius oberts 

Un dels reptes del moviment REO ve provocat en gran part pel seu propi èxit. El 
ràpid creixement del nombre de materials educatius i de dipòsits de bases de dades 
de recursos fa que sigui de vital importància trobar els recursos més rellevants i de 
més qualitat. Calen eines eficients de cerca i obtenció d'informació. Allò que 
interessa els professors o investigadors és possible que no es trobi als catàlegs de les 
biblioteques, a les bases de dades federades ni a les subscripcions de revistes en 
línia. Moltes coses es troben a bases de dades locals, disponibles a través d'Internet, 
tot i que difícils de localitzar i bàsicament invisibles per al personal acadèmic. 
Aquest problema té solucions tècniques, com ara la inserció de metadades (dades 
sobre les dades o informació descriptiva sobre els materials) als recursos perquè 
siguin més fàcils de trobar amb els sistemes de recopilació d'informació que 
utilitzen els usuaris a través de les interfícies de cerca, de la mateixa manera que les 
fitxes del catàleg d'una biblioteca ens ajuden a trobar el llibre que busquem. Tot i 
això, la inserció de metadades en un recurs és molt laboriosa i topa amb el mateix 
problema amb què es troben els programadors informàtics: la persona que incorpora 
les metadades desconeix les circumstàncies en què la gent farà servir el recurs, és a 
dir, que la cerca del recurs es podria fer des d'una perspectiva totalment diferent de 
la que podria esperar la persona que incorpora les metadades, de manera que podria 
resultar difícil o impossible trobar el recurs.  

L'informe d'avaluació d'un projecte de gran envergadura dut a terme per European 
Schoolnet dóna un exemple de la dificultat que comporta trobar una terminologia 
intuïtiva i transparent per als recursos educatius. Aquest informe conclou que la 
classificació dels recursos utilitzats en el projecte no era un reflex especialment 
acurat de com els professors en realitat farien servir els recursos educatius. 

"Podem concloure, basant-nos en les proves de l'avaluació, que es pot fer una 
pedagogia constructivista o avançada mitjançant l'ús d'objectes d'aprenentatge 
(OA), però és més probable que això sigui una característica de l'aula d'un professor 
que de l'OA. Sens dubte el tipus d'OA hi pot influir d'alguna manera (és a dir, té 
possibilitats d'acció), però resulta evident que fins i tot un OA aparentment "no 
constructivista" o "no avançat" (per exemple, els exercicis pràctics) podria servir 
com a part d'una pedagogia avançada, sempre que el professor demostri una 
habilitat en l'ús i una gran varietat d'enfocaments pedagògics". (McCormick, 2004, 
citat a European Schoolnet, 2006) 

El problema de les metadades creix com més petit és el recurs, ja que el temps 
d'inserció de metadades serà proporcionalment superior en els recursos petits i les 
possibles maneres de fer-los servir segurament seran més diverses que en el cas dels 
recursos grans, com ara els articles científics. Encara que s'han dedicat molts 
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esforços a crear sistemes de metadades aplicables a diferents països, idiomes i 
cultures, la manca d'una taxonomia comuna és un altre entrebanc significatiu que 
s'ha de superar per tal de millorar la possibilitat de trobar els recursos educatius 
pertinents. Una alternativa podria ser l'ús de folksonomies: demanar als mateixos 
usuaris que afegeixin metadades als recursos quan els facin servir. Aquest mètode 
de moment no s'ha aplicat a gran escala, encara que recentment European Schoolnet 
ha posat en marxa un projecte pioner en aquest àmbit, anomenat MELT (Metadata 
Ecology for Learning and Teaching) (vegeu el Quadre 7.1).  
 

Quadre 7.1. 

 Tasques de l'European Schoolnet sobre metadades per a objectes 
d'aprenentatge 

Durant l'octubre de 2006, l'European Schoolnet va endegar un projecte, 
finançat pel programa eContentplus de la Comissió Europea, per a explorar les 
sinergies entre dos sistemes diferents d'enriquiment del material educatiu 
mitjançant metadades a priori (abans de l'ús) afegides per indexadors experts i 
metadades a posteriori (després de l'ús) obtingudes de professors o estudiants 
i de sistemes automatitzats. L'objectiu principal és enriquir els continguts 
disponibles amb metadades que reflecteixin l'ús real de cada recurs per part de 
professors i estudiants en diferents contextos d'aprenentatge, amb la finalitat 
de fomentar l'ús d'aquests continguts i el desenvolupament d'un mercat 
europeu de continguts. Mitjançant les cerques federades a diferents proveïdors 
comercials i sense afany de lucre de materials educatius, més de 37.000 
recursos d'aprenentatge i 95.000 actius d'aprenentatge en diferents idiomes es 
posaran a lliure disposició d'escoles de tot Europa des d'un lloc web 
especialment dissenyat per a aquesta funció. En el projecte, anomenat MELT 
(Metadata Ecology for Learning and Teaching), es faran servir nous mètodes 
d'etiquetatge social i folksonomies demanant als professors que afegeixin les 
seves pròpies metadades als continguts. Un sistema de generació automàtica 
de metadades augmentarà encara més la quantitat de metadades.  

L'European Schoolnet és un consorci de 28 ministeris d'educació europeus 
que ofereix portals educatius per promoure l'ensenyament, l'aprenentatge i la 
col·laboració. El projecte MELT inclou 18 socis de 13 països, inclosos 12 
ministeris d'educació. ARIADNE és un soci clau i altres socis són GLOBE, 
MERLOT, EdNA o l'OCW del MIT. 

Juntament amb el projecte CALIBRATE, el MELT ajudarà l'European 
Schoolnet a posar en marxa el 2007 un servei d'intercanvi de recursos 
educatius que ofereixi una massa crítica de REO a les escoles. 
Font: European Schoolnet: http://info.melt-project.eu, http://calibrate.eun.org, 
http://lre.eun.org.  
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Els materials acadèmics es poden trobar amb el sistema OAIster, un servei que fa 
servir metadades per a facilitar la cerca d'articles d'accés obert. OAIster es va crear 
per facilitar que les institucions compartissin les metadades. Les institucions han 
d'aplicar un cert protocol sobre com s'ha de visualitzar la informació dels seus 
recursos per tal que la recopilació automàtica de dades es pugui fer amb regularitat. 
OAIster col·labora amb Yahoo! i Google, de manera que les metadades d'OAIster 
també estan disponibles a través de serveis de cerca comercials. El gener de 2007, 
OAIster va donar accés a gairebé 10 milions d'objectes de 729 institucions.  

Un servei corresponent per a REO el proporcionen dipòsits de bases de dades de 
recursos com ara GLOBE (Global Learning Objects Brokered Exchange (GLOBE), 
una aliança internacional formada per la Fundació ARIADNE, Education Network 
Australia (EdNA Online), LORNET Canada, MERLOT, i l'Institut Nacional 
d'Educació Multimèdia (NIME) de Japó. Han creat casos d'ús, especificacions, 
normes comercials i tecnologies a fi de permetre fer cerques entre tots els dipòsits 
dels socis. En una escala més petita, ofereixen serveis similars un dipòsit britànic 
anomenada Intute, el DAREnet holandès i el Gateway to Educational Materials dels 
EUA, entre d'altres. Les cerques de materials generalment es poden fer en funció de 
la disciplina i de vegades a partir de criteris com ara la categoria del recurs, el 
nombre de descàrregues, etc. Aquestes diferents categories de cerca il·lustren el 
problema de la rellevància i la qualitat. Quan una cerca de materials d'aprenentatge 
dóna massa resultats, resulta difícil i laboriós trobar els recursos més rellevants i de 
més qualitat. Per aquest motiu es creen tècniques i tecnologies perquè els professors 
i els estudiants tinguin opcions per a limitar l'àmbit de les cerques. 

La rellevància només és un aspecte de l’esquívol concepte de qualitat i hi ha moltes 
maneres de definir altres aspectes i d'abordar-los. En el context de l'aprenentatge 
virtual hi ha una gran xarxa europea, anomenada EFQUEL (European Foundation 
for Quality in e-Learning), que té com a missió millorar la qualitat de l'aprenentatge 
virtual a Europa oferint serveis i suport a tots els integrants de la comunitat 
d'aprenentatge virtual europea. Ofereixen orientacions per al desenvolupament de la 
qualitat en organitzacions com ara universitats o escoles, orientacions que consten 
de quatre etapes: anàlisi de necessitats, procés de decisió, realització i incorporació.  

Els projectes de programari de codi obert acostumen a adoptar un sistema 
meritocràtic segons el qual els programadors més experimentats i capacitats revisen 
el codi lliurat pels membres de la comunitat amb menys experiència. Les revistes 
d'accés obert normalment recorren a les revisions de col·legues experts per decidir 
els articles que s'han de publicar. Com s'explica al Quadre 3.2, alguns dipòsits de 
bases de dades de recursos, com ara MERLOT, ofereixen la mateixa oportunitat als 
REO. El procés d’avaluació per part de col·legues experts és un dels processos més 
utilitzats per a garantir la qualitat en l'entorn acadèmic. A més de ser ben conegut i 
ben entès, hi ha altres arguments que justifiquen l'ús de models de revisió per 
experts per a garantir la qualitat dels recursos d'un dipòsit. Taylor (2002) apunta que 
aquest procés pot servir per a suplir la manca d'un sistema de compensació per als 
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educadors, reconeixent i recompensant el creador d'un recurs educatiu i permetent 
la difusió de la seva obra. A més, segons Taylor cal que les decisions preses en les 
revisions siguin creïbles, objectiu que acompleixen les revisions obertes fetes per 
col·legues experts segons criteris acordats. Tal com s'ha dit, però, aquesta és una 
tasca cara i laboriosa. A més, de vegades s'ha criticat aquest sistema per ser menys 
imparcial del que es diu i per l'efecte conservador que té en la investigació. Això ha 
creat interès per models alternatius com ara la possibilitat que qualsevol persona 
comenti públicament els articles, en una mena de revisió oberta. Nature va fer una 
prova de revisió oberta per part de col·legues durant quatre mesos, del juny al 
setembre de 2006, que es va abandonar amb la conclusió que: 

"Malgrat l'interès significatiu en la prova, només una petita part dels autors hi va 
participar. Hi havia un grau important d'interès explícit per les revisions obertes 
fetes per col·legues entre els autors que van optar per penjar els seus manuscrits 
obertament i que van respondre després del procés, contràriament a l'opinió dels 
editors. Una petita majoria dels autors que hi van participar va rebre comentaris, 
però generalment molt pocs tot i que el tràfic web fou considerable. La majoria de 
comentaris tècnicament eren insubstancials. Les respostes suggereixen que els 
investigadors són especialment reticents a oferir comentaris oberts". (Nature, 2006) 

Un altre mètode de gestió de la qualitat, aplicat per proveïdors institucionals com 
ara les iniciatives OCW i els projectes de l'Open University, per exemple 
l'OpenLearn del Regne Unit i l'OpenER dels Països Baixos, és fer servir la marca o 
la reputació de la institució per a persuadir l'usuari que els materials del lloc web 
són de bona qualitat. Si no és així perilla el prestigi de la institució. Molt 
probablement les institucions fan controls de qualitat interns abans de publicar els 
cursos, però aquests processos no són oberts en el sentit que els usuaris dels 
recursos en puguin fer un seguiment.  

