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8.2. ANNEX B: Unitat de competència 2. 

UC_2-1225-11_1 Preparar materials, eines, màquines i equips de confecció.  

Competències tècniques:  

Realitzacions professionals i criteris de realització associats:  

RP1. Elegir els materials de confecció com fils teixits, pells, laminats i altres per 
aconseguir la peça o article acabat. 

CR1.1 La selecció dels materials de confecció s'ajusten als requeriments estètics del 
projecte. 
CR1.2 Els fils s'identifiquen d'acord amb els seus paràmetres bàsics i se seleccionen 
segons les seves aplicacions. 
CR1.3 Els materials seleccionats es corresponen amb la qualitat i preu acordat amb el 
client. 
CR1.4 El comportament dels materials seleccionats es relaciona amb els seus criteris 
de prestacions d'ús i qualitat. 
CR1.5 Les existències mínimes dels materials de confecció es comproven i es 
transmeten al responsable amb eficàcia i promptitud, amb el document corresponent, 
per evitar interrupcions en les operacions. 

RP2. Elegir diferents pells i cuirs per a la seva aplicació en reparacions iadaptacions de 
peces i articles, sota la supervisió del responsable, a fi d'aconseguir l'acabat acordat 
amb el client. 

CR2.1 La diferenciació de diferents pells i cuirs es realitza identificant el seu origen, 
característiques i estructura, per les seves formes de presentació en relació amb 
mostres de referència. 
CR2.2 Les pells i cuirs es classifiquen identificant-ne l'origen, qualitats i defectes, a fi de 
seleccionar la més adequada en cada cas. 
CR2.3 Les pells i cuirs s'escullen comparant amb model de referència i característiques 
-dimensions, gruix, tipologia, entre d'altres-, adequant-los als requeriments estètics de 
l'article. 

RP3. Seleccionar els equips, accessoris i eines de cosir o acoblar a màquina o a mà, a fi 
d'utilitzar la més adequada seguint, en el seu cas, instruccions del responsable. 

CR3.1 Els equips i màquines s'elegeixen atenent el procés de confecció que es 
realitzarà i el tipus de material que s'utilitzarà. 
CR3.2 Les prestacions de les diferents màquines de cosir es reconeixen en funció de la 
seva aplicació per al seu ajust i manipulació. 
CR3.3 Els accessoris de les màquines de cosir s'elegeixen segons l'operació que es 
realitzarà -col·locar cremalleres, cosir baixos, traus, voravius, situar biaixos i d'altres- i 
es reconeix la seva forma de posicionar-los-hi. 
CR3.4 Les operacions d'acoblar per cosit o encolat a mà es diferencien a fi d'obtenir 
informació i seleccionar les eines adequades, tenint en compte les característiques 
tècniques de l'article que es manipularà. 

RP4. Disposar les màquines i equips complementaris de tall, acoblament i planxa que 
intervenen en el procés de confecció per manipular les més indicades en cada cas. 

CR4.1 Les màquines i eines de tall s'escullen segons l'operació en què es troben 
implicades en funció del material a tallar teixit, pell i d'altres. 
CR4.2 Les eines manuals o elèctriques tals com voltejadores, talla fils, plantilles, obre 
traus, guies, marcador de baixos entre d'altres, que intervenen en el procés 
d'acoblament se seleccionen d'acord amb el resultat requerit. 
CR4.3 Els equips de planxat -taules convencionals i de repassar, manigueres, planxes i 
d'altres- s'elegeixen així com els seus paràmetres per a la seva aplicació en relació 
amb materials i procés. 
CR4.4 Els accessoris de les màquines de planxar i de planxada -placa de tefló per a 
planxes, formes, coixins de diferents formes, planxa de cardades i d'altres- es disposen 
segons l'operació que es realitzarà i es disposa la forma de posicionament correcte. 
CR4.5 Els accessoris de la màquina amb mecanismes de pressió o rebladora 
s'identifiquen i associen al seu ús tals com folrar botons, col·locar rebladures, fermalls o 
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botons a pressió entre d'altres, per a la seva aplicació en relació amb materials i 
procés. 
CR4.6 Els equips i màquines que intervenen en el procés de confecció es disposen 
d'acord amb les instruccions d'ús tenint en compte la seva seguretat. 

 

8.3. ANNEX C: Unitat de competència 3. 

UC_2-1226-11_1 Fer retocs en peces de vestir i roba de llar. 

