SERVEI DE BIBLIOTECA

DOCÈNCIA I DRETS D’AUTOR
Què considerem material docent a la xarxa?
Són els materials que utilitzen els professors en l’àmbit docent i que publiquen a
suport a la docència.

(usant programes com Moodle) com a

Des del punt de vista de la propietat intel·lectual hi ha tres tipus de materials:
1.
2.
3.

Materials íntegrament elaborats pel professor.
Materials propis però que inclouen documents aliens (d’un altre autor).
Materials totalment aliens.

En el cas de materials dels apartats 2 i 3, s’ha de tenir en compte els drets d’autor dels documents de terceres persones que
s’incorporen.

Qui és el responsable del material que posem a

?

La persona que publica a Scala un document protegit pels drets de propietat intel·lectual és responsable que els continguts siguin lícits
i no perjudiquin, entre d’altres, els interessos i drets de terceres persones en matèria de propietat intel·lectual.

Segons la llei de propietat intel·lectual és correcte:







Reproduir fins al 10 % de llibres, manuals universitaris o 1 article de revista.
Baixar o imprimir fragments de llibres/revistes electrònics del Servei de Biblioteca.
Podeu utilitzar lliurement els textos de lleis i les obres de domini públic (passats 80 anys des de la mort de l'autor).
Utilitzar fotografies no artístiques lliurement passats 25 anys de la data de realització.
Enllaçar lliurement a qualsevol document o pàgina d'internet sempre que no tingueu coneixement que aquest document o
plana d'Internet sigui il·lícita o vulneri drets de tercers.
Utilitzar fragments d'obres (textos, material audiovisual, dibuixos, pintures...) o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic
figuratiu (dibuixos, pintures, etc.) per il·lustrar els materials docents o les classes.

Segons la llei de propietat intel·lectual és incorrecte:





Distribuir continguts a classe o a l’Scala sense tenir l'autorització del titular dels drets d'explotació.
Reproduir més d’un 10 % de llibres, manuals universitaris, compilacions d'imatges o de fragments d'obres.
Penjar directament dossiers o arxius originals al campus virtual (per exemple articles en format PDF) si no en teniu els drets
d'explotació.

I sempre ...





Citeu qualsevol element que afegiu als recursos docents. Consulteu la nostra pàgina sobre com citar.
Comproveu si cal demanar permís a l'autor per utilitzar els materials que voleu.
Una eina d'ajuda per saber si els materials que voleu utilitzar són de domini públic segons la legislació de cada
país: http://archive.outofcopyright.eu/
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