Un tercer sistema és no tenir cap procés centralitzat, sinó deixar que els usuaris 
individuals decideixin, en funció dels paràmetres que vulguin, si un recurs 
d'aprenentatge és de bona qualitat, útil o bo en qualsevol altre sentit. Això es pot fer 
permetent que els usuaris avaluïn o comentin el recurs, descriguin com l'han utilitzat, 
o bé mostrant el nombre de descàrregues de cada recurs al lloc web. Aquest és un 
tipus de mètode de baix nivell o de baix a dalt que s'acostuma a aplicar a Internet en 
places de mercat, portals de música, etc. L'argument d'aquesta metodologia seria que 
la qualitat no és una part inherent, sinó contextual, d'un recurs educatiu. Només la 
situació educativa específica pot determinar si un recurs és útil o no, i per tant és 
l'usuari qui hauria de ser-ne el jutge. Connexions és un dipòsit on s'ha escollit aquest 
sistema, que obre el procés editorial perquè terceres persones facin revisions amb 
posterioritat a la publicació. Els usuaris tenen accés a tot el contingut (de qualsevol 
qualitat), però també poden revisar els materials. La força d'aquest sistema, segons 
Connexions, és que el mateix contingut pot ser consultat per diferents usuaris, 
cadascun dels quals té un punt de vista individual. El material s'observa amb diferents 
"lents", com ara societats professionals, universitats, consells escolars, editors, unions 
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de consumidors, col·legues i companys professionals, contingut més popular, amb 
més enllaços, millors valoracions dels usuaris i valoració de l'assessorament 
d'aprenentatge. 

Resumint, hi ha diferents alternatives a l'hora d'abordar les qüestions de gestió de la 
qualitat. Com s'il·lustra a la Figura 7.1 el procés pot estar centralitzat o descentralitzat, i 
pot ser obert o tancat. Tots aquests sistemes es poden defensar amb diferents arguments, 
depenent de la iniciativa o del programa de REO en qüestió. També es poden fer tota 
mena de combinacions.  

Figura 7.1. Processos de gestió de la qualitat 

Obert 
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Segons les conclusions d'un informe d'un debat en línia sobre REO, organitzat per 
l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO, els REO són "tant 
culturals com educatius, en el sentit que donen als usuaris 'un coneixement sobre 
mètodes i sistemes d'ensenyament i aprenentatge específics d’una cultura" 
(Albright, 2005). La gran majoria de REO són en anglès i sovint parteixen de la 
cultura occidental. Aquest fet limita la rellevància dels materials en els contextos no 
anglesos i no occidentals. Existeix el risc que les barreres lingüístiques i les 
diferències culturals releguin els països menys desenvolupats al paper de 
consumidors de REO en lloc de fer-los participants en l'expansió del coneixement. 
També existeix la preocupació que les institucions de països en desenvolupament 
acabin depenent de continguts externs i que els continguts no facin de catalitzador 
de la producció de REO nous adaptats a l'entorn local. 

A més, a l'informe s'afirma que les condicions en què es creen els REO, els idiomes 
que es fan servir i les metodologies d'ensenyament aplicades generen productes 
arrelats i basats en la cultura i les normes educatives dels autors respectius. Aquests 
elements poden quedar molt lluny de la comprensió d'altres cultures i provocar i) 
una educació disfuncional i ii) un menor potencial per als països en 
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desenvolupament d'aportar investigacions, formació, experiència i coneixements 
que vigoritzin el valor i el camp d'acció dels REO. La traducció lingüística ofereix 
almenys una solució parcial a aquest doble problema. Parcial en el sentit que 
"perquè s'aprofitin tots els avantatges d'aquests recursos [educatius oberts], cal tenir 
la capacitat real d'adaptar el llenguatge –en lloc de fer-ne una simple traducció– a 
les necessitats i les formes de comprensió dels contextos locals". L'adaptació de 
REO no és només una qüestió idiomàtica, sinó també cultural. 

Segons Albright (2005), tant Universia, un consorci amb portals d'ensenyament 
superior per a països de parla hispana i portuguesa, com l'organització xinesa de 
recursos educatius oberts CORE (China Open Resources for Education) van 
començar a participar en els REO traduint els cursos OCW del MIT, amb la 
intenció d'oferir continguts de gran qualitat a les regions respectives. Ambdues 
organitzacions també s’han enfrontat a la qüestió de la conscienciació i receptivitat 
cultural i la generació de continguts locals. Universia s'ha allunyat de la traducció 
per ajudar les universitats membres a publicar llurs propis REO finançant la creació 
d'oficines de programari educatiu obert (Pedró, 2006c). Des de CORE es continua 
donant suport a la traducció de materials, encara que també es fomenta el moviment 
REO a la Xina i s'intenta oferir els continguts xinesos a la resta del món. Un repte 
important és crear la capacitat de dissenyar material pedagògic als països en 
desenvolupament. Mentre existeixi aquesta mancança, és probable que un grapat de 
"marques" internacionals dominin l'escena. L'ajuda de dissenyadors de material 
pedagògic faria que els autors fossin més actius en la producció de REO i 
adaptessin els continguts segons les necessitats individuals i institucionals 
específiques.  

És important ser conscient de les diferències culturals i pedagògiques entre el 
context original d'ús i el nou ús previst del material. Fins i tot els traductors nadius 
que viuen al país poden tenir dificultats a l'hora d'oferir un context a un públic 
desconegut, de manera que poden aparèixer problemes de control de qualitat. A 
més, els traductors no necessàriament són educadors i és possible que no tinguin els 
coneixements pedagògics necessaris per a fer aportacions efectives de continguts 
nous. Possibles solucions serien establir associacions amb acadèmics i institucions 
locals, incorporar traductors voluntaris en comunitats de serveis de REO i crear una 
plataforma multilingüe que faciliti l'ús compartit de coneixements entre diferents 
parts del món. Al projecte CALIBRATE de l'European Schoolnet s'estudia una altra 
metodologia. Una part d'aquest projecte consisteix a analitzar si els recursos 
educatius es poden desenvolupar de tal manera que no calgui traduir-los i que la 
necessitat d'adaptació sigui mínima. Els recursos que fan un gran ús de l'animació i 
la il·lustració, potser amb la possibilitat de desactivar el text adjunt, podrien 
utilitzar-se fàcilment a diferents països, almenys dins d’àmbits culturals semblants.  

El preocupant desequilibri que existeix actualment entre l'oferta de REO i el seu ús 
es veu agreujat per altres obstacles que presenten els països amb pocs ingressos, 
com ara connexions de mala qualitat, infraestructura inadequada, finançament 
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limitat, mancança de recursos locals, insuficiències tècniques i manca de formació i 
assistència. D'altra banda, al debat en línia es va reconèixer que "alguna cosa és 
millor que res i que els REO que s'estan creant són un recurs extraordinàriament 
valuós". Tota una riquesa de recursos educatius multiculturals i multilingües de 
l'Àfrica està esperant les estructures i els recursos per a transformar-los en REO. 
Això no nega la necessitat de desenvolupar REO nous i originals a l'Àfrica, 
Amèrica del Sud i Àsia en benefici d'aquests continents. En aquestes regions s'estan 
fent esforços considerables per a crear recursos sensibles a l'entorn cultural, 
rellevants des del punt de vista educatiu i local, tècnicament factibles i accessibles 
(vegeu el Quadre 7.2). En aquest context, és important recordar el debat del capítol 
6 sobre la necessitat de trobar el punt d'equilibri entre els formats de publicació de 
gran flexibilitat, però amb una forta exigència de recursos, i els formats menys 
flexibles, però que permeten publicar un major nombre de recursos. 
 

Quadre 7.2. 

La Universitat Virtual Africana 

Reconeixent el concepte de REO com un dels avenços més prometedors en 
l'educació i la formació actuals, la Universitat Virtual Africana (AVU) ha 
creat una estratègia de col·laboració i coordinació per a la creació, 
organització, difusió i utilització de REO a l'Àfrica. La iniciativa AVU 
s'inspira en la creença que el coneixement i l'educació són per al bé comú i no 
són propietat de ningú, que els REO contribuiran significativament al progrés 
del coneixement, la creativitat i el benestar humans, i que el fet de compartir 
permet evitar una duplicació innecessària de recursos limitats. L'AVU ha creat 
un marc i una arquitectura conceptuals per unir les necessitats dels estudiants, 
els professors i els investigadors africans al moviment REO mundial. 

L'AVU ja compta amb diverses iniciatives de REO, com ara la pàgina 
temàtica Development Gateway de REO, els materials de l'OCW del MIT, la 
iniciativa WiderNet-eGranary, els materials STAMP de la Commonwealth of 
Learning, els materials del programa TESSA, la Biblioteca Digital de l'AVU, i 
d’altres. Un objectiu d'aquesta arquitectura és unir totes aquestes iniciatives en 
una única estratègia.  

Partint d'una anàlisi de possibilitats, l'AVU va destacar quatre punts de vista 
bàsics entre els acadèmics africans sobre la promoció de contingut obert: 

La manca de suport de l'administració competent empitjoraria la ja baixa 
participació. 

La manca de mecanismes clars de control de qualitat generaria resultats poc 
clars ("si és gratis, deu ser dolent"). 

La possibilitat que el contingut obert sigui com "estirar més el braç que la 
màniga" i que els importants costos inicials facin perdre l'entusiasme en el 
projecte. 

Polítiques ambigües sobre drets de propietat intel·lectual que limitin la 
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participació del professorat. 

En un projecte pilot, es van instal·lar rèpliques de llocs web locals amb 
material educatiu obert del MIT, amb el suport de tallers a cadascun dels llocs. 
Encara que la prova pilot va donar lloc a un gran suport al concepte de 
llicències obertes, es van identificar diversos obstacles que impedien que els 
educadors i els estudiants tinguessin accés i fessin ús del lloc web de 
programari educatiu obert del MIT, com ara una manca general de 
coneixement dels REO, recursos tecnològics insuficients, inclòs l'accés als 
ordinadors i a una connexió ràpida d'Internet a preus raonables, una nivell baix 
de coneixements informàtics i la necessitat de millorar les capacitats. 

L'arquitectura es basa en una anàlisi de les teories i les perspectives existents 
sobre el moviment global de REO i la pròpia experiència de l'AVU en 
l'establiment de processos, sistemes i esquemes de disseny, desenvolupament, 
gestió i ús compartit de REO al continent africà. Aquesta arquitectura consta 
de quatre parts: 

Creació: Desenvolupament de capacitats per a crear REO "de zero"; 
comunitats estructurades d'"usuaris i productors"; interoperabilitat i 
compatibilitat; processos iteratius per a la creació de REO; adaptació i 
contextualització de REO. 

Organització: Sistemes de gestió i administració; mecanismes per a 
emmagatzematge i portals; sistemes d'etiquetatge i de metadades; 
desenvolupament de dipòsits; desenvolupament institucional; 
desenvolupament d'una cultura de compartir coneixements. 

Difusió: Sensibilització (conscienciació i receptivitat en relació a les qüestions 
culturals); mètodes de lliurament per a accés remot i local a REO; 
empaquetament i màrqueting; adaptabilitat dels lliuraments; descentralització 
vs. centralització o una combinació d'ambdues coses. 

Utilització: Mecanismes d'accés i actualització de dipòsits de REO; utilització 
i reutilització de continguts; modificació dels continguts i de la seva finalitat; 
mecanismes de garantia de qualitat; homologació de materials; sostenibilitat i 
modelització empresarial. 

L'arquitectura s'ha estudiat amb diverses organitzacions i s'està posant en 
pràctica. El desenvolupament i la posada en pràctica es fan des d'una 
perspectiva modular i està previst que finalitzi el setembre de 2008. 

Font: Bateman (2006) i www.avu.org.  