Competències tècniques: 

Realitzacions professionals i criteris de realització associats:  

RP1. Elegir els materials de confecció com fils teixits, pells, laminats i altres per 
aconseguir la peça o article acabat. 

CR1.1 La selecció dels materials de confecció s'ajusten als requeriments estètics del 
projecte. 
CR1.2 Els fils s'identifiquen d'acord amb els seus paràmetres bàsics i se seleccionen 
segons les seves aplicacions. 
CR1.3 Els materials seleccionats es corresponen amb la qualitat i preu acordat amb el 
client. 
CR1.4 El comportament dels materials seleccionats es relaciona amb els seus criteris 
de prestacions d'ús i qualitat. 
CR1.5 Les existències mínimes dels materials de confecció es comproven i es 
transmeten al responsable amb eficàcia i promptitud, amb el document corresponent, 
per evitar interrupcions en les operacions. 

RP2. Elegir diferents pells i cuirs per a la seva aplicació en reparacions iadaptacions de 
peces i articles, sota la supervisió del responsable, a fi d'aconseguir l'acabat acordat 
amb el client. 

CR2.1 La diferenciació de diferents pells i cuirs es realitza identificant el seu origen, 
característiques i estructura, per les seves formes de presentació en relació amb 
mostres de referència. 
CR2.2 Les pells i cuirs es classifiquen identificant-ne l'origen, qualitats i defectes, a fi de 
seleccionar la més adequada en cada cas. 

CR2.3 Les pells i cuirs s'escullen comparant amb model de referència i característiques 
-dimensions, gruix, tipologia, entre d'altres-, adequant-los als requeriments estètics de 
l'article. 

RP3. Seleccionar els equips, accessoris i eines de cosir o acoblar a màquina o a mà, a fi 
d'utilitzar la més adequada seguint, en el seu cas, instruccions del responsable. 

CR3.1 Els equips i màquines s'elegeixen atenent el procés de confecció que es 
realitzarà i el tipus de material que s'utilitzarà. 
CR3.2 Les prestacions de les diferents màquines de cosir es reconeixen en funció de la 
seva aplicació per al seu ajust i manipulació. 
CR3.3 Els accessoris de les màquines de cosir s'elegeixen segons l'operació que es 
realitzarà -col·locar cremalleres, cosir baixos, traus, voravius, situar biaixos i d'altres- i 
es reconeix la seva forma de posicionar-los-hi. 
CR3.4 Les operacions d'acoblar per cosit o encolat a mà es diferencien a fi d'obtenir 
informació i seleccionar les eines adequades, tenint en compte les característiques 
tècniques de l'article que es manipularà. 

RP4. Disposar les màquines i equips complementaris de tall, acoblament i planxa que 
intervenen en el procés de confecció per manipular les més indicades en cada cas. 

CR4.1 Les màquines i eines de tall s'escullen segons l'operació en què es troben 
implicades en funció del material a tallar teixit, pell i d'altres. 
CR4.2 Les eines manuals o elèctriques tals com voltejadores, talla fils, plantilles, obre 
traus, guies, marcador de baixos entre d'altres, que intervenen en el procés 
d'acoblament se seleccionen d'acord amb el resultat requerit. 
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CR4.3 Els equips de planxat -taules convencionals i de repassar, manigueres, planxes i 
d'altres- s'elegeixen així com els seus paràmetres per a la seva aplicació en relació 
amb materials i procés. 
CR4.4 Els accessoris de les màquines de planxar i de planxada -placa de tefló per a 
planxes, formes, coixins de diferents formes, planxa de cardades i d'altres- es disposen 
segons l'operació que es realitzarà i es disposa la forma de posicionament correcte. 
CR4.5 Els accessoris de la màquina amb mecanismes de pressió o rebladora 
s'identifiquen i associen al seu ús tals com folrar botons, col·locar rebladures, fermalls o 
botons a pressió entre d'altres, per a la seva aplicació en relació amb materials i 
procés. 
CR4.6 Els equips i màquines que intervenen en el procés de confecció es disposen 
d'acord amb les instruccions d'ús tenint en compte la seva seguretat. 

 

8.4. ANNEX D: Mòdul formatiu 

MF_2-1225-1111_1 Matèries, eines, màquines i equips de confecció a mida. 

Capacitats formatives i criteris d’avaluació. 

