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2. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte neix de la curiositat que em va crear la descoberta de l’ensenyament en 
situacions diverses de la vida (aules hospitalàries per a nens malalts, aules penitenciàries per a 
la formació de presos, etc...), a l’assignatura ”Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la 
personalitat” del Màster. 

L’especialitat d’FP, que és la que he escollit per a l’ensenyament, em porta a centrar-me cap a 
la formació més d’adults que de nens, per tant sembla lògic que dediqui aquest projecte a la 
formació a les presons, en tant que persones adultes; tot i que també es pot aplicar a la 
formació de joves i adolescents. 

Parteixo del total desconeixement del tema, per tant, en aquest treball hi ha un component molt 
important de descoberta del funcionament de l’ensenyament als centres penitenciaris.  

Tota aquesta investigació introductòria a l’ensenyament a les penitenciaries no hagués estat 
possible sense la incondicional col·laboració de moltes persones de diferents institucions a les 
quals he anat a trucar la porta i que m’han dedicat part del seu temps. 

A totes elles, que relaciono detalladament a “l’Annex No Publicable” per qüestions de protecció 
de dades, moltíssimes gràcies. 

I, per descomptat, a la meva tutora de TFM, la Mireia Bosch i Prat, que ha patit els meus 

dubtes sobtats i les urgències amb admirable paciència. 

No em cansaré de donar-vos les gràcies a tots altra vegada.  
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

3.1. ELS CENTRES FORMATIUS A LES PRESONS.  

Segons la pàgina web del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
publicada el 2009, a partir de l’1 d’octubre d’aquell mateix any, els centres docents per a 
persones adultes (CFPA) ubicats a les presons van passar a ser titularitat del Departament 
d’Educació, quan abans depenien orgànicament del Departament de Justícia. (Generalitat de 
Catalunya. Departament de Governació, 2009). 

En aquell any, eren onze els centres de formació de persones adultes ubicats als centres 
penitenciaris:  

 CFPA Jacint Verdaguer (Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona -la Model-). 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

 CFPA Concepció Arenal (Centre Penitenciari de Dones de Barcelona). Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

 CFPA Santiago Rusiñol (Centres Penitenciari de Joves de La Roca del Vallès) S.T. 
Maresme-Vallès Oriental. 

 CFPA Artur Martorell (Centre Penitenciari de Brians 1) S.T. Baix Llobregat. 

 CFPA Víctor Català (Centre Penitenciari de Brians 2) S.T. Baix Llobregat. 

 CFPA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins). S.T. Maresme-Vallès 
Oriental 

 CFPA Pompeu Fabra (Centre Penitenciari de Girona)* S.T. de Girona 

 CFPA Josep Pla (Centre Penitenciari de Figueres)* S.T. de Girona. 

 CFPA Enric Granados (Centre Penitenciari Ponent) S.T. de Lleida. 

 CFPA Pau Casals (Centre Penitenciari Mas Enric de Tarragona) S.T. de Tarragona. 

 CFPA Carme Karr (Centre Penitenciari Lledoners) S.T. Catalunya Central 

(Veure (Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2016)) 

* Actualment, els centres de formació de les presons de les comarques Gironines (Pompeu 
Fabra de Girona i Josep Pla de Figueres) s’han fusionat en un: el CFPA Tramuntana de 
Figueres, del Centre Penitenciari Puig de les Basses. Tot i que encara funciona (com a centre 
obert

1
) l’antiga presó de Girona.  

3.2. L’ALUMNAT. 

Segons dades de Catalunya Press publicades el gener del 2017, el passat curs 2015-2016 hi 
havia una població reclusa de 8800 interns, amb unes 6931 matrícules i 150 docents totals 
entre els deu centres de formació de les presons catalanes (Sala de premsa, Generalitat de 
Catalunya 2016).  

La característica principal d’aquest tipus d’estudiants és el perill d’inconstància a llarg termini, 
doncs ens podem trobar amb reclusos que entrin i surtin del centre, sigui per trasllats, per 
reducció de penes, etc... Aquest tipus de “matrícula viva”, amb altes i baixes de l’alumnat 
degudes a la seva mobilitat, ens condiciona el tipus d’ensenyament, que ha d’estar dissenyat 
gairebé en “pastilles” formatives, més que en cursos de llarga durada; o bé en cursos on-line 
per tal que el factor absentisme no influeixi en l’aprenentatge, però aquest últim cas, ens 
implica la necessitat d’un alt compromís, motivació i constància per part dels reclusos, que per 
la seva característica intrínseca, com veurem més endavant quan enumerem els principals trets 
d’aquest tipus d’alumnat, no sempre està capacitat per a desenvolupar. 

A més, ens podem trobar amb una alta diversitat de nivells i estrats educatius: segons dades 
publicades el maig del 2015, un 40% de la població penitenciària no tenia certificat d'estudis 
primaris, un 39% no disposava del graduat en Secundària, un 12% sense títol de Batxillerat o 

                                                           
1 Centre obert: el menor o jove fa totes les activitats del programa educatiu fora del centre. (Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, n.d.) 
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cicles formatius i només un 7% estava en disposició d'iniciar estudis 
universitaris.(CatalunyaPress, 2017) 

Això ens porta a pensar en unes característiques d’aula molt similars a les que es poden trobar 
en els cicles de Formació Professional, tot i que portades a l’extrem. Així, ens podem trobar 
amb: 

 Dificultat per acceptar la relació entre hàbits, horari, constància… Absentisme.  

 Desconeixement de les seves capacitats i fins i tot dels seus interessos.  

 Forta impulsivitat.   

 Alt nivell d’angoixa emocional.   

 Locus de control extern
2
.  

 Dificultat per desenvolupar pensaments abstractes.   

 Inestabilitat emocional.   

 Rigidesa conceptual.   

 Dèficits per identificar i solucionar problemes interpersonals.   

 Baixa resistència a la frustració.   

 Resistència al canvi.   

 Buit d’història personal.   

 Baix nivell d’autoestima. 

 Baixa motivació. 

 Poca capacitat de concentració. 

Després de la meva experiència docent dins l’assignatura del Pràcticum d’aquest Màster, la 
majoria d’elles poden semblar sospitosament atribuïbles tant a les aules dels Cicles Formatius 
(sobretot de Grau Mitjà) com a les aules penitenciàries. Això sí, a aquestes últimes amb nivells 
d’intensitat molt més elevats. 

Les característiques de l’alumnat enumerades anteriorment, s’han extret de la presentació de 
benvinguda a professorat novell de les aules penitenciàries (Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Ensenyament, 2016), i són sorprenentment similars a les dificultats que es 
troben els professors sobretot en els Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

3.3. LA FORMACIÓ A LES PRESONS. 

Dels estudis d’Alós-Moner (Alós-Moner et al., 2011) i en referència a la formació coordinada pel 
CIRE

3
, empresa pública de reinserció, podem extreure’n que les empreses de formació 

externes al sistema penitenciari dissenyen els cursos sense pensar en el tipus d’alumne a què 
van dirigits, per tal de mantenir-se fidels a l’objectiu de que siguin útils per a facilitar al reclús la 
reinserció a la societat, en un intent que l’intern tingui la sensació del retorn a la normalitat que 
es trobaran en acabar la condemna.  