 

Un exemple d'associació per a fomentar les capacitats i la formació de personal 
local és una iniciativa per a fomentar el desenvolupament de REO en 22 estats 
petits de la Commonwealth (per "estats petits" s'entén els que tenen menys de 4 
milions d'habitants). La Universitat Virtual de Petits Estats de la Commonwealth 
està dissenyada per construir una xarxa que permeti als estats amb recursos i 
tecnologia limitats desenvolupar la capacitat de fer formació en línia i a distància. 
Es crearan REO en àrees de necessitats compartides, com ara habilitats bàsiques, 
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aspectes comercials i administratius, i desenvolupament professional en l'educació. 
El portal de REO de la Development Gateway Foundation és una altra iniciativa per 
a igualar l'accés a l'educació i "ajudar les persones dels països en desenvolupament 
a millorar llurs possibilitats de viure millor".  

Accés web per a persones discapacitades 

Com que molts projectes de REO tenen com a missió ampliar l'accés als recursos 
educatius digitals, s'han de tenir en compte les persones amb diferents tipus de 
discapacitats. Encara que Internet ofereix un accés sense precedents a la informació 
i la interacció, la majoria de llocs web i de programari web encara presenten 
barreres d'accessibilitat que fan que per a milions de persones discapacitades sigui 
difícil o impossible utilitzar Internet. Les barreres d'accessibilitat a suports 
impresos, sonors i visuals es poden superar. La Iniciativa d'Accessibilitat Web del 
World Wide Web Consortium estudia com les diferents discapacitats afecten l'accés 
a Internet i què es pot fer per superar aquestes dificultats. A mesura que es disposi 
de llocs web i programari més accessibles, les persones discapacitades podran fer ús 
i aportacions a Internet amb més eficàcia. 

Un principi clau de l'accessibilitat web és dissenyar llocs web i programari que 
siguin prou flexibles per a satisfer necessitats, preferències i situacions de diferents 
usuaris. Això també ajuda les persones sense discapacitats en determinades 
situacions, com ara les persones que fan servir una connexió lenta a Internet, les 
persones amb "discapacitats temporals" com un braç trencat i les persones amb 
capacitats canviants a causa de l'envelliment. Una de les funcions de la Iniciativa 
d'Accessibilitat Web és definir directrius i tècniques sobre solucions d'accessibilitat 
per a programari i programadors d'Internet que podrien ser molt útils en iniciatives 
de REO. A continuació s'esmenten exemples de requisits de disseny per a persones 
amb diferents tipus de discapacitats: 

Visual: Descripcions de gràfics o vídeo; taules o marcs ben marcats; ajuda per al 
teclat i compatibilitat amb lectors de pantalla. 

Auditiva: Descripcions auditives, il·lustracions addicionals. 

Física, parla: Compatibilitat amb el teclat o amb un únic botó; alternatives per a 
introduir dades verbals en portals de veu. 

Cognitiva, neurològica: Navegació coherent, nivell lingüístic adequat; 
il·lustracions; dissenys sense pampallugues ni estroboscòpics. 

Un disseny web accessible contribueix també a millorar els dissenys per a altres 
usuaris. Els exemples que ofereix la Iniciativa d'Accessibilitat Web inclouen la 
multimodalitat (compatibilitat amb l'accés visual, sonor i tàctil), que beneficia els 
usuaris de telèfons mòbils amb pantalles petites i de TV web. També millora la 
capacitat d'utilitzar els llocs web en situacions de poca amplada de banda (les 
imatges triguen a descarregar-se), en entorns sorollosos (dificultat per a sentir 
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l'àudio), si hi ha brillantor a la pantalla (dificultat per a veure la pantalla), o durant 
la conducció (quan els ulls i les mans estan "ocupats"). Altres exemples d'un 
disseny web accessible són el text redundant, àudio i vídeo que admeti diferents 
estils d'aprenentatge, graus de poca alfabetització i accés per a segones llengües. A 
més, els fulls d'estil poden fer que la transmissió de pàgines i el manteniment del 
lloc siguin més eficients. La descripció dels fitxers d'àudio millora la indexació 
automàtica i accelera la cerca de continguts. 

Qüestions tècniques sobre accessibilitat 

Programari de codi obert 
El motiu que fa que el moviment REO fomenti el programari de codi obert es 
remunta a la definició i a la idea bàsica d'obertura. A banda de la seva estreta 
relació amb els REO, el programari de codi obert s'està obrint camí en 
l'ensenyament superior per altres motius. Encara que avui dia l'ús del programari de 
codi obert és molt habitual, molts usuaris no experimentats el desconeixen perquè 
encara no ha penetrat d'una manera clara en el mercat dels ordinadors personals en 
forma de sistema operatiu o d'aplicacions ofimàtiques, com ara processadors de 
textos o fulls de càlcul. Tot i això, molts usuaris no són conscients que 
probablement fan servir programari obert i formats de dades de codi obert pel 
simple fet de navegar per Internet (Apache) i fer servir el correu electrònic 
(Sendmail). Importants empreses de tecnologia de la informació com ara IBM, 
Hewlett Packard, Sun Microsystems, Novell, Computer Associates i altres han 
integrat el programari de codi obert en la seva estratègia principal. Una consulta del 
Google la responen milers d'ordinadors, tots ells funcionant amb programari de codi 
obert (Linux), i Yahoo! fa servir aquest sistema per a la seva activitat principal de 
gestió de directoris. Un estudi publicat per la Comissió Europea mostra que les 
aplicacions de programari de codi obert ocupen la primera, segona o tercera posició 
pel que fa a la quota de diferents mercats, com el de servidors web, sistemes 
operatius per a servidors, sistemes operatius personals, navegadors web, bases de 
dades, correu electrònic i altres sistemes per a infraestructures de tecnologia de la 
informació (UNU-MERIT, 2006). A grans trets, el 2010 els serveis relacionats amb 
el programari de codi obert podrien arribar a una quota del 32% de tots els serveis 
de tecnologia de la informació, i la quota de l'economia relacionada amb el 
programari de codi obert podria arribar al 4% del PIB europeu. 

Un estudi comparatiu entre centres docents terciaris d'Austràlia, Nova Zelanda i el 
Regne Unit indica que "el programari de codi obert ja el fan servir tots els centres 
docents terciaris que van respondre a l'enquesta i que el principal motiu d'això és el 
menor cost total de la propietat i la llibertat de no dependre d'un proveïdor de 
programari" (Glance et al., 2004).  Segons el servei britànic OSS Watch (2006), 
"s'està configurant una imatge positiva de l'ús del programari de codi obert tant als 
centres d'ensenyament superior com al centres de formació de postgrau". Es diu que 
"encara que només un 25% dels centres esmenten el programari de codi obert en la 
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seva política institucional, a la pràctica un 77% de les institucions té en compte el 
programari de codi obert a l'hora d'abastir-se de programari". Un estudi americà 
mostra que el 57% de tots els centres d'ensenyament superior dels Estats Units fa 
servir algun tipus de programari per a infraestructura de codi obert (incloent-hi 
sistemes operatius i bases de dades) (Abel, 2006). Una tercera part de les 
institucions fan servir programari d'aplicació de codi obert (com ara sistemes i 
portals de gestió de cursos), tot i que aproximadament la mateixa proporció 
d'institucions encara ha de "considerar seriosament" el programari de codi obert, 
malgrat que pocs centres el descarten de totes totes. Abel conclou que els centres 
d'ensenyament superior busquen alternatives al programari comercial i els preocupa 
que els proveïdors comercials no puguin satisfer les seves "necessitats 
específiques". Segons l'informe de l'OCDE (2005), encara que els proveïdors 
comercials de programari han assolit una quota de mercat significativa en el sector 
de l'ensenyament superior, la creació de programari intern i l'ús de programari de 
codi obert marquen una tendència notable. L'atractiu del programari de codi obert 
intern prové de la percepció d'una funcionalitat inadequada o de limitacions 
pedagògiques de l'oferta comercial, encara que la funcionalitat de les plataformes 
sigui cada cop més personalitzable.  

Què fa que el programari de codi obert sigui tan atractiu? Per què persones i 
institucions que no participen professionalment en el desenvolupament de 
programari es preocupen pel codi obert? Un nombre creixent d'informes indica que 
el programari de codi obert ofereix diversos avantatges. En un simposi organitzat 
per la Comissió Europea (2001) s’arribà a la conclusió que hi ha una gran 
experiència en l'ús del programari de codi obert al sector públic europeu i que el 
programari de codi obert es fa servir per la funcionalitat adaptable, menors costos 
generals, independència dels proveïdors, compatibilitat amb els estàndards oberts, 
interoperabilitat i seguretat. L'Institut Internacional de Planificació Educativa de la 
UNESCO esmenta els avantatges següents del programari de codi obert: 

Millora l’oferta i la competència. 

Uneix el codi obert amb els objectius dels estàndards oberts. 

Posiciona el programari com un bé públic. 

Millora l'autoconfiança tecnològica. 

Redueix la dependència dels proveïdors. 

Millora la transparència. 

Minimitza els riscos de seguretat. 

Evidentment es qüestionen les afirmacions en el sentit que el programari de codi 
obert és superior al programari privatiu. S'ha dit que la base que sustenta el codi 
obert poques vegades s'ha justificat o estudiat amb deteniment (Tuomi, 2005). Això 
ha deixat la via lliure als creadors de programari privatiu per a contraargumentar 
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que, si es tenen en compte els costos totals d'instal·lació, operació i manteniment de 
programari, el suposat baix cost del codi obert resulta qüestionable. Segons aquest 
argument, els costos de les llicències són, en qualsevol cas, una petita part dels 
costos totals. A més, de vegades es posa de manifest que, per a les grans 
organitzacions com les universitats, els reptes d'implementació, assistència i 
manteniment de programari de codi obert poden ser molt problemàtics. Tal com 
afirma el Director General d'Informació d'una universitat americana: "El disseny i la 
creació són elements atractius i apassionants. A més, en algun moment del procés, 
es pot declarar que s’ha tingut èxit i es pot passar a una altra cosa. El manteniment i 
l'assistència no tenen ni encant ni objectiu final definit. No són tan agradables i no 
s'acaben mai" (Stunden, 2003). L'autora conclou que les universitats han de crear 
ben aviat solucions creatives en col·laboració per al problema del manteniment i 
l'assistència si volen que les seves iniciatives de programari de codi obert tinguin 
èxit. Un punt de vista similar s'ha expressat en els estudis de casos pràctics 
realitzats per l'OCDE, en què la necessitat de serveis relacionats, confiança i 
fiabilitat d'unes aplicacions d'eficàcia provada era un dels motius de fer servir 
programari privatiu. Un observador de renom en el camp de la tecnologia en 
l'ensenyament superior descriu la manera de pensar a l’entorn del programari de 
codi obert com a "ambivalència afirmativa" (Powers, 2006). Els directors generals 
d'informació confien que el programari de codi obert serà part del futur, però encara 
adopten una actitud de romandre a l'expectativa. 

Interoperabilitat 
Com que el concepte de REO parteix en gran mesura de la idea de reutilitzar i 
adaptar els materials creats en un altre lloc per una altra persona, la interoperabilitat 
és de vital importància. Pel que fa a programari, el terme interoperabilitat descriu la 
capacitat de diferents programes per a intercanviar dades mitjançant un conjunt 
comú de procediments, de llegir i escriure els mateixos formats de fitxer i de fer 
servir els mateixos protocols. Les aplicacions informàtiques creades en moments 
diferents per programadors diferents haurien de poder interoperar. Els recursos 
d'aprenentatge s'han de poder buscar als diferents dipòsits i s'han de poder 
descarregar, integrar i adaptar a les diferents plataformes. Molts recursos educatius 
encara estan tancats en sistemes de gestió de l'aprenentatge. De vegades és la 
necessitat de contrasenyes allò que impedeix als usuaris externs de fer servir els 
recursos, i de vegades és deu a la manca d'interoperabilitat entre plataformes. Un 
cas particular és l'ús creixent de carteres electròniques, que podrien crear problemes 
als estudiants, professors o investigadors que canviïn d'institució i vulguin endur-se 
la seva cartera i fer-la servir en el nou entorn. 

