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1. INTRODUCCIÓ 
 

A l’àmbit professional sempre he estat vinculada amb el món tèxtil i més concretament 

programant tricotoses rectilínies per a la fabricació de teixits de punt. La meva proposta de TFM 

està centrada en la creació d’un mostrari de teixits de punt. 

Actualment és ben sabut que l’estat de la indústria tèxtil no gaudeix de bona salut, ja que s´han 

destruït molts llocs de treball. Notícies com la desaparició de L’Escola de Enginyeria Tècnica en 

Teixits de Punt com a centre docent no ajuda a tenir una perspectiva de futur gaire 

esperançador. 

 

Tot i així, la indústria tèxtil i de la confecció ha tingut tradicionalment una gran rellevància dintre 

de l’estructura productiva de Catalunya. Actualment, i malgrat les dificultats del sector, 

comarques com l’Anoia i el Maresme encara tenen una important representació d’indústries 

especialitzades, bàsicament en teixits de punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1. Font: Observatori de Prospectiva Industrial. 

 

  

Avui en dia dins el sector s’ha detectat una reubicació de la producció per part d’algunes 

empreses tèxtils. Els avantatges que aportava dur la producció fora de Catalunya, ara han 

minvat. L’augment del cost del transport i els problemes amb el control de fabricació, entre 

d’altres, han afavorit un apropament de la producció . 

 

Però el problema és que amb la deslocalització va arribar a marxar el 70% de la producció a 

l’estranger i com a conseqüència es va destruir bona part del teixit empresarial. 

 

I ara que les empreses volen tornar a portar la producció a casa nostre no poden, ja que no 

existeix un teixit industrial que ho permeti i per tant ho deriven a països propers com Portugal o 

Marroc. 
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A l’ensenyament de la formació professional passa una cosa semblant, hi ha un retorn dels 

alumnes cap als estudis d’FP.  

 

L’any 2012 les matriculacions van augmentar un 12% respecte l’any anterior i les perspectives 

futures és que continuaran augmentant. 

 

En el cas de la família professional  Tèxtil, confecció i pell existeix més demanda que oferta. 

Desgraciadament cada any queden alumnes sense poder-se matricular, problema que vaig 

poder constatar durant la meva estada en el centre. 

 

La idea d’aquest TFM va néixer arrel de les pràctiques realitzades en el Cicle Formatiu de Grau 

Mig de  Confecció i Moda i en el de Grau Superior de Patronatge i Moda, en un centre d’FP de 

Barcelona. En el transcurs de la meva estada vaig tenir coneixement de la incorporació de nous 

continguts dins el mòdul matèries tèxtils del cicle formatiu de grau superior, aprofitant  les hores 

de lliure disposició de la UF1. La proposta dels professors era dedicar part de les hores a 

introduir als alumnes en l’especialitat tèxtil dels teixits de punt.  

 

Introduir als alumnes en la tecnologia dels teixits de punt és una notícia molt positiva, ja que 

dins el sector tèxtil, l’especialitat continua formant part  de la nostra indústria i per tant  continua 

sent una possible sortida professional pels alumnes al concloure els seus estudis. 

 

Perseguint aquest objectiu he elaborat un mostrari de teixits de punt que pretén ser una guia 

per anar creixent poc a poc en els coneixements i habilitats durant el transcurs de les classes 

teòriques. Al final del seu aprenentatge l’alumne ha de ser capaç de identificar, analitzar i 

utilitzar la simbologia adequada de les diferents mostres de teixits. 

 

 

Poder participar en la creació del material didàctic ha estat una experiència molt satisfactòria.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

Aquest treball està contextualitzat dins el Mòdul 1 del CFGS Patronatge i Confecció. 

Mòdul 1: Materials en tèxtil, confecció i pell. 
Durada: 165 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores 
 
Unitats formatives que el componen: 
 
 
 

 

 

 

UF1: Materials Tèxtils. 
Durada: 99 hores. 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

 
1. Identifica els materials utilitzats en productes de confecció industrial determinat les seves 

propietats mitjançant la realització de les proves i assajos adequats. 
 

1.1.  Descriu les característiques i propietats de les matèries i productes tèxtils. 
1.2.  Classifica les matèries tèxtils segons la seva naturalesa. 
1.3.  Mesura els paràmetres que determinen les propietats de les matèries i productes, 

utilitzant instruments i procediments adequats. 
1.4.  Descriu els procediments establerts per a la identificació de matèries i productes tèxtils 
1.5.  Identifica els criteris a seguir per a la selecció de les matèries segons el producte que 

es pretén fabricar. 
1.6.  Descriu els defectes més usuals en les matèries tèxtils. 
1.7.  Reconeix la normativa de simbologia de les matèries tèxtils. 
1.8.  Descriu els usos i aplicacions de les matèries tèxtils. 
1.9.  Identifica els processos productius utilitzats per a la fabricació dels diferents productes 

i materials tèxtils. 
 