CF1 Associar les tècniques i els processos de confecció més adequats en funció de 
l'aplicació de materials tèxtils així com la seva composició, comportament i manipulació. 

CA 1.1 Identificar la composició de materials tèxtils, reconeixent-los mitjançant 
procediments senzills al tacte, visualment, interpretant l'etiquetatge, entre d'altres. 
CA 1.2 Reconèixer la composició de diferents teixits per mitjà de la lectura de les 
etiquetes que els identifiquen, així com el seu comportament a l'ús i manipulació. 
CA 1.3 Indicar els materials de confecció com teixits, folres i fornitures, que formen 
determinades peces, i classificar-los segons la seva composició, comportament i ús. 
CA 1.4 Descriure la tècnica més adequada d'elaboració d'un article tenint en compte les 
característiques dels materials que el componen i el resultat desitjat. 
CA 1.5 Descriure el procés de confecció i acabats d'una peça tenint en compte les 
característiques del material. 
CA 1.6 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, d'identificació de 
materials de confecció: 

- Observar visual i tàctilment els materials per reconèixer-los. 
- Descriure les característiques dels materials. 
- Associar els materials complementaris més adequats als teixits objecte del 
presumpte. 
- Indicar les tècniques de confecció que s'han d'evitar en funció dels materials. 

CA 1.7 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, d'observació d'una peça 
de vestir realitzada amb materials tèxtils: 

- Observar detingudament la peça i reconèixer-ne l'estructura. 
- Identificar les tècniques de confecció utilitzades. 
- Explicar els materials components de la peça. 
- Especificar els tipus de puntades i costures emprades. 
- Classificar les màquines i eines amb què s'ha pogut dur a terme el procés de 
confecció. 

CF2 Classificar pells i cuirs d'aplicació en confecció, en funció de peces confeccionades, 
així com les tècniques més adequades per a la seva manipulació.  

CA 2.1 Descriure diferents tipus de pells i les seves aplicacions en la confecció de 
peces i articles de pell. 
CA 2.2 Indicar el comportament i diferències entre les diferents pells i el seu ús més 
habitual. 
CA 2.3 Explicar les tècniques més adequades per a la confecció d'un article, tenint en 
compte les característiques de la pell i el resultat que es desitja obtenir. 
CA 2.4 Descriure el procés de confecció i acabats d'una peça, tenint en compte les 
característiques de la pell i les seves diferències. 
CA 2.5 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de reconeixement de 
pells i cuirs d'aplicació en la confecció de peces: 

- Identificar el tipus de pell segons el seu origen, de forma visual i tàctil. 
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- Indicar els defectes i anomalies més freqüents de les pells que incideixen en 
les característiques i aplicacions en confecció. 
- Indicar el comportament de les diferents pells en processos de confecció en 
què intervenen i l'ús a què van destinades. 
- Expressar les característiques i paràmetres de les pells amb la terminologia, 
mesures i unitats pròpies. 
- Interpretar i emplenar fitxes tècniques que expressin dades característiques 
de mostres de pells. 

CA 2.6 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, d'observació de diferents 
peces de vestir a pell: 

- Observar detingudament la peça i reconèixer la seva estructura. 

- Identificar les tècniques de confecció utilitzades en funció de les seves 

característiques. 

- Indicar el tipus de pell emprada. 

- Explicar els materials que componen la peça. 

- Especificar les tècniques d'acoblament emprades. 

- Classificar les màquines i eines amb què s'ha pogut dur a terme el procés de 

confecció. 

CF 3 Disposar tipus de màquines, accessoris, eines i estris que intervenen en el procés 
de confecció mitjançant cosit o muntatge a màquina o a mà, en condicions de seguretat. 

CA 3.1 Classificar els diferents tipus de màquines de cosir i descriure les prestacions 
que ofereixen. 
CA 3.2 Identificar els accessoris de les màquines de cosir, com premsateles, guies, 
agulles, entre d'altres, i descriure les seves aplicacions. 
CA 3.3 Relacionar els diferents tipus de màquina de cosir amb els gràfics i esquemes 
de puntades normalitzades. 
CA 3.4 Explicar els paràmetres i elements operatius de les màquines i el seu ajust 
segons els materials i processos. 
CA 3.5 Reconèixer els cicles i punts de manteniment de les màquines que intervenen 
en cada procés. 
CA 3.6 Classificar i associar eines, estris i accessoris que s'empren en les operacions 
d'acoblament a mà per cosit o enganxat, segons procés i objectiu a aconseguir. 
CA 3.7 Descriure les normes de seguretat i salut que cal tenir en compte en la 
manipulació de les màquines i en les operacions de manteniment. 
CA 3.8 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de disposar màquines i 
eines per a un procés de confecció: 