Seguint amb aquest mateix estudi, ens fa notar l’efecte afavoridor de la formació en la 
reinserció a la societat, valorant com a positiva la relació entre els resultats d’ocupació i el fet 
d’haver participat en cursos de formació professional o ocupacional i haver treballat en tallers, 
importants en tant que eines que serveixen especialment a persones amb pocs recursos 
professionals, i que la formació i el treball als tallers els dóna la oportunitat d’adquirir 
coneixements i habilitats laborals útils per a la inserció laboral. 

Aquest estudi destaca la importància de l’educació pel fet que obre portes a l’accés a una 
futura ocupació. 

També apunta algunes crítiques sobre la formació professional a la presó, en el sentit que és 
poc professionalitzadora, que es basa en cursos curts i interromputs per canvis de mòdul o de 
centre penitenciari del reclús. 

                                                           
2
 La sensació d’una persona que els esdeveniments depenen del altres. En el LC extern és la percepció que els esdeveniments no 

poden ser controlats per esforç i dedicació propis. La persona atribueix mèrits i responsabilitats principalment a altres persones. 
3 La Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, del Parlament de Catalunya, va fundar el Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció com a empresa pública amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de Justícia, amb 
l’objectiu primordial de facilitar la inserció sociolaboral dels interns, mitjançant el desenvolupament de programes formatius i educatius, 
la creació de llocs de treball i altres actuacions encaminades a facilitar-ne la reinserció. (Generalitat de Catalunya. Departament de 
Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris, 2011  p.128) 
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Cal tenir en compte que els cursos tenen un triple objectiu, que coincideix amb els propòsits de 
base del CIRE: formació, ocupació, inserció. Els cursos, evidentment, han d’estar adaptats a 
les característiques i necessitats dels reclusos, sense deixar de banda que també són de gran 
ajuda per elevar l’autoestima dels interns, ja que per a moltes persones és el primer pas en el 
terreny educatiu o formatiu. I és un estímul addicional quan es porta a terme a l’exterior d’un 
centre penitenciari, sobretot, per als més joves, ja que només el fet de sortir fora els suposa un 
incentiu remarcable. Les reflexions precedents no han de portar a menystenir que la formació 
acompleix una important funció en el manteniment de l’ordre en els centres penitenciaris.  (De 
Alós-Moner et al., 2011 p.135, p.147, p.150) 

Segons la informació publicada el 2011 al manual “El model de rehabilitació a les presons 
catalanes” de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. 
Direcció General de Serveis Penitenciaris, 2011, p.67-68) dins el sistema penitenciari, es 
pretén dotar als centres d’una mateixa oferta d’activitats i programes d’intervenció anomenat el 
“Programa marc d’organització curricular”. Es tracta d’accions encaminades a guiar a l’intern 
cap a la reinserció, escollint per a cada individu el seu propi “Programa Individual de 
Tractament”. Aquest programa individualitzat pot contenir accions que poden ser comunes a 
tots els interns i accions personalitzades adients a cada persona. 

Segons aquest mateix manual, un d’aquests àmbits és el de la formació de persones adultes, 
separada en 4 àrees: ensenyaments inicials i bàsics (català, castellà, idiomes estrangers i 
informàtica), formació bàsica (cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària), 
estudis superiors a distància (preparació per a les proves d’accés a cicles formatius, batxillerat i 
carreres universitàries), competències per a la societat de la informació (idiomes estrangers i 
informàtica). 

En conclusió, cap estudi que inclogui formació reglada de tipus professional. 

Seguint amb el mateix manual, es troba l’àmbit del món laboral (p. 80), amb una àrea que fa 
referència a la formació professional i ocupacional que inclou un programa de formació 
ocupacional. Tot aquest àmbit el porten els professionals del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció) sota tres eixos principals: formar, ocupar i inserir. Segons el mateix estudi (pàg. 
81), amb el suport del Departament de Treball i en col·laboració amb entitats de prestigi, el 
CIRE forma cada any més de 3.000 interns en els oficis més demandats pel mercat de treball 
(l’any 2015 es van formar 3013 interns) (Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 
n.d.). Actualment els interns es poden formar en els següents oficis: 

a) Sector industrial: calefacció, construcció, electricitat, fontaneria, lampisteria, enrajolador, 
instal·lació de  gas, climatització, automoció, pintura, serigrafia, fusteria i confecció. 

b) Sector de serveis: estètica, auxiliar d’ajuda a domicili, perruqueria i informàtica 

c) Sector agrari: jardineria. 

El CIRE disposa també de tallers de treball productiu (veure annex A) on hi treballen 
remuneradament els interns: 64 tallers, 18 dels quals són de producció pròpia, que ocupen 
60.000 m2 de superfície (una fusteria, deu tallers de confecció, dues impremtes i dues 
serralleries) (Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2015). També disposen de 
tallers exteriors a Raïmat, Montmeló i Lliçà de Vall, on hi treballen cada dia interns i internes en 
règim de semi-llibertat. Els tallers productius ofereixen feina en l’àmbit de la confecció, la 
fusteria, la fleca, impremta, manipulats, muntatges i serralleria. (Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris, 2011, p.81-82) 

Com a tallers concretament de confecció, el CIRE en disposa al centre de Quatre Camins 
(abans a la Model) que és on cusen els articles amb un alt component de disseny i qualitat 
“Made in CIRE”, al centre de Ponent (mixte homes/dones), Brians 2 (entre 100/150 màquines) i 
al de dones. En aquests tallers es treballen sobretot articles sota comanda directa, és a dir, 
sense concurs públic, donat que l’origen principal és la mateixa Generalitat. Es treballa per a 
grans instal·lacions públiques com poden ser hospitals (coixins, llençols, bates,...), la mateixa 
presó (uniformes, llençols,...) i també treballen per a l’empresa privada, que demana cada 
vegada productes més elaborats amb la conseqüent exigència en la professionalitat dels 
treballadors. (Entrevista amb personal del CIRE. 13-04-2017) 
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De cares a la reinserció dels presos, el CIRE disposa d’una borsa de 343 empreses actives. 
L’any 2009 va donar feina a una mitjana de 3778 interns treballadors dels centres penitenciaris.  

Així doncs, pel que fa a cursar Formació Professional a les presons, s’han trobat dues vies 
alternatives: 

 ON-LINE: l’Institut d'Ensenyament Secundari Obert de Catalunya (IESOC), la 
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED, sobretot estudis superiors), la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
(Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, 2011, p.70) 

IOC. Institut Obert de Catalunya. Des de fa 10 anys, ofereixen cursar GES, Batxillerat i 
Cicles Formatius(Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2016) en els 
centre penitenciaris via online.(Institut Obert de Catalunya, 2017). 

