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Estructura de la formació virtual
Reunió virtual de socis
Plataforma hackathon virtual
Activitats de comunicació

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ VIRTUAL
El partenariat del projecte ha establert la
macroestructura de la formació basada en
la metodologia del doble diamant amb
quatre mòduls específics: Descobrir, definir,
desenvolupar i entregar.
Cada mòdul proporcionarà eines per la
recerca, anàlisis, generació d’idees i
implementació de solucions per al sector
dels materials tèxtils avançats.
Estructura del curs virtual

El projecte DESTEX oferirà la formació
virtual com a curs obert en línia (MOOC) a
principis de l'any vinent.

REUNIÓ VIRTUAL DE SOCIS
El projecte DESTEX continua
malgrat la situació de la COVID-19
amb la tercera reunió del
projecte celebrada telemàticament.
El partenariat va revisar el progrés del
projecte i les activitats pel proper
semestre.
DESTEX partners during the 3rd project meeting

PLATAFORMA DEL HACKATHON VIRTUAL
L’equip del Departament de Disseny del Politecnico di Milano està treballant en el
desenvolupament de tres hackathons virtuals en els que hi participaran estudiants de
les quatre universitats implicades en el projecte (Politecnico di Milano, LCI Barcelona,
Universitat de Boras i DSKD - Designskolen Kolding).

Cada hackathon virtual proposarà un
repte de disseny específic definit
conjuntament amb empreses.
S’està treballant tant en la definició dels
reptes com en el desenvolupament de la
plataforma virtual.
En els propers mesos, es llançarà la
plataforma, es presentaran els tres reptes i
s’obrirà una convocatòria dirigida als
estudiants que vulguin participar en els
hackathons.

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ
Tots els socis estan realitzant activitats de
comunicació del projecte mitjançant les xarxes
socials i les pàgines web corporatives.
Es poden seguir les actualitzacions del projecte a
twitter, amb l’etiqueta: #DESTEXproject
L’AEI Tèxtils ha creat el perfil del projecte a la
European Cluster Collaboration Platform.

Més informació sobre el projecte DESTEX:

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
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