
Guia per a dipositar recerca a l’O2
Repositori UOC

GIR, enviament de publicacions a l’O2 repositori

Quan has entrat les teves publicacions al GIR, tal com pots veure a continuació, fins que
aquesta publicació no s'ha enviat a l’O2 repositori no s'activa el logo verd assenyalant el
dipòsit a l'O2. Així pots identificar ràpidament els documents que hi han ja dipositats.

Si vols entrar una d'aquestes publicacions a l’O2 repositori, has de fer clic al títol d'aquesta
publicació i després Publica en repositori.
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O2, passos que s'han de seguir
1. Se t'obrirà una pàgina nova de l’O2 repositori en la qual has de cercar el tipus de

document (articles, capítols o parts de llibres, conferències, llibres, treballs, treballs
de recerca) i l'àmbit temàtic, i has de clicar a la col·lecció corresponent. Un cop

seleccionada la col·lecció, fes clic a Següent.

Si no trobes la col·lecció corresponent a la teva publicació, pots sol·licitar la creació d'una

col·lecció nova per mitjà de La Biblioteca respon.
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2. A continuació surt el formulari de la publicació, el qual ja ve emplenat
automàticament amb les dades incloses al GIR, les quals pots modificar o eliminar, o

afegir-n'hi de noves.

Pautes per a emplenar el formulari de recerca:

▪ Autor: aquí has d'incloure els teus cognoms i nom(s). Si el document té més d'un

autor, has de clicar al botó Afegeix-n'hi més per a incloure el nom dels altres.

▪ Altres autors: selecciona Altres al desplegable i introdueix el grup de recerca,
àrea, projecte... en el marc del qual has creat el document, si és el cas.

▪ Paraules clau: paraules que defineixin el contingut del treball. Has de seleccionar

la llengua en què les introdueixes, clica a Afegeix-n'hi més per a incloure-n'hi més.

▪ Col·lecció: introdueix el nom de la col·lecció, la revista, el congrés, les
jornades, etc. i el número.

▪ Llengua: selecciona al desplegable la llengua en què has redactat el document.

▪ Resum: introdueix un breu resum del contingut del treball i selecciona al

desplegable que hi ha a continuació la llengua en què has redactat el resum.
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openaccess.uoc.edu/uoc-import1 

Inicio Explora T Ayuda 

Envío: elegir colección 
Más ayuda ... 
Seleccione la colección a la que desea enviar un nuevo ítem, y haga clic en "Siguiente". 

Colección 

8,1Cheloí thesis,researchprojects,etc. · EIIP(pbnifiGacióde re<1uose1119resarials) 

Tra~ fin.ales de carrer.i, trabajos de investigación, etc. • Máster u niversitario de EMei\am.i y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnologi.i 

Bachelor thesis,research projects, etc, •B~ dedades relaciooals 

BacheloJ the5.is,resea rchpro;et:ts,etc.•MásteruniversitariodeTrabiljoSocialS.initMio 
Bachelo< thesis, research projects, etc. -M;)Qiltzems dedades 
lbchelor thesis, researchprojects, etc. · ModeHtndó l s.imuladó 
Bachelor thesis,researchprojects,etc. -Fotografia 
Bachelor the\i5,researchprojects,etc. -Process.amentdesenyal 

Cont Tra~ fillilles decarrer.i, trabajosde investigación,etc • . Mhter u rliversitariode Estra tegia y Creatividad en Publicidad 

Tra~ finales decillTe<"i, tr;ibajosdeinvestigación, etc. - Máster u niversitario d e Social Media: Gestión y Estrateglil 
Estu Tra~ fin.a les deCMl'er.i, trabajosdl>investlgación,ete. M.isteruniversitarlode Oiseño, ldenudad Visual y Construcción de Marca 