Els estàndards oberts creen interoperabilitat. Un estàndard és una especificació, una 
pràctica o un model de referència que permet definir una interfície entre dues o més 
entitats per tal que puguin interactuar d'una manera previsible (Walli, 2005). Es diu 
que "el millor exemple d'estàndards oberts és la mateixa Internet" (CED, 2006). Hi 
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ha dos tipus d'estàndards: de facto i de jure. Un estàndard de facto sovint apareix 
com a resultat d'un únic proveïdor que té una quota de mercat abassegadora o bé un 
monopoli. Els estàndards de jure són creats per organitzacions i comitès amb 
procediments establerts per a l'adopció d'estàndards. Són oberts en el sentit que es 
creen en un procés públic o "inclusiu" basat en el consens i que tothom els pot fer 
servir de franc. La creació d'estàndards nous és una tasca especialitzada que 
requereix suport econòmic. Segons un informe recent del Comitè per al 
Desenvolupament Econòmic dels EUA (CED, 2006): "El desenvolupament 
d'estàndards requereix el suport dels governs (o almenys finançament públic) 
perquè 'ningú no guanya diners amb els estàndards però tothom guanya diners 
gràcies a ells'". I continua: 

"Un avantatge clau dels estàndards oberts és que potencien la interoperabilitat i 
permeten la comunicació entre dispositius, aplicacions i xarxes de tota mena. 
Aquesta interoperabilitat és essencial per al desenvolupament d'efectes en xarxa i 
per al funcionament de la llei de Metcalfe. La llei de Metcalfe diu que el valor d'una 
xarxa augmenta a mesura que s'hi incorporen usuaris. La interoperabilitat permet 
que s’aprofitin tots els avantatges de cada nova incorporació. En alguns casos, els 
avantatges poden ser enormes. L'Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologia (NIST) 
dels EUA calcula que la manca d'interoperabilitat en els sistemes d'informació costa 
al sector de la construcció més de 15.000 milions de USD cada any, i la manca 
d'interoperabilitat en les cadenes de muntatge dels sectors automobilístic i 
electrònic costa en conjunt uns altres 8.900 milions de USD cada any". 

Un altre exemple de l'augment de costos com a resultat de la manca d'estàndards 
oberts prové de l'estudi d'un cas pràctic de l'OCDE a Austràlia, segons el qual la 
manca d'un estàndard real per als sistemes de gestió de l'aprenentatge vol dir que 
molts recursos generats per un centre docent no es podran exportar ni importar 
fàcilment cap a altres sistemes. Això vol dir que queda amagada una part important 
dels continguts d'Austràlia i d'altres països no tan sols per la reticència a compartir, 
sinó també perquè resulta molt difícil i costós treure material dels sistemes existents 
(Suzor, 2006b). El problema que els recursos educatius creats per diferents autors 
probablement mai no seran de la mateixa grandària ni estaran fets amb el mateix 
esperit ni creats amb el mateix tipus d'entorn de programació té solucions possibles. 
El model SCORM (Sharable Content Object Reference Model) és un conjunt 
d'estàndards i especificacions per a l'aprenentatge virtual en entorns web que 
defineix les comunicacions entre continguts de clients i un seguit de sistemes de 
gestió de l'aprenentatge per tal de permetre la interoperabilitat, l'accessibilitat i la 
capacitat de reutilitzar continguts educatius en entorns web. El model SCORM 
consta tant d'informació general sobre el recurs –per exemple, el títol, l'idioma i les 
paraules clau– com d'informació sobre el cicle de vida, dades sobre les metadades, 
informació tècnica, informació educativa i caracterització pedagògica del recurs, 
informació sobre el copyright, i d’altres. De nou però, caldrà experiència, temps i 
recursos per a adjuntar les metadades del model SCORM als recursos educatius.  
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Tecnologies emergents que afecten el moviment REO 

Tal com s'explica a la Introducció, ara és més senzill crear continguts digitals. Les 
eines informàtiques són cada cop més intuïtives i actualment es pot crear un lloc 
web, un bloc o un wiki en pocs minuts mitjançant eines en línia, que de vegades 
s'ofereixen de franc. I, tal com apunta Wiley (2006), cada cop és més fàcil 
participar en el moviment  REO. Algunes de les millores tecnològiques que 
permeten aquest avenç són:  

Infraestructura o programari més senzills per a gestionar recursos oberts (com ara 
eduCommons als EUA, Àustria, Països Baixos, Japó, Xina).  

Infraestructura més senzilla per a enllaçar i federar dipòsits de REO (com ara el 
sistema intermediari de codi obert LIMBS de l'European Schoolnet). 

Producció més senzilla dels recursos gràcies a les possibilitats de fer podcàsting, 
screencàsting, videocàsting, blocs, wikis, etc. 

Emmagatzematge més senzill exemplificat pel Video iPod, un dispositiu minúscul 
que té la capacitat d'emmagatzemar un programa acadèmic complet de materials.  

Més facilitat de crear rèpliques de dipòsits de bases de dades de recursos que fan 
possible fer servir recursos sense connexions de banda ampla (eGranary amb 
aproximadament 40 llocs associats en països en desenvolupament).  

Més facilitat de distribució (RSS i ATOM són tècniques que han popularitzat la 
distribució i la reutilització de metadades).  

Més facilitat facilitat de reutilitzar recursos gràcies al programari que simplifica 
l'assemblatge, la contextualització i l'agregació de recursos. 

Amb la mirada posada en la repercussió de la tecnologia en l'ensenyament superior 
en el futur pròxim, l'informe anual Horizon Report (2006) descriu una tendència 
creixent de l'ús de dispositius personals que els estudiants ja fan servir, com ara 
telèfons mòbils i reproductors mp3, per a lliurar material educatiu. També s'afirma 
que els estudiants cada vegada esperen més serveis individualitzats i accés obert als 
mitjans, la informació del coneixement i l'aprenentatge. Alexander (2006) ofereix 
un escenari semblant quan descriu noves tendències tecnològiques i llur impacte en 
l'ensenyament superior, igual que Hilton (2006). S'espera que l'oferta per separat 
dels continguts, com en el sector musical, on les vendes de temes per separat estan 
substituint les vendes de CD, i la personalització de l'oferta educativa siguin cada 
vegada més freqüents. Aquestes dues tendències –expectatives creixents de serveis 
individualitzats i l'oferta per separat de continguts– plantegen un repte a 
l'ensenyament superior actual, que ofereix un pla d'estudis específic a grans grups 
d'estudiants perquè el realitzin a un ritme predeterminat.  

Altres aspectes interessants per a la comunitat educativa són el filtratge en 
col·laboració, que facilita la cerca dels recursos "més interessants" mitjançant 



120 – 7. COM MILLORAR L’ACCÉS I LA UTILITAT DELS RECURSOS EDUCATIUS OBERTS 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  

tècniques de filtratge, però també les converses contínues, les recomanacions i 
l'enllaçament de recursos en xarxes socials; els serveis basats en canals RSS, que 
són llocs web que s'actualitzen contínuament, i també les biblioteques personals 
d'usuaris finals amb informació i enllaços a contingut sobre temes rellevants (que 
també poden ser pòdcasts o videocasts) (OLCOS, 2007). Ja s'ha esmentat l'ús 
creixent del programari social, com ara els blocs i els wikis, les adreces d'interès 
socials, les metadades socials, les plataformes de programació en col·laboració amb 
interacció en temps real, etc. Aquestes eines abaixen el llistó per a la incorporació 
de l'usuari mitjà, ja que la participació és qüestió de petites aportacions, en lloc de 
pàgines senceres, i de missatges de veu i imatges, no només de textos. Les petites 
informacions s'uneixen per formar grans entitats desenvolupades en un entorn de 
col·laboració, sovint de caràcter obert. Aquestes tendències són part del Web 2.0, 
que en part és l'emergència de noves aplicacions i en part nous costums i actituds 
dels usuaris, de vegades descrits en el sentit que Internet està passant "de ser un 
mitjà, on la informació es transmet i es consumeix, a ser una plataforma, on el 
contingut es crea, es comparteix, es combina, s'adapta i es transmet" (Downes, 
2005). Aquest avenç també mostra que les aplicacions d'aprenentatge virtual es 
comencen a semblar més a les xarxes que a les eines de producció unidireccional, i 
els continguts es creen, s'utilitzen i es distribueixen d'una manera molt més oberta i 
col·laboradora seguint més aviat la pauta dels estudiants que la de la institució. 

Un altre avenç que reforça aquesta tendència és l'aparició d'entorns d'aprenentatge 
personal. Les carteres personals fa uns anys que existeixen com a mitjà perquè els 
estudiants desin, presentin i de vegades debatin els resultats de la seva feina. Un 
nou pas d'aquest procés l'ha fet el projecte de codi obert ELGG, que ha creat un 
espai en línia d'aprenentatge personal, basat en sistemes de publicació personal i de 
xarxes socials. L'ELGG es podria considerar una versió primària del que de vegades 
s'anomena entorns d'aprenentatge personal, complements o competidors dels 
sistemes de gestió de l'aprenentatge que s'estan fent un lloc en les institucions 
d'ensenyament superior. És gràcies als sistemes de gestió de l'aprenentatge o a 
aplicacions similars que les institucions duen a terme l'administració dels cursos, 
publiquen cursos i recursos digitals, etc. Els entorns d'aprenentatge personal que se 
centren en l'estudiant en lloc de fer-ho en el curs ofereixen a l'estudiant més 
autonomia que els sistemes tradicionals de gestió de l'aprenentatge i són 
especialment adequats per a estils d'aprenentatge independents i autodirigits (com 
en l'ensenyament superior). Aquest desenvolupament apunta a un traspàs de poder 
de la institució a l'estudiant i a una situació en què l'estudiant gestiona en més gran 
mesura el seu aprenentatge. La facilitat d'accés dels estudiants a un nombre creixent 
de REO probablement reforçarà aquesta tendència. Segons O’Hear (2006), 
l'aprenentatge virtual tradicional s'acostuma a estructurar en cursos, horaris i 
proves. Aquest sistema massa sovint respon a les necessitats de la institució i no a 
les de l'estudiant individual. D'altra banda, l'aprenentatge virtual 2.0 adopta un 
sistema de "petites peces que encaixen amb flexibilitat" i que combina l'ús d'eines i 



7. COM MILLORAR L’ACCÉS I LA UTILITAT DELS RECURSOS EDUCATIUS OBERTS – 121 
 
 

CONEIXEMENTS DE FRANC: L'APARICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS OBERTS  
 

serveis web separats però complementaris –com els blocs, els wikis i altres 
programes socials– per permetre la creació de comunitats d'aprenentatge ad hoc. 

Emmagatzematge de dades i conservació a llarg termini: ètica i riscos 

Un nombre creixent d'educadors està desenvolupant noves pràctiques 
d'aprenentatge amb el tipus de programari social esmentat a l'apartat anterior. En 
l'ensenyament cada cop es fan servir més el programari social comercial i els llocs 
web comercials per a obtenir, crear o allotjar continguts en col·laboració i d'una 
manera gratuïta. El principal motiu és que els estudiants pressionen per fer servir 
aquestes eines que sovint ja fan servir en activitats d'oci. Molts professors també 
veuen els avantatges de fer-les servir perquè són gratuïtes, encara que poques 
universitats poden oferir aquestes eines en la seva pròpia estructura de tecnologia de 
la informació. Malgrat tot, es plantegen qüestions ètiques, legals i de seguretat 
relacionades amb el seu ús. 

