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En els propers mesos es finalitzarà el desenvolupament d’un COMA (Curs Online Massiu i 

Obert) amb continguts d’interès per als actuals i futurs directius del sector tèxtil i de la 

confecció. 

 

Prèviament a la implantació del COMA es duran a terme dues activitats: un “learning lab”, 

sessió que té com a objectiu validar els continguts del curs amb audiències mixes (alumnes, 

treballadors del sector, directius i acadèmics) i una sessió informativa per a poder incorporar 

els primers participants al COMA. 

 

Les persones interessades en els continguts del projecte o en participar en alguna de les seves 

activitats poden contactar amb projectes@textils.cat. 
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Per a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

www.textils.cat / www.teclo.eu  

 

 


