
OPORTUNITATS

ACCÉS PERMANENT

RECOMPENSA

ESTALVI

DISPONIBILITAT

 Els elevats preus poden portar els estudiants a
fer servir versions anteriors de certes

publicacions; amb els REO això no és un
problema.

Els estudiants que utilitzen REO tenen els
mateixos resultats acadèmics, o millors, que els
que utilitzen materials tradicionals.

Els REO són   accessibles des de qualsevol lloc i en
qualsevol moment, de forma reiterada (i no cal
subestimar el valor de la repetició!), i des de diferents
dispositius i formats. 

DIVERSIFICACIÓ

Els estudiants tindran accés als recursos
fins i tot després que hagin finalitzat el seu
curs.

INCLUSIÓ
Els Recursos Educatius Oberts (REO) poden ser

adaptats per reflectir els perfils dels estudiants i les
possibles circumstàncies, abordant així les seves

necessitats d'inclusió a diferents nivells. 

PROMOURE
Els REO estan disponibles per a totes les persones
de totes les edats, en qualsevol moment que algú

vulgui aprendre alguna cosa o tornar a alguna cosa
per refrescar la memòria. 

Els estudiants poden ser reconeguts, tant com a
part de l'equip d'autors, com pel seu treball i les
seves capacitats. 

Els REO poden estar disponible des de
l'inici dels cursos, el que significa que els

estudiants podran treballar amb ells des del
principi. 

Els REO permeten millorar la qualitat i
l'actualització contínua, juntament amb una
ràpida difusió, assegurant que la informació
continguda hi estigui actualitzada.
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COL�LABORACIÓ

ADAPTACIÓ

INSPIRAR

PROACTIVITAT

INNOVACIÓ

El professorat pot dissenyar diverses estratègies
pràctiques per donar suport a les experiències

d'aprenentatge pràctic basades en la
barreja/adaptació de REO.

 La retroalimentació entre parells, la col�laboració de
l'alumnat i la participació d'experts s'incrementen i
enriqueixen al professorat, gràcies al procés propiciat
per les llicències obertes.

Els REO de qualitat augmenten la reputació del
docent a nivell local i global, oferint alhora noves
oportunitats per col�laborar amb col�legues de tot el
món.

REPUTACIÓ

El professorat pot (parcialment o totalment) adaptar
els REO, creant la millor combinació de materials del
curs per a cada experiència d'aprenentatge, millorant
contínuament la seva qualitat.

PEDAGOGIA
Amb els REO, els estudiants estan profundament

compromesos amb el seu procés educacional, així com
també en la creació de materials docents, creant-los, ells

mateixos amb l'ajuda i la supervisió d'un/a professor/a.

CREATIVITAT
La creativitat dels docents pot impressionar als 

 estudiants. Això ajudarà a augmentar la inscripció
d'estudiants a certs cursos i augmentarà la importància

del professorat a nivell personal.

 Els REO són una forma d'obtenir noves idees. 

Els REO ofereixen oportunitats per millorar la qualitat
dels materials d'ensenyament i aprenentatge.

 Les llicències obertes en els REO permeten al
professorat modificar i actualitzar regularment
els recursos d'aprenentatge per als seus cursos.
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