Tra~ fillilles dearrer.i, tnba¡osde investig3rión,etc. • '-Us1erunivers1tariode Respons3bilid3d Social Corpor.11tM1 
Pers lbchelor thesis,researchprojects,etc. ·Audiovisual 

Pers Tra~ fin.ales decarrer.i, trabajosdeinvestigación,etc. Máster universitario de 0.rección Eje<Utiv.l de Empresas {MBA} 
Tra~fin.alesde carrer.i,trabajosdeinvestigación,etc.MásteruniversitariodeO.reccióndeElllpfes.is 
8,1Cheloíthesis,researchprojects,e1c. · Creadógr)fica Colee 

Bibli Tra~fln.ales decarrer.i,trabajo5de investigación,etc. • Gr.MloenRebcioneslaborales y ocup.1clón 

Tra~ fin.a les decarrer.i, trabajos de investigación,etc. • Máster universitario de Sociedad de la información y el conocimiento 

Tra~fin.alesdeC31"fer.i,trabajo5 de investigación,etc.• Grótdodelogopedia(interuniversitario:I.Mc·UCC,UOC} 

coos ll.ichelor thesisresearchprotectsetc. •Cory~ 

Distancia (EADTU), Confederacióde Repositorisd"Acc!'SObert {COAR) , Europe.;m Cons.ortium for Political llese;m h (ECPII} 

Usuario gir T 
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3. Seguidament has de carregar l'arxiu (preferiblement en format PDF). Et

recomanem, per a estandarditzar el nom del fitxer, que el nom sigui el cognom del primer

autor_acrònimCongrés-RevistaAny_primera paraula del títol; per exemple:

Rodriguez_EMAC08_Internet.pdf. També és recomanable incloure-hi les metadades del

document; per exemple, en Word 2013 ho pots fer al menú Arxiu > Propietats.

Per a carregar l'arxiu, fes clic a Selecciona un fitxer o arrossega i deixa caure fitxers... i

després fes clic a Següent:
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Inicio Explora• Ayuda 

Repos1tonlnst1tucmnal(02:) 

Envío:desuibaelitem 

Q Usuariogir• 

Por favor, rellene lainformaciónrequeridasobresuenvio. Enlamayoríadelosnaveg.adorespuedeutilizar latecladeltabulador paramoV1'relcursorhastaelsiguiente 
recuadroobotónparaevitar usarel ratóncadavez 

Persona,organizaciónogruposdeinvestigaciónresponsablesdelaueacióndelcontenidodeldocumento 

Vilajos.:maGuillén 

Persona,organizaciónogruposdeinvestigaciónresponsablesdelaueacióndelcontenidodeldocumento 

Título dado al documento 

Título ' 

1~00"' " ' 

Exp klrtin9theSolMEnetgySUr¡,lusfo,Edge lomputing 

+ Añadir más 

+ Añadir más 

Fecha de creación del documento. Introducir obligatoriamente un año aproximado. Si el mes y el dia no se conoce no es necesario introducir uno aproximado. 

Fecha de creación del 
documento ' 

Mes, de gene, 

lntroducirelnombredelaeditorialoeditordeldocumento 

Editorial IHETr~nsaction,onSU,uiruble (omputing 

Introducir el nombre de la rnlección y el número. O bien el titulo del rnngreso, rnnferencia,jornadas, etc y su número 

Colección/ Número + Añadir más 

Naturaleza o género del rnntenido del documento. Para seleccionar más de un valor de la lista, mantener pulSilda la tecla "CTRL" o la de "Mayúsculas" 

Tipo de documento Artkuki 
Tra~jo/PmyectodefinaldeCarrera 

~~::t:!lde Máster 

Libro 
~op,irtedelibm 

Naturaleza o género del rnntenido del documento. Para seleccionar más de un valor de la lista, mantener pulSilda la tecla "CTRL" o la de "Mayúsculas" 

Tipo de documento 
OpenAire4 

Palabras claves 

(Ayuda sobre áreas temáticas ... ) 