 Aquest tipus de formació pot donar lloc a alguns inconvenients: 
 

a) l’ensenyament a distància no permet trencar la barrera i la quotidianitat de les 
parets de la reclusió. El factor positiu del contacte amb l’exterior, que és una 
peça clau de cares a la reinserció i la readquisició d’hàbits de socialització, amb 
aquest tipus de formació queda en gran part reduït.  

b) Són necessaris coneixements i habilitats informàtiques, donat que cal disposar 
d’ordinadors amb connexió a xarxa i, de vegades, programari específic que cal 
instal·lar (Institut Obert de Catalunya, 2017). Atès que el 40% dels reclusos no 
tenen estudis de primària i el 39% no en tenen de secundària, aquest tipus de 
coneixement informàtic pot estar fóra de l’abast de la majoria. 

c) No ofereixen CF de la família professional tèxtil, confecció i pell. 
 

 El CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

El CIRE no imparteix estudis reglats, sinó que fa formació ocupacional dirigida als 
interns (majoritàriament de 2n grau) que tenen assignada una plaça als diferents tallers 
de què disposen (veure Annex A). Aquesta formació ocupacional està estructurada en 
càpsules formatives d’entre 4 i 30 h (màxim). El més habitual són 20 h. Es tracta de 
formar amb coneixements molt bàsics sobre les màquines (canvis d’agulles, 
manteniment...) i d’habilitats manuals (costures en línia recta, amb punta, corbes...). 

En aquest últim any s’està treballant molt estretament amb el SOC per tal que aquesta 
formació ocupacional que es dona des del CIRE sigui reconeguda sota algun títol oficial 
que serveixi a l’intern quan surti fóra del centre i sigui una eina integradora del reclús 
quan retorni a la societat: Els Certificats de Professionalitat. Concretament els regulats 
segons el RD 722/2011 de 20 de maig.  

En un any el CIRE ha aconseguit la homologació d’aula i de formador i actualment 
estan treballant en l’adaptació de les càpsules formatives als requeriments dels 
Certificats de Professionalitat. 

La situació és complicada perquè les restriccions de la formació en centres penitenciaris 
(continuïtat no garantida en la formació sobretot deguda a canvis de règim del reclús, a 
entrades i sortides del centre; necessitats de formació ràpides i molt concretes i ajustades al 
lloc de treball al taller...) fa que siguin poc compatibles amb les unitats formatives dels Cicles de 
Grau de la formació reglada pel Departament d’Ensenyament, donat que estan pensades per a 
una formació més integral del professional. 
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3.4. MAPA CONCEPTUAL. 

Fent una relectura de la informació i els raonaments plantejats fins ara es creu necessari fer un 
esquema per estructurar els coneixements adquirits. 

Amb aquest objectiu, es genera un mapa conceptual amb les principals idees que s’han extret 
de la recerca descrita en els punts anteriors: 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOL.LUCIÓ PROPOSADA. 

4.1. MARC DE TREBALL 

L’anàlisi de tots els aspectes explicats a l’apartat 3, sorgits i valorats en la recerca feta per tal 
de definir el marc de treball, ens porta a replantejar l’objectiu inicial d’aquest treball amb la 
informació obtinguda arrel de, sobretot, l’entrevista personal amb el coordinador de l’àrea de 
formació del CIRE. Les seves necessitats (i obligatorietats segons una llei europea recent) van 
més encaminades a material pedagògic que porti els presos a obtenir Certificats de 
Professionalitat. Això porta a centrar aquest treball sobretot en les Unitats de Competència, que 
és la unitat que tenen d’enllaç comú entre els estudis reglats de Cicles de Grau amb la formació 
ocupacional. 

Seguint amb el raonament de l’apartat anterior, i atès que la finalitat última d’aquest estudi és la 
utilitat per als interns a les presons, es redirigirà, doncs, la línia del treball cap a l’estructura 
amb Unitats de Competència, en lloc de Unitats de Formació. O sigui, s’anirà a buscar 
Certificacions de Professionalitat, en lloc de Títols de Grau. 

És per aquesta raó que el treball es basarà sobretot en l’enllaç entre la formació reglada i la 
formació ocupacional que són les Unitats de Competència. 

Concretant una mica més, i també arrel de la conversa amb el CIRE, la formació ocupacional 
que actualment està impartint segons les necessitats reals derivades dels tallers ocupacionals, 
es basa sobretot en l’habilitat de maneig de les màquines utilitzades en el taller de confecció. 

Com es pot deduir del tipus d’alumnat que hem analitzat anteriorment, es parteix de la base 
que els presos tenen un desconeixement total del tema i que no disposen de cap titulació 
reglada prèvia. Segons la classificació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, 
ens centrarem en certificats de nivell 1, i concretament, en la família de Tèxtil, Confecció i Pell i 
en l’àrea de Confecció, la que millor s’adapta a les nostres necessitats és el TCPF0109- 
Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell. (ICQP, 2016) 

4.1.1. La definició del Certificat de Competència. 

Família professional:  Tèxtil, confecció i pell 

Àrea:     Confecció 

Nivell:     1r 

Codi qualificació –INCUAL-: TCPF0109 

Codi qualificació –ICQP-: TX_2-387_1 

Títol:               Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell. 

Hores:     390 h. 

Norma que el regeix: RD722/11 de 20 de maig. Ministeri de Treball i Immigració. 

Unitats de competència. 
(Defineixen el perfil professional):  1) UC_2-1224-11_1 Atendre el client en els serveis de retocs i 

adaptacions d'articles en tèxtil i pell. 
2) UC_2-1225-11_1 Preparar materials, eines, màquines i 
equips de confecció.  

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

4) UC_2-1227-11_1 Realitzar adaptacions i personalitzar peces 
de vestir. 
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Mòduls formatius. 

(Formació a superar): MF_2-1224-1111_1 Informació i atenció al client en serveis de retocs i 
adaptacions d'articles en tèxtil i pell. 
MF_2-1225-1111_1 Matèries, eines, màquines i equips de confecció a 
mida. (90 h). 

MF_2-1226-1111_1 Retocs en peces de vestir i roba de llar. (100 h). 

 UF1030: (Transversal) Tècniques bàsiques de tall, acoblament 
i acabat de productes tèxtils (60 h). 

 UF1031: Retocs en peces de vestir i roba de la llar (40 h). 

MF_2-1227-1111_1 Retocs i personalitzacions en peces de vestir. 

MP0210: Mòdul pràctiques professionals no laborals d’Arranjaments i 
retocs de peces i articles en tèxtil i pell (80 h). 

