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BREU INTRODUCCIÓ AL PROJECTE FACTIVE
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El consorci FACTIVE agrupa 8 institucions de 6

països europeus, combinant centres de formació

professional, universitats, PIMEs, clústers,

organitzacions sense ànim de lucre i associacions

empresarials que vetllen per dur a terme el

projecte “Flipped classroom training Approach

for Clothing and Textile Innovative VET

Education”.

El projecte FACTIVE està cofinançat per la

Comissió Europea mitjançant el programa

Erasmus+.

El projecte FACTIVE té per objectiu

millorar la qualitat i la rellevància de

l’oferta formativa del sector tèxtil i de

la confecció desenvolupant un mètode

d’aprenentatge innovador per tal de

millorar el nivell i l’avaluació de

competències de l’alumnat i equiparar la

qualitat de la formació professional amb les

necessitats modernes, creatives i

innovadores de la indústria tèxtil i de la

confecció actual a Europa.

REUNIÓ DE LLANÇAMENT

Els membres del projecte FACTIVE es varen

trobar telemàticament el passat 13 de novembre en

la reunió de llançament del projecte.

Els socis van acordar els rols de cadascú en termes

generals, així com d’altres tasques específiques.



El projecte FACTIVE produirà resultats concrets i transferibles:

1. Un estudi sobre les competències transversals més rellevants que necessiten els futurs

professionals del tèxtil i de la confecció.

2. Una metodologia d’aprenentatge flexible, i innovadora per a la formació professional, basada

en la flipped classroom.

3. Un MOOC (Massive Online Open Course) per millorar els coneixements dels estudiants.

4. Un manual sobre com aplicar la metodologia FACTIVE pel professorat d’FP.

5. Un recull d’informes de proves pilot, on es recolliran resultats i aspects de les proves.

6. Una xarxa de coneixement, on educadors i formadors podran compartir pràctiques, idees

i solucions per millorar l’FP.

Els membres del projecte FACTIVE van

dur a terme una enquesta dirigida a

empreses i a cicles formatius del sector

tèxtil per tal de detectar mancances i

necessitats laborals i formatives pel que fa

als professionals que provenen d’aquest

tipus d’estudis.

Els resultats indiquen, entre d’altres coses,

que hi ha una coincidència entre empreses i

cicles formatius en destacar la importància

de la formació a l’hora de superar els

efectes de la crisi de la COVID-19 en el

sector.

També, cal destacar les principals

necessitats que les empreses del sector

detecten que cal millorar: una millor

concordança en la formació del treballador

i les necessitats específiques de l’empresa,

habilitats competencials, i formació en

materials i maquinària tèxtil.

Finalment, ja està disponible la pàgina

web del projecte on es poden consultar

més avenços i detalls del projecte:

PRIMERS RESULTATS

DARRERES NOTÍCIES
Avenç del projecte

FACTIVE és un projecte cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea amb acord de subvenció n. 2020-1-PT01-KA202-078344.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

#FACTIVEproject

La formació esdevé crucial en la recuperació de la crisi

(Recerca de camp de FACTIVE – Febrer-Març 2021)

102 empreses

47 experts d’FP

Molt cert Més o menys No massa Gens

Quines creus que són les millores formatives 

prioritàries de l’FP envers els treballadors?

Concordança entre formació i 

necessitats específiques de l’empresa

Competències dels formadors

Infraestructura de la formació i materials

Capacitats d’aprenentatge dels treballadors

Competències formatives dels formadors

Eficiència de la formació

www.factiveproject.eu

http://factiveproject.eu/