- Reconèixer la seqüència d'operacions d'acord amb la informació tècnica 
proporcionada. 
- Identificar les màquines que hi intervenen i els elements operatius. 
- Identificar tipus de puntada i agulles. 
- Comprovar el tipus de puntada i nombre de fils necessaris. 
- Identificar els elements operatius que formen la puntada segons tipus de 
màquina. 
- Interpretar el gràfic d'enfilat de la màquina. 
- Reconèixer el posicionament dels accessoris per a les costures que ho 
requereixin. 
- Identificar les eines i estris requerides en les operacions d'acoblament a mà 
per cosit o enganxat. 
- Reconèixer els perills potencials i els mitjans de protecció personal. 
- Identificar les operacions de manteniment de primer nivell. 

CF 4 Disposar els equips complementaris de tall manual de materials, així com els 
accessoris i les eines, amb seguretat. 

CA 4.1 Identificar els diferents equips de tall manual, accessoris i les prestacions. 
CA 4.2 Explicar el comportament dels diferents materials en el procediment de tall 
manual. 
CA 4.3 Disposar els equips de tall manual i els accessoris en funció del tipus de 
material que es tallarà i la seva aplicació. 
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CA 4.4 Descriure la seqüència d'operacions de tall manual com estesa, marcat i tall, 
entre d'altres, i els paràmetres que ha de controlar en funció dels materials. 
CA 4.5 Descriure les normes de seguretat i salut que cal tenir en compte en la 
manipulació dels equips de tall com màquina, eines, estris entre d'altres i les 
operacions de manteniment. 
CA 4.6 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de reconeixement i 
disposició d'equip de tall específic per a un procés de confecció: 

- Reconèixer la seqüència d'operacions conforme a la informació tècnica 
proporcionada. 
- Identificar la màquina de tall manual, en el seu cas, les eines, estris i 
accessoris necessaris. 
- Identificar les característiques dels elements tallants i comprovar-ne l'estat 
d'ús. 
- Reconèixer el posicionat dels materials o estesa per a les operacions de tall. 
- Identificar les operacions de marcat de les peces sobre el material a tallar. 
- Identificar els perills potencials i els mitjans de protecció. 
- Identificar les operacions de manteniment de primer nivell. 

CF 5 Disposar màquines i altres equips complementaris d'acabats d'articles 
confeccionats, així com els accessoris i les eines, amb seguretat. 

CA 5.1 Identificar els diferents equips de planxat, suports, accessoris i les seves 
prestacions. 
CA 5.2 Relacionar els equips de planxat i els accessoris amb la seva aplicació en 
funció del tipus de component en la peça. 
CA 5.3 Explicar les tècniques de planxat intermig i final, així com els paràmetres de 
temperatura, humitat, temps i pressió que s'han de controlar segons les 
característiques de les fibres que componen el producte tèxtil. 
CA 5.4 Determinar les diferències entre el planxat intermedi i planxat final en relació 
amb el posicionament del component o de l'article per planxar. 
CA 5.5 Associar l'ús i ajust dels accessoris com placa de tefló per a planxes, formes, 
coixins de diferents formes, planxa de cardades entre d'altres i paràmetres de planxat 
en funció dels materials i del posicionament de l'article a planxar. 
CA 5.6 Identificar les màquines amb mecanismes de percussió o rebladora i els 
accessoris per folrar botons, col·locar rebladures, fermalls o botons a pressió entre 
altres, en funció de la seva aplicació i l'ús en articles de confecció. 
CA 5.7 Descriure el funcionament i manteniment de l'equip d'acabats tenint en compte 
l'aplicació de les normes de seguretat i salut. 
CA 5.8 A partir d'un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, de reconeixement de 
l'equip de planxat necessari per a un procés de confecció: 

- Reconèixer la seqüència d'operacions d'acord amb la informació tècnica 
proporcionada. 
- Identificar els equips de planxat, accessoris necessaris i comprovar-ne l'estat 
d'ús. 
- Identificar els paràmetres de planxat que s'han de controlar. 
- Reconèixer el posicionat per a les operacions de planxat intermedi i final. 
- Identificar les operacions de planxat necessàries. 
- Identificar els perills potencials i els mitjans de protecció de l'operari. 
- Identificar les operacions de manteniment de primer nivell. 