+ Añadir más 

Lengua del rnntenido del documento. Si la lengua no aparece en la lista, seleccionar "Otras". Para seleccionar más de un valor de la lista, mantener pulSilda la tecla 
"CTRL"olade"Mayúsculas" 

lengua (lengua) 

Temasextraidosdeunvocabulariornntroladoquedefinenelrnntenidodeldocumento 

Palabras clave 

Palabras claves 

Breve resumen del documento 

Resumen 

Palabras claves 

(Ayuda sobre áreas temáticas ... ) 

+ Añadir más 

+ Añadir más 

Per a aifegir-lli més 

auto s. 

Tipo!og r a de 
document 

Selecciona la llengua ,en 
que introdue,ixes les 
pa.raules clau. 

A ~ 
Ca,cela,/ Grnda, l~ I 

Estudiantes 
Persorial investigador 

Persorialdocente8 
(oleccióndigita lporáreasdeestudio 

Biblioguías 

Actualidad 

La Biblioteca responde 

Sobre la Biblioteca 

Conoce al equipo 

O2RepositorioUO( ~ 

úrnédelaUO( ~ 

Políticadegalletas(cookies) ~ 

Aviso legal ~ 

AccedealaantiguaBiblioteca ~ 

Consorci deSe,ve;, Unive,S,tar;, de Cataluny~ (CSUC), Red de Biblioteca, Universitarias E~OOl.ls (REBIUN) ,Associadó de Biblioteques Ell"opee,de Recerca (I. IBER), As'iOCiJ<:ió Europe~d"Unive~u tsd 'Ensenyamem a 
Oistár.c:ia (EAOTU),Confede,aciódeRe¡,osát0<isd 'AccfSObert(rnAR),European(onsortiumforPolitic:alReseJf<h(ECPR) 



4. La pantalla següent et permet:

a. Eliminar algun dels arxius carregats (si t'has equivocat d'arxiu, per exemple),
b. Afegir altres arxius,
c. Incorporar una descripció per a cada arxiu carregat.
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lnici Explora• Ajuda 

Repos1tor1 lnst1t ut1onal (02) 

E+iiiiiiii 
Tramesa: carregar un arxiu 

uoc.edu 

Q. Usuari 

Sisplau introduiu el nom del fitxer corresponent a l'ítem. Si cliqueu sobre "Examinar", apareixera una nova finestra on podía localitzar i seleccionar el fitxer. 

uoc.edu -

Sisplau tingueu en compte que el Repositori pot preservar el contingut d'alguns ti pus de fitxers millor que d'altres. La informado sobre els tipus de fitxers i els nivells 
de suport estan disponibles. 

Selecciona un fitxer o arrossega i deixa caure fitxers -· 

< Anterior CanceHar /Guardar Següent > 

Repos1ton lnst1tuoonal (01) 

E+IIHI 
Tramesa: Carregar un arxiu 

Sisplau introduiu el nom del fitxer corresponent a l'ítem. Si diqueu sobre "Examinar•, apareixera una nova finestra on podra localitzar i seleccionar el fitxer. 

Sisplau tingueu en compte que el Repositori pot preservar el contingut d'alguns tipus de fitxers mlllor que d'altres. La informado sobre els tipus de fitxers i els nivells 
de suport esran disponibles. 

Selecciona un fitxer o arrossega i dein caure fitxers _ 

Files To Upload 

Status Description 

Rodriguez_EMAC08_1nternet.pdf o 

< Anterior CanceMar /Guardar Següent > 



5. A la pàgina següent has de verificar que les dades introduïdes són correctes i

acceptar la llicència de publicació del document i la llicència del repositori.

El dipòsit en accés obert (AO) no és incompatible amb el fet de publicar en revistes

indexades; el 90% de les revistes científiques permet publicar les edicions preliminars

(preprints) o les preliminars revisades (postprints) de l'autor en un repositori o web

personal, un 60% permet el dipòsit immediat de l'edició preliminar revisada i un 40% de la

preliminar.

Per a saber les polítiques de copyright de cada revista o editor pots consultar:

❑ Revistes espanyoles: Dulcinea http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

❑ Revistes estrangeres: SHERPA/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Des de la Biblioteca també revisem les vostres publicacions a l’O2 repositori per tal

d'assegurar-nos que no s'incompleixen els termes dels acords entre autors i editors.

En el cas d'un preprint enviat a una revista, la llicència que hi has d'assignar és sempre la

mateixa de la revista.

Per a més informació sobre les llicències de l’O2 repositori, mira l'annex.
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Tramesa: l'arxiu ha estat carregat correctament 

L'a rxiu ha estat carregat. 

La taula següent mostra els arxius que s'han carregat en aquest ítem. 

Bitstn:am Arxiu 

primari 

Mida 

o Rodriguez_EMAC08_1nternet.pdf 10423 

1 M::11:114 ,ytes 

Podeu verifkar que l'arxiu(s) s'ha carregat correctament a partir de: 

Clicant sobre els noms deis arxius per verificar-ne el contingut. 

Ducripció Format del ñtnr 

Cap Adobe POF (Conegut) 

., • Canviar li onmr 

Afegir un altre arx1u 

El sistema pot calcular un checksum que podeu verifkar. Cliqueu aquí per obtenir més informació. F•H\liiil@\jil::\-
< Ant erior CanceHar / Guardar 

Privilegis/ Embargament 

J Canviar 

Seguent > 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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lnic.i fxplora - Ajuda Q. Usuari sgiorgis@)pre.uoc.edu • 

Reposrtori lnstrtuuonal {02) 

Hiiil+F++W 
Tramesa: verificar 

Sisplau dediqueu alguns minuts a comprovar les da des que heu introduit. Si detecteu algun error, corregiu-lo usant eb botons prbxims a l'error, o feu clic en la barra de 
procés de la part superior de la pagina. !j!Qi 

Podeu comprovar de forma segura els arxius que heu carregat, s'obrir-3 una nova finestra pera visualitzar-.Jos. 

Sisplau dediqueu un tempsa llegirel text de la llicencia I c~queu sobre un deis botons del final de la pagina. Si cliqueu sobre •Accepto la llkencia•, esteu indicant la 
vostra conformitat amb el que s'exposa. Ajudi 

En el cuque no accepteu La llici:nciaJ rrtem no queda eliminiitdel sistema. l 'item estara disponible a l'apartat •El meu Repositori". Podeu esborrar la tnmesa o 
acceptar la tlicenda mes tard. 

Si tot esti correrte, cltqueu el botó "Segtient•. 

Autors aaa, bbb 
AltrH auton Altres:ccc 

Data de creació del document 
Editorial 
CoHecció/ Númtro 
Tipus et. document 
Llengu.a 
Paraules clau 

Resum 

Carni:ga arxius 

1 = :-

Director:ddd 
Exemple d'artide pyblicat 
21.jun-2021 
Revista tal y tal 
S;ll 
Artkle 
Catala 
Tendencies 
Accés Obert 
Spain 
multilevel analysis ~·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-· trabla vla trabla vi.a trabla vla trabla vla trabla vla trabla vla t rabla vla trabla vla trabla vla 
trabla vla trabla vla trabla vla trabla vla trabla vla trabla vla t rabla vla trabla vla trabla vla 

-•-•-•-•-•-•-•-•-•• Rodriguez_EMACOB_lntemet.pdf • Adobe PDF (Conegut) 

Accepta la llicencia de publicació del 
document 
• Reconeixement-NoComercial-SenseObraOerivada 3.0 (Veure Uicencia) 
O Reconeixement-NoComercial-Compartirlgual 3.0 (\leure !licencia) 
O Reconeixement-NoComercial 3.0 (Veure llicE!ncia) 
o Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 (Veure mcencia) 
O Reconeixement-Compartirlgual 3.0 (Veure !licencia) 
O Reconeixement 3.0 (\leure !licencia) 
o Accepta sense as signar cap !licencia 

Accepta la Llicencia del Repositori 
NOTE, PLACE YOUR OWN LICENSE HERE 
This samp!e license is províded for informationiJ purpos-es only. 

NON-EXCLUSIVE OISTRIBUTION LICENSE 

By signing and submitting thls lkense, you (the author(s) or 
copyright 
owner) grants to 0Sµ,ace University (DSU) the non-exclusive right to 
reproduce, 
transJate (as defined below), and/or distribute your submission 
Onduding 
the abstract) worldwide in print and electronic format .1nd In any 
medium, 
induding but not limited to audio or video. 

You agree that DSU may, without cNnging the content, tr3nslate the 
submission to any medium or format for the purpose of 
preservaUon. 

You also agree that OSU may keep more than one copy of this 
submission for 
purposes of security, back-up and preservation. 

You represent that the submission is your original work, and that you 

= have A 

■:::::::=:::::::-== □Accepto la !licencia 

nt,midos 

tud~nt6 

rson, J investig,dor 

rsonal docente 8 

Am.1,lid,d 

<Anterior SegOent> 

02 Repositorio uoc~ 

Car né de la uoce' 

Politica de galletas (cookies) e' 

AVKOlegale' 

Corregir un d'¡quests 

Afeg1r o elimmar un arxtu 

CanceHar / Guardar 

lecaón digitil po, 6rus de estudio 

>Aioguias 

La Bibliotec, responde 

Sobre la Biblioteca 

Conoce , 1 eqwpo 

Sobre la web Accede iil la antigua Biblioteca e' 

1SOl'tideSffi'l!isllrwfflltlri5deCatJ~~ 8iblotec,s~E~ (AEBll.m) , AssociKióde BibiotequesE~de A«eru (lliEA),AssociKió EuropeitltkliversitfflffEns!rrylffll!nti 
tinc:11 (EADTU),Conftdmóóde ~ uObffl (COAA), E\.l"OPl!M(onsortlUmforFolitic:11 Aflellth(ECPA) 



6. Quan vegis la pantalla Complet sabràs que s'ha publicat correctament a l'O2.

7. En aquest mateix missatge, veuràs que ja surt l'URL permanent o handle de la

teva publicació. Diferentment de la majoria d'URL, aquest identificador no canvia si el

sistema migra a un nou maquinari o quan s'hi fan canvis; per això el pots fer servir d'una

manera segura per a enllaçar-hi i citar-lo en publicacions o en altres mitjans.

8. Torna al GIR, a l'entrada de la teva publicació, i introdueix aquesta informació (el

handle) al camp URI + HANLDE, que és just al final del registre i desa-la. Quan ho facis et

sortirà una finestra emergent (pop-up) que et permetrà incloure aquesta publicació al web

de l'IN3 / portal UOC, al web del grup de recerca / web de projectes de recerca, o al teu

web personal, tal com es mostra a continuació.

9. La tramesa serà revisada per la Biblioteca Virtual: es revisaran les dades que s'han

introduït, es comprovarà l'acompliment de les polítiques de drets d'autor dels editors i

s'enriquirà descriptivament la informació del document.
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Repos1tor1 Institucional (02) 

¡.¡;¡¡¡;:;;1;:1111-+11+ 
Tramesa: procés finalitzat! 

uoc.edu 

La tm tramesa ha estat acceptada I publicada al Repositori institucional de la UOC, I se Ji ha asslgnat el següent ldentifi:adof: http:Qhdl.handle.net/10609/74807 
SI us pliu, utllítn ¡quest ldentlfludor per citar o e~r ¡quest óocumenl 