Arribats a aquest punt, cal reflexionar sobre l’abast d’aquest treball i, alhora, ser coherent amb 
les necessitats de formació dels presos. En una primera lectura, es fa evident que els reclusos 
no necessitaran en primera instància coneixements sobre “atenció al client” o bé sobre 
“personalitzacions de peces de vestir", tot i que els poden cursar més endavant per a l’obtenció 
del Certificat de Professionalitat. A aquestes consideracions, cal afegir que l’objectiu és donar 
una formació el màxim de coherent amb les necessitats dels llocs de treball als tallers de les 
presons. Així doncs, es seleccionarà per al desenvolupament d’aquest treball únicament les 
Unitats de Competència i els Mòduls Formatius remarcats amb ombrejat. 

Per tant, es desenvoluparan els següents apartats: 

4.1.2. 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: (Veure annex B) 

Formació associada: 

MF_2_1225_1111_1. Matèries, eines, màquines i equips de confecció a mida.  

Capacitats formatives, Criteris d’avaluació i continguts. (Veure annex D) 

4.1.3.  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: (Veure annex C) 

Formació associada: 

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

Capacitats formatives, Criteris d’avaluació i continguts. (Veure annex E) 

 

4.2. ELABORACIÓ MATERIAL PEDAGÒGIC 

4.2.1.  Justificació de l’abast del treball. 

De l’anàlisi de la formació requerida per a l’assoliment de les unitats de competència 2 i 3 
escollides, segons els annexes D i E respectivament, s’observa que la base del coneixement es 
dóna sobretot en la UC 2  i això, afegit al condicionant de la limitació del present treball i a la 
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conclusió que la formació per a la unitat de competència 3 no està completament ajustada als 
requeriments del treball als tallers ocupacionals de les presons, ens porta a delimitar la 
programació de material didàctic a la unitat de competència 2:  
UC_2-1225-11_1 Preparar materials, eines, màquines i equips de confecció. 
Que s’assoleix impartint el mòdul formatiu: 
MF_2_1225_1111_1. Matèries, eines, màquines i equips de confecció a mida.  

4.2.2.  Programació. 

Normalment, als centres penitenciaris es fan jornades de formació ocupacional en blocs de 3/4 
hores, amb un total de 60/80 hores mensuals. 
S’ha programat comptant amb blocs d’1 hora, sobretot per a donar la teoria. Això no treu que 
per completar els nuclis formatius es necessiten 2, 3 o més hores. Així, es poden ajuntar les 
sessions fins a omplir la franja horària de què es disposi. 
També s’ha tingut en compte que cada sessió o cada dues sessions tingui un instrument 
d’avaluació, encara que sigui el full d’assistència. Això permet tractar adequadament la 
característica d’alumnat no constant, i es pot fer seguiment individualitzat de l’aprenentatge. 

CF = Capacitats formatives 
CA = Criteris d’avaluació 
 
 

 

NUCLI 
FORMATIU

SESSIÓ CONTINGUTS
CAPAC. 

FORMAT.
CA TEMPS

INSTRUMENT 

AVALUACIÓ

MATERIAL 

NECESSARI
OBSERVACIONS

1.1 Classificació, 

característiques(densitat, 

acabat i caient) i propietats 

dels teixits de calada .

1.2 Procediments elementals 

d'identificació dels teixits de

calada (estructura,

propietats físiques)

60' Teoria + 

60' Mostres 

+ 120' Fitxa

1.3 Estructures dels teixits de 

calada.

1.4 Teixits de calada

especials.

2 5, 6, 7 i 8

Els mateixos que en les

sessions 1, 2, 3 i 4 però en

teixits de punt.

CF 1
1.1, 1.2, 

1.3

60' Teoria + 

60' Mostres 

+ 120' Fitxa

Full Assistència 5, 6, 

7 i 8 + Fitxa punt 2

Mostres de teixits 

de punt. Pissarra i 

rotulador. Lupa o 

comptafils.

Fitxa 2: àlbum de 

mostres de punt que 

els alumnes han de 

caracteritzar i 

classificar segons la 

teoria donada. 

Treball en grup, 

presentació 

individual

3
9, 10, 11 i 

12

Els mateixos que en les

sessions 1, 2, 3 i 4 però en

teles no teixides .

CF 1
1.1, 1.2, 

1.3

60' Teoria + 

60' Mostres 

+ 120' Fitxa

Full Assistència 9, 

10, 11 i 12 + Fitxa no 

teixits 3

Mostres de teles 

no teixides. 

Pissarra i 

rotulador. Lupa o 

comptafils.

Fitxa 3: àlbum de 

mostres de teles no 

teixides que els 

alumnes han de 

caracteritzar i 

classificar segons la 

teoria donada. 

Treball en grup, 

presentació 

individual.

7.1 Estructura i parts de la

pell

7.2 Tipus de pells:

característiques i aplicacions

7.3 Principals defectes de les

pells

7.4 Procediments elementals 

d'identificació

Mostres de teixits 

de calada. Pissarra 

i rotulador. Lupa o 

comptafils.

Full Assistència 1,2, 

3 i 4 + Fitxa calada 1

Fitxa 1 serà un 

àlbum amb mostres 

de calada que els 

alumnes hauran de 

caracteritzar i 

classificar segons la 

teoria donada. 

Treball en grup, 

presentació 

individual.

CF 1
1.1, 1.2, 

1.3, 

Mostres de pells. 

Pissarra i 

rotulador. 

Fitxa 4: Àlbum de 

mostres de pells 

que els alumnes han 

de caracteritzar i 

classificar segons la 

teoria donada. 

Treball en grup, 

presentació 

individual.

1, 2, 3 i 4

13, 14, 15 

i 16
CF 2 2.1, 2.2

60' Teoria + 

60' Mostres 

+ 120' Fitxa

Full Assistència 13, 

14, 15 i 16 + Fitxa 

pell 4

1

4
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NUCLI 
FORMATIU

SESSIÓ CONTINGUTS
CAPAC. 

FORMAT.
CA TEMPS

INSTRUMENT 

AVALUACIÓ

MATERIAL 

NECESSARI
OBSERVACIONS

8.1 Fils. Característiques,

classificació, propietats i

factors que influeixen en la

selecció.

8.2 Gomes d'enganxar i

coles, silicones i dissolvents:

característ., conservació i

seguretat d'ús.

60' Teoria + 

8.3 Complements de

merceria: cremalleres,

botons, cinteria,

passamaneria i altres

90' anàlisi 

de peça de 

vestir de 

teixit +

Fulls assitència 17, 

18, 19 i 20

8.4 Complements de farcit o

reforç: muscleres,

entreteles, barnilles, ...

 90' anàlisi 

peça de 

vestir de 

pell/cuir

Fitxa d'anàlisi 

prenda 5. Teixit

8.5 Fornitures, complements

secundaris i auxiliars

Fitxa d'anàlisi 

prenda 6. Pell/cuir

8.6 Factors que influeixen en

la selecció dels

complements.