 
2. Reconeix mostres de matèries i productes tèxtils, seleccionant els procediments establerts 

d’assaig i control. 
 

2.1.  Identifica la naturalesa de les matèries i productes tèxtils per mitjà d'assajos físics i 
químics. 

2.2.  Analitza les característiques estructurals i de comportament de les matèries i productes 
tèxtils. 

2.3.  Determina les propietats de les matèries i productes tèxtils en una mostra expressant-
les en les unitats adequades. 

2.4.  Valora els resultats obtinguts en els marges d'acceptació i tolerància. 
2.5.  Opera amb els mitjans instruments i materials d'identificació i mesurament determinats 

en els procediments establerts. 
2.6.  Manipula i mesura els paràmetres amb seguretat, pulcritud i de manera metòdica. 

 
 
 
 

UF1: Materials tèxtils. 99 hores  

UF2: Pells i cuirs. 33 hores 
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3. Selecciona tractaments, aprests i acabats de matèries i productes, reconeixent les 
propietats o característiques que es modifiquen i les diferents qualitats que obtenim. 
 
3.1.  Determina els procediments d'aprests i acabats, indicant les matèries emprades i les 

característiques que confereixen a les matèries i productes tèxtils. 
3.2.  Determina els criteris que és precís aplicar per a la selecció dels aprests i acabats que 

han de tenir les matèries tèxtils en relació amb les característiques desitjades. 
3.3.  Dedueix en les matèries i productes tèxtils els tractaments a què han estat sotmesos i 

les característiques per aconseguir-los. 
3.4.  Relaciona les propietats i prestacions que confereixen els processos d'acabats a un 

producte tèxtil. 
3.5.  Diferencia l'abans i el després del procés sobre mostres. 
 

4. Identifica els tèxtils tècnics i altres matèries específiques descrivint les seves 
característiques i aplicacions. 
 
4.1.  Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics (automoció, 

geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre d'altres). 
4.2.  Reconeix els seus usos i aplicacions. 
4.3.  Valora la importància dels tèxtils tècnics al sector de la confecció. 
4.4.  Defineix les funcions dels productes de vestir intel·ligents. 
4.5.  Identifica noves tendències en productes tèxtils. 
 

5. Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries tèxtils, analitzant 
la seva influència sobre les característiques de components i productes. 
 
5.1. Relaciona la naturalesa de les matèries i productes tèxtils, amb les condicions 

ambientals de conservació i emmagatzematge. 
5.2. Identifica els diferents tipus de matèries i productes tèxtils al seu embalatge o 

presentació comercial. 
5.3. Dedueix les condicions de conservació (temperatura, llum, humitat, ventilació) que ha 

de tenir un magatzem per mantenir les matèries i productes tèxtils. 
5.4. Indica els tipus d'embalatges, presentacions comercials de les matèries i productes 

tèxtils per al seu transport i emmagatzematge. 
5.5. Utilitza la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les matèries i productes 

tèxtils. 
5.6. Identifica el tipus de matèria i els productes tèxtils a partir de la simbologia de 

etiquetatge normalitzada. 
5.7. Descriu les característiques funcionals i condicions operatives de seguretat dels mitjans 

i sistemes de transport, manipulació emprades en l'emmagatzematge de matèries i  
productes tèxtils. 

 
 
Continguts: 
 

1. Identificació dels materials: 
 
1.1. Classificació, característiques i propietats físiques i químiques de les matèries tèxtils. 

Normativa i simbologia. 
1.2. Esquema dels processos d'obtenció de matèries i productes tèxtils. 
1.3. Identificació i valoració de les matèries i productes tèxtils per mitjà d'assajos físics i 

químics. 
1.4. Estructures i característiques fonamentals de les matèries i productes tèxtils (fibres, 

fils, teixits, teles no teixides, recobriments). 
1.5. Aplicacions de les matèries i productes tèxtils. 
1.6. Identificació dels defectes de les matèries i productes tèxtils. 

 
 



 

Material didàctic per a la pràctica de teixits de punt 
 

7 

 
2. Anàlisi de mostres de matèries i productes: 
 

2.1.  Identificació i mesurament dels paràmetres de les matèries i productes tèxtils a través 
d'anàlisis qualitatives i quantitatius. Instruments de mesura. 

