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BUTLLETÍ     Número 02    Novembre 2021

Durant els últims mesos, els socis de FACTIVE

han treballat intensament en els seus

respectius intellectual outputs i aquest treball ha

donat resultats molt satisfactoris.

Concretament, en l'IO2 – la metodologia

d'aprenentatge i en l'IO 3 – el conjunt d'eines de

formació FACTIVE. L’IO2 aportarà una metodologia

de flipped classroom dissenyada pel FACTIVE.

Aquest innovador mètode d'aprenentatge

proporcionarà a l'FP noves maneres i recursos

per superar els limits tradicionals de

l'aprenentatge en l'ensenyament tèxtil.

L’IO3 serà la plataforma virtual on

estudiants i formadors o professors es

trobaran i implementaran la metodologia

d'aprenentatge FACTIVE.

Ara, els socis s'estan centrant en la finalització

d'aquests objectius i en el desenvolupament

dels següents: l’IO4 - un manual FACTIVE per

a professorat i formadors i l'IO5 - una fase

pilot que posarà a prova tota l'estructura

FACTIVE al final del projecte.

2ª REUNIÓ TRANSNACIONAL DEL PROJECTE FACTIVE 

El consorci FACTIVE va fer possible la reunió

amb un format híbrid el juny passat, a Ljubljana.

Alguns socis van poder viatjar a Eslovènia i la resta

van seguir la reunió de manera virtual.

La reunió va comptar amb la participació especial de

l'Agència Nacional Erasmus+ de Portugal, que va

felicitar el partenariat per la seva tasca.

Durant la sessió, IVOC va presentar els resultats

finals de l'IO1 i la resta de socis van actualitzar el

consorci sobre les seves tasques actuals i els OI.

A més, STEP Institute va dinamitzar un taller

per a la resta de socis, que va generar

indicacions clau per a la definició d'IO2.

El consorci durant la reunió



El passat octubre, el consorci FACTIVE es va reunir per al taller transnacional de

cocreació i validació. Una activitat prevista per validar el contingut i l'estructura FACTIVE

desenvolupada fins al moment.

A banda d'això, els socis van aprofitar per celebrar una reunió transnacional del projecte

extra per fer una actualització general de les tasques de cada soci.

L'acte es va celebrar a Porto, Portugal. I després de la visita a les instal·lacions del soci

MODATEX, va començar la trobada de tres dies.

La propera reunió de FACTIVE tindrà lloc

el mes de febrer, a Brussel·les, Bèlgica.

TALLER DE CO-CREACIÓ A PORTO

PROPERS ESDEVENIMENTS

Propera reunió
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Entre d’altres activitats rellevants, els

socis van poder comprovar i

experimentar la metodologia

FACTIVE gràcies a una simulació

liderada per STEP Institute. També, Link

Campus University va oferir als socis

l’oportunitat de comprovar el contingut

del MOOC (el Massive Open Online

Course) i com aquest funciona dins la

plataforma virtual (IO3). Els socis els van

provar i validar-ho tot.

Els socis durant el taller de l’IO4

Les discussions posteriors es van centrar en la definició de l’IO4 i l’IO5, propers passos i tasques.

Més informació:

Visita la pàgina web de FACTIVE i les

seves xarxes socials:

factiveproject.eu - Instagram - Linkedin

Contacte: 

factive@gmail.com

http://www.factiveproject.eu/
https://www.instagram.com/factive_eu_project/
https://www.linkedin.com/groups/8325454/
mailto:factive@gmail.com