10.1 Tall convencional:

característiques i aplicacions

10.2 Paràmetres del tall

10.3 Taules, instruments i

accesssoris convencionals de

tall
60' Teoria +

Full assistència 21, 

22, 23 i 24 +

10.4 Eines i accessoris per al

tall

180' Fitxa 

de tall 7
Fitxa de tall nº7

10.5 Tipus i aplicacions

 Normes seguretat i salut, 

manteniment

12.1 Màquines de cosir: 

recte, ziga-zaga, triple 

arrossegament

12.2 Òrgans, elements i 

accessoris

12.3 Funcionament i 

regulació, ajust i 

manteniment

120' Teoria 

+

Full assistència 25, 

26, 27 i 28 +

12.4 Eines i accessoris per a 

l'enganxat

120' Fitxa 

plana 8

Fitxa costures mq 

plana n.8

12.5 Tipus i aplicacions

(diferents tipus de

puntades)

Mostres de tela, 

tisores, màquina 

de tall circular, 

peses, agulles de 

puntar, regle o 

cinta mètrica, 

manual d'ús de la 

màquina circular, 

sabonet o guix per 

marcar, etiquetes 

adhesives.

Fitxa de tall n.7: 

Se'ls donarà als 

alumnes un tros de 

teixit que caldrà que 

facin marcada i tall. 

A la fitxa hauràn 

d'omplir, segons 

esquema, 

identificació i 

característiques 

d'equips i material, 

seqüència 

d'operacions, 

paràmetres de 

control, normes de 

Seguretat i Salut, 

manteniment.

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 

3.7

Màquina plana i 

accessoris, manual 

d'instruccions, fil 

de cosir, tisores, 

teixits per cosir

Fitxa costures plana 

8: Làmina on hi ha 

dibuixades diferents 

formes de costura 

que caldrà reproduïr 

amb la màquina 

plana. (Línies rectes, 

corbes, zigz-zaga, 

puntada ziga-zaga, 

puntada 

llarga/curta, vores, 

voravius, atacats, 

remates, acabats en 

pic). Descripció dels 

elements a ajustar 

en funció del tipus 

de puntada.

17, 18, 19 

i 20
CF1 + CF 2 1.6, 2.5

Mostres de fils, de 

complements de 

merceria, farcit o 

reforç, prenda de 

teixit, prenda de 

pell/cuir. Pissarra i 

rotulador

Fitxa anàlisi prenda 

5 i 6: Fitxa on els 

alumnes han d'anar 

descrivint, segons 

guió i apartats 

definits, els 

materials de què 

està feta, el tipus de 

fil i complements 

que observen a la 

prenda de mostra. 

Treball en grup, 

presentació 

individual.

25, 26, 27 

i 28
CF 3

21, 22, 23 

i 24
CF 4

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6

5

6

7
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NUCLI 
FORMATIU

SESSIÓ CONTINGUTS
CAPAC. 

FORMAT.
CA TEMPS

INSTRUMENT 

AVALUACIÓ

MATERIAL 

NECESSARI
OBSERVACIONS

14.1 Màquines de sobrefilar: 

plana, owerlock, recobrir

14.2 Òrgans, elements i 

accessoris

14.3 Funcionament i 

regulació, ajust i 

manteniment

60' Teoria +
Full assistència 29, 

30, 31 i 32 +

14.4 Eines i accessoris per a 

l'enganxat

180' Fitxa 

owerloc 9

Fitxa costures mq 

overloc n.9

14.5 Tipus i aplicacions

(diferents tipus de

puntades)

9
33, 34, 35 

i 36
de 12.1 a 12.5 +  de 14.1 a 14.5 CF 3 3.8

240' Fitxa 

procés 

confecció. 

Posada en 

comú

Full assitència 33, 

34, 35 i 36 + Fitxa 

procés confecció n. 

10

Mostra de teixit i 

disseny de peça 

de vestir, fitxa del 

projecte, pissarra i 

rotulador.

Fi txa  confecció n.10: A 

parti r d'un teixi t 

(plana, punt, cuir, pel l ) 

i  un disseny: 

reconèixer sequència  

operacions  segons  

fi txa  tècnica , 

identi ficar les  

màquines  i  elements  

operatius  que 

intervenen, identi ficar 

tipus  de puntada i  

agul les  i  fi l s  

necessaris , identi ficar 

elements  operatius  

segons  tipus  de 

puntada, interpretació 

gràfic d'enfi lat de 

màquina, acessoris  per 

a  costures , eines  i  

es tris  requeri ts  per a  

l 'acoblament, 

enumerar peri l l s  

potencia ls  i  mitjans  de 

protecció, identi ficar el  

manteniment de les  

màquines  usades . 

Trebal l  en equip.

16.1 Premses i accessoris 

per: folrar botons, col.locar 

rebladures, fermalls, botons 

a pressió

60' Teoria + 

Full assistència 37 i 

38 +

16.2 Raspalls de diferents 

materials.

60' Fitxa Fitxa accessoris n.11

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 

3.7

Màquina overloc-

recobridora i 

accessoris, manual 

d'instruccions, fil 

de cosir, tisores, 

teixits per cosir

Fitxa costures 

overloc 9: Làmina on 

hi ha dibuixades 

diferents formes de 

costura que caldrà 

reproduïr amb la 

màquina 

corresponent 

overloc o 

recobridora. (Línies 

rectes, corbes, ziga-

zaga, costura 

ampla/estreta, 

vores, voravius, 

atacats, remates, 

acabats en pic). 

Descripció dels 

elements a ajustar 

en funció del tipus 

de treball.

37, 38 CF 5 5.6, 5.7

Màquina de folrar 

botons (o bé vídeo 

explicatiu 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=3ujGC83mx9A), 

màquina de 

col.locar 

rebladures o 

botons a pressió 

(o vídeo 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=M7kszqMsTPk), 

botons, 

rebladures, 

fermalls, tisores, 

teixits. 

Fitxa accessoris n. 

11: Si es disposa de 

maquinària, la fitxa 

hauria de mostrar 

una col.locació de 

botons/rebladures/f

ermalls/botons a 

pressió i relacionar-

los amb tipus de 

teixit sobre el que 

s'ha aplicat, tipus de 

màquina, accessoris 

necessaris. Aquesta 

relació es faria 

mitjançant fletxes 

relacionals entre 

diferents imatges. 

També anotacions 

de l'alumne sobre 

punts crítics en el 

procés de 

col.locació, 

aplicacions de les 

normes de protecció 

i de manteniment 

de les màquines.

29, 30, 31 

i 32
CF 38

10
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NUCLI  
FORMATIU SESSIÓ CONTINGUTS CAPAC.  