2.2.  Criteris de selecció, instal·lació, ajust, calibratge i lectura. 
2.3.  Tècniques de mostreig. 
2.4.  Normes d'aplicades a l'anàlisi de matèries i productes tèxtils. 
2.5.  Assajos d'identificació de matèries: fibres, fils, teixits, recobriments. 
2.6.  Assaigs de verificació de les propietats: resistència, estabilitat dimensional, elasticitat. 
2.7.  Assaig de verificació de paràmetres: títol, gruix, longitud, torsió, color, solideses, tacte, 

caiguda, entre d'altres. 
2.8.  Equips i instruments de mesurament i assaig: calibrat i manteniment. 
2.9.   Procediment d'extracció de mostres, elaboració de provetes, realització d'assajos. 
2.10. Procediments d'anàlisi, avaluació i tractament de resultats. 
2.11. Normativa d'assaig. 
2.12. Prevenció de riscos personals, materials i ambientals. 
2.13. Procediments d'ordre i netedat 

 
3. Selecció dels tractaments, aprests, acabats i condicions d'emmagatzematge de matèries i 

productes: 
 
3.1. Ennobliment de les matèries tèxtils: funció i característiques. 
3.2. Classificació dels tractaments: mecànic, químics i tèrmics. 
3.3. Aplicació dels tractaments. 
3.4. Mètodes per a la identificació dels acabats. 
3.5. Característiques i propietats conferides a les matèries i productes tèxtils. 
3.6. Defectes més comuns. 
 

4. Identificació de tèxtils tècnics i productes intel·ligents: 
 
4.1. Característiques dels materials dels tèxtils tècnics. 
4.2. Aplicació dels tèxtils tècnics. 
4.3. Sectors d'aplicació. 
4.4. Innovació d'acabats. 
4.5. Productes intel·ligents de confecció i calçat. 

 
5. Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries i productes 

tèxtils: 
 
5.1. Conservació i vida útil de les matèries i productes tèxtils. 
5.2. Agents que escurcen o pertorben la vida útil. 
5.3. Condicions òptimes de permanència i conservació. 
5.4. Criteris de manipulació: simbologia 
5.5. Criteris d'emmagatzematge. 
5.6. Presentació comercial de les matèries i  productes tèxtils. 
5.7. Normativa sobre l'etiquetatge de les matèries i productes tèxtils. 
5.8. Riscos laborals i normativa de seguretat. 
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Aquest mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició, que s’afegiran a la unitat  formativa 1 

per incloure nous conceptes no contemplats dins el currículum. Dins d’aquestes hores, en 

destinaran 13 per introduir als alumnes del CFGS, continguts específics  dels teixits de gènere 

de punt.  

 

La base del problema és la manca de material didàctic per impartir les classes. 

 

Quan  s’introdueix a l’alumne en nous conceptes és important una formació teòrica, però en el 

cas dels teixits de punt és fa imprescindible disposar de material per realitzar la formació 

pràctica, ja que part de la informació la rebem a través dels canals sensorials com la vista i el 

tacte. 

 

Quan es treballa amb teixits de punt, el tacte és una eina vital per valorar certs aspectes com la 

textura i la elasticitat i és a traves de la vista que desgranem l’estructura del teixit. 

 

El material didàctic creat té en compte els continguts impartits a classe adaptant-se a les 

necessitats de cada moment. D’aquesta manera es pretén que adquireixin els coneixements 

bàsics i siguin capaços de diferenciar els teixits de calada dels teixits de punt i coneguin la 

tecnologia específica de cada un dels sectors.  

 
Al ser un mòdul transversal el material realitzat pot ser utilitzat tant el GS com el GM. 

 

3.DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

 
 
En converses mantingudes amb els professors del departament Tèxtil, va sorgir la idea que 

seria bo disposar de mostres de punt que estiguessin ordenades, classificades i  que 

disposessin de la informació bàsica per acompanyar les classes magistrals. Fins aleshores 

disposaven d’algunes mostres cedides per empreses tèxtils, però la majoria  no s’adaptaven als 

continguts teòrics exposats a classe. A vegades per falta d’informació i  d’altres perquè eren 

tecnològicament massa complicades pel nivell del alumnat. 

 

Així va néixer la idea de fer un petit arxiu de mostres, acompanyades d’una fitxa tècnica que 

conté tota la informació d’interès i que ens enllaça amb els continguts teòrics. 

 

Hem de tenir en compte que els alumnes no tenen cap coneixement previ sobre teixits de punt i 

és per això que alhora de realitzar el mostrari s’ha tingut present. En aquest context s’han creat 

vint-i-set mostres per fer una introducció als conceptes bàsics de les estructures de punt i així 

anar progressant conjuntament amb els coneixements teòrics i pràctics. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC 

 

Per l’elaboració del material didàctic s’han utilitzat les següents eines: 

 El programa  informàtic  Knit Paint V60. Fig. 2 

 Tricotoses rectilínies Shima Seiki. Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fig.2   Tricotosa rectilínia    Fig.3   Knit Paint V60 

 

Un cop disposem de la tecnologia apropiada ens cal la matèria prima, el fil. Tot els fils no tenen 

el mateix gruix per tant s’ha de buscar aquell que sigui apropiat a cada tipus de màquina. 

Segons les característiques mecàniques de les tricotoses es poden utilitzar fils més gruixuts o 

més fins. 

