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HACKATHON VIRTUAL #1, FINSA
El consorci DESTEX ha organitzat una sèrie de
tres hackathons. Per validar la plataforma,
l’equip DESTEX ha involucrat empreses que
han proposat reptes per als estudiants
participants, que han hagut de trobar
potencials solucions per grups en el termini
de 24h.
Primer hackathon virtual

Les universitats de DESTEX van seleccionar els
estudiants que participarien als hackathons.

El primer repte, llançat per FINSA, cercava la reutilització de teles sobrants del procés de
filtratge de roba per a que poguessin ser utilitzades en un alter sector.

HACKATHON VIRTUAL #2, CP. ALUART
El segon hackathon va tractor sobre el
desenvolupament de la indumentària de
protecció de bombers pel 2030.
CP Aluart va proposar un repte enfocat a
desenvolupar noves idees pel futur
equipament dels bombers, a partir de
tecnologies i materials tèxtils d’última
generació per mantenir els bombers segurs
Segon hackathin virtual
i còmodes alhora.
Els equips guanyadors van guanyar l’accés gratuït a l’escola d’estiu de DESTEX, que
tindrà lloc el juny de 2021, a Milà.

REUNIÓ TRANSNACIONAL DEL PROJECTE
El passat 8 de març va
tenir lloc la tercera
reunió transnacional
del projecte DESTEX.

DESTEX partnership during the Transnational Project Meeting

Aquesta
vegada,
virtualment.
El
consorci va revsar la
Plataforma del així
com la plataforma
de formació virtual.

Finalment, l’estat del the Book of Lectures (O2), que serà validat durant el curs d’estiu de
2021 a Milà, també va ser revisat.

LLANÇAMENT DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓ VIRTUAL
DESTEX va llançar la plataforma de
formació virtual per donar als estudiants
d’educació superior i al professorat les eines
necessràries per introduir la innovació en
el sector dels tèxtils avançats.
Els continguts estan organitzats
l’estructura del doble diamant
definir, desenvolupar i entregar),
necessaris per a la solució de
d’innovació.

mitjançant
(descobrir,
els estadis
problemes

Virtual training platform and
double diamond structure

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ
Tots els socis estan implemetant activitats de comunicació sobre
el projecte a través de xarxes socials o les pàgines web
corporatives.
Pots seguir els avenços del projecte a través hashtag de twitter:
#DESTEXproject

Learn more about DESTEX

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
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