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CURS INTENSIU D’ESTIU

Estudiants en una videotrucada durant la summer school

El curs de formació intensiva d'estiu que
preveu el projecte per a l'estiu 2021 va tenir lloc
al juliol, i es va dur a terme des de Milà, amb la
participació d'estudiants de les Institucions
d'Educació Superior que participen en el projecte:
DSKD, UB, LCI i POLIMI.

Durant la setmana, van poder realitzar visites
virtuals als laboratoris de les universitats
participants. També van poder fer activitats
grupals relacionades amb l'experiència de la
visita i fer lectures acadèmiques.

Al final de les jornades, els alumnes van
Abans de l'assistència al curs d'estiu, els preparar exposicions orals amb les
alumnes es van preparar utilitzant materials conclusions, aprenentatges i aspectes
teòrics elaborats prèviament pel consorci. destacats de la del dia.
El curs d'estiu no es va poder fer físicament, però Els estudiants també van tenir un dia per a
els alumnes van valorar molt positivament l’estudi autònom i un altre dia lliure per tal
l'adaptació virtual i les oportunitats i de descansar durant la setmana.
aprenentatges que va oferir el curs.

INTELLECTUAL OUTPUT 4: HANDBOOK
El consorci està treballant a ple rendiment
en el disseny i desenvolupament del
"Manual de projectes de bones
pràctiques i reptes oberts: eines de
formació i metodologies per fomentar el
disseny creatiu i industrial en el sector de
la fabricació de tèxtils avançats".

Full de treball col·laboratiu Miro on els socis van
compartir reflexions i aportacions

A partir de les aportacions recollides,
Materially està elaborant el manual que
inclourà els principals resultats del
projecte, presentats com a casos d'èxit,
incloent el retorn dels estudiants que van
participar a les Hackathons i al curs
d'Estiu i dels grups d'interès del sector.

L'objectiu principal de l’intellectual output 4 és crear un document que contingui tota la
informació rellevant relacionada amb el projecte i els seus assoliments, així com els
reptes oberts que queden per abordar. Aquest resultat representarà una mena de "lliçons
apreses", que es transferiran a actors interessats com ara empreses, universitats,
centres de formació, altres institucions d'educació superior, hubs, incubadores i al sector
polític responsable del desenvolupament econòmic, la creativitat i l'educació. Serà un resultat
extremadament important per tal d’integrar les bones pràctiques del projecte i les claus d’èxit
obtingudes i així conscienciar els actors involucrats sobre els reptes no resolts. El manual es
traduirà a diversos idiomes per fer-ne una difusió més extensa entre entre els possibles actors
interesats.

SEGÜENT REUNIÓ TRANSNACIONAL DEL PROJECTE
Per primera vegada després de l'inici de la pandèmia, el consorci Destex es reunirà
personalment el proper gener, a Barcelona, en motiu de la seva propera Reunió
Transnacional de Projecte i debatrà sobre els avenços d’aquest, la tasques a desenvolupar i les
properes passes a seguir.
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