 

Avui en dia no és feina fàcil comprar poques quantitats de fil. Moltes de les empreses de filatura 

tenen la seva seu a Itàlia i ja no existeix l’estoc a casa nostra. Per tant no et permeten comprar 

1Kg de fil i et veus forçat a realitzar compres mínimes (de 50Kg a 100Kg). 

 

Com la possibilitat de comprar matèria no era viable, la solució al problema ha estat contactar 

amb diferents tallers i obtenir diferents filatures amb les que poder treballar. 

 

Per desenvolupar les mostres s’ha seguit els següents passos: 

1. Escollir la matèria apropiada tenint em compte el tipus de màquina . 

2. Programar la mostra. Definir l’estructura. 

3. Teixir la mateixa mostra amb diferents graduacions de punt ( punt més atapeït o més 

fluix) com no sabem com reaccionarà la matèria un cop rentada, hem de tenir varies 

alternatives per escollir la que creiem més correcte. 

4. Rentar la mostra, assecar i planxar. 

5. Escollir la mostra que més agrada i tornar a programar per adequar-la a la mida final. 

6. Tornem a rentar, assecar i planxar la mostra definitiva. 
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Tot aquest procés lent i laboriós, s’ha realitzat per cada una de les mostres exposades. 

He d’agrair a l’empresa CIMTEXTRICOT d’Igualada, el haver posat a la meva disposició el seu 

parc de tricotoses i el seu ordenador per poder portar a terme aquest treball final de màster. 

Sense el seu ajut desinteressat hauria estat impossible desenvolupar-lo. 

 

4.2. FITXA TÈCNICA 

 

S’ha creat una fitxa tècnica on apareixen els paràmetres bàsics d’un teixit de punt. 

  

La informació està dividida en tres apartats: 

 

 El primer on s’especifica dades tècniques necessàries per l’elaboració del teixit 

 El segon on es mostren els resultats obtinguts durant el procés de tissatge 

 La tercera on s’analitza l’estructura del lligat. 

 

A les fitxes, part de la nomenclatura s’ha traduït a l’anglès. Degut a la internacionalització del 

sector, moltes empreses han d’enviar les fitxes tècniques a Xina, Índia , Turquia, etc. És per 

això que he cregut oportú aportar vocabulari tècnic en anglès i reflectir-ho   a les fitxes.  

 

4.2.1. DADES TÈCNIQUES 

 

DESCRIPCIÓ  

 

La descripció identifica el teixit pel seu nom tècnic. El nom tècnic està relacionat amb 

l’estructura del punt. Existeixen certes estructures que tenen un nom determinat i és 

internacional. Per posar un exemple, hi ha el que coneixem com a punt perlat. Només amb el 

nom ja sabem de quina estructura es tracta.  

 

MÀQUINA  

 

Totes les màquines estan identificades per unes sigles i números. Aquesta identificació aporta 

informació sobre les característiques tècniques de la màquina. 

Per realitzar el mostrari de punt s’han utilitzat tricotoses rectilínies Shima Seiki. 

 

 



 

Material didàctic per a la pràctica de teixits de punt 
 

11 

 

La casa Shima Seiki ( fabricant japonès de les màquines ) anomena les màquines utilitzant 

diferents nomenclatures. La referència de las que s’han utilitzat en el nostre cas és: 

SES 122 FF  

 

 

 

 

    SES    12 2   FF 

 

 

 

 

El model de la màquina ens dona informació sobre quina amplada té i per tant el màxim 

d’agulles que conté. El número de jocs de treball ens diu que si té 2 jocs a cada desplaçament 

de la màquina podem  teixir dos passades, si té 3 jocs podem teixir 3 passades. 

Quan més jocs tingui una màquina més ràpida pot ser la seva producció. Actualment en el 

mercat existeixen màquines de 4 jocs. 

 

GALGA  

 

La  galga expressa el número d’agulles en una longitud determinada de la fontura. La fontura 

és el suport on estan col·locades les agulles. 

La galga més utilitzada en les màquines de teixit de punt és la galga anglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.4   Galgues 

Nº d’agulles que hi ha en una polsada anglesa. 

1” =  2,54 cm 

1 

 

 

System Electronic Shima 

120 cm. Amplada 

2 jocs de treball 

Fully Fashioned 
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Com es pot observar en la fig. 4, els gruixos dels articles produïts van en sentit invers a l’ordre 

normal dels números. Així, una galga de 28 té una gran finor i el teixit que en resulta pot 

utilitzar-se ,per exemple, a la llenceria. En canvi en una peça feta amb galga 3 o 5 obtindríem 

un teixit molt gruixut,  indicat per produir peces per l’hivern. 

Les mostres fabricades han estat teixides en tres galgues diferents: GG14, GG12 i GG8.  

   

TÍTOL FIL  

 

El títol del fil determina la densitat lineal del mateix, és a dir, la massa per unitat de longitud. 

