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Sempre hi ha hagut una gran preocupació per la visió de l’educació en línia com un enfocament pedagògic de baixa qualitat o una solució
menor, fet que ha cristal·litzat en diversos debats en la literatura i, particularment, en la consolidació de sistemes nacionals i institucionals.
Les tecnologies avancen tan ràpidament que contínuament sorgeixen innovacions que poden provocar entusiasme i adhesió, sense
fer una correcta valoració crítica dels seus efectes en un sistema de qualitat educativa. Així mateix, s’ha debatut molt sobre l’eficàcia
comprovada de la innovació tecnopedagógica.
La resposta davant aquesta situació prové de la mateixa investigació sobre l’aprenentatge en línia com un enfocament que permet dur
a la pràctica pedagogies no només innovadores, sinó també eficaces, que contribueixen a millorar la qualitat de l’ensenyament.
En aquest curs s’exploraran tres corrents d’innovació tecnopedagògica (OER, MOOC i analítiques d’aprenentatge) i els debats
associats a les problemàtiques d’eficàcia, inclusió, accessibilitat, activació de l’aprenentatge, etc. com a elements determinants
de la qualitat.

Objectius i competències

Sortides professionals

L’objectiu del curs és identificar els processos d’innovació
tecnològica i conèixer-ne les problemàtiques d’anàlisi de la
qualitat.

El camp professional se situa en el desenvolupament
d’estratègies de qualitat de l’aprenentatge en línia
(e-learning) per a institucions d’educació superior en
relació amb contextos de disseny de polítiques (policy
making) institucionals, nacionals i internacionals.

Quan finalitzi el curs, els estudiants seran capaços de:

•
•

•
•

Contextualitzar els processos emergents d’innovació
tecnopedagògica dins d’una cultura de qualitat de
l’aprenentatge en línia.
Identificar el paper que tenen els grups d’interès
i els agents externs, així com la investigació en
l’aprenentatge en línia, tant en l’establiment de criteris de
qualitat com en l’avaluació d’aquesta.
Integrar processos d’innovació en el disseny i l’aplicació
tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes
d’avaluació d’aquesta.
Comunicar de manera efectiva perspectives
d’intervenció en el context d’equips de desenvolupament
organitzacional de les IES.

Els coneixements adquirits durant el curs poden convertir-se
en una peça clau per al desenvolupament de la carrera de
qui treballa en la gestió d’institucions educatives de nivell
superior públic i privat.

Requisits d’accés
Per cursar un postgrau propi no és necessari tenir una titulació
oficial universitària.
Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial
reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de
postgrau.

A qui va dirigit

Els estudiants que no acreditin una titulació universitària
oficial reconeguda rebran un diploma d’extensió universitària.

Aquest programa està dirigit a:

Els estudiants que superin una especialització (certificat
d’especialització) rebran, independentment dels estudis
previs, un certificat d’especialització.

•
•
•

Professionals de l’àmbit de la gestió educativa i de la
qualitat en institucions.
Gestors de serveis educatius.
Llicenciats de graus relacionats amb la gestió i el
desenvolupament d’organitzacions educatives i
d’educació superior.
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Direcció acadèmica
Dra. Juliana Elisa Raffaghelli
Professora investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya
(Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació). Ha col·laborat
com a professora, investigadora postdoctoral, tecnòloga
coordinadora i avaluadora externa de projectes competitius
per a les institucions següents: la Universitat de Florència,
el Consell Nacional d’Investigacions d’Itàlia, la Universitat de
Trento, el Centre Internacional per a la Investigació Educativa i
la Formació Avançada de la Universitat Ca’ Foscari de Venècia,
la Universitat de Pàdua, la Comissió Europea i el Ministeri
de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya, entre altres
col·laboracions internacionals.

Professorat
Aroa Cintas González
Graduada en Pedagogia per la UAB. Professional de la qualitat
educativa, acreditada pel màster d’Avaluació i Gestió de la
Qualitat Educativa en Educació Superior, emès per la UOC i per
la International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education (INQAAHE).
Eugenio Fabian Visiconde
Màster en Desenvolupament Directiu i Lideratge per la UB.
Especialista en Ciències Socials amb menció en Currículum
i Pràctiques Escolars en Context per FLACSO Argentina. A
més, és especialista en Polítiques Educatives per la UTDT. Així
mateix, és especialista docent en Educació i TIC.

Itinerari acadèmic
Aquest itinerari està format per tres cursos de 2 crèdits ECTS
cada un (1 ECTS/25 h), independents, però complementaris
entre si:

•
•
•

Models de Qualitat de l’e-Learning: cap a l’Acceptació
de l’eL com a Enfocament Formatiu en les Cultures
Institucionals de les IES
Construir Cultures de Qualitat de l’e-Learning:
Instruments i Pràctiques d’Avaluació
Qualitat de l’e-Learning i Innovació Tecnològica: un Procés
en Continu Desenvolupament

Programa acadèmic

Crèdits ECTS
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LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaça de les Corts, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 991 188
SEVILLA
Carrer Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLÒMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7945400
CIUTAT DE MÈXIC
Passeig de la Reforma, 265, pis 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Mèxic, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Totes les seus UOC a
seus.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre les 150 millors universitats joves del món.
- La millor universitat en línia d’Iberoamèrica.
- La segona universitat d’Espanya amb menys de 50 anys.

Premis i reconeixements UOC
- Homenatge als 25 anys d’història a la 25a. Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comissió Europea (2018)
- Premi EDEN d’excel·lència institucional (2016)
- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares de la
FEDER (2016)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)

- Premi Center of Excellence del NMC (2009)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premi Nacional de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centre d’Excel·lència al Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
- Premi WITSA a la millor iniciativa digital (2000)
- Premi Bangemann Challenge a la millor iniciativa
europea en ensenyament a distància (1997)

Consulta l’oferta
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

PC11216-CA-CURS-CELIT-21

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