Continguts. Conceptes. 

Aplicació de teixits de calada, punt i teles no teixides en confecció: 
- Classificació, característiques i propietats. 
- Densitat, acabat i caient. 
- Teixits especials. 
- Procediments elementals d'identificació. 
- Estructures dels teixits. 

Aplicació de pell i cuir en confecció: 
- Estructura i parts de la pell. 
- Tipus de pells: característiques i aplicacions. 
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- Principals defectes de les pells. 
- Procediments elementals d'identificació. 

Aplicació de fils i altres materials d'acoblament en confecció. 
- Classificació, característiques i propietats dels fils. 
- Factors que influeixen en la selecció del fil. 
- Gomes d'enganxar i coles, silicones i dissolvents: característiques, conservació i 
seguretat en l'ús. 
- Complements de merceria: cremalleres, botons, cinteria, passamaneria i d'altres. 
- Complements de farcit o reforç: muscleres, entreteles, barnilles, entre d'altres. 
- Fornitures, complements secundaris i auxiliars. 
- Factors que influeixen en la selecció dels complements. 

Disposició de màquines, estris i accessoris per al tall de materials en confecció. 
- Tall convencional: característiques i aplicacions. 
- Paràmetres del tall. 
- Taules, instruments i accessoris convencionals de tall. 
- Eines i accessoris per al tall. 
- Tipus i aplicacions. 

Disposició de màquines, eines, estris i accessoris per a acoblament en confecció. 
- Màquines de cosir: recte, ziga-zaga, triple arrossegament, sobrefilar, overloc i d'altres. 
- Òrgans, elements i accessoris de les màquines de cosir. 
- Funcionament i regulació, ajust i manteniment. 
- Eines i accessoris per l'enganxat. 
- Tipus i aplicacions. 

Disposició de màquines, estris i accessoris per a acabats en confecció. 
- Premses i accessoris per: folrar botons, col·locar rebladures, fermalls o botons a 
pressió. 
- Raspalls de diferents materials. 
- Vaporitzador. 
- Pistola de tint. 
- Productes de llustre i anilines. 
- Equips de planxat: taules convencionals i de repassar mànigues. 
- Planxes manuals. 
- Tipus i aplicacions. 
- Regulació, ajust i manteniment. 
- Accessoris de planxat: placa de tefló per a planxes, formes, coixins de diferents 
formes, planxa de cardades i d'altres. 
- Regulació, ajust i manteniment. 

 

8.5. ANNEX E: Mòdul formatiu 

MF_2_1226_1111_1. Retocs en peces de vestir i roba de la llar.   

Capacitats formatives i criteris d’avaluació. 

CF1 Classificar articles, peces de vestir i roba de llar, així com els seus components. 
CA 1.1 Enumerar articles, peces de vestir en tèxtil i pell i roba de llar i classificar-los en 
funció de l'ús i segment de població que els utilitzen. 
CA 1.2 Diferenciar articles, peces de vestir en tèxtil i pell i roba de llar en tots els seus 
aspectes: estructurals, estètics, de qualitat i funcionals. 
CA 1.3 Descriure els components interns i externs que formen els articles, peces de 
vestir en tèxtil i pell i roba de llar. 
CA 1.4 A partir d'un cas pràctic, degudament caracteritzat, de reconeixement i 
catalogació de peces de vestir: 

- Especificar-ne l'ús i el segment de població a què va destinat. 
- Determinar els aspectes estructurals, estètics, de qualitat i funcionals de la 
peça. 
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- Detallar els components interns i externs que constitueixen la peça. 
- Determinar el procés de confecció. 

CA 1.5 A partir d'un cas pràctic, degudament caracteritzat, de reconeixement i 
classificació de roba de llar: 

- Especificar a quin grup pertany i la seva funció. 
- Descriure els aspectes estructurals, estètics, de qualitat i funcionals. 
- Detallar, en el seu cas, els components que la constitueixen. 
- Reconèixer el procés de confecció. 

CF2 Determinar la possibilitat de realització de retocs en funció del tipus d'article o peça, 
indicant les característiques de la intervenció i complexitat en funció de la qualitat 
requerida. 

