En voleu saber més?
Teniu altres necessitats? Us cal suport en
la
gestió
dels
drets
d’autor?
Podeu-vos en contacte amb La Factoria.

On es troba i
en quins horaris
Biblioteca/CRAI
de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI
del Poblenou
Biblioteca del
Campus Universitari Mar
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 h.
Atenció telefònica: de dilluns a divendres
de 9.00 a 21.00 h. al telèfon 93 542 19 59.
Atenció electrònica: accediu a CAU
(Centre d’Atenció a l’Usuari) des de la pàgina web Biblioteca i TIC.

Els drets
d’autor i els
materials
docents
Puc
utilitzar
obres
d’altres persones, siguin
imatges o textos, com a
materials
docents
sense haver de demanar
permís?

Què us permet fer la llei de propietat intel·lectual?
Dret de citació

Il·lustració de l’ensenyament

Dins un material docent que hàgiu elaborat:

A classe podeu utilitzar (mostrar, llegir, distribuir-ne còpia als alumnes, etc.)

• podeu incloure-hi fragments d’altres obres o
imatges senceres,

• cal però, que els reproduïu fidelment,
• com a citació o per comentar-los,
• i cal, també, que les citacions siguin un complement del vostre material, no una part substancial,

• petits fragments d’obres o imatges senceres,
• sempre que en citeu l’autor i la font d’on els
hàgiu extret.

Altres possibilitats

• i que en citeu l’autor i la font d’on les hàgiu ex-

• Queden, però, exclosos d’aquesta utilització els
manuals universitaris i les agrupacions o compilacions d’imatges o de fragments d’obres.

tret.

Recursos electrònics Obres en domini públic Llicències
En els vostres materials docents
podeu posar-hi enllaços a documents inclosos en els recursos electrònics a què la Biblioteca està
subscrita.
Alguns proveïdors de recursos
electrònics permeten també que
reproduïu documents de les bases de dades i que els pengeu a
l’Aula Global o bé que els inclogueu
en els vostres materials docents,
sempre que es consultin des de l’Aula Global (comproveu-ho en l’apartat Condicions d’ús de la web
de la Biblioteca a
http://
www.upf.edu/bibtic/recursos/
llicencies.html).
D'acord amb el dret de citació
sempre podeu reproduir-ne
fragments o imatges senceres
o utilitzar a classe petits fragm en t s o i ma tg e s c o m a
il·lustració de l’ensenyament.

Podeu fer un ús lliure d'aquelles obres
que siguin de domini públic, tot respectant la menció d'autoria (podeu
copiar-les, penjar-les a l'Aula Global,
passar-ne còpia als estudiants, etc.).

Quan hi ha domini públic?
Les obres passen a ser de domini
públic 70 anys després de la mort
del seu autor (per als autors morts
amb anterioritat a 1987, el termini
són 80 anys).
També formen part del domini públic les lleis, les sentències dels tribunals i les seves traduccions oficials.

http://creativecommons.org
Podeu utilitzar obres que s'hagin difós
amb una llicència Creative Commons o similar, sempre d’acord amb les
condicions d’ús concretes que s’hi estableixin. Així, per exemple, si no se us permet fer-ne obres derivades, podeu penjar
l’obra a l’Aula Global però no la podeu
modificar.

Però, què són?
Són un conjunt de llicències que especifiquen les condicions de reutilització i de
distribució de les obres.
A través d’aquestes llicències els autors
ens autoritzen a fer determinats
usos (per exemple, reproduir o modificar
l’obra) de manera gratuïta, sense
haver de demanar-los autorització expressa.
Cada llicència es complementa
amb un resum gràfic molt clar
dels usos permesos.
Si voleu, també podeu difondre els vostres
materials docents amb aquestes llicencies.

CEDRO: Llicència
d’usos digitals
La UPF ha signat amb el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics
(CEDRO) la llicència anual d'usos
digitals per a universitats.

Aquesta llicència us permet utilitzar a classe, reproduir i penjar a
l'Aula
Global articles de revista o fins al 10 % del contingut d'un mateix llibre perquè els alumnes matriculats a les
vostres assignatures puguin consultar-los.