L'ús de serveis comercials gratuïts per a allotjar tasques en curs o com a 
emmagatzematge a llarg termini pot ser desastrós, ja que els usuaris tenen molt poc 
control sobre les dades en cas de canvis en el model de recuperació de costos, 
adquisició de l'empresa per una altra o situació de fallida. No hi ha cap garantia que 
els serveis continuaran sent gratuïts en les mateixes condicions ni que les dades 
desades estaran disponibles per als usuaris en moments de canvi. L'Acadèmia 
Nacional de la Ciència dels EUA anomena això el dilema digital: "Tot i que un 
producte d'informació digital es pot crear, modificar, duplicar a la perfecció en 
innombrables quantitats i distribuir a milions de persones arreu del món amb un 
cost mínim o nul, també es pot bloquejar, fer inaccessible o controlar 
completament, si més no temporalment" (CED, 2006). Les qüestions de seguretat 
personal relacionades amb l'ús infantil dels llocs de xarxes socials són ben 
conegudes. Els problemes d'assetjament religiós, sexual o racial també es poden 
donar entre els estudiants d'ensenyament superior. També es poden produir 
problemes ètics i fins i tot legals si estudiants particulars generen i desen contingut 
il·legal (pornografia infantil, continguts racistes o materials que infringeixen el 
copyright) no al servidor universitari, sinó en el servei comercial. Les 
responsabilitats dels professors i les institucions en particular poden ser confuses si 
els fets es produeixen en el curs d'estudis regulars, mitjançant eines i serveis 
recomanats per un educador, però en llocs web o amb l'ús de programari que 
escapin al control de la institució. Els incidents greus d'aquesta mena, que 
s'esmenten només de passada en aquest document, s'investigaran a fons en el futur 
projecte L'estudiant del nou mil·lenni de l'OCDE. Altres qüestions ètiques tenen a 
veure amb el potencial xoc ètic entre els interessos educatius i dels accionistes en 
l'ús de dades generades en cursos universitaris que es podrien fer servir amb 
finalitats comercials.  

Els problemes a llarg termini relacionats amb la conservació i l'emmagatzematge de 
dades van molt més enllà del risc de la desaparició d'empreses individuals. 
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L'erudició es construeix a partir del registre acumulatiu del passat i les dades 
precises, autèntiques i fàcilment accessibles del present. Els esforços actuals a la 
majoria de països per a crear una infraestructura de conservació de la informació 
digital pressuposen que les institucions de recerca responsables de la generació de 
grans quantitats de dades de recerca assumiran la responsabilitat de garantir-ne 
l'accés a llarg termini. Davant del ràpid desenvolupament tecnològic, sembla que 
molt poques institucions estiguin prenent mesures perquè els investigadors o els 
estudiants futurs puguin obtenir aquestes dades d'aquí a deu, cinquanta o cent anys. 
El JISC ho expressa en aquest termes: 

"Els materials impresos poden sobreviure segles i fins i tot mil·lennis sense 
intervenció directa. En canvi, els materials digitals poden necessitar una gestió i 
conservació actives per a sobreviure tan sols una dècada". (JISC, 2006) 

Encara que un nombre creixent de parts interessades és conscient de la necessitat de 
recollir materials valuosos i en risc de perdre's a llarg termini, d'una manera 
sostenible i legal, no gaires països han desenvolupat estratègies per abordar aquests 
temes. En el cas de les institucions educatives, això afecta les dades de recerca, els 
registres administratius dels estudiants (exàmens, certificats, etc.) i els materials 
educatius. Aquest tema repercuteix en qüestions tècniques, econòmiques i de 
política institucional, com ara drets i restriccions, models econòmics per a finançar 
la conservació i manca de claredat sobre què és important recopilar i conservar. El 
que probablement cal és una plataforma d'emmagatzematge distribuït, de manera 
que l'emmagatzematge real es distribueixi amb els mateixos estàndards, metadades i 
altres protocols tècnics que permeten la transferència i l'emmagatzematge segurs. 
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Capítol 8 
 

Conclusions, implicacions i recomanacions 
sobre aspectes normatius 

 

 

En aquest capítol es resumeixen els principals temes tractats als capítols anteriors 
de l'informe, abans de descriure les implicacions del moviment REO i les mesures 
normatives necessàries per a facilitar-ne el creixement, desglossades en funció del 
nivell on és millor que es prenguin: internacional, nacional, intermedi o 
institucional.  
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Conclusions 

Encara que el fenomen dels REO és molt recent, es tracta d'un tema que cada cop 
desperta més interès. No es poden donar dades definitives, però el moviment ha 
crescut pel que fa al nombre de projectes, de gent que hi participa i de recursos 
disponibles. Es tracta d'un fenomen global, tot i que la majoria de recursos 
actualment es generen als països desenvolupats. Malgrat la manca de xifres fiables, 
també es pot afirmar que els REO fomenten la cooperació internacional entre 
institucions i la col·laboració entre col·legues. Les iniciatives de REO, especialment 
les que parteixen d'institucions, potencien la transparència i poden estimular un 
major control de la qualitat i la competència en benefici dels estudiants individuals i 
dels contribuents en general. A més, sembla que el moviment creix tant de dalt a 
baix com de baix a dalt; s'emprenen nous projectes a escala institucional i alhora els 
professors i investigadors utilitzen i generen REO per iniciativa pròpia. El concepte 
de REO reforça els valors acadèmics tradicionals de compartir i col·laborar en la 
creació del coneixement. Encara que aquesta descripció general dels REO és 
positiva, es basa en dades escadusseres i indicis parcialment anecdòtics. Això 
demostra clarament la necessitat de més investigacions sobre el moviment REO en 
general, de més avaluacions dels projectes individuals i de dades més fiables sobre 
els usuaris per tal de construir una millor base de coneixements.  

En el debat sobre incentius i obstacles, s'han identificat diversos potenciadors i 
inhibidors bàsics, així com arguments a favor del finançament públic d'aquests 
projectes i motius perquè les persones i les institucions utilitzin i generin REO. S’hi 
arribà a la conclusió que amb una forta empenta tecnològica per a millorar la 
participació dels usuaris i amb oportunitats d'avantatges econòmics i no econòmics 
per a les institucions i els usuaris individuals, fins i tot els petits canvis en les 
estratègies o polítiques institucionals podrien tenir un efecte positiu en el moviment 
REO. Una altra conclusió d'una institució important fou que les universitats i els 
professionals haurien d'actuar i unir-se al moviment REO el més aviat possible a 
causa del risc de no fer res quan el fenomen és tan ràpid. Des de la perspectiva dels 
investigadors i els educadors individuals, la publicació oberta dels materials docents 
ofereix diversos efectes positius possibles, encara que les restriccions imposades 
per la legislació sobre el copyright i la manca a moltes institucions d'un sistema de 
compensació que fomenti el desenvolupament i l'ús de REO continuen sent 
inhibidors importants. 

L'enquesta sobre qüestions de copyright relacionades amb la publicació i l'ús oberts 
dels recursos digitals mostra que el règim actual sobre el copyright és probablement 
l'obstacle més greu per al ràpid creixement del moviment REO i possiblement per a 
l'ús generalitzat de la tecnologia de la informació en l'ensenyament. El fet que 
alguns projectes de REO dediquin la meitat del seu pressupost a liquidar els drets 
per a fer servir continguts de tercers és il·lustratiu del problema. Els estudis 
suggereixen que la majoria d'investigadors estaria d'acord a compartir el resultat de 
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la seva feina sempre que se'n reconegui l'autoria i no se'n faci un ús comercial sense 
el seu consentiment. El ràpid creixement de les publicacions amb accés obert 
d'articles de recerca és un indici evident d'aquest punt. Sembla que molts 
investigadors i professors individuals, i també institucions, encara estan 
insuficientment informats sobre les qüestions de copyright. Una major 
conscienciació i polítiques clares sobre el copyright haurien de ser qüestions 
prioritàries de qualsevol centre d'ensenyament superior.  

El nombre creixent d'iniciatives de REO ha intensificat la competència pel 
finançament i ha creat una situació en què les iniciatives han d'estudiar atentament 
les possibilitats d'obtenir ingressos i cobrir costos, incloent-hi la manera d'establir 
comunitats d'usuaris fidels, crear marques fortes, millorar la facilitat d'ús dels llocs i 
la qualitat dels recursos. Els últims anys han aparegut nous models de recuperació 
de costos. Les millores tecnològiques faciliten la producció, la distribució i l'ús dels 
REO. Uns esquemes de llicències nous i més flexibles, com els de Creative 
Commons, donen als autors i a les institucions oportunitats de reservar-se alguns 
drets, encara que no tots, fet que obre el camí a nous models comercials i de 
recuperació de costos per al contingut obert. En conjunt, aquests exemples 
suggereixen que hi ha millors possibilitats de continuar amb les iniciatives més 
enllà del període inicial de finançament. Tal com s'ha esmentat, els projectes de 
REO es poden convertir en un altre servei que la gent esperi de qualsevol centre 
d'ensenyament superior, i cada centre trobarà la voluntat i els recursos a nivell 
intern per a participar en aquests projectes. 

Per a la persona interessada en la promoció del moviment REO, no n'hi ha prou 
amb buscar maneres de fer créixer el nombre d'iniciatives. També cal millorar 
l'accés i la utilitat dels recursos existents. S'han presentat diverses maneres de fer-
ho. La primera és facilitar la cerca de recursos rellevants de bona qualitat, 
especialment dels que es poden utilitzar fàcilment en altres països, mitjançant 
diferents processos de gestió de la qualitat i metadades que facilitin la cerca de 
recursos. La segona és trobar maneres de millorar l'accés per als grups que de 
moment tenen un accés limitat o nul a aquests recursos, com ara les persones 
discapacitades i els estudiants de països en desenvolupament. La tercera afecta 
mitjans tecnològics, com ara l'ús de programari de codi obert i estàndards oberts 
que millorin la capacitat de reutilitzar i la interoperabilitat dels recursos en diferents 
plataformes. Els esforços per a millorar l'accés també inclouen una major 
conscienciació de la necessitat d'adaptació –no tan sols de traducció– dels recursos 
d'aprenentatge, i l'aplicació de normes de la Iniciativa d'Accés Web a l'hora de 
dissenyar llocs web i recursos educatius. Les tecnologies emergents i llur 
repercussió en el paper dels centres d'ensenyament superior, així com els riscos 
ètics i la necessitat de repensar la conservació a llarg termini de les dades digitals 
també són qüestions importants per al moviment REO.  
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Implicacions i recomanacions sobre aspectes normatius 

Les qüestions normatives relacionades amb el moviment REO es poden considerar 
des de diferents punts de vista. El primer consisteix a identificar les implicacions 
del creixent moviment REO per a les persones, les institucions i els països. El segon 
es basa a estudiar les mesures polítiques recomanades per a fomentar el creixement 
de l'ús i la producció de REO. Finalment, aquestes qüestions s'haurien de dividir 
segons l'àmbit jurisdiccional: institucional, intermedi (és a dir, regional, estatal o 
provincial), nacional i internacional. A l'hora d'identificar els aspectes normatius 
més destacats i assignar-los al nivell polític adequat, fem servir dues graelles (vegeu 
l'Annex B). La primera identifica aspectes normatius generals i els assigna al nivell 
polític corresponent. La segona recull mesures que s'haurien de prendre a diferents 
nivells, depenent de la distribució de responsabilitats en cada cas. La llista següent 
d'aspectes i mesures recomanades és el resultat d'aquest procés. 