S’haurà d’utilitzar un títol de fil adaptat a la galga de la màquina. 

 

Dins d’aquest mòdul ja s’han treballat  els fils, les seves estructures i les característiques 

fonamentals. Això ens permet lligar conceptes explicats a la unitat formativa i poder relacionar-

ho amb les aplicacions pràctiques. 

4.2.2. DADES DE TEIXIDURIA 

 

Una avantatge única de la tecnologia dels teixits de punt és que es pot produir o modelar una 

peça de vestir directament de la màquina de teixir. Els jerseis o els 

mitjons són un bon exemple. 

 

Aquestes peces tenen la particularitat que no s’han de tallar, 

perquè surten de màquina, a través de minvats i augments, amb la 

forma desitjada. Després només caldrà cosir-les i rematar-les. La 

fig.5 representa el procés de tissatge d’una màniga. Com podem 

observar aquest sistema no malbarata la matèria i permet ajustar-

se a les mides segons les talles. 

 

La base dels teixits de punt és la malla (fig. 6), la qual es forma 

mitjançant bucles de fil entrellaçats entre si proporcionant un teixit 

elàstic i extensible. Combinant diferents tipus de malles podem 

obtenir teixits més estables longitudinalment i transversalment. El 

resultat són mostres de punt, cada una d’elles amb unes 

característiques i qualitats diferents. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

           Fig.6  Font: Flat Knitting 

 

Fig.5  Font: Flat knitting 
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Una de les dades indispensables que hem de conèixer alhora de fer el tissatge d’un jersei és :  

La Densitat. 

 

La densitat de les columnes (fig.8)  mesura el nombre de línies de malles 

verticals que hi ha en una determinada amplada de teixit. És un factor 

important que afectarà al teixit en les seves propietats, aparença i 

comportament. Aquesta densitat dependrà de la galga de la màquina, 

l’estructura del punt, els paràmetres del fil i la seva tensió alhora del tissatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La densitat de les passades (fig.9) són el nombre de files horitzontals de malles que hi ha en 

una determinada alçada del teixit. Una passada és formada per una agulla després de l’altre 

durant un cicle de teixir la màquina. 

 

Aquesta densitat la podem variar segons l’ajust del moviment de l’agulla. És molt important tant 

per les propietats del teixit com en la taxa de producció de la màquina. Amb unes malles més 

grans el teixit que s’obté és més fluix, però a la vegada produïm a un ritme més ràpid de 

manera que la rendibilitat en el procés augmenta. 

 

La densitat del teixit és la combinació de la densitat de les columnes i les passades que hi ha 

en una àrea determinada. En la majoria dels països la mesura estàndard és de 10 cm, tal i com 

podem observar en la fig. 10.  

 

Sempre és preferible, per mesurar la densitat, fer-ho sobre una gran àrea per tal de ser el més 

precís possible.  

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.10  Densitat  Font: Flat Knitting 

Fig.8   Columnes/Wales 

 Font: Flat Knitting 

Fig.9    Passades/ Course  

 Font: Flat Knitting 
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Totes aquestes dades estan recollides dins la fitxa tècnica. 

 

En totes les mostres teixides s’ha treballat sobre una àrea de 24 cm d’alçada per treure la 

densitat de passades i 19 cm d’amplada per conèixer la densitat de columnes. 

 

Cada mostra conté la següent informació: 

 

 El nombre de passades i columnes que han estat necessàries per realitzar aquella 

mostra.  

 

MOSTRA TEIXIDA 

PASSADES / 
AGULLES 

Course / Wales 

LLARG AMPLE 

  

 

 

 

 La mida tant d’allargada com d’amplada  un cop ha estat teixida en la màquina. 

 

 La mida reposada, aquest mida és pressa al cap d’unes hores d’haver estat teixida. 

 

 La mida acabada, és el resultat obtingut un cop la peça ha estat rentada i planxada. 

 

 

TAULA DE MIDES 

MIDES LLARG AMPLE 

Sortit de màquina   

Reposat   

Acabat   

 

 Com tenim la mida reposada i la mida acabada de la peça podem conèixer el % 

d’encongiment d’aquesta. 

 

% 
D’ENCONGIMENT 

LLARG AMPLE 
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 La densitat final és el resultat de dividir el nombre de passades amb la mida d’allargada 

en cm del teixit i de dividir el nombre de columnes per la mida de l’amplada resultant. 

 

DENSITAT FINAL 
Fabric density 

Nº Passades / cm Nº Agulles / cm 

  

 

 

 

 En la realització d’un jersei després de triar el fil, la màquina i 

 l’estructura, el següent pas és esbrinar la densitat del teixit.  

Abans del tissatge d’una peça el patronista et marca les 

mides i  la forma que ha de tenir el jersei un cop acabat (fig. 

