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Avalua’l i actualitza’l

1. Comença amb materials existents
●
●
●

Generalment no cal començar des de zero. Pots reutilitzar materials
docents que hages creat anteriorment per al teu estudiantat.
També pots buscar en els repositoris de l’UJI i d’altres institucions
recursos oberts de qualitat que puguen servir com a punt de partida.
Pots utilitzar les opcions de cerca avançada dels buscadors (p. ex. Google)
per a trobar més recursos útils amb llicència oberta.

2. Fes-lo accessible
●
●

Assegura’t que el recurs que crees compleix les normes d’accessibilitat, de
manera que els possibles usuaris no tinguen cap diﬁcultat per a utilitzar-lo.
Consulta les guies d’accessibilitat.
○

●

Catàleg de recursos de l’URA (Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’UJI)

Pensa que crear un recurs tenint en compte l’accessibilitat des del principi
suposa menys feina que fer accessible un recurs ja existent.

3. Fes-lo adaptable
●

●

●

Un material més modular serà més fàcilment reutilitzable. Si estàs
treballant en un llibre de text, per exemple, pots separar el contingut en
capítols.
Ofereix una versió del teu recurs en un format editable, preferiblement un
format estàndard que es puga editar amb programari lliure, o almenys
àmpliament disponible. Per exemple, .docx, .odt o Google Docs.
Un recurs en format PDF es pot distribuir en obert, però no és editable i per
tant no es pot adaptar.

4. Fes-lo obert
●
●
●
●

Selecciona la llicència de Creative Commons que consideres més
adequada per al teu recurs i mostra-la de forma visible.
Segueix les instruccions per a aplicar la llicència segons el tipus de recurs:
llibre, presentació, imatge, vídeo, etc.
Si utilitzes materials d’autoria aliena en el teu recurs, assegura’t sempre
que tenen llicència oberta i que respectes les seues condicions. Cita els
materials correctament.
Consulta la informació sobre llicències i pregunta a la Biblioteca si tens
dubtes.

5. Fes-lo descobrible
●

●

Contacta amb la Biblioteca per a publicar el recurs en el Repositori UJI i
decidir quines són les millors plataformes per a compartir-lo amb altres
usuaris.
La Biblioteca també et pot ajudar a afegir els descriptors adequats que
faciliten que les persones interessades troben el teu recurs.

6. Avalua’l i actualitza’l
●
●
●

Avalua el teu recurs utilitzant alguna rúbrica rigorosa, com ara la
Comprehensive OER Evaluation Rubric.
Demana a docents de la teua àrea i d’altres universitats que revisen el
recurs.
Un REO és un material viu i el seu desenvolupament és un procés iteratiu.
És recomanable avaluar-lo i actualitzar-lo regularment.

Rúbriques d’avaluació
Les rúbriques agrupen els criteris d’avaluació en una sèrie de categories.
No totes són aplicables a cada recurs:
●
●
●
●
●

Grau d'alineació amb els objectius
d'aprenentatge.
Qualitat de l'explicació del tema.
Utilitat per a donar suport a l'aprenentatge.
Qualitat de l'avaluació inclosa en el recurs.
Qualitat dels components interactius.

●
●

●

Qualitat dels exercicis pràctics inclosos en
el recurs.
Oportunitats per a un aprenentatge més
profund: pensament crític, aprendre a
aprendre, treball col·laboratiu, resolució de
problemes complexos, etc.
Compliment d'estàndards d'accessibilitat.

Més informació
Podeu trobar més informació en el Kit de REA de REBIUN:
https://biblioguies.udl.cat/GuiaREA/KitREA
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