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CLEANTEX PROJECT MEETINGS
Durant els últims mesos, el consorci Cleantex ha celebrat dues reunions transnacionals del projecte.
La primera, va tenir lloc a Atenes, en format
híbrid, el 28 de juny. Durant l'acte, ENVIPARK va
exposar l’IO1: el disseny d'un programa de
formació virtual i obert que produirà continguts
educatius sobre l'ecodisseny i la implementació de
l'economia circular per a estudiants i empreses. El
soci, responsable, va presentar avenços al
respecte, concretament del contingut i la seva
organització provisional. Així mateix, es va
acordar l'avaluació dels materials educatius
i els socis van discutir els propers passos.
També, ENSAIT va introduir la planificació de la
formació amb format de bootcamp (IO2), que
serà la plataforma on es desenvoluparà el curs de
formació d'estiu.

Socis durant la reunió a Atenes

La segona trobada va ser físicament a Terrassa
el 21 d'octubre. En aquesta reunió ja estaven
definindes i es van presentar la
macroestructura (programa i metodologies)
i la microestructura (contingut) de l’IO1. I
els socis es van comprometre a desenvolupar
els continguts d'aquest Massive Online Open
Course (MOOC) durant els mesos següents .
Es va presentar l'IO2, que dinamitzarà els
estudiants per buscar solucions tèxtils a partir
de reptes i casos pràctics. A continuació,
LEITAT va presentar l'IO3, el llibre
electrònic que recopilarà casos pràctics sobre
com aplicar l'avaluació del cicle de vida i
l'ecodisseny a la indústria tèxtil avançada.

Socis durant la reunió a Terrassa (Barcelona)

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE
De l'enquesta sobre tèxtil i sostenibilitat que es va difondre a través d'estudiants,
directius i professionals del sector tèxtil, en van sorgir resultats en forma de
necessitats i desconeixement sobre alguns temes de la matèria. A partir d’aquí,
els socis van acordar una estructura de continguts i una metodologia per al
programa de formació virtual, l'IO1. Ara, n’estan desenvolupant el contingut.
El bootcamp de l’IO2 és una altra activitat d'aprenentatge dirigida als estudiants, que
actualment està en construcció. Mitjançant aquest mètode dinàmic, els estudiants
podran conèixer de primera mà les necessitats tèxtils relacionades amb la
sostenibilitat, i mitjançant un treball per equips, afrontaran aquests reptes i en
generaran solucions creatives i innovadores.

DARRERES NOTÍCIES
Activitats de difusió
Durant els darrers mesos, el projecte Cleantex s'ha
presentat en esdeveniments importants, com ho va fer
KTU a la Conferència Internacional Economia Circular
Sostenible - El Futur de la Indústria que va ser organitzada a
Vílnius el 17 de setembre per l'Associació de la Indústria
Tèxtil i de Moda de Lituània en motiu de la fira bàltica de
moda i de tèxtil.
L'acte va comptar amb personalitats rellevants com el
director general d'EURATEX, Dirk Vantyghem, i el
ministre de Medi Ambient de Lituània, Simonas Gentvilas.

La presentació de KTU a l’esdeveniment

Següent reunió del projecte
La propera reunió transnacional del
projecte tindrà lloc a l’abril del 2022
a Torí, Itàlia, Next Transnational

El professor Rimvydas de
KTU, amb en Dirk Vantyghem
i en Simonas Gentvilas

Un altre esdeveniment destacat on el projecte
Cleantex va estar present és la conferència
virtual Towards greener Erasmus+: why and
how?, organitzada per la Fundació de Suport als
Intercanvis Educatius de l'Agència Nacional de
Lituània el 27 de maig. Durant la conferència,
que va aplegar prop de 1.000 espectadors,
KTU va presentar la implementació i els
resultats del projecte Cleantex.
More information:

www.cleantexproject.eu
#CLEANTEXproject
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