Àmbit internacional 
Encara que la majoria d’aspectes relatius als REO corresponen a la jurisdicció 
nacional, intermèdia o institucional, alguns temes és millor que siguin tractats a 
escala internacional. Les qüestions d'interoperabilitat, com ara l'harmonització de la 
legislació sobre copyright, que és competència de l'Organització Mundial de la 
Propietat Intel·lectual (OMPI), i els acords sobre estàndards, que són tasques de 
diverses organitzacions, com ara l'Organització Internacional d'Estandardització 
(ISO), el Consorci World Wide Web (W3C), l'Institut Nacional Nord-americà 
d'Estàndards (ANSI) o el Grup de Treball en Enginyeria d'Internet (IETF), s'han de 
resoldre a escala internacional perquè tinguin efecte. Aquesta tasca requereix suport 
en l'aspecte econòmic i en d’altres, i també és recomanable que hi hagi organismes 
de finançament a tots els nivells.  

Un altre aspecte que requereix una visió global o, si més no, internacional és el 
desenvolupament d'una sòlida base de coneixements sobre la producció i l'ús de 
REO. La recerca, la coordinació de les estadístiques web i d’altres estudis sobre els 
usuaris s'haurien de fer a escala internacional, com ara la iniciativa del Consorci 
OCW. És recomanable que les parts atorgants, tant si són agències governamentals 
com fundacions privades, estiguin obertes a les peticions de finançament per a 
activitats d'avaluació. També és recomanable que exigeixin que els projectes de 
REO subvencionats dediquin una part del finançament a activitats d'avaluació. La 
iniciativa OpenLearn de l'Open University del Regne Unit, per exemple, va dedicar 
un 12% del pressupost a recerca i avaluació (Schuller, 2006). 

El foment dels REO i de les activitats de conscienciació, com el fòrum de debat en 
línia sobre universitats virtuals, programari de codi obert en l'ensenyament superior 
i REO, organitzat per l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la 
UNESCO, es poden fer i s'han de fer a escala internacional per tal d'aprofitar els 
coneixements i l'experiència d'arreu del món. Un altre exemple de col·laboració 
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internacional amb avantatges immediats per als usuaris és la possibilitat de cercar 
continguts a tots els cursos de programari educatiu obert i a una iniciativa similar 
endegada per l'aliança GLOBE o el servei d'intercanvi de recursos d'aprenentatge 
posat en marxa per l'European Schoolnet amb la finalitat de fer cerques federades 
de recursos a dipòsits de quatre continents.  

Àmbit nacional 
La tasca de fer recomanacions a un gran grup de països, com ara els membres de 
l'OCDE, topa amb diversos reptes. El més evident està relacionat amb la varietat de 
circumstàncies de l'ensenyament superior als diferents països. A més els governs 
nacionals, i de vegades els regionals, tenen diferents competències sobre 
l'ensenyament superior. Alguns països només financen centres d'ensenyament 
superior públics i els governs tenen un gran poder sobre el sector. En altres països, 
les institucions són més independents i reben finançament privat. Tenint en compte 
aquestes premisses, fem les recomanacions generals següents per als governs 
nacionals en aquest apartat i, en el següent, per als governs intermedis.  

Els REO desdibuixen encara més la frontera entre l'ensenyament formal i 
l'informal. Segons les estadístiques, molts usuaris de REO són autodidactes, i a 
mesura que augmenti l'oferta de recursos podem esperar que creixi l'aprenentatge 
informal amb REO. Des d'una perspectiva de política nacional, aquesta és una 
oportunitat de fomentar la formació durant tota la vida. El repte de l'envelliment de 
la població als països de l'OCDE, descrit al capítol 1, requereix vides laborals més 
llargues amb més canvis professionals i planteja noves exigències en l'ensenyament 
superior pel que fa a respondre a les necessitats dels estudiants més grans i de les 
persones que canvien de professió. De moment, la majoria de sistemes 
d'ensenyament superior han respost molt lentament a aquest repte. Es recomanable 
que els països estudiïn amb deteniment els projectes de REO descrits al capítol 4, 
que pretenen ampliar la participació en l'ensenyament superior, reduir distàncies 
entre l'ensenyament no formal, informal i formal, i potenciar la formació durant tota 
la vida. L'ús dels recursos existents o dels continguts que necessitin menys 
adaptació en lloc de crear recursos de zero pot ser una manera rendible de satisfer 
en part la demanda creixent de formació durant tota la vida.  

Els REO poden ser una contribució important a una oferta diversificada de recursos 
educatius. Una gran riquesa de recursos educatius digitals facilita la diversitat 
metodològica, que alhora és un requisit previ per a fomentar la individualització de 
l'aprenentatge, una filosofia pedagògica assumida per la majoria de països. Des del 
punt de vista nacional, la perspectiva més natural podria ben bé ser no tenir cap 
política concreta sobre els REO en l'ensenyament superior, i adoptar un enfocament 
holístic per a tots els tipus de recursos educatius digitals i per a tots els segments del 
sistema educatiu (Johannesen, 2006). A més dels REO aquesta política podria 
abastar els materials digitals comercials d'aprenentatge i el patrimoni cultural 
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nacional en format digital. La política nacional podria incloure l'aspiració general 
de garantir una profusió de recursos digitals per a l'aprenentatge. 

Seria necessària una revisió del règim actual sobre copyright en la mesura que 
afecta els REO, així com la construcció d'una millor base de coneixements sobre la 
producció i l'ús de recursos educatius digitals en general, incloent-hi els REO. Els 
països que desitgin adoptar una posició de neutralitat en relació als recursos 
educatius oberts o comercials han de ser conscients que, en la majoria de països, el 
règim de copyright actual no encaixa amb les tecnologies digitals i de vegades 
pateix de parcialitat cap als interlocutors comercials. L'adopció d'una posició de 
neutralitat podria implicar alterar l'equilibri en la legislació sobre copyright a favor 
d’una visió més generosa de l'ús educatiu dels materials digitals. Quan s'elabori 
nova legislació en aquest àmbit, també és recomanable que els països tinguin en 
compte les proves o normes desenvolupades per la Carta Adelphi (vegeu el capítol 
5). 

També és recomanable que els països propensos a fomentar els REO considerin la 
idea desenvolupada pel moviment d'accés obert: que els resultats acadèmics i de la 
recerca, així com el patrimoni nacional cultural posat a disposició en format digital 
amb fons públics, hauria d'estar disponible de franc amb finalitats educatives. Els 
centres d'ensenyament superior reben un finançament considerable, sovint de 
governs nacionals o d'escala intermèdia, per a desenvolupar nous coneixements. 
Aquests fons públics poques vegades es donen amb el requisit de fer-ne públics els 
resultats. El moviment d'accés obert ha guanyat un terreny considerable els últims 
anys reclamant que la recerca feta amb fons públics sigui accessible al públic poc 
després de la seva publicació (Suber, 2006). Algunes entitats de finançament, com 
la Wellcome Trust del Regne Unit, l'organització benèfica més gran del món en 
investigació mèdica, ha adoptat una política de proporcionar als beneficiaris de les 
beques fons addicionals per a cobrir els costos de la publicació oberta dels 
materials. Es podria aplicar un model similar al finançament amb finalitats 
educatives: una petita part (per exemple, 0,5-1%) dels fons dedicats a educació es 
podria destinar a la publicació oberta dels materials educatius creats en el si de la 
institució. A més, l'obertura dels arxius nacionals i les col·leccions museístiques de 
recursos digitals per a fer-los servir "tal com raja" o adaptats en entorns educatius 
seria de gran importància per al sector educatiu. En alguns països aquesta decisió es 
podria prendre a escala nacional, i en d'altres, per part d'institucions individuals. A 
més, alguns arxius i museus poden dependre de l'administració estatal, regional o 
local. 

Les qüestions de finançament també poden ser importants a escala nacional, 
depenent de si els països volen adoptar una posició neutral o positiva en relació amb 
els REO i de si el finançament és competència del govern nacional. El finançament 
pot incloure recerca i desenvolupament pel que fa a la producció i l’ús de REO, el 
desenvolupament de nous estàndards oberts o la millora dels existents, i inversions 
en infraestructures de tecnologia de la informació. També s'hauria de considerar el 
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finançament destinat a fomentar l'associació entre centres d'ensenyament superior. 
El JISC del Regne Unit és un bon exemple de programa governamental que ofereix 
finançament, assessorament estratègic i serveis a centres d'ensenyament superior, 
amb la finalitat d'ajudar-los a adaptar-se als reptes plantejats pel desenvolupament 
tecnològic. 

La promoció d'associacions entre el sector públic i el privat pot ser una qüestió que 
s'hagi de tractar en aquest nivell o també en el nivell intermedi. La combinació 
d'experiència i recursos d’ambdós sectors pot ser molt eficient i una manera de 
compartir i reduir riscos en empreses noves, com ara el desenvolupament de 
recursos educatius digitals. 

Tal com s'ha dit, en alguns països la qüestió clau d'ampliar l'accés als REO s'hauria 
d'abordar a escala nacional. És altament recomanable que els països emetin 
directrius o normatives que fomentin l'ús dels principis de la Iniciativa d'Accés Web 
en els recursos web creats amb fons públics. A Noruega s'espera que tots els portals 
web públics subscriguin els principis de la Iniciativa d'Accés Web. 

En el seu "Full de ruta 2012" cap a pràctiques i recursos educatius oberts, el 
projecte OLCOS (2007) fa un seguit de recomanacions als responsables de les 
polítiques educatives i a les entitats de finançament. La primera és fomentar el 
desenvolupament de REO exigint que els recursos acadèmics i educatius finançats 
totalment o en gran part amb fons públics siguin d'accés lliure amb una llicència 
adequada de contingut obert. Per tal d'assolir aquest objectiu, els responsables 
polítics i les entitats de finançament haurien de treballar per crear un entorn 
favorable a l'accés obert, per exemple mitjançant negociacions amb editors 
acadèmics i educatius, col·legis professionals, entitats educatives, etc. En concret 
haurien d'exigir que els continguts es publiquessin amb llicències lliures per tal que 
es poguessin reutilitzar en activitats educatives, preferiblement sense restriccions 
per a modificar, combinar i adaptar els continguts. Per tal de millorar la capacitat de 
reutilitzar els materials, la normativa també hauria d'emfasitzar que s'han de fer 
servir estàndards i formats de contingut obert a l'hora de crear i oferir els 
continguts. 

Pel que fa a les eines i els sistemes informàtics creats o adquirits per part 
d'institucions acadèmiques o educatives, el Secretariat de l'OCDE també dóna 
suport a la recomanació del projecte OLCOS en el sentit que els responsables 
polítics i les entitats de finançament requereixin, sempre que sigui possible i 
raonable, l'ús d'estàndards oberts i de llicències de programari de codi obert. Pel que 
fa a les aplicacions i els serveis basats en Internet que hagin rebut finançament 
públic, s'haurien de posar a disposició del públic interfícies obertes de programació 
d'aplicacions i autoritzacions per a reutilitzar els serveis. 
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Àmbit intermedi 
L'administració d'àmbit provincial, estatal o regional –àmbit intermedi– és 
probablement una de les que presenta més variació entre els països. En alguns 
països aquest nivell no existeix o no té competències en l'ensenyament superior, 
mentre que en altres països és el grau administratiu més important.  

Les qüestions que s'han de decidir a aquest nivell, tal com s'ha dit més amunt, 
inclouen la definició de normatives i el desenvolupament de directrius sobre el 
copyright i la coordinació de tasques sobre els estàndards oberts. Els exemples de la 
Colúmbia Britànica al Canadà i el d'Extremadura a Espanya són dignes d'admiració, 
igual que l'argument de la Comissió Índia del Coneixement en el sentit que l'Índia 
hauria d'invertir en el desenvolupament de recursos educatius oberts a gran escala, 
posar-los a disposició mitjançant un portal educatiu nacional i unir-se al Consorci 
OCW (Kumar, 2006). És recomanable que altres països, províncies, estats i 
autoritats locals participin en programes de REO en benefici de tothom, però 
especialment als països en desenvolupament. 

