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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ
Breu descripció de l’activitat

Presentació del  “Public  Knowledge Project  (PKP)”,  l’objectiu  del  qual  és  augmentar  l’accés  a  la  investigació
acadèmica i la seva publicació d’una manera més independent d’empreses comercials. 

Presentation of the "Public Knowledge Project (PKP)", whose objective is to increase access to academic research and
its publication in a more independent way from commercial companies.

2. OBJECTIUS
Especificar els objectius a assolir

Donar a conèixer el PKP.
Valorar el software lliure i de codi obert que ha desenvolupat per a l’administració, publicació i indexació de revistes,
conferències i monografies.

Let know the PKP. 
Evaluate the free and open source software that has been developed for the administration, 
publication and indexing of magazines, conferences and monographs.

3. CONTINGUTS
Continguts de treball

Primera part: Presentació de les Iniciativas de “Public Knowledge Project (PKP)” en publicaciones de acceso abierto
Segona part: Demostració del software lliure i de codi obert.

First part: Talk about PKP Initiatives in Open Access Publishing
Second part: Demonstration of Open Journal Systems

PROFI230

Títol activitat The Historical Roots and Future Directions of 
Open Access to Research and Learning. 

Tipus 
d’activitat

Xerrada-taller

Impartit per John Willinsky
Hores a 
certificar:

2

Places: 15
Dates: 
Hora: 
Lloc:

24 d’abril de 2018
16-18 hores
Sala de Juntes i Aula PC1. Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia



Institut de Ciències de l’Educació 

4. METODOLOGIA
Descripció de la metodologia mitjançant la qual es desenvoluparà aquesta activitat 
(curs, seminari, conferència, etc.)

Una primera part serà expositiva per a passar posteriorment a una demostració del software 
de “Open Journal Systems” i un debat on es plantegin dubtes sobre l’aplicació del software.

There will be a expositive first part and after there will be a demonstration and debate about  
the software of "Open Journal Systems"

5. MATERIAL
(especificar, si s’escau)

Es convenient portar ordinadors portàtils, en la mesura del possible amb la 
bateria carregada

It is convenient to carry laptops and, as far as possible, with the charged battery
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