
 

 

 

U1355 CIÈNCIA OBERTA: ACCÉS OBERT I DADES DE 
RECERCA EN OBERT 

 
PROFESSORAT 
 
Personal de Biblioteca i Documentació 
 

OBJECTIUS 
 
El curs vol donar a conèixer el moviment de ciència oberta  i sensibilitzar sobre 

la seva importància. En aquest taller es pretén: 

• Conèixer què és la ciència oberta   

• Conèixer estratègies i avantatges per publicar en accés obert publicacions 

i dades de recerca.  

• Distingir conceptes rellevants en l’àmbit de la publicació: gratuït, lliure, 

accés obert, postprint, preprint, etc. 

• Conèixer els conceptes bàsics de la propietat intel·lectual i les llicències 

Creative Commons  

• Identificar estratègies per augmentar la visibilitat i l'impacte de la recerca 

 
 
CONTINGUTS 
 

● La Ciència Oberta  

● L'accés obert a la producció científica   

◦ Declaracions 

◦ Organismes finançadors 

◦ Vies per arribar-hi 

● Conceptes bàsics sobre els drets d'autor 

◦ Les llicències Creative Commons 

● Repositoris digitals 

◦ El Repositori Obert UdL 

◦ Portal de la Recerca de Catalunya 

● Dades de recerca i dades FAIR 



 

 

 

◦ Repositoris de dades 

◦ Pla de gestió de dades 

● Índexs d'impacte i avaluació de la recerca   

● Mètriques en ciència oberta 

 
METODOLOGIA 
 
S’aplicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu per tal de promoure la 

reflexió personal, la comunicació i la posada en pràctica de la teoria. Es farà una 

presentació dels diferents temes i es faran exercicis que serviran per posar en 

pràctica l’exposició, per encetar diàlegs entre els assistents i per d’aclarir dubtes. 
 

 
Durada: 2 hores 

Lloc: Aula 1.29, Facultat Dret, Economia y Turisme Campus Cappont 

Data: 24 de maig de 2023  

Horari: de 12:00 h. a 14:00 h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites. 

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/
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