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La Universitat Politècnica de València publica més d'1.600 vídeos 
educatius oberts en internet 

 Coincidint amb la celebració de la setmana mundial de l'accés obert a la informació acadèmica i 
d'investigació, la UPV presenta una nova iniciativa 2.0 per a ampliar la difusió dels continguts docents 
generats pels seus professors 

 Els vídeos es poden descarregar i visualitzar en iTunesU i YouTube.  

 En Youtube s'han comptabilitzat ja més de 35.000 accessos i en iTunesU la xifra de descàrregues està 
entre les 3.500 i 4.000 per setmana.    

 

Amb motiu de la setmana mundial de l'accés obert a la informació acadèmica i d'investigació, la Universitat 
Politècnica de València presenta la seua nova iniciativa 2.0 per a ampliar la difusió dels continguts docents 
generats pels seus professors en el marc de la iniciativa Docència en Xarxa, de l'actual Pla Estratègic de la 
UPV.  Aquesta acció proporciona accés a més d'1.600 vídeos docents, que es poden descarregar a través de 
dos de les plataformes socials de distribució de vídeo en Internet de major difusió, YouTube i iTunesU. 
 
Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la Política institucional de la Universitat Politècnica de València sobre 
Accés Obert aprovada en Consell de Govern de 21 de juliol de 2011. “La UPV pretén millorar així la 
competitivitat dels nostres professionals, augmentant l'accessibilitat d'aquests materials de gran qualitat, que 
són una excel·lent eina formativa gratuïta, ajudant-los a millorar la seua preparació per a afrontar la crisi actual 
amb més garanties d'èxit”, assenyala Vicente Botti, vicerector per al desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions de la UPV.  
 
Aquests objectes ja eren accessibles a través del Repositori Institucional de la UPV, RiuNet, 
(http://riunet.upv.es/), creat en 2008 a fi d'oferir accés a través d'Internet a la producció científica, acadèmica i 
corporativa de la comunitat universitària i garantir la seua preservació dins del moviment internacional d'Open 
Access. “Ara, amb l'objectiu de donar la major difusió possible als continguts d'accés lliure generats per la 
UPV, engeguem aquesta nova actuació, dins de la nostra iniciativa Poli 2.0”, afig Vicente Botti. 
 
iTunes UPV i valenciaupv Youtube 
 
Els més de 1.600 vídeos didàctics poden descarregar-se des de l'apartat corresponent 
(http://itunes.apple.com/institution/universidad-politecnica-valencia/id418580659)  del portal gratuït iTunesU 
dedicat a la difusió de coneixement educatiu dins de la plataforma iTunes d'Apple. I també des del canal 
valenciaupv (http://www.youtube.com/user/valenciaupv#p/p) en YouTube.  
 
En les primeres setmanes després de la seua publicació, aquests materials han sigut acollits amb un molt 
elevat nombre de reproduccions. En Youtube s'han comptabilitzat ja més de 35.000 accessos i en iTunesU la 
xifra de descàrregues està entre les 3.500 i 4.000 per setmana.  
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Dades de contacte: Luis Zurano Conches 

Unitat de Comunicació Científica-CTT 

Universitat Politècnica de València 

ciencia@upv.es 

647422347 

Annexos: 2 imatges i link amb video notícia 

 

 