11). Per saber quantes passades i quantes agulles hem de 

col·locar a cada tram del patró, hem de conèixer quantes 

passades i columnes té un cm. Per tant prèviament s’han de 

fer unes proves per saber la densitat del punt que ens 

permetrà calcular per cada part del patró (esquena, davant, 

mànigues) les passades i columnes necessàries per obtenir el 

producte desitjat. 

Qualsevol canvi dels paràmetres comentats anteriorment, 

com el fil, l’estructura o la màquina, implicaria haver de 

començar el procés de nou, ja que modificaria les dades de la 

densitat final. 

Un cop obtinguda la densitat final es procedeix a programar 

les diferents parts del patró (fig.11) i finalment es trasllada a la 

màquina on es realitza el tissatge. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.11 Patró  Font: Flat Knitting 
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4.2.3. ESTRUCTURES 

 

Les estructures o lligats es poden obtenir per les diferents combinacions de treball de les 

agulles. Les possibilitats fonamentals de treball de l’agulla són formar malles de punt, malles 

carregades i malles retingudes. La combinació d’aquestes tres possibilitats fonamentals de 

treball d’una agulla permet la formació d’un ventall d’estructures de teixits de punt. 

Malles de punt. 

Si una persona es col·loca davant d’una tricotosa veurà la cara del teixit mostrant les malles 

com en la fig. 12a,  si l’estructura és teixida a la fontura del davant (fig.13a). Però si és teixida a 

la fontura del darrere (fig.13b)  la persona veurà un teixit segons la imatge fig.11b. 

 

 

 

 

 

 

 

El teixit obtingut de la formació de les malles de punt se’l coneix com Punt llis. 

 

Les característiques generals i propietats que caracteritzen aquest tipus de teixit són: 

1. Cada cara del teixit ofereix una aparença diferent. 

2. A cada cara les malles són totes iguals tant en les passades com en les columnes. 

3. La diferència en la construcció entre les dues cares provoca que les vores del teixit 

tinguin  una tendència a corbar-se. 

4. El teixit pot ser fàcilment desfet, particularitat que ens permet tornar a teixir amb el 

mateix fil un altre cop. 

5. Si durant el tissatge s’escapa un punt, es pot produir un efecte en cadena i anar 

perdent els anteriors punts. Un exemple mot aclaridor seria el cas de les  mitges de 

senyora, quan es fa una carrera. 

 

 

a 
b 

Fig.12  Malla dret (a)/ Malla del revés (b) 

 Font: Flat Knitting 

 

 

Fig.13  Agulla fontura davant (a) 

 Agulla fontura darrere (b) 

 Font: Flat Knitting 

 

 



 

Material didàctic per a la pràctica de teixits de punt 
 

17 

 

Malles carregades 

 

Una malla carregada es forma quan l’agulla no realitza tot 

el moviment complert que es porta a terme en la formació 

de la malla. El resultat és que l’agulla recull el fil sense fer 

la malla , això fa que el ganxo de l’agulla contingui dos fils 

(fig.14). 

L’estructura resultant d’aquest treball és el que s’il·lustra 

en la  fig.15. En aquest imatge podem veure el camí del 

fil durant la producció en el que el fil està marcat en 

negre. La malla prèvia a la carregada es deforma 

allargant-se molt més que les contigües que han treballat 

la malla de punt. 

 

 

 

 

Durant el procés de formació de la malla carregada és produeix una tibada del fil treien fil de les 

malles contigües produint una disminució de la mida del bucle. 

 

A la figura 16 es pot observar el resultat d’un teixit de punt on es combinen malles de punt i 

malles carregades. S’aconsegueix un efecte de petites muntanyetes creant una textura amb 

molt de relleu. 

 

La foto de la fig.16 correspon a un dels teixits realitzats pel TFM, concretament a la mostra 

nº17. 

 

         

 

 

Fig.14 Formació de la malla carregada 

 Font: Knitting Technology 

  

 

Fig.15  Malla carregada 

 Font: Flat Knitting 

Fig.16 Mostra de teixit 

 Font: Pròpia  
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Malles retingudes 

 

Una malla retinguda es produeix quan l’agulla no es mou 

de la seva posició inicial (fig.17). Així mentre les agulles 

contigües formen una nova malla, el ganxo de  l’agulla 

que realitza la malla retinguda sols conté la malla anterior. 

L’estructura resultant d’aquest treball és el que s’il·lustra 

en la figura 18. En aquesta imatge també podem observar 

el recorregut del fil marcat amb negre. 

En aquest exemple es mostra dos malles retingudes 

consecutives, això provoca un allargament important  de 

la última malla teixida. 

 

 

 

Una de les característiques principals alhora d’identificar la malla retinguda és la basta en 

horitzontal que queda quan una agulla no ha teixit. A la mostra teixida pel mostrari (fig.19) és 

pot observar tots els fils horitzontals que formen un dibuix. En aquest cas la basta s’ha creat 

tenint dos agulles contigües formant la malla retinguda. Aquest punt és la base de la tècnica 

dels dibuixos jacquard a una fontura.  

