
Digitalització 



Digitalització:  
Una de les poques disrupcions de la 

història de la nostra espècie 



Sistemes de transmissió de coneixement 

Tecnologies transformadores de sistemes productius 

Font: GenísRoca 



El futur serà digital o no serà 



Aprendre és més que... 



Aprendre és més que... 

• Uns espais concrets (les aules)  

• uns continguts normalitzats (currículum)  

• una qüestió entre legisladors, professors i 
alumnes (desintermediació, aprenentatge 
p2p,...) 

 

• Implica tots i succeeix en qualsevol lloc i 
qualsevol moment 



La digitalització és un procés col·lectiu 
on tothom té un rol a jugar 



Estratègia de 
Digitalització 

La nostra missió és "acompanyar" tothom per 
fer aquest canvi al nou paradigma digital 



Estratègia de 
Digitalització 

Organització 
Oberta 

Aprenentatge 
en xarxa Viure a la xarxa 

Treballar en 
xarxa 



Explorant i innovant en 

• en accés i producció de coneixement  

• dinàmiques de l’aula, sistemes de 
reconeixement 

• formes de reciclatge, referències i 
connexions,... 

Servei 
d’innovació 

docent i 
continguts 

Nous programes online 
Postgrau en Bandes Sonores 

Nous MOOC 
Mooc Innotools (2ª edició) 
Mooc Edu.Xnergic 

Aprenentatge 
en xarxa 



Coneixement, habilitats i hàbits de gestió 
personal/professional a les xarxa 

• Identitat digital 

• privacitat 

• ètica a la xarxa  

• protecció de dades,... 

Formació 
interna 

Polítiques 
actives 

Viure a la xarxa 



Afavorir i potenciar competències i habilitats essencials 
per l’aprenentatge en xarxa, treball col·laboratiu i 

distribuït, treball per projectes 

Polítiques actives: 
Transversalitat digital 

Lògiques digitals: 
Actualització de 

continguts 
Gestió de leads 

Intel·ligència de clients 

Nous rols a l’organització 
Responsabilitat i execució distribuïda 

 
Formació interna 

 

Treballar en 
xarxa 



Noves oportunitats d’abast (global) i de relació amb 
tota la comunitat.  

Noves exigències 

Polítiques actives 
•Valor d’Identitats 
digitals 
•Transparència 
•Generació continguts 
•Tunning en continu 

Noves dinàmiques, 
necessiten nous 
instruments 
• Arquitectura sistemes 
• Nous campus (aules + 
web + mòbil) 
• Ecosistema mobilitat 

Organització 
Oberta 



Estratègia de digitalització 

Organització 
Oberta 

Cal evolucionar el model de presència (digital), la cultura 
corporativa i les actituds d’acord amb el nous escenaris 

Aprenentatge 
en xarxa Viure a la xarxa 

Treballar 
en xarxa 



Seguim! 