FORMAT. CA TEMPS INSTRUMENT  
AVALUACIÓ 

MATERIAL  
NECESSARI OBSERVACIONS 

17.1 Vaporitzador 

17.2 Pistola de tint 

17.3 Productes de llustre i  
anilines 

18.1 Equips de planxat:  
taules convencionals i de  
repassar mànigues. 

18.2 Planxes manuals 60' Teoria + 

18.3 Tipus i aplicacions 
 + 120' Fitxa   

18.4 Regulació, ajusts i 
manteniment 

19.1 Accessoris de planxat: 
placa de tefló per a planxes, 
formes, coixins de diferents 
formes, planxa de cardades, 
altres... 

19.2 Regulació, ajust i 
manteniment 60' Teoria + 

19.3 Normes de protecció, 
seguretat i salut i 
manteniments. 

120' Fitxa  

14 47, 48, 49  
i 50 

Ja donats: 16.1, 16.2, 17.1,  
17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3,  
18.4, 19.1, 19.2, 19.3. 

CF 5 5.8 
240' Fitxa.  
Posada en  

comú 

Full assitència 47,  
48, 49 i 50 + Fitxa  

procés acabats n. 15 

Peça de vestir,  
fitxa del procés,  

pissarra i  
rotulador. 

Fitxa procés acabats  
n.15:  A partir d'una  

prenda confeccionada  
reconèixer equip de  

planxat (tant intermedi  
com final) necessari:  

definir seqüència  
d'operacions,  

identificar equips de  
planxat i accessoris,  

paràmetres de planxat  
a controlar, reconèixer  

posicionat per a les  
operacions  

intermedies i finals,  
identificar operacions  

de planxat  
necessàries,  

identificar perills  
potencials i mitjans de  

protecció, identificar  
operacions de  

manteniment de les  
planxes. Treball en  

equip. 

Fitxa auxiliars  
d'acabats n. 12:  

Exercicis escrits de  
relacionar normes  

de seguretat amb el  
producte,  

instruccions amb la  
màquina,  

compatibilitat  
d'acabats amb  

teixits, conservació  
dels productes, ... 

Mostres de teixit,  
peces de vestir de  
mostra, equip de  
planxa (manual,  
industrial,...),  

manuals  
d'instruccions de  

planxes. 

Fitxa planxa n.13:  
Exercicis escrits de  
relacionar treball a  

fer (planxat  
intermig, planxat  

final) amb tipus de  
planxa, relacionar  
diferents mostres  

de teixits amb l'ajust  
de planxa necessari,  
identificar diferents  

elements dels  
equips de planxa. 

Mostres de teixit,  
peces de vestir de  
mostra, accessoris  

dels equips de  
planxa (placa de  

tefló, formes,  
coixins,...),  

manuals  
d'instruccions de  

planxes. 

Fitxa accessoris  
planxa n.14:  

Exercicis escrits (si  
es disposen  

d'accessoris, primer  
es farà la pràctica  
real sobre planxa)  
de triar accessori  
segons el tipus de  

peça a planxar,  
ajustos, adequació  

al material que hem  
de tractar, normes  

de seguretat i  
comprovacions,  
manteniment. 

CF 5 5.7 60' Teoria +  
60' Fitxa  

Full assistència 39 i  
40 + Fitxa auxiliar  

acabats n.12 

Manual  
instruccions  

vaporitzador,  
pistola de tint i  

fitxes de  
seguretat del  

productes. 

Full assistència 41,  
42 i 43+ Fitxa planxa  

n. 13 
41, 42  

  i 43 

CF 5 5.1, 5.2,  
5.3, 5.4 

Full assistència 44,  
45 i 46 + Fitxa  

accessoris planxa  
n.14 

CF 5 5.5, 5.7 44, 45  

  i 46 

39 i 40 

13 

11 

12 
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Es treballaran els instruments d’avaluació, que seran els mateixos que les activitats 

d’ensenyament/aprenentatge, segons els següents codis: 

Fulls d’assistència =  FA 1, 2, 3... 

1. Fitxa de calada =  FC 1 

2. Fitxa de punt =    FPt 2 

3. Fitxa teixits no teixits=  FTNT 3 

4. Fitxa de pell =    FPL 4 

5. Fitxa anàlisi de peça de teixit =  FaPT 5 

6. Fitxa anàlisi peça pell/cuir =  FaPPL 6 

7. Fitxa de procés de tall = Fprotall 7 

8. Fitxa costures mq. Plana =  Fcostpl 8 

9. Fitxa costures mq. Overloc = Fcostov 9 

10. Fitxa procés de confecció = Fproconf 10 

11. Fitxa accessoris confecció= Faccconf 11 

12. Fitxa procés  aux. d’acabats = Fauxaca 12 

13. Fitxa de planxa =  Fplx 13 

14. Fitxa d’accessoris de planxa = Faccplx 14 

NUCLI  
FORMATIU SESSIÓ CONTINGUTS CAPAC.  

FORMAT. CA TEMPS INSTRUMENT  
AVALUACIÓ 

MATERIAL  
NECESSARI OBSERVACIONS 

15 
de la 51 a  
la 70 (20  

h) 
Tots els anteriors CF 1 1.4, 1.5,  

1.7 

20 h  
Projecte.  

Posada en  
comú. (5h  
materials:  

teixits, fils,  
complemen 
ts + 5 h tall +  

5 h  
acoblament 
/confecció +  
5 h acabats) 

Full assistència del  
51 al 70 + Projecte  

teixits n.16 

Peça de vestir,  
fitxa del projecte,  

pissarra i  
rotulador 

Projecte teixits n.16:  
A partir d'una  
prenda (punt,  

plana), reconèixer  
els materials que la  

composen,  
descriure la tècnica  
d'elaboració, tipus  

de puntades i  
costures, el procés  
de confecció, els  

acabats i les  
màquines i eines  

adequats per  
obtenir el resultat  
desitjat. Treball en  
equip, presentació  

individual 

16 
de la 71 a  
la 90 (20  

h) 
Tots els anteriors CF 2 2.3, 2.4,  

2.6 

20 h  
Projecte.  

Posada en  
comú. (5h  
materials:  
pell/cuir,  

fils,  
complemen 
ts + 5 h tall +  

5 h  
acoblament 
/confecció +  
5 h acabats) 

Full assistència del  
71 al 90 + Projecte  

pell/cuir n.17 

Peça de vestir de  
pell/cuir, fitxa del  
projecte, pissarra i  

rotulador. 

Projecte pell/cuir  
n.17: A partir d'una  
prenda (cuir, pell),  
reconèixer el tipus  

de pell que la  
composa i altres  

materials utilitzats,  
l'estructura de la  

prenda, descriure la  
tècnica de confecció  
o acoblament més  
adequada, tipus de  
puntades i costures,  

el procés de  
confecció, els  
acabats i les  

màquines i eines  
adequats per  

obtenir el resultat  
desitjat. Treball en  

equip. 
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15. Fitxa procés d’acabats = Fproaca 15 

16. Projecte de teixits =  Projteix 16 

17. Projecte de pell/cuir =  ProjPL 17 

 

4.2.3. Avaluació. 

L’avaluació es farà per Nuclis Formatius. 

