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FITA 1
Estratègia i singularitat

Reflexió estratègica de la missió, 
visió i  la projecció de la Universitat 
en base a la singularitat de la 
modalitat que vulgui implementar.

FITA 7
Referents de l’estudiant en els serveis 
acadèmics i extraacadèmics

Reflexió estratègica sobre els diferents referents que 
la institució ha d’oferir a l’estudiant per cobrir totes 
les seves necessitats durant el seu pas per a la institució.

FITA 3
Guies estratègiques

Determinar les guies estratègiques 
i els elements inspiracionals que 
guiaran les decisions i l’ impuls 
de l’online.

Model educatiu

Model de gestió

Model de serveis
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at FITA 9
Tecnologia educativa

Reflexió estratègica de les principals 
decisions sobre tecnologia educativa 
derivades de la implementació 
de la modalitat online.

FITA 5
Metodologia per a la operativització de la modalitat
Metodologia de treball per a identificar i definir 
projectes clau pel desplegament dels principals 
aspectes de la modalitat.

FITA 11
Comercial i captació

Reflexió sobre els processos comercials 
i de captació en el món de l’educació 
i l’impacte dels serveis de postvenda i 
fidelització necessaris.

FITA 13
Gestió de la qualitat

Reflexió i identificació dels aspectes clau 
de la gestió de la qualitat en la formació 
online a partir dels estàndards europeus.

FITA 2
Perfil d’estudiant

Característiques específiques 
de l’estudiant d’entrada i de l’egresat 
de la modalitat en línia per determinar 
l’ impacte en el disseny instruccional.

FITA 8
Model de recursos 
d’aprenentatge

Descripció del model de 
recursos d’aprenentatge 
i dels serveis associats.

FITA 4
Definició del model educatiu

Definició de les principals característiques 
dels agents i elements del model educatiu 
aplicats a la modalitat online.

FITA 10
Coneixement de mercat. Marketing digital
Reflexió sobre els canvis en el mercat de 
l’educació, la competència, el marketing 
digital,etc.

FITA 6
Serveis a l’estudiant
Reflexió estratègica entorn als canvis, 
adaptacions i creació de nous serveis 
a l’estudiant a la modalitat online.

FITA 12
Postvenda i fidelització

Reflexió sobre els processos comercials 
i de captació en el món de l’educació i 
l’impacte dels serveis de postvenda i 
fidelització necessaris.

FITA 14
Sessió de tancament. 
Determinació pla de futur.

Reflexió final sobre els projectes a desenvolupar 
a curt, mitjà i futur termini de la modalitat definida.

Missió
Acompanyar la transformació digital de 
les universitats i centres de formació 
superior que incorporen les tecnologies 
de la informació i el coneixement en els 
seus models d’aprenentatge.

Acompanyem des de la reflexió 
estratègica institucional la definició 
del model formatiu en línia, el model 
organitzatiu que l’ha de sustentar, i el 
model de serveis que pot desenvolupar 
la institució sota aquest nou model.

Com ho fem?

15 setmanes. Campus UOC.
Gestió de qualitat

Sit. Inicial

1 set.
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Estratègia i singularitat. Model educatiu.
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Model de gestió

4 set.
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Model de serveis

5 set.
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Definició dels elements i agents 
del model formatiu.
Mapa de projectes clau per a la 
implementació del model difinit.

Definició dels processos 
clau per a la gestió del 
model definit.

Definició dels serveis associats a la nova 
modalitat.
Mapa d’indicadors de qualitat a considerar per 
definir un sistema de garantia intern de qualitat.