 

Tant la malla retinguda com la carregada no es poden teixir indefinidament, perquè el teixit no 

progressaria. Normalment no sol superar-se la xifra de tres o quatre malles carregades o 

retingudes seguides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Formació de la malla retinguda 

 Font: Knitting Technology

   

 

Fig.18  Malla retinguda 

 Font: Flat Knitting 

Fig.19 Mostra de teixit 

 Font: Pròpia  
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4.2.4. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 

 

El propòsit dels sistemes de representació dels lligats és la manera de indicar d’una manera 

comprensible el recorregut del fil de la malla que formen una estructura particular. Normalment 

només es dibuixa una de les repeticions de l’estructura, a la que s’anomena Motiu  i correspon 

al mínim d’agulles i passades que es necessita representar per donar la informació de tota la 

resta. 

Com es representarien les malles anteriorment explicades? 

S’utilitzen els punts per representar les agulles de la màquina.  

 

En la figura 20, hi ha representades dos passades i dins el requadre blanc mostra la 

representació d’una agulla que treballa punt del dret. En la figura 21, una agulla que treballa 

punt del reves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de representació de la malla carregada  

Fig. 22 

 

 

 

 

 

Sistema de representació de la malla retinguda 

Fig.23 

 

 

 

Fig.20 Malla del dret 

Font: Programa Knit Paint 

 

 

Fig.21  Malla del revés 

Font: Programa Knit Paint 

 

 

Fig.22  Malla carregada 

Font: Programa Knit Paint 

 

 

Fig.23  Malla retinguda 

Font: Programa Knit Paint 
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4.3. PROGRAMACIÓ 

 

Actualment el sistema de programació permet fer una gran quantitat de dibuixos sense cap 

necessitat de fer primer els esquemes, passant-los directament a la pantalla de l’ordinador i 

gravant-los en un disquet (la majoria de les màquines tricotoses rectilínies només poden llegir 

la informació a través de disquets, però a les d’última generació han incorporat la connexió 

USB). Això permetrà que quan posem la imatge a la màquina en surti el dibuix que es desitgi, 

amb la qual cosa, l’estalvi de temps es considerable. 

A continuació hi ha una petita demostració dels diferents programes que s’han realitzat per 

poder portar a terme el TFM. 

 

 

 

 

 

 

Fig.24   Programa Knit Paint. Programació de la mostra Nº4 TFM 
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Fig.26   Programa Knit Paint. Programació de la mostra Nº24 TFM 

Fig.25   Programa Knit Paint. Programació de diferents  mostres del TFM 
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4.4.  VOCABULARI TÈCNIC AMB ANGLÈS 

 

Les necessitats d’un mercat laboral integrat a la Unió Europea  fan que la llengua anglesa sigui 

fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. 

 

El cicle formatiu de grau superior  Confecció i Moda no incorpora el mòdul específic de llengua 

estrangera, cal per això dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge per tal d’incorporar-la. 

 

La base d’aquest TFM és introduir als alumnes dins el món dels teixits de punt, però també he 

considerat oportú aportar vocabulari tècnic amb anglès dins d’aquesta especialitat. En la meva 

introducció feia referència a la gran quantitat de producció que és fa fora  de casa nostra. Amb 

aquesta situació és fa imprescindible tenir coneixements bàsics tècnics d’anglès, necessaris 

per realitzar fitxes tècniques per enviar a l’estranger  i també per  saber interpretar les que ens 

envien.  

 

He volgut aportar aquest vocabulari tècnic amb anglès centrat només en els teixits de punt. La 

finalitat és introduir a l’alumne en la terminologia específica del punt i que això  permeti a 

l’alumne ser capaç d’interpretar documentació tècnica en un futur professional. 

 

Vocabulari: General    

 Acanalat – Rib fabric 

 Agulla – Needle          

 Bucle - Loop 

 Columna - Wale 

 Densitat del teixit – Fabric density 

 Fil – Yarn 

 Fontura - Bed 

 Formació de la malla – Loop formation 

 Galga – Gauge 

 Malla - Stitch 

 Malla del dret – Front stitch 

 Malla del reves – Back stitch 

 Malla carregada – Tuck stitch 

 Malla retinguda – Float stitch / Miss stitch 

 Passada - Course 

 Patró – Pattern 

 Peça de vestir.- Garment 

 Peça integral.  Whole- Garment 

 Teixit d’una fontura – Single Knit 

 Teixit pla – Plain knit 

 Tricotosa – Knitting Machine 
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Vocabulari: Estructures de teixit de punt 

 Punt del dret. -- Plain knit – face 

 Punt del revés.--  Plain knit – reverse 

 Punt del dret i revés.-- Links - Links   

 Canalé 1x1.--  Rib 1x1 

 Canalé 2x2. -- Rib 2x2 

 Punt Perlat.--  Half Cardigan 

 Punt Anglès.--  Full Cardigan 

 Punt Ple.-- Full stitch 

 Punt Cerrojillo. -- Half Milano 

 Punt Milano. -- Milano Rib. 