Es tindrà en compte l’assistència a les classes amb un 10 % de la nota de cada nucli formatiu. 

Cal haver superat cada nucli formatiu amb una nota igual o superior a 5. 

Un NF no superat (menor a qualificació de 5) pot promitjar sempre que sigui amb nota igual o 

major a 4. Si la valoració és menor de 4, caldrà recuperar el NF. La prova de recuperació 

constarà d’una part teòrica i una part pràctica. 

La qualificació de cada nucli formatiu es calcularà: 

  Q NF1 = 10% (FA1 + FA2 + FA3 + FA4) + 90 % FC 1 

  Q NF2 = 10% (FA5 + FA6 + FA7 + FA8) + 90% FPt 2 

MATÈRIES Q NF3 = 10% (FA9 + FA10 + FA11 + FA12) + 90% FTNT 3 

   (20 h)  Q NF4 = 10% (FA13 + FA14 + FA15 + FA16) + 90% FPL 4 

Q NF5 = 10% (FA17 + FA18 + FA19 + FA20) + 45% FaPT 5 + 45% FaPPL 6 

Q NF6 = 10% (FA21 + FA22 + FA23 + FA24) + 90% Fprotall 7 

PROCÉS Q NF7 = 10% (FA25 + FA26 + FA27 + FA28) + 90% Fcostpl 8 

   (16 h)            Q NF8 = 10% (FA29 + FA30 + FA31 + FA32) + 90% Fcostov 9 

Q NF9 = 10% (FA33 + FA34 + FA35 + FA36) + 90% Fproconf 10 

Q NF10 = 10% (FA37 + FA38) + 90% Faccconf 11 

Q NF11 = 10% (FA39 + FA40) + 90% Fauxaca 12 

ACABATS        Q NF12 = 10% (FA41 + FA42 + FA43) + 90 % Fplx 13 

   (14 h)  Q NF13 = 10% (FA44 + FA45 + FA46) + 90 % Faccplx 14 

Q NF14 = 10% (FA47 + FA48 + FA49 + FA50) + 90% Fproaca 15 

PROJECTES Q NF15 = 10% (FA51 fins FA70) + 90% Projteix 16 

FINALS            Q NF16 = 10% (FA71 fins FA90) + 90% ProjPL 17 

   (40 h) 

 

De cada àrea es farà el promig i obtindrem 4 notes parcials. 

La nota final del mòdul que defineix la UC s’obtindrà de forma ponderada segons el pes 

d’hores que forma cada àrea, per a la qual cosa, s’aplicarà la següent fórmula amb els 

coeficients corresponents: 

 

Q = (0,22 × Promig àrea MATÈRIES) + (0,18 × Promig àrea PROCÉS) + (0,15 × 

Promig àrea ACABATS) + (0,45 × Promig àrea PROJECTES) 
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5. RESULTATS. 

De l’apartat 4.2.2 de programació, s’obtenen la totalitat de les activitats 
d’ensenyament/aprenentatge que s’han de definir, juntament amb el material pedagògic a 
utilitzar i les capacitats formatives i criteris d’avaluació que es cobreixen amb cada una. 

Es desenvoluparan les activitats tenint en compte que s’han pensat per tal de cobrir els 
objectius definits en la taula de programació, però que no es repetiran en aquest apartat per tal 
d’alleugerir la informació i no fer-la reiterativa. 

5.1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

5.1.1. FC1: Fitxa teixit de Calada + FPT2: Fitxa teixits de punt + FTNT3: Fitxa 
Teixits no Teixits.  

 

MOSTRA N.1,2,3... 
CLASSIFICACIÓ:   

    
  Calada 

 
Punt    Teixit no teixit 

   

       
LLIGAT / ESTRUCTURA:         

     
  

  
  

COMPOSICIÓ:         
  

  

  
  

 
    

  
  

  
        

  
  

 
TACTE:         

  
  

 
DENSITAT:         

  
  

 
CAIENT:               

PROPIETATS FÍSIQUES:   
      

 
RESISTÈNCIA A LA TEMPERATURA:   

  
  

 
RESISTENCIA A LA LLUM:           

 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ 
(ELASTICITAT):   

   
    

 
ALTRES: 

  
          

  
    

 
      

 
RECOMANACIONS D'ÚS/MANIPULACIÓ: 
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5.1.2.  FPL 4: Fitxa de pell/cuir.  

 

MOSTRA N.1, 2, 3... 
CLASSIFICACIÓ:   

    

 
  Pèl     Cuir 

    

       
ORÍGEN / ANIMAL: 

     

 
  

  
          

CARACTERÍSTIQUES: 
       

 
TACTE:               

 
DENSITAT:               

 
CAIENT:       

 
    

 
DEFECTES VISIBLES:                

         

         POSSIBLES 
APLICACIONS: 

      

         

         

         POSSIBLES 
INCONVENIENTS/CONTRAINDICACIONS: 

    

         

         

         
RECOMANACIONS D'ÚS/MANIPULACIÓ: 
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5.1.3.  FaPT 5: Fitxa Anàlisi Peça de Teixit + FaPPL 6: Fitxa Anàlisi Peça de 
Pell/cuir. 

 

PEÇA DE MOSTRA NÚM: 
CLASSIFICACIÓ:   

    
   Calada    Punt Teixit no teixit    Pèl   Cuir 

 
COMPOSICIÓ: 

     
MATÈRIA PRIMERA: 

       
SI TÈXTIL:               

SI PELL/CUIR: Origen:             

  
Defectes: Visibles:           

   
Potencials:           

MATERIALS COMPLEMENTARIS: 
     

 Fil   Botons  Gomes   Muscleres  Cremalleres 
  
Cordons 

 
Descripció:                 

 Altres:   
       

CARACTERÍSTIQUES: 
       

 
TACTE:               

 
DENSITAT:               

 
CAIENT: 

 
            

PROPIETATS FÍSIQUES: 
      

 
RESISTÈNCIA A LA TEMPERATURA:   

  
  

 
RESISTENCIA A LA LLUM:           

 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ 
(ELASTICITAT):   

   
    

 
ALTRES: 

  
          

  
    

 
      

 
RECOMANACIONS D'ÚS/MANIPULACIÓ: 

     

 
                

         
TÈCNIQUES DE CONFECCIÓ.   

     

 
A EVITAR:               

 
RECOMANADES:             
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5.1.4.  Fprotall7: Fitxa del Procés de Tall. 

  

Realitzar la marcada i el tall segons teixit proporcionat.

TEIXIT Nº:

DESCRIPCIÓ DEL TEIXIT:

Classificació:

Composició:

Observacions:

PUNTS D'ATENCIÓ:

Recte-fil:

Sentit:

Direcció:

Comportament del teixit:

Comportament de les eines de tall:

EQUIP NECESSARI: MANTENIMENT:

PROCÉS PARÀMETRES DE CONTROL NORMES SEGURETAT I SALUT

1r

2n

3r

4t

...
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5.1.5.  Fcostpl8: Fitxa costures màquina plana + Fcostov9: Fitxa costures 
màquina overloc. 

