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Reptes del sector educatiu

● Nous estudis amb noves metodologies i 
competències

● Nous hàbits socials (Milenials, XXSS, …)
● Noves feines i nous models de contractació i 

treball
● Abandonament dels estudis
● Globalització, internacionalització i 

plurilingüisme
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Tendències 
● Aprenentatge personalitzat
● Formació al llarg de tota la vida
● Flexibilitat d’espai i temps
● Nous tipus de materials i dispositiu
● Mobilitat i ubiqüitat
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Com afrontar aquests reptes?

Més recursos, qualitat i eficiència amb
● Nous models i titulacions 
● Capacitació dels docents
● Apropant la docència al mercat laboral 

(empreses)

● … i la tecnologia com a palanca del canvi
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PLATAFORMES LMS

Les plataformes LMS ofereixen...
● Centralització i automatització
● Abast funcional
● Autoservei pels estudiants
● Flexibilitat als diferents plans d’estudi
● Escalabilitat
● Suport estàndard a diferents tipus de continguts
● Ubiqüitat



PLATAFORMES LMS

Cada fabricant aporta la seva visió

● Abast funcional ampli

● Solució modular 

● Open source 

● Cloud 

● Solució enfocada a unes 
àrees concretes 

● Capacitat d’integració 
amb solucions externes

● Solucions propietàries

● On premises

VS



VISIÓ D’OPENTRENDS

Visió d’opentrends

Més enllà de l’adequació funcional, Opentrends aposta per 
solucions obertes i ampliament integrables per tal 
d’adaptar-se a la evolució del negoci i d’aprofitar la 

constant innovació tecnològica



eXperience Design

El disseny de l'experiència es tracta de garantir que 
les aplicacions, els llocs web i els productes s'adaptin 
a les vides i formes d’aprenentatge de les persones.

Els estudiants són cada vegada més exigents en una 
excel·lent experiència d'usuari.

Això s'aconseguirà amb una estratègia d'addició de 
valor a través de la innovació i la creativitat..

User Research

User experience (UX)

Visual design (UI)

Motion graphics

Content strategy

Service design 

Design thinking
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IA & Chatbots
La combinació del nous canals de missatgeria 
instantània amb la intel·ligència artificial permet, de 
forma eficient, incorporar nous nivells de 
personalització i immediatesa en les taques 
d’aprenentatge.  

Per garantir la satisfacció de l’estudiant apostem de 
forma transparent de converses híbrides a un agent 
humà, quan sigui necessari. 
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Blockchain
La tecnologia blockchain, integrada en els sistemes 
de gestió i aprenentatge incorpora transparència i 
seguretat en els processos, especialment en temes 
sensibles com la gestió dels títols.

Tots els participants veuen el mateix registre.

Els registres distribuïts permeten verificar les 
transaccions i la col·laboració amb diferents nodes 
garanteix la seva autenticitat.



Gràcies


