
Les 8 tendències 
en e-learning per a 2022

Noves formes d’avaluació

Tecnologies emergents aplicades als processos educatius

Interès per l’orientació acadèmica i professional Reducció de riscos acadèmics assistits per dades

Digitalització d’institucions tradicionals

Ocupabilitat de l’estudiant
La societat actual fa front a una sèrie de problemàtiques globals per a 
les quals la força laboral no estava preparada. 
Els actuals programes educatius han de fer esforços per formar 
l’estudiantat en competències específiques i transversals que:

L’ajudi a respondre de manera ràpida i eficaç als reptes del futur.
El prepari per a noves professions i per a l’emprenedoria.
Garanteixi el seu encaix en el mercat laboral.

Aposta per e-learning, blended learning i hybrid learning
L’ensenyament d’emergència va obligar a adoptar la transformació digital  
a moltes institucions.

Algunes van topar amb problemes estructurals i tecnològics i una manca de 
competències digitals entre l’estudiantat i el professorat.
Moltes ara aposten per una presencialitat hibridada amb experiències educatives 
en línia basades en una reflexió pedagògica i estratègica.
Tot això ha implicat un creixement del mercat de l’e-learning i dels LMS.

Exàmens virtuals i proves alternatives
Dins el procés de digitalització per emergència sanitària:

Han estat cabdals els modes alternatius de comprovació de 
l’adquisició de coneixement i habilitats de l’estudiantat. 
Els mètodes que barregen tecnologies de vigilància i biometria 
han suposat un revulsiu dins els sistemes d’avaluació. 
La ludificació i l’avaluació entre parells han incrementat per la 
seva versatilitat i l’aplicabilitat d’habilitats.

Analítiques per a l’aprenentatge i aprenentatge automàtic
Les analítiques de dades aplicades a l’educació i el procés d’aprenentatge mitjançant 
algoritmes ajuden a:

La captació massiva d’evidències d’actuació de l’estudiantat.
Acompanyar els aprenents en el seu procés.
Preveure la possibilitat de fracàs o èxit per poder reforçar els punts de feblesa.

Noves modalitats d’acreditació

Microacreditacions, certificacions digitals, 
insígnies i blockchain

Les microcredencials són certificacions digitals d’un coneixement determinat 
i s’associen sovint a l’aprenentatge al llarg de la vida.

Cada vegada més es fan representacions virtuals en forma d’insígnies 
digitals que evidencien competències o assoliments. 
Les microcredencials i les insígnies digitals poden compartir-se 
per les xarxes socials.
Algunes es poden verificar amb blockchain, facilitant l’accés i consulta 
per part d’institucions i ocupadors.

Adaptació del temps d’adquisició d’un títol

Acceleració i matrícula flexible
L’estudiantat demana poder marcar el seu propi ritme d’estudis amb noves maneres 
d’optimitzar la seva formació, adaptant-se a un temps d’aprenentatge comprimit. 

Això inclou modalitats de matrícula en mode de “tarifa plana” o crèdits transferibles 
i períodes d’inscripció oberts tot l’any. 
Aquest mètode troba el seu gran públic entre professionals en actiu o persones 
que volen reciclar el seu perfil professional.

Realitat virtual, metavers, intel·ligència artificial i més
Les tecnologies més capdavanteres en el camp de la realitat virtual, augmentada i mixta, el metavers, 
la intel·ligència artificial i el blockchain són ja actors de canvi dins els processos d’ensenyament, tant a les  
institucions educatives com dins el teixit industrial.

Els entorns d’immersió virtual transformaran la manera de relacionar-se de l’estudiantat.
Els xatbots faciliten diferents processos educatius. 
La IA assisteix dins l’aprenentatge adaptatiu… 
Els nous enginys tecnològics s’aniran adaptant a l’educació.

Personalització i flexibilització de títols

Creació d’itineraris propis
Permetre a l’estudiant flexibilitzar el currículum i crear els seus propis itineraris a 
mida de les seves necessitats o de les del mercat laboral és també una tendència 
actual relacionada amb el concepte d’aprenentatge al llarg de la vida. 

La flexibilització sovint es dona en barrejar assignatures de diferents 
disciplines. 
Permet un grau més alt d’especialització dins les titulacions i una formació ad 
hoc, sovint tenint en compte les demandes del mercat laboral.

//uoc2thefuture.uoc.edu

@eLinC_UOCInnovació en Docència
i Aprenentatge
en Línia