Aquesta fitxa constarà de dues pàgines per cada costura que es vulgui fer analitzar: 

A la primera pàgina A4 (de teixit o teixit no teixit, segons disponibilitat) hi haurà la forma de la 
costura que l’alumne haurà de reproduir amb la màquina: Línies rectes, línies corbes, línies en 
ziga-zaga, costures amb línia recta però puntada ziga-zaga, costures amb puntada curta, 
costures amb puntada llarga, es pot aprofitar per fer vores tot voltant de la làmina, voravius, 
atacats en les costures, overlocat amb puntada més ampla, amb puntada més estreta, etc...) 

A la segona pàgina hi constaran les dades/elements/ajustaments necessaris per a obtenir els 
resultats de la primera pàgina de cada costura. 

Hi haurà una última pàgina amb un exercici de relacionar noms/fotos de màquines, accessoris 
o eines amb aplicacions, esquemes de puntades normalitzades, processos o objectius. 

Per exemple, per a la pràctica amb les línies rectes de la màquina plana, la primera pàgina 

seria: 

COSTURA: Línia recta  +  Atacats       Pàg 1  

MÀQUINA: Plana d'1 agulla 
    

  

  
        

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
        

  

                    
 

A la segona pàgina:  
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COSTURA: Puntada doble 

      
Pàg. 2 

 MÀQUINA: Plana d'1 agulla 
        GRÀFIC:           

      

  
  Classe  

ISO 
300 

 

  
      

  
  

   
  

      

  
          

      

             

ACCESSORIS   AJUSTAMENT   MANTENIMENT 
SEGURETAT I 
SALUT 

         
 

              
   

  
 descripció ...    ... 

 
  ... 

 
  

 

                        
   

  
  

 
    

 
  

  
  

 

  
  

  
 

    
 

  
  

  
                         
 

  
  

  
 

    
 

  
  

  
                         
   

  
  

 
    

 
  

  
  

   
  

  
 

    
 

  
  

  
   

  
  

 
    

 
  

  
  

   
  

  
 

    
 

  
  

  
                         
 

             

             La pàgina 3 serà única al final de totes les altres pàgines de pràctiques de puntades i consistirà 
en un exercici de relacionar amb fletxes. En un costat: fotos de màquines, d’accessoris, d’eines 
i a l’altre costat fotos d’aplicacions, esquemes de puntades normalitzades, accessoris, 
processos, materials,... 
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5.1.6. Fproconf10: Fitxa procés de confecció 
Els alumnes disposaran d’una mostra de teixit i d’un disseny amb descripció tècnica. 
A partir d’aquestes dades, cal fer la seqüència d’operacions d’acoblament i omplir el quadre. 
 

 

 

5.1.7. Facconf11: Fitxa accessoris de confecció 

Constarà de dos exercicis: 

Exercici 1: 

 

 

Exercici 2: 

 

MOSTRA
TIPUS TEIXIT 

RECOMANAT

ÚS I 

APLICACIONS 

EN ARTICLES

MÀQUINA ACCESSORIS
FUNCIONAMENT 

DE LA MÀQUINA

PUNTS 

CRÍTICS
MANTENIMENT

NORMES 

SEGURETAT I 

SALUT

(Rebladura)
Punt, calada, 

cuir...

Pantalons, 

camisa, 

sabates...

Rebladora. ( 

relació amb 

el núm. De 

la figura)

(Relació 

amb el 

numero de la 

figura)

Descripció....

Aguantar bé 

el teixit base 

mentre es 

baixa el 

braç...

... ...

(Botó a 

pressió)
...

(Fermall)

(Botó folrat)

...

MOSTRA DE TEIXIT DESCRIPCIÓ TÈCNICA DISSENY 

SEQÜÈNCIA D'OPERACIONS D'ACOBLAMENT: 

SEQ. Nº Descripció  
operació Màquina Eines /  

Accessoris 
Tipus de  
puntada 

Elements  
formació  
puntada 

Número de  
fils 

Gràfic  
enfilat Perills Proteccions Manteniment 

Encarar drets Bitlla, ISO 300 Agulla Punxades a Protecció del  Comprovar  
1 i cosir tot vol Plana portabitlles (gràfic) Bitlla 2. (80TEX) (gràfic) agulla,... premsateles... despuntades, ... 

del  coll Agulla Nº80 Porta-bitlles 

2 ... 
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Relacionar amb fletxes: 

 

  

Fig. 1 
Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 
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5.1.8. Fauxaca12: Fitxa procés auxiliar d’acabats 

 

- Relacionar amb fletxes: 

 

 
   

 

5.1.9.  Fplx13: Fitxa de procés de planxat + Faccplx14: Fitxa d’accessoris de 
planxat. 

Es treballarà una taula en dues parts. La primera part com a fitxa del procés de planxat i la 
segona part a la fitxa d’accessoris de planxat, que correspon a la part ombrejada més fosca. 

Es donaran dos tipus de mostres de teixit: peces tallades abans de confeccionar i peces ja 
confeccionades. Així aconseguim treballar els dos tipus de planxat: final i intermig. 

 

Si es disposa de les màquines i accessoris, a posteriori es farà la pràctica real sobre planxa.  

  

norma seguretat 

i salut 1 instrucció 1

instrucció 2 VAPORITZADOR norma seguretat i salut 2

teixit 1 teixit 2

PISTOLA TINT

norma 

conservació i 

manteniment 1 (PRODUCTES LLUSTRE(...))

teixit 3 ...

(ANILINES(...))

norma conservació i 

manteniment 2

MOSTRA
DESCRIPCIÓ 

DEL PROCÉS

TIPUS 

PLANXA

AJUST DE 

PLANXA. 

TEMPERATURA

AJUST DE 

PLANXA. 

HUMITAT

AJUST DE 

PLANXA. 

TEMPS

AJUST DE 

PLANXA. 

PRESSIÓ

ELEMENTS 

QUE 

INTERVENEN

ELEMENTS 

AUXILIARS I 

AJUSTAMENTS 

PUNTS 

CRÍTICS DEL 

PROCÉS

NORMES 

SEGURETAT 

I SALUT

MANTENIMENT

Prenda 1

Peça teixit 1

peça teixit 2

...
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5.1.10. Fproaca15: Fitxa del procés d’acabats 

A partir d’una peça confeccionada, definir el procés de planxat, tant intermig com final, que es 
necessitarà: 

 

  

SEQÜÈNCIA 

OPERACIONS

EQUIP DE 

PLANXAT
ACCESSORIS

PARÀMETRES A 

CONTROLAR

POSICIONAT 

DE LA PEÇA 

PER AL 

PLANXAT

PERILLS 

POTENCIALS

MITJANS DE 

PROTECCIÓ
MANTENIMENT

Tