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El context global
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Obstacles i reptes

"Knowledge is everywhere – reach for it" video screenshot. Photo © University of 
Wrocław

Coneixement “tancat”
Coneixement arreu

Necessitat de renovar el sistema de generació i transferència de 
coneixement per a dotar-lo de major legitimitat a l’hora de transformar-lo 
en un sistema més porós i participatiu.

http://uoc.edu
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Llei de la Ciència i 
la Tecnologia, 
Article 37 (2011)
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Tendències globals, europees i nacionals cap a la Ciència Oberta i 
l’Open Access by default

http://uoc.edu
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
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Exemples OPEN d’arreu del món

#NoDealNoReview
The Porous 
University The Civic University

http://uoc.edu
https://oerworldmap.org/resource/
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● Universitat més porosa i connectada de 
forma bidireccional amb diversos actors i 
col·lectius

● Espais que facilitin el diàleg, la creació i 
intercanvi de coneixement col·laboratiu i 
transparent capaç d’integrar 
aproximacions i idees, sigui quina sigui la 
seva procedència

● Fomentar que el coneixement generat 
estigui disponible i accessible, sota 
termes que permeten la seva 
reutilització, redistribució i reproducció

Nodes de 
coneixement

http://uoc.edu
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La força del present Pla d’Acció radica 
precisament en expandir el concepte de la 
Ciència Oberta a tota l’activitat acadèmica i 
convertir-lo en una estratègia transversal.

http://uoc.edu


La UOC, node 
de coneixement 
obert i global
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http://uoc.edu
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OBERTA
2030

Aposta de 
futur

Visibilitat 
internacional 

Excel·lència Atractiu

http://uoc.edu
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Però el Pla d'Acció no parteix de zero. 

Model pedagògic UOC
CAREnet - CUIDAR

TURBA - PERFORM DIMMONS

Curs “RRI for 
researchers”

Open eHealth 
Parkinson

O2 repositori & 
serveis de suport

Docència Recerca

I més iniciatives... 

http://uoc.edu
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Perquè un Pla d’Acció pel Coneixement Obert?

● Per superar els obstacles actuals
● Per impulsar la reflexió i discussió entre tota la comunitat
● Per identificar els àmbits principals de treball en els que centrarem 

els nostres esforços
● Per visibilitzar el que s’ha fet fins ara i per oferir un marc global per 

emmarcar totes les iniciatives
● Per implicar les àrees i les persones per fer-ho possible
● Per monitorar els avenços cap a una universitat més oberta → per 

revisar i actualitzar el Pla entès com a document viu i obert en si.

http://uoc.edu


Elaboració 
col·lectiva i 
transversal
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Biblioteca i Recursos 
d’Aprenentatge

Comunicació

OSRT

Oficina de 
Vicerectorat

Estudis 

AGiC

Lluís Rius
Yolanda Franco

Ciro Llueca

Clara Riera
Rosa Padrós

Gema Santos

Eduard Aibar

Nadja Gmelch
Gemma Xarles Inés Cambra

Daniel Aranda

Alexandre 
López-Borrull

Josep Grau

Mireia Riera
Jordi Castells

VR Globalització i 
Cooperació

Pastora Martínez 
Samper

IN3

Ramón Ribera

Isabel Ruiz

Israel Rodríguez

Israel Conejero

Gracia Puigdevall

Assessoria Jurídica
Carles Cortada Maria Canudas

Escola de Doctorat
David Massip

Marga Franco

Aida Camps

VR Planificació Estratègica i 
Recerca

Marta 
Aymerich

VR Docència i Aprenentatge
Carles 
Sigalés

Tecnologia
Emili Rubio

Francesc March

Treball col·laboratiu 

Daniel Riera

Segundo Moyano

Mirela Fiori Alicia Aguilar

Amalia Susana 
CreusLluis Garay

Xavi Medina
Soledad Morales

Guida Fullana

Virginia Sánchez

Ferran Gifra

Programes

Gemma Carrera

i molts més...

Serveis 
Acadèmics

Veronica Tercero

Elena Rodríguez

http://uoc.edu


Àmbits 
principals de 
treball
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Publicacions en obert

Dades en obert (FAIR)

Aprenentatge en obert

Models d’avaluació de la recerca 

Innovació oberta

Oberta a la societat

Pla d’Acció 
CONEIXEMENT 
OBERT

Forma-
ció 

& comu-
nicació 

& 
sensi-
bilitza-

ció 

Parti-
cipació 

en 
espais 
de refe-
rència

Infrae-
struc-

tures en 
obert

http://uoc.edu
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Publicacions en 
obert

Oberta a la 
societatInnovació oberta

Models 
d’avaluació de la 

recerca

Aprenentatge en 
obert

Dades en obert 
(FAIR)

CONEIXEMENT OBERT - OPEN by default

Biblioteca i 
Recursos 

d’Aprenentatge
AGiCOSRT

Estudis de 
Ciències de la 

Informació i 
Comunicació

VR Docència i 
Aprenentatge i 

Biblioteca Recursos 
d’Aprenentatge

Biblioteca i 
Recursos 

d’Aprenentatge

Arribar la publicació 
en obert per defecte 

l’any 2030

Esdevenir una 
universitat oberta i 

vinculada a la 
societat.
Generar 

coneixement 
rellevant amb alt 
impacte social

Esdevenir una 
comunitat 

d'innovació 
orientada a 

solucions dels 
reptes socials

Repensar els 
models d’avaluació i 

valorització de la 
recerca de la UOC 

Promoure la creació 
i l’ús de recursos 

d’aprenentatge en 
obert i de propostes 
participatives (TFs)

Assegurar que l’any 
2030 les dades de 

recerca UOC 
segueixin els 
principis FAIR

Tecnologia, OSRT, 
AGiC, Academia, 

Comunicació

Academia, 
Comunicació, Serveis 

Acadèmics, Xarxa 
Territorial, OSRT

Academia, AGiC, 
Comunicació, Serveis 
Territorials, Serveis 
Acadèmics, Alumni

Biblioteca, Oficina VR, 
AGiC, OSRT, 

Academia, 
Comunicació

AJ, AGiC, ELC, 
Comunicació

Tecnologia, AGiC, 
Oficina VR, OSRT, 

AJ, Academia

Responsable

Grup de 
treball

Objectiu 
2020

http://uoc.edu
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CONEIXEMENT OBERT - Impulsem un canvi de cultura

Temes transversals

Infraestructures en obertComunicació, sensibilització i 
formació

TecnologiaComunicació 
Persones

Assegurar la disponibilitat, el bon funcionament, 
la interoperabilitat i el manteniment de les eines 

tecnològiques necessàries

Assegurar la comunicació i sensibilització 
necessària i acompanyar i formar el personal de 

la UOC

Participació en espais de 
referència

VR Globalització i Cooperació

Participar en fòrums nacionals i internacionals 
per promoure un canvi de paradigma cap a la 

Ciència Oberta

Responsable

Objectiu 
2020

http://uoc.edu


OAWeek 2018 
a la UOC
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Us convidem!

http://uoc.edu
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UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

Gràcies!

http://uoc.edu