Vés a "El meu Rep~ 

(omunitats i coHeccions 

En lla~ al docu men t 

( Publka • I reposltort 

URI • HAN OLE: !http://hdl handle neV10609/1296 

[+] Oades complement8ries 

Afegeix un altre ítem a la mateixa c0Hecc1ó 

la lnformac ló que s'esta desant s' inc lour8 a: 

0 Web I N3 / Web Recer ca 

0 Web del teu o r up de recerca/ web de pro jec tes 

de recerca 

0 Web p ersonal 

Si desitges no que s' inc logui en alguna d' aquestes 
plataformes de d ifusió, desmarca la corresponent i prem al 
botó · oesar· .~ 



Amb la publicació a l’O2 repositori t'assegurem que qualsevol usuari podrà accedir a la

teva publicació en accés obert i que ens encarregarem de fer els canvis de format

necessaris per a preservar-ne la conservació en el futur.
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ANNEX: llicències de publicació del document

Llicències Creative Commons

Amb la combinació de diferents principis i restriccions, les llicències autoritzen certs usos
definits lliurement pels autors. Les combinacions es generen entorn de quatre condicions
bàsiques:
● Reconeixement, o Attribution (by): sempre s'ha de reconèixer l'autoria de l'obra.
● No comercial, o Non Commercial (nc): no es pot utilitzar l'obra ni els treballs
derivats amb finalitats comercials.
● Sense obres derivades, o No derivative works (nd): no es pot alterar, transformar
o generar una obra derivada de l'obra original.
● Compartir igual, o Share alike (sa): si s'altera o transforma l'obra, o se'n generen
obres derivades, han de quedar subjectes a la mateixa llicència que l'obra original.

Les llicències CC de publicació de documents al repositori O2 són les següents:

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada: no es permet un ús
comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca)

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual: no es permet un ús
comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la
distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual que la que
regula l'obra original.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca)

Reconeixement-NoComercial: es permet la generació d'obres derivades
sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar
l'obra original amb finalitats comercials.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.ca)

Reconeixement-SenseObraDerivada: es permet l'ús comercial de l'obra
però no pas la generació d'obres derivades.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.ca)

Reconeixement-CompartirIgual: es permet l'ús comercial de l'obra i de
les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb
una llicència igual que la que regula l'obra original.
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

Reconeixement: es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles
obres derivades, la generació i distribució de les quals també està
permesa sense cap restricció.
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca)
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Si no et manifestes expressament a favor de cap de les llicències anteriors, s'assignarà a la
teva publicació per defecte la llicència més restrictiva:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada – (CC BY-NC-ND, versió 3.0 ES).
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca)

Llicències GNU de la Free Software Foundation:

GNU-GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html): llicència pública general (en anglès GPL,
General Public License). És un tipus de llicència per a programari que permet la lliure
còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació
es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la
distribució de programes executables sense el codi corresponent o sense el lloc on es
pugui obtenir gratuïtament.

GNU-FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html): llicència de documentació lliure de GNU
(GNU Free Documentation License, GNU FDL o GFDL, en anglès) per a documentació de
programari i altres referències i materials institucionals. Estipula que qualsevol còpia del
material, fins i tot si és modificada, ha de portar la mateixa llicència. Aquestes còpies poden
ser venudes, però, si es produeixen en quantitat, han de ser distribuïdes en un format que
garanteixi futures edicions. Wikipedia és el projecte més gran que utilitza aquesta llicència.

Altres llicències de programari:
Berkeley Software Distribution, FreeBSD (https://opensource.org/licenses/bsd-license.html)
Massachusetts Institute of Technology (MIT) X11 license
(http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
The Apache Software License, ASL 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) 
Mozilla Public License (MPL) 1.1 (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html) 
Open Source License (OSL) 3.0 (http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php) 

En cas que no vulguis assignar cap d'aquestes llicències a la teva obra, pots seleccionar
l'opció Sense assignar cap llicència.
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