 Punt Piqué.-- French Lacoste 

 Punt Niu d’abella. --  Tuck stitch 

 Malles carregades. --Tuck stitch 

 Punt per bastes.-- Float stitch or Miss stitch 

 Desagullat. -- Float stitch or Miss stitch 

 Punt Atavellat. -- Horizontal Relief Ridges 

 Punt Calat. -- Plain Loop Transfer Stitches 

 Jacquard Llistat. -- Jacquard with horizontally striped backing 

 Jacquard amb xarxa 2 colors.-- Two color jacquard with birds eye backing 

 Jacquard per bastes 2 colors.-- Two color jacquard with float backing 

 Jacquard Tubular 2 colors.-- Double sided two color jacquard 
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5. RESULTATS 

 

El resultat d’aquest TFM són 27 mostres de teixit de punt, cada una d’elles amb 

característiques diferents. 

 

S’han treballat nou matèries diferents per aconseguir dos objectius: 

 Educar el sentit del tacte. A través del tacte podem captar molts ítems de la matèria i 

ens pot donar informació de la fibra que la composa. És impossible dir al 100% la 

composició del fil sense un anàlisis qualitatiu, ja que en el mercat existeixen moltes 

combinacions de fibres. Avui en dia els teixits de punt poden elaborar-se a partir de 

qualsevol fil de matèria natural, artificial o sintètica. 

L’experiència ens aporta els coneixements per fer un diagnòstic aproximat. Per 

exemple, un teixit gruixut, que aporta escalfor i desprèn una mica de pèl, podríem 

afirmar que està teixit amb una fibra d’origen natural animal (llana, lambswool, angora, 

etc). Pel contrari un teixit que aporta frescor i és molt regular es podria afirmar que està 

teixit amb fibra natural vegetal: cotó, lli, rami, etc. 

 

 Observar el diferent comportament del teixit segons la matèria emprada. En el mostrari 

es pot observar com dos mostres que s’han teixit utilitzant el mateix programa , la 

mateixa màquina tricotosa, però diferent matèria, el seu % d’encongiment varia en cada 

un dels casos.    

      

S’han treballat vint estructures de punt per assolir les següents competències: 

 Identificar  les estructures bàsiques del punt. (Malla carregada, retinguda, punt). 

 

 Analitzar el lligat de la mostra. ( Punt perlat, Punt llis, etc.) 

 

 Representar el diagrama d’agulles. 

 

 Relacionar les reaccions del teixit segons la seva estructura. 

 

 Conèixer la nomenclatura tècnica bàsica en la llengua anglesa. 

 

Totes les mostres són presentades en banderes i sense identificar. Al no portar cap mena 

d’informació l’alumne haurà d’intentar identificar i analitzar el teixit traient les seves pròpies 

conclusions, tenint només com a guia els conceptes explicats fins aleshores a classe. Amb 

aquesta metodologia es pretén que l’alumne participi en el seu propi aprenentatge, creant una 

ambient participatiu a classe. Un dels objectius és activar la curiositat i l’interès fent que el 

alumne tingui un paper més actiu.  

El tenir les dades tècniques de les mostres en format digital, permet penjar les solucions a la 

plataforma Moodle. Una altre possibilitat és visionar-ho a classe a través d’un projector i fer una 

classe participativa resolen els possibles dubtes. 



 

Material didàctic per a la pràctica de teixits de punt 
 

25 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Fer el TFM m’ha portat ha retrobar ex-companys de feina. Un d’ells propietari d’una petita 

empresa a Igualada, que m’ha facilitat les màquines tricotoses i el seu equip informàtic, fent 

possible teixir totes les mostres. Des d’aquí vull agrair la seva amabilitat en poder disposar de 

la  infraestructura de la seva empresa per dur a terme aquest treball i també agrair a altres 

companys l’aportació de diferents materials per poder teixir les mostres. Sense l’ajuda 

desinteressada d’aquestes persones hauria estat impossible dur a bon port aquest projecte. 

 

Realitzar tot el material ha suposat moltes hores i molts viatges a Igualada, però tot queda 

compensat en pensar en el destinatari final del projecte. 

 

Poder aportar els meus coneixements i la meva experiència professional per crear tot aquest 

material didàctic ha estat molt satisfactori. 

 

Seria bo poder fer un seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes amb el material 

didàctic, per tenir l’oportunitat de rectificar i millorar el material i intentar ajustar-ho al màxim a 

les necessitats dels alumnes.  
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