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Objectius 

• Fer un primer recull de les experiències al 

voltant d’Open Education i Open Educational 

Resources a la UOC 

• Establir una classificació d’acord a la seva 

tipologia i objectius 

• Fer pública tota la documentació relacionada 

amb les experiències recollides 

• Oferir un únic punt d’entrada a tota la 

documentació recollida 



Recull d’experiències 

• Document de treball (intern) amb: 

– Títol 

– Enllaç web 

– Descripció 

– Responsables 

– Finançament (si s’escau) 

– Enllaç a la documentació (O2) 



Categories 

• Projectes de recerca 

• Projectes o accions institucionals 

• Activitats de formació: 

– Sobre Open Education / OER 

– En obert, dintre o fora de l’entorn UOC 

• Difusió: presentacions en congressos, ... 

• Publicacions (recerca en/amb OE/OERs) 

• Altres (recursos, reculls, ...) 



Difusió del recull d’experiències 

• Document intern a Google amb el recull 

d’experiències → migració a wiki? 

 

• Enllaços a la nova comunitat de l’O2 

“Educació en Obert i Recursos Educatius 

en Obert” 

 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/20021 

 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/20021


Resultats 

• S’han identificat un total de 52 experiències 

però és possible que encara n’hi hagi alguna 

més 

• Moltes experiències no tenen documentació 

associada preparada per ser publicada en 

obert 

• Moltes experiències estan relacionades entre 

si però no hi ha constància explícita del fet 



A data d’avui (Maig 2013) 

• 6+21 projectes (2 amb documentació completa) 

• 14 accions institucionals (2) 

• 9 accions formatives (4) 

• 15 presentacions en congressos (7) 

• 3 publicacions (1) 

• 3 altres tipus (1) 

 
1 Pendents d’aprovació 



I ara què? 

• Finalitzar la publicació a l’O2 de tota la 

documentació associada a cada 

experiència (“auto-arxiu”) 

• Crear un espai obert i públic on afegir totes 

les experiències i poder afegir-ne de noves 

• Preparar un “mapa” que situï i relacioni les 

experiències (projectes, publicacions, 

actors, ...) 



Contacte 

Comunitat OE/OER a la UOC 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/20021 

 

Julià Minguillón 

jminguillona[at]uoc[dot]edu 
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