CA 2.1 Enumerar tipus de retocs que es poden realitzar en peces de vestir i roba de la 
llar. 
CA 2.2 Descriure la complexitat del retoc en funció del material i de l'article. 
CA 2.3 Especificar les operacions o passos de desmuntat i muntat que cal realitzar en 
l'execució d'un retoc de peça o article, així com els estris, eines i maquinària necessaris 
i determinar-se la viabilitat i fiabilitat del mateix. 
CA 2.4 A partir d'un cas pràctic, degudament caracteritzat, determinar la possibilitat i  
fiabilitat de realitzar un retoc en una peça de vestir: 

- Identificar el tipus de peça i els materials que la componen. 
- Reconèixer el tipus de retoc la ubicació en la peça. 
- Realitzar la llista d'operacions necessàries: desmuntat i muntat. 
- Determinar els estris, eines i maquinària necessaris. 
- Indicar quins materials cal substituir. 
- Determinar la viabilitat i fiabilitat del retoc. 

CA 2.5 A partir d'un cas pràctic, degudament caracteritzat, determinar la possibilitat i 
fiabilitat de realitzar un retoc en un article de llar: 

- Identificar el tipus d'article i els materials que la componen. 
- Reconèixer el tipus de retoc sol·licitat i la ubicació en l'article. 
- Realitzar la llista d'operacions necessàries: desmuntat i muntat. 
- Determinar els estris, eines i maquinària necessaris. 
- Indicar quins materials cal substituir. 
- Determinar la viabilitat i fiabilitat del retoc. 

CF3 Reconèixer els elements que intervenen en la realització de retocs de peces i 
articles i les característiques de les operacions implicades. 

CA 3.1 Explicar la informació que ha de contenir el document acompanyant de la peça 
o article en què s'ha de fer el retoc. 
CA 3.2 Identificar en el pla de treball els elements que intervenen en el retoc i les 
característiques de la intervenció a realitzar. 
CA 3.3 Interpretar plans de treball i reconèixer la intervenció que s'ha de realitzar en el 
retoc de la peça o article. 
CA 3.4 Descriure les màquines, eines, estris i accessoris, segons les seves 
prestacions, que es necessiten o disposen per a la realització de retocs en peces o 
articles. 
CA 3.5 Deduir en un pla de treball els materials que intervenen i especificar, en el seu 
cas, les peces o complements que és convenient canviar en la realització del retoc. 
CA 3.6 Deduir en un pla de treball els materials que intervenen i especificar, en el seu 
cas, les peces o complements que és convenient canviar en la realització del retoc: 

- Identificar el tipus d'article i els materials que la componen. 
- Identificar les característiques de la intervenció i la seva ubicació en l'article. 
- Reconèixer els estris, eines i maquinària necessaris. 
- Reconèixer les operacions necessàries a realitzar. 
- Identificar quins materials és necessari substituir. 

CF4 Posada al punt de màquines i eines bàsiques en el retoc de peces i articles, segons 
tècniques de tall, acoblament i acabats, complint les mesures preventives de seguretat i 
salut. 

CA 4.1 Interpretar la informació tècnica i manual de màquines de reparació referent al 
funcionament, posada al punt i manteniment de primer nivell. 
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CA 4.2 Descriure les màquines i eines bàsiques, que s'empren amb relació al procés 
de retocs de peces i articles. 
CA 4.3 En un cas pràctic, degudament caracteritzat, preparar màquines i eines per a un 
procés de retocs: 

- Ordenar l'activitat segons la informació rebuda. 
- Identificar les màquines, eines i accessoris necessaris. 
- Realitzar operacions de muntatge i desmuntatge, lubricació i neteja, regulació 
i ajust, utilitzant els procediments i tècniques habituals. 
- Identificar les operacions de manteniment de primer nivell. 
- Complir les mesures preventives de seguretat i salut en l'activitat. 

CF5 Aplicar tècniques de confecció per realitzar retocs en diferents articles, retirant les 
peces desgastades o trencades per substituir-les, així com tallar-les i cosir-les o 
encadellar-les, d'acord amb les característiques dels materials per donar-li aspectes i 
trets determinats. 

