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EN AQUEST NÚMERO:
La web del DESTEX ja és on-line
Resultats de l’enquesta de l’anàlisi de
necessitats
Programa de formació virtual
Segona trobada del consorci
Activitats de comunicació

LA WEB DEL DESTEX JA ÉS ON-LINE

www.destexproject.eu

L’equip del projecte DESTEX
anuncia el llançament de la seva
pàgina.
La web està operativa des de
passat mes de febrer. Contindrà
les notícies més importants
relacionades amb els progressos
del projecte, els seus resultats i
també s’hi allotjarà, quan estigui
completament
dissenyada,
la
plataforma virtual.

RESULTATS DE L’ENQUESTA DE L’ANÀLISI DE NECESSITATS
Durant el gener de 2020, l’LCI Barcelona va
posar en marxa una enquesta dirigida a recollir
les necessitats d’estudiants i empreses.
Mitjançant les seves respostes, els estudiants de
les universitats participants al projecte i
diverses empreses van proporcionar informació
de gran rellevància per al projecte DESTEX.
Aquesta activitat és clau per assolir els resultats
desitjats del projecte, incloent el curs intensiu
d’estiu que tindrà lloc a Milà el 2021.

PROGRAMA DE FORMACIÓ VIRTUAL
Els socis del projecte estan preparant l’estructura general del contingut formatiu del programa
de formació virtual. Aquest programa inclourà lliçons i també altres recursos d’educació oberts
per tal de reforçar l’aprenentatge i les habilitats dels estudiants d’educació superior amb eines
de disseny industrial i creatiu, aplicades a la producció de materials tèxtils avançats.

SEGONA TROBADA DEL CONSOCRCI
La segona trobada de de socis del projecte, va tenir lloc el 27 de febrer per via telemàtica degut
a l’actual situació i amb l’objectiu de fer un seguiment a l’estat general del projecte i de les
properes activitats a realitzar.
Els principals temes debatuts varen ser els resultats de l’enquesta sobre l’anàlisi de necessitats i
l’aplicació que aquesta informació tindrà sobre els productes del projecte: IO1 - programa de
formació virtual) i IO2 – llibre de formació. La preparació d’ambdós productes segueix avançant,
amb la primera macroestructura definida i acordada, que s’expandirà en productes més concrets
els propers mesos.
Durant la reunió, es va presentar la proposta de plataforma virtual a tots els socis amb l’objectiu
de recollir les seves opinions i començar a desenvolupar-lo.
La propera reunió del consorci tindrà lloc els dies 23 i 24 de setembre a Atenes, Grècia.

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ
L’AEI Tèxtils, com a responsable de comunicació del
DESTEX, ha creat el perfil del projecte a la European
Cluster Collaboration Platform, com a mitjà de comunicació
clau arreu d’Europa. Altres socis han començat a
comunicar a través de les seves xarxes socials i amb
l’elaboració de notes de premsa.

Més informació sobre el projecte DESTEX:

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
DESTEX és un projecte cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea amb acord de
subvenció n. 2019-1-SE01-KA203-060379