Àmbit institucional 
En aquest capítol defensem que les parts interessades, els responsables polítics i 
altres interlocutors a escala nacional o intermèdia es veuran afectats pels REO. El 
mateix passa amb els centres d'ensenyament superior, tant si estan involucrats o no 
en projectes de REO. Ja hem esmentat el risc de no fer res. La creixent competència 
de la resta d'institucions, algunes de les quals estudien la possibilitat de portar a 
terme noves activitats comercials o aplicar nous models de recuperació de costos, 
incloent-hi els projectes de REO, tan sols n'és un exemple. El nombre creixent 
d'oportunitats de col·laborar en la producció i l'ús dels REO, tant per a les 
institucions com per als investigadors i educadors individuals, n'és un altre. 
L'augment dels recursos digitals lliurement disponibles per a ús educatiu, n'és un 
tercer. Els desenvolupaments tecnològics i la pressió de les joves generacions 
d'estudiants perquè creixi l'ús d'Internet i del programari social és un quart exemple, 
i n'hi ha d'altres. En aquest informe també exposem que les mesures polítiques 
plantejades pels REO s'interrelacionen amb qüestions organitzatives i pedagògiques 
generals, com ara les oportunitats de millorar la cooperació entre educadors en el si 
de la institució, millorar la transparència i la qualitat en l'oferta educativa als 
estudiants, arribar a grups no tradicionals d'estudiants, i fomentar innovacions 
pedagògiques i fomentar l'ús de la tecnologia de la informació en l'ensenyament. 
Per tant les institucions han de tenir una estratègia ben fonamentada sobre la 
tecnologia de la informació, que inclogui qüestions sobre l'aprenentatge virtual. En 
aquesta estratègia també s'hauria d'apuntar com abordarà la institució les 
oportunitats i les amenaces plantejades pel moviment REO. Una major 
conscienciació i una política clara sobre el copyright seria una part important 
d'aquesta estratègia. 
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Podem esperar que els REO afectin els plans d'estudis, la pedagogia i les 
avaluacions. Amb milers de cursos (de programari educatiu obert) de centres 
d'ensenyament superior de prestigi internacional disponibles lliurement, el 
professorat no pot obviar el fet que els estudiants comparin els diferents programes 
d'estudis. Hi ha indicis que apunten que això ja està passant. Pel que fa a la 
pedagogia, el rol del professor ja està passant de ser "el savi de l'estrada al guia 
acompanyant". És probable que els REO accelerin aquest procés, ja que el paper del 
professor com a proveïdor de material educatiu i única guia cap al coneixement 
també s'està esvaint. Pel que fa a l'avaluació, el creixement de l'aprenentatge no 
formal i informal probablement estimularà la demanda d'avaluació i reconeixement 
de les competències adquirides fora dels entorns educatius formals. En alguns 
països, ja hi ha proveïdors educatius privats que ofereixen aquests serveis i és 
possible que estigui creixent el mercat de proveïdors privats que utilitzen REO i 
ofereixen seguiment, avaluació i crèdits a canvi d'una quota. És ben possible que els 
centres d'ensenyament superior tradicionals s'hagin d'adaptar a aquesta demanda, 
esdevenint progressivament organitzacions d'avaluació i deixant de ser cada cop 
més establiments educatius.  

Les institucions que estiguin preparades per acollir les oportunitats que ofereixen 
els REO han de tractar un seguit de qüestions addicionals, moltes de les quals s'han 
esmentat al capítol 6, que tracta de la sostenibilitat dels projectes de REO. 
Recordem la qüestió més destacada: les institucions s'han de preguntar què es pot 
fer per incentivar la participació del professorat en iniciatives de REO. Una 
proposta és incloure els dossiers de docència o requisits similars com a part del 
procés d'obtenció d'una plaça de titular i fer que la conversió d'almenys un curs a un 
format de REO sigui un requisit per documentar l'excel·lència en l'ensenyament. Un 
altre aspecte seria abaixar el llindar de la participació fomentant l'ús dels REO: 
aquest acte requereix menys coneixements que la producció de recursos digitals, 
però facilitarà que a la llarga els professors també refinin aquests recursos. Caldria 
oferir formació als professors i als investigadors sobre l'ús i la producció de 
recursos educatius digitals i sobre la legislació de copyright. Les institucions que 
desitgin fomentar l'ús i la producció de REO haurien d'emfasitzar la importància de 
la compatibilitat, no tant sols en el sentit d'utilitzar estàndards oberts i programari 
de codi obert en la producció i difusió de recursos educatius, sinó també llicències 
que facin que els recursos siguin compatibles amb altres recursos i més fàcils de 
reutilitzar. 
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Glossari 

ARIADNE Alliance of Remote Instructional Authoring and 
Distribution Networks for Europe, una associació 
europea per a l'ús compartit i la reutilització del 
coneixement. El nucli de la infraestructura 
d'ARIADNE és una xarxa distribuïda de dipòsits de 
recursos d'aprenentatge. 

ATOM El nom fa referència a un parell d'estàndards 
relacionats. L'Atom Syndication Format és un 
llenguatge XML utilitzat per a canals d'informació 
web, mentre que el protocol APP (Atom Publishing 
Protocol) és un protocol HTTP simple per a crear i 
actualitzar recursos web. 

CERI Centre de Recerca i Innovació Educativa (OCDE). 

CMS Sistema de gestió de continguts. 

CMU Carnegie Mellon University, EUA. 

EduCommons Sistema de gestió de programari educatiu obert 
especialment dissenyat per a projectes de programari 
educatiu obert. 

ENSTA Escola Nacional Superior de Tècniques Avançades, 
França. 

Flash Fa referència tant a l'Adobe Flash Player com a un 
sistema de programació multimèdia que permet crear 
continguts per a l'Adobe Engagement Platform (com 
ara aplicacions web, jocs i pel·lícules). 

FLOSS Free/Libre Open Source Software (programari lliure 
de codi obert)  

PIB Producte Interior Brut, valor de mercat de tots els 
productes i serveis finals produïts per un país en un 
període de temps determinat. 

GLOBE Global Learning Objects Brokered Exchange, 
consorci internacional que ofereix una xarxa 
distribuïda d'objectes d'aprenentatge que compleixen 
estàndards de qualitat. 

GPL del GNU Llicència Pública General del GNU 
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H2O Llista compartida (llista de reproducció) de lectures i 
altres continguts sobre un tema d'interès intel·lectual. 
És una manera d'agrupar i intercanviar enllaços útils a 
diferents informacions. 

HTML HyperText Markup Language, el llenguatge 
d'etiquetatge més utilitzat per a la creació de pàgines 
web. 

IIEP Institut Internacional de Planificació Educativa 
(UNESCO). 

IMS Consorci d'Aprenentatge Global IMS, organització 
normalitzadora sense afany de lucre que s'ocupa de 
definir la interoperabilitat dels sistemes i dels 
continguts d'aprenentatge. 

JISC Joint Information Systems Committee, Regne Unit. 

MERLOT Multimedia Education Resource for Learning and 
Online Teaching (recurs educatiu multimèdia per a 
l'aprenentatge i l'ensenyament en línia) 

MIT Massachusetts Institute of Technology, EUA. 

Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, plataforma d'aprenentatge virtual creada 
amb programari de codi obert. 

NIME Institut Nacional d'Educació Multimèdia, Japó. 

AO Publicació d'Accés Obert. 

OCW Open Course Ware (programari educatiu obert). 
Publicació digital lliure i oberta de materials educatius 
d'alta qualitat, organitzats en cursos. 

ODF OpenDocument o ODF, abreviació d'OASIS Open 
Document Format for Office Applications, format 
de fitxer que permet intercanviar documents digitals 
com ara memoràndums, informes, llibres, fulls de 
càlcul, gràfics i presentacions. 

OKI Open Knowledge Initiative, organització responsable 
de l'especificació d'interfícies de programari. 
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OLCOS Open eLearning Content Observatory Services, 
projecte finançat per la Unió Europea. 

OSLO Optics Software for Layout and Optimisation, 
programa informàtic que permet dissenyar i optimitzar 
sistemes òptics. 

OSS Open Source Software (programari de codi obert). 

ParisTech Institut de Tecnologia de París, organització que 
agrupa 11 institucions públiques educatives i de 
recerca de França. 

PDF  Portable Document Format, format de fitxer obert 
creat i controlat per Adobe Systems que permet 
representar documents bidimensionals en un format de 
disseny fix independent del dispositiu i de la 
resolució. 

PNG Portable Network Graphics, format d'imatge en 
mapa de bits que comprimeix sense pèrdua de dades. 

Podcàsting Un pòdcast és un fitxer multimèdia distribuït per 
subscripció (de pagament o no) a través d'Internet 
mitjançant canals d'informació per reproduir-lo en 
dispositius mòbils i ordinadors personals. Igual que el 
terme ràdio, es pot referir tant al contingut com al 
mitjà de transmissió. Aquesta segona accepció equival 
a podcàsting. 

RoMEO Rights MEtadata for Open archiving, projecte anual 
(2002-03) finançat pel Joint Information Systems 
Committee del Regne Unit. 

RSS Família de formats de canals d'informació web que 
permeten publicar continguts digitals que s'actualitzen 
sovint, com ara blocs, canals de notícies o pòdcasts. 
Els usuaris de continguts RSS fan servir programes 
anomenats lectors o agregadors de canals. Els usuaris 
se subscriuen a un canal introduint al lector l'enllaç 
del canal. A continuació el lector comprova si s'han 
afegit continguts als canals subscrits per l'usuari des 
de l'última comprovació i, en cas afirmatiu, recupera 
el contingut i el presenta a l'usuari. 
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Sakai Sistema de gestió de cursos creat amb programari de 
codi obert. 

SCORM Sharable Content Object Reference, conjunt 
d'estàndards i especificacions per a l'aprenentatge 
virtual en línia. 

SVG Scalable Vector Graphics, llenguatge d'etiquetatge 
XML que permet descriure gràfics vectorials 
bidimensionals. 

RTF Rich Text Format, format de fitxer privatiu creat per 
Microsoft el 1987 per a l'intercanvi de documents 
entre plataformes. 

USU Utah State University, EUA. 

Videocàsting Videopòdcast és un terme que designa el lliurament a 
demanda i en línia de clips de vídeo. El terme és una 
evolució especialitzada per a vídeo que prové del 
pòdcast, generalment utilitzat per a formats d'àudio. 

Canal 
d'informació 
web 

Format de dades que permet oferir als usuaris 
continguts que s'actualitzen sovint. Permet que els 
programes informàtics comprovin si s'han publicat 
actualitzacions d'un lloc web determinat.  

Wiki Lloc web que permet que els usuaris afegeixin, 
eliminin, editin i modifiquin el contingut disponible, 
generalment sense necessitat de registrar-se. 

XML Extensible Markup Language, llenguatge 
d'etiquetatge genèric compatible amb una gran varietat 
d'aplicacions recomanades pel Consorci World Wide 
Web. 
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Annex A  
 

Qüestionari sobre l'ús i la producció de recursos educatius 
oberts 

Introducció 
Gràcies per la vostra participació en l'estudi del CERI/OCDE sobre Recursos Educatius 
Oberts en l'ensenyament terciari. Creiem que per a respondre al qüestionari n'hi ha prou 
amb uns 10-15 minuts. 

