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» Artnodes

Revista d’art, ciència i tecnologia

http://artnodes.uoc.edu 

» Digithum

Les humanitats en l’era digital

http://digithum.uoc.edu 

» EcoUniversitat

Sostenibilitat, medi ambient i ecologia

http://ecouniversitat.uoc.edu 

» eLC Research Paper Series

La revista de l’eLearn Center

http://elcrps.uoc.edu 

» IDP. Revista d’Internet, Dret i Política

» http://idp.uoc.edu 

» IN3 Working Paper Series

Revista de l’Internet Interdisciplinary Institute

http://in3wps.uoc.edu 

» Journal of Con  ictology

Resolució de con  ictes i processos de pau

http://journal-of-con  ictology.uoc.edu 

» Mosaic

Tecnologies i comunicació multimèdia

http://mosaic.uoc.edu 

» RUSC. Revista de Universidad y Sociedad 

del Conocimiento

http://rusc.uoc.edu 

» UOC Papers

La societat del coneixement

http://uocpapers.uoc.edu 

» Debats d’Educació

Reptes i problemes de l’educació en el 

context social, polític i econòmic

http://www.debats.cat 

» LletrA

La literatura catalana a internet

http://lletra.uoc.edu 

» Argus

   http://argus.uoc.edu » Exposicions virtuals

» Música de poetes

   http://www.uoc.edu/lletra/musicadepoetes/ 

» Premi LletrA

» Picasso en LletrA

   http://lletra.uoc.edu/ca/picasso-en-lletra 

» OffLletrA

   http://lletra.uoc.edu/of  letra/ 

» Viquilletra

   http://lletra.uoc.edu/viquilletra/Viquilletra 

ESPAIS DE CONEIXEMENT EN XARXA

A t d

PUBLICACIONS ACADÈMIQUES

UOC xarxa

» Blogs

http://www.uoc.edu/portal/catala/difusio_i_  

publicacions/blogs/list.html

» Àsia oriental

» Campus UOC

» Docublog

» EdTech

» Joy of learning

» My Way

» Unesco Chair in E-Learning

» Delicious

http://www.delicious.com/UOC_Universitat 

» Facebook

http://www.facebook.com/UOC.universitat 

» Flickr

http://www.  ickr.com/photos/uoc_universitat 

» Linkedin

http://www.linkedin.com/

groups?gid=2148606&trk=myg_ugrp_ovr 

» Netvibes

http://www.linkedin.com/

groups?gid=2148606&trk=myg_ugrp_ovr 

» Slideshare

» UOC Alumni:                                                

http://www.slideshare.net/uocalumni 

» O  cina Oberta d’Innovació:                       

http://www.slideshare.net/forum.innovacio

» Càtedra UNESCO d’e-learning:                   

http://www.slideshare.net/uocunescochair

» eLearn Center: http://www.slideshare.net/

eLearnCenter 

» Twitter

http://twitter.com/UOC_Universitat

» Canal UOC a YouTube

http://www.youtube.com/uoc

DIFUSIÓ DEL
CONEIXEMENT

http://www.uoc.edu/portal/catala/
difusio_i_publicacions/index.html

XARXES SOCIALS
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L’O2

» WOK!
El butlletí mensual de 
comunicació interna

» Memòria institucional
http://w.uoc.edu/memoria

» BIP!
Butlletí intern per al professo-
rat, elaborat per la Biblioteca

» Síntesi de la memòria

» Historiograma en línia 
http://www.dipity.com/
uoc/Universitat/

» Cronograma dels quinze 
anys de la UOC (1994-2010)

RECURSOS LINGÜÍSTICS

» Guia d’experts

http://www.uoc.edu/portal/catala/sala-de-premsa/serveis_pe-

riodistes/experts/index.html 

» Dossier de premsa

http://www.uoc.edu/portal/catala/sala-de-premsa/serveis_

periodistes/informacio-corporativa/dossier/index.html

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/

» Walk In
La revista de la Universitat 
Oberta de Catalunya
http://walkin.uoc.edu

» IN3 Newsletter
Butlletí intern per als 
membres de l’IN3

PUBLICACIONS INSTITUCIONALS

UOC xarxa

El repositori del coneixement de la UOC

http://openaccess.uoc.edu/ 

OPENCOURSEWARE

htp://ocw.uoc.edu 

EDITORIAL UOC

» Col·lecció «Niberta»  » Col·lecció «Manuals»» Col·lecció «Vull Saber»

http://www.editorialuoc.cat 


