
Transferència i Generació 
del Coneixement en eLearning
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L’equip transfereix coneixement i ajuda altres institucions en el seu camí cap a la transformació digital. 
També genera coneixement gràcies a l’experiència de la UOC en ensenyament en línia, a l’observació i 

detecció de noves tendències educatives i d’innovació, i a l’anàlisi d’aquestes tendències. 

Observació de tendències 
educatives i universitats singulars

Assessorament per a la transformació digital 
d’institucions i transferència de coneixement

Observatori de Tendències Educatives 
i Innovació de l’eLearning Innovation Center

Detecció de tendències i innovació 
en l’ensenyament i l’aprenentatge

Posem el focus en la detecció de bones 
pràctiques i la innovació en ensenyament i 

aprenentatge per tal de saber què passa  
en l’àmbit educatiu i laboral, fer-ne una 

anàlisi pertinent i plasmar les conclusions en 
informes i projectes.

Radar d’universitats 
singulars (RUS)

El model formatiu: inclou el disseny de cursos, 
la pedagogia, l’acompanyament, l’avaluació 
i els recursos per a l’aprenentatge.

El model de servei: inclou la personalització 
de serveis i la relació amb l’entorn i la societat, 
incloent-hi la recerca i la transferència.

El model organitzatiu: inclou els rols 
docents, les operacions, la tecnologia i els 
processos de treball.

El RUS detecta i analitza experiències les 
educatives més innovadores de tot el 
món a través de l’estudi de tres aspectes 
que fan que un model educatiu sigui 
singular, diferent, propi:

Assessorament a institucions educatives
Acompanyem institucions educatives de diferents països en 
el complex procés d’impulsar el seu propi model pedagògic, 
tecnològic i organitzatiu per incorporar metodologies virtuals 
a la seva oferta acadèmica.

Accions per a la transformació digital de l’equip 
professional

La posada en marxa de modalitats que prevegin 
l’ús de les TIC demana la gestió interna del 
canvi a través d’accions de la  transformació i 
sensibilització destinada a docents i als equips 
directius.

Assessoria per a la transformació digital en educació
Treballem des de la reflexió estratègica institucional la 
definició del model educatiu en línia, el model organitzatiu 
que l’ha de sustentar i el model de serveis en aquest nou 
escenari pedagògic amb l’ús intensiu de la tecnologia a 
través de reunions de treball síncrones i un espai dins del 
Campus Virtual de la UOC amb recursos i continguts.

Difusió de l’anàlisi de tendències i les pràctiques 
que es duen a terme a l’eLinC i a la UOC

Compartim i posem en valor el nostre coneixement i progressos en 
tendències de pedagogia, disseny instruccional i tecnologia educativa en línia, 
dins i fora de la UOC per continuar sent referents i per crear opinió a través 
d’informes, newsletters, articles al blog, diàlegs i altres accions de comunicació.

Les entrevistes i el podcast RUS
En la nostra tasca d’observació i cerca d’universitats singulars, sovint 
ens posem en contacte amb institucions que ofereixen temes molt 
interessants per explicar en una entrevista o conversa informal. Aquestes 
converses, enregistrades i editades, són la base dels nostres podcasts.
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