Aquesta enquesta és una part important de l'estudi sobre REO (recursos educatius 
oberts). L'objectiu de l'estudi és analitzar l'escala i l'abast de les iniciatives de REO pel 
que fa al seu objectiu, contingut i finançament. També s'estudien els marcs tècnics i 
legals, així com els models de costos i beneficis que sustenten aquestes iniciatives. 

En l'enquesta s'obtenen dades quantitatives i qualitatives d'educadors i investigadors 
que fan servir o que creen recursos educatius oberts. No totes les preguntes tenen la 
mateixa rellevància per a tots els participants. A mesura que responeu a l'enquesta, 
indiqueu si aquest és el vostre cas. 

En algunes preguntes, demanem xifres concretes. Si no disposeu de la informació, 
indiqueu una estimació fiable. Les conclusions genèriques es compartiran entre els 
participants i, posteriorment, a una escala més gran. 

Les vostres respostes seran confidencials. No s'identificarà cap resposta individual 
sense permís. 

Definicions 
En aquesta enquesta fem servir la definició següent de recursos educatius oberts: 
materials digitalitzats oferts d'una manera lliure i oberta perquè els educadors, 
estudiants i autodidactes els utilitzin i reutilitzin en ensenyament, aprenentatge i recerca. 

Al nostre entendre, els recursos educatius oberts inclouen:  

Programari i continguts educatius oberts.  

Eines de programari obert (per exemple, sistemes de gestió de l'aprenentatge).  

Material obert que permeti al professorat crear capacitats d'aprenentatge virtual.  

Dipòsits d'objectes d'aprenentatge.  

Cursos educatius lliures. 

Per tal de reduir la longitud del qüestionari, farem servir el terme continguts educatius 
oberts com a única expressió per a programari i continguts educatius oberts, objectes 
d'aprenentatge i cursos educatius (compareu els punts 1, 3-5 anteriors).  

Programari de codi obert designa el programari utilitzat per al desenvolupament o el 
lliurament de continguts educatius (compareu el punt 2 anterior). El programari de codi 
obert utilitzat per a tasques diferents al desenvolupament i al lliurament de continguts 
educatius no és objecte d'aquesta enquesta. 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

1. A quin país treballeu? 

 

 

2. Grandària de la institució pel que fa a estudiants 
(Nombre d'estudiants. No feu servir punts ni espais entre les xifres.) 

 

3. Condició de la institució 

 

 Pública 

 Privada sense 
afany de lucre 

 Privada amb 
afany de lucre 

 

 

4. A quina àrea treballeu? 
 

 Educació 

 Humanitats i Arts 

 Ciències socials i Dret 

 Administració d'empreses 

 Ciència, Matemàtiques i 
Informàtica 

 Enginyeria, Producció i 
Construcció 

 Agricultura i Veterinària 

 Salut i Benestar 
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 Serveis 

 Altres 

 

 

5. Si participeu en cap projecte o iniciativa de recursos educatius oberts, 
indiqueu el nom i/o l'adreça URL del projecte. 
Escriviu l'adreça URL si teniu un lloc web amb informació sobre el projecte. 
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PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS EDUCATIUS OBERTS 

 

6. Participeu en cap activitat de recursos educatius oberts (REO)? 
 

 Sí, en 
gran 
mesura 

   No, en 
absolut 

 1 2 3 4 5 

Ús de continguts educatius 
oberts 

     

Producció de continguts 
educatius oberts 

     

Ús de programari de codi 
obert 

     

Producció de programari de 
codi obert 

     

 

 

7. Els càrrecs directius de la vostra institució (rectorat, junta de govern, 
etc.) donen suport a: 

 

 Sí, en 
gran 
mesura 

   No, en 
absolut 

 1 2 3 4 5 

Ús de continguts educatius 
oberts 

     

Producció de continguts 
educatius oberts 

     

Ús de programari de codi 
obert 

     

Producció de programari de 
codi obert 
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8. Participeu en algun tipus de cooperació amb persones d'altres centres 
educatius amb la finalitat de PRODUIR continguts educatius oberts? 
Podeu marcar diverses respostes. 

 

 No 

 Sí, a la mateixa 
regió/estat 

 Sí, a d'altres parts del 
país 

 Especifiqueu/comentari 

 

9. Participeu en algun tipus de cooperació amb persones d'altres centres 
educatius amb la finalitat d'INTERCANVIAR continguts educatius oberts? 
Podeu marcar diverses respostes. 

 

 No 

 Sí, a la mateixa 
regió/estat 

 Sí, a d'altres parts del 
país 

 Especifiqueu/comentari 

 

10. Com descriuríeu els continguts educatius oberts que PRODUÏU? 
Podeu marcar diverses respostes. 

 

 Com a 
cursos/programes 
complets 

 Com a parts de 
cursos/programes 

 Com a objectes 
d'aprenentatge 

 Especifiqueu/comentari 
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11. Quins són els OBSTACLES més importants perquè la resta de 
col·legues participin en la PRODUCCIÓ de continguts educatius oberts? 

 

 Molt 
important 

   Gens 
important 

 1 2 3 4 5 

Manca d'experiència      

Manca de temps      

Manca de maquinari      

Manca de programari      

Manca d'accés als 
ordinadors 

     

Cap sistema de 
compensació per als 
professors que hi 
dediquen temps i 
energia 

     

Manca d'interès per la 
innovació pedagògica 
entre el personal 
docent 

     

Manca de model 
comercial per a les 
iniciatives de 
continguts oberts 

     

Manca de suport dels 
càrrecs directius 
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12. Quan aporteu continguts educatius oberts perquè els utilitzin altres 
educadors i investigadors, quina importància donaríeu a: 
 

 Molt 
important

   Gens 
important 

 1 2 3 4 5 

Ser reconegut com a 
creador del recurs 
quan es faci servir 

     

Ser reconegut com a 
creador del recurs si 
algú altre l'adapta o el 
modifica 

     

Saber qui fa servir el 
recurs 

     

Saber com es fa servir 
el recurs 

     

Saber els canvis fets al 
recurs 

     

Ser recompensat 
personalment i 
econòmicament per l'ús 
del recurs 

     

Ser recompensat 
personalment 
mitjançant el pla de 
treball, promocions, 
subvencions o altres 
mecanismes per l'ús 
del recurs 

     

Que el vostre grup, 
departament o 
institució fos 
recompensat 
econòmicament per l'ús 
del recurs 

     

Que es fes una revisió 
de qualitat del recurs 
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13. Feu servir cap llicència per a fer valdre el copyright dels recursos que 
heu PRODUÏT? 

 

 No 

 Sí, Creative Commons  

 Sí, una altra "llicència de 
continguts oberts" 

 Altres: 

 

 

ÚS DE CONTINGUTS EDUCATIUS OBERTS 

 

14. UTILITZEU continguts educatius oberts en la vostra tasca docent o en 
el lliurament de cursos? 
 

 No, en absolut 

 Sí, una mica 

 Sí, en certa mesura 

 Sí, en gran mesura 
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15. Quins objectius o avantatges perseguiu amb l'ÚS de continguts 
educatius oberts en la vostra tasca docent o en el lliurament de cursos? 
 

 Molt 
important

   Gens 
important 

 1 2 3 4 5 

Obtenir accés als 
millors recursos 
possibles 

     

Promoure la 
recerca científica i 
l'educació com a 
activitats obertes al 
públic 

     

Reduir els costos 
per als estudiants 

     

Reduir els costos 
de creació de 
cursos per a la 
institució 

     

Arribar a 
comunitats 
desfavorides 

     

Ajudar els països 
en 
desenvolupament 

     

Ser independent 
dels editors 

     

Crear materials 
més flexibles 

     

Fer recerca i 
desenvolupament 

     

Crear associacions 
sostenibles 

     

Altres      
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16. Comentaris a la pregunta anterior sobre objectius i avantatges de l'ÚS 
de recursos educatius oberts. 

 

 

 

 

17. Com descriuríeu el tipus de continguts educatius oberts que 
UTILITZEU en la vostra tasca docent o en el lliurament de cursos? 
Podeu donar diverses respostes però excloeu-ne l'ús insignificant 

 

 Cursos/programes 
complets 

 Parts de 
cursos/programes 

 Objectes d'aprenentatge 

 Altres: 

 

 

18. En els cursos o programes que impartiu, quina proporció dels 
continguts educatius oberts UTILITZATS calculeu que correspon a cada 
possibilitat?: 
Si desconeixeu les proporcions exactes, mireu de donar una estimació fiable. 

 

 Sí, en 
gran 
mesura 

   No, en 
absolut 

 1 2 3 4 5 

Produïts personalment      

Produïts en el si de la institució      

Descarregats lliurement 
d'Internet 

     

Procedents d'una cooperació 
establerta amb altres 
institucions educatives 
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Adquirits d'un editor o similar      

Altres      

 

 

19. Quins són els OBSTACLES més importants perquè la resta de 
col·legues UTILITZIN continguts educatius oberts en llur tasca docent? 

 Molt 
important

   Gens 
important 

 1 2 3 4 5 

Manca 
d'experiència 

     

Manca de temps      

Manca de 
maquinari 

     

Manca de 
programari 

     

Manca d'accés 
als ordinadors 

     

Manca de 
continguts de 
qualitat i de 
rellevància 
cultural 

     

Manca d'interès 
per la innovació 
pedagògica entre 
el personal 
docent 

     

Cap sistema de 
compensació per 
als professors 
que hi dediquen 
temps i energia 

     

Manca de suport 
dels càrrecs 
directius 
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20. Voleu fer cap altre comentari sobre la PRODUCCIÓ o l'ÚS de 
continguts educatius oberts o de programari de codi obert? 
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Annex B 
 

Exemples de graelles de mesures polítiques 

Graella 1. Identificació del nivell adequat de mesures polítiques (a partir de D'Antoni) 

Nivell 

Qüestions 
Institucional Intermedi Nacional Internacional 

Foment / 
conscienciació X X X X 

Suport al 
professorat / 
reconeixement 

X    

Adaptació / 
traducció X X X  

Propietat 
intel·lectual X X X X 

Garantia de 
qualitat X    

Tecnologia / 
infraestructura X X X  

Directrius / 
estàndards X X X X 

Suport econòmic / 
sostenibilitat X X X  
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Graella 2. Mesures polítiques i responsabilitats per nivell 

Nivell 

Qüestions 

Internacional Nacional Intermedi Institucional 

Legals - Acords 
sobre drets 
de propietat 
intel·lectual i 
estàndards 
oberts 

- Règim 
adequat sobre 
drets de 
propietat 
intel·lectual 

- Coordinar 
tasques sobre 
estàndards i 
interoperabilitat 

- Mesures 
polítiques i 
directrius 
sobre drets de 
propietat 
intel·lectual 

- Coordinar 
tasques sobre 
estàndards 
oberts 

- Mesures 
polítiques i 
directrius 
sobre drets de 
propietat 
intel·lectual 

- Mesures 
polítiques i 
estàndards 
oberts sobre 
programari de 
codi obert 

Accés  - Infraestructura 

- Eliminar 
obstacles 

- Coordinar les 
oportunitats 
d'accés 

- Assistència 

Finançament - Recerca - R+D sobre 
mètodes i 
materials 

- Patrocini 
d'estàndards 

- Infraestructura 

- Associacions 
público-privades 

- R+D sobre 
mètodes i 
materials 

- Formació de 
professors 

- Associacions 
público-
privades 

- Sistema de 
compensació 

- Formació de 
professors 

- Associacions 
público-
privades 

Manteniment 
de materials 

 - Obrir arxius i 
col·leccions de 
museus 

- Obrir arxius i 
col·leccions de 
museus 

- Suport als 
serveis 
bibliotecaris 
universitaris 

- Suport als 
professors 
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