CA 5.1 Explicar en un pla de treball el tipus de peça o article, les característiques del 
retoc, els mitjans i materials que cal utilitzar. 
CA 5.2 Descriure la seqüència d'operacions que s'han de tenir en compte, en funció del 
retoc que es desitja realitzar. 
CA 5.3 Descriure els procediments del retoc, el descosit de la zona a tractar, així com 
el tall i cosit de diferents materials tipus exterior i interior, farcit, folre o altres i 
condicionants com  textura, color, dibuix entre altres, que el limiten. 
CA 5.4 Identificar els paràmetres més importants del tall que cal controlar, per evitar 
errors. 
CA 5.5 Descriure les diferents operacions de preparació i cosit a mà o a màquina de les 
peces descosides i noves, que s'incorporen a l'article per arreglar, identificant les 
tècniques que s'han d'aplicar segons el disseny original de l'article. 
CA 5.6 Descriure la seqüència d'operacions d'acabat que s'han de tenir en compte, en 
funció del retoc que es vol realitzar. 
CA 5.7 Realitzar exercicis de diferents costures d'unió de materials, a mà i a màquina, 
amb habilitat, precisió, autonomia, amb criteris estètics i eficàcia, a fi d'aconseguir les 
condicions requerides de resistència, elasticitat i fixació, segons especificacions 
donades. 
CA 5.8 A partir d'un cas pràctic, degudament caracteritzat, arreglar un article: 

- Identificar l'article que s'arreglarà. 
- Ordenar les activitats conforme a la informació rebuda. 
- Detectar la zona on s'ha d'actuar. 
- Realitzar, en el seu cas, el descosit de la zona danyada. 
- Identificar, en el seu cas, les peces que han de ser substituïdes. 
- Identificar i seleccionar màquines, eines i estris necessaris. 
- Seleccionar el material en funció de l'article que cal reparar. 
- Realitzar l'estès del material seguint el procés més adequat. 
- Realitzar, en el seu cas, el marcat sobre el material i tallar. 
- Realitzar amb habilitat i destresa les operacions de cosit o acoblament i 
acabat de l'article de forma ordenada, amb pulcritud, precisió i seguretat, 
aplicant els procediments i tècniques adequats. 
- Comprovar la qualitat de les operacions realitzades, respecte a l'estructura 
original de manera rigorosa i eficaç, corregint les anomalies detectades. 
- Identificar els riscs primaris que poden sorgir en les operacions de tallat, cosit 
i acabat de l'article. 
- Complir mesures preventives de seguretat i salut en l'activitat. 
- Emplenar la documentació corresponent. 

Continguts. Conceptes. 

Classificació de peces de vestir per segment de població: 
- Classificació segons segment de població: home, dona, infantil i bebè. 
- Components i parts de la peça. 
- Fornitures, complements secundaris i auxiliars. 
- Confort d'ús i qualitat de les peces. 
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Classificació d’articles en teixits per a la llar. 
- Tipologia i components. 
- Ornaments i fornitures, complements secundaris i auxiliars. 
- Confort i qualitat dels articles de la llar partint de la seva aplicació o ús. 

Aplicacions de materials en retocs de peces i articles de la llar. 
- Teixits: calada, punt i recobriment. 
- Teles no teixides. 
- Pells i cuirs. 
- Laminats sintètics i polímers. 
- Fils, ornaments, fornitures, complements i productes secundaris i auxiliars utilitzats en 
confecció. 
- Gomes d'enganxar i coles, silicones i dissolvents: característiques, conservació i 
seguretat en l'ús. 

Operacions de confecció aplicades en retocs de peces i articles de la llar. 
- Tall manual: preparació, estesa i tallat de pells, teixits i altres materials. 
- Aplicació d'acoblament en retocs per diferents tècniques: cosit, enganxat i d'altres. 
- Acabat de components solts i final de l'article. 

Preparació i manteniment de màquines, eines, estris i accessoris d'aplicació en retocs 
de peces i articles de la llar. 

- Màquines de tall, acoblament i acabat. 
- Premsa i accessoris per col·locar: fermalls, ullets, entre d'altres. 
- Normes de seguretat. 
- Equips de protecció individual. 
- Accidents més comuns a les màquines de tall, acoblament i acabat. 
- Dispositius de màquines per a la seguretat activa. 
- Manteniment preventiu i correctiu bàsic. 
- Manuals d'actuació o tècnics. 
- Equips de preparació, ajust i manteniment operatiu de màquines. 

Aplicació de seguretat en els procediments de retocs de peces i articles de la llar. 
- Normes de seguretat.  
- Prevenció de riscos en el maneig de les màquines de tall, acoblament i acabat. 
- Equips de protecció individual. 


