
REUNIÓ DEL CONSORCI DEL PROJECTE EUROPEU

 

Els socis del projecte europeu

and clothing managers for 

entrepreneurship oriented companies

a la seu de la Universitat Politècnica de Catalunya, un dels seus socis.

 

El Projecte, iniciat al desembre de 2014, amb una durada de dos anys i cofinançat pel 

programa Erasmus+ de la Comissió Europea, 

sistemes d’educació superior europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjan

anticipació a les competències requerides basades en el desenvolupament de col·laboracions 

entre l’àmbit educatiu i l’empresarial.

 

L’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, 

catorze membres del consorci del Projecte, que també va participar a la reunió.

 

Durant la reunió, es varen exposar els resultats obtinguts durant els primers 9 mesos de treball 

del consorci, que inclouen principalment un  

europees del sector tèxtil i de la confecció, centrant

sostenibilitat i l’elaboració d’un primer esborrany del EQF 

Framework (Marc Europeu de Qualificacions) per als directius del sector tèxtil

l’objectiu que adquireixin i actualitzin les competències requerides per a: 1) Aplicar estratègies 

orientades a l'exportació; 2) Posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en 

màrketing; 3) Reenginyeria de processos d'acord am

Perseguir el canvi i l'eficiència mitjançant competències empresarials innovadores.

 

L’EQF és un marc comú de referència creat per la Unió Europea que relaciona entre sí els 

sistemes de qualificacions dels païs

qualificacions de diferents països i sistemes d’Europa. Els seus objectius principals són:

 

• fomentar la mobilitat dels ciutadans entre diversos països i

 

• facilitar-los l’accés a l’aprenentatge permanen

 

Aquest primer esborrany, es presentarà mitjançant 

8 països participants al Projecte, per a la seva validació.

 

                                 

 

 

REUNIÓ DEL CONSORCI DEL PROJECTE EUROPEU TE

Els socis del projecte europeu TECLO - Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile 

and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and 

entrepreneurship oriented companies varen celebrar la seva 2a reunió, el dia 10 de setembre, 

a la seu de la Universitat Politècnica de Catalunya, un dels seus socis. 

Projecte, iniciat al desembre de 2014, amb una durada de dos anys i cofinançat pel 

programa Erasmus+ de la Comissió Europea, té com a principal objectiu la modernització dels 

sistemes d’educació superior europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjan

anticipació a les competències requerides basades en el desenvolupament de col·laboracions 

entre l’àmbit educatiu i l’empresarial. 

Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el clúster català de tèxtils d’ús tècnic, és un dels 

bres del consorci del Projecte, que també va participar a la reunió.

Durant la reunió, es varen exposar els resultats obtinguts durant els primers 9 mesos de treball 

que inclouen principalment un  estudi sobre les necessitats de les PIMEs 

ropees del sector tèxtil i de la confecció, centrant-se en el creixement, la innovació i la 

sostenibilitat i l’elaboració d’un primer esborrany del EQF - European Qualifications 

Marc Europeu de Qualificacions) per als directius del sector tèxtil

l’objectiu que adquireixin i actualitzin les competències requerides per a: 1) Aplicar estratègies 

orientades a l'exportació; 2) Posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en 

màrketing; 3) Reenginyeria de processos d'acord amb la sostenibilitat, la RSE i la qualitat; 4) 

Perseguir el canvi i l'eficiència mitjançant competències empresarials innovadores.

L’EQF és un marc comú de referència creat per la Unió Europea que relaciona entre sí els 

sistemes de qualificacions dels països per a millorar la interpretació i comprensió de les 

qualificacions de diferents països i sistemes d’Europa. Els seus objectius principals són:

mobilitat dels ciutadans entre diversos països i 

los l’accés a l’aprenentatge permanent. 

Aquest primer esborrany, es presentarà mitjançant workshops als principals 

8 països participants al Projecte, per a la seva validació.  

                                                

TECLO 

Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile 

export, marketing, innovation, sustainability and 

celebrar la seva 2a reunió, el dia 10 de setembre, 

Projecte, iniciat al desembre de 2014, amb una durada de dos anys i cofinançat pel 

té com a principal objectiu la modernització dels 

sistemes d’educació superior europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjançant una millor 

anticipació a les competències requerides basades en el desenvolupament de col·laboracions 

el clúster català de tèxtils d’ús tècnic, és un dels 

bres del consorci del Projecte, que també va participar a la reunió. 

Durant la reunió, es varen exposar els resultats obtinguts durant els primers 9 mesos de treball 

estudi sobre les necessitats de les PIMEs 

se en el creixement, la innovació i la 

European Qualifications 

Marc Europeu de Qualificacions) per als directius del sector tèxtil-confecció, amb 

l’objectiu que adquireixin i actualitzin les competències requerides per a: 1) Aplicar estratègies 

orientades a l'exportació; 2) Posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en 

b la sostenibilitat, la RSE i la qualitat; 4) 

Perseguir el canvi i l'eficiència mitjançant competències empresarials innovadores. 

L’EQF és un marc comú de referència creat per la Unió Europea que relaciona entre sí els 

os per a millorar la interpretació i comprensió de les 

qualificacions de diferents països i sistemes d’Europa. Els seus objectius principals són: 

als principals stakeholders dels 



En el transcurs de la reunió, també es va presentar un primer esborrany del CEMAs – Curs en 

línia massiu i obert, dirigit als directius del sector, que també serà validat mitjançant la prova 

per part de 160 directius dels 8 països que formen part del consorci. 

   

 

 

Els socis del projecte TECLO durant la reunió 

 

 

 

      

 

 

Per a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

www.textils.cat / www.teclo.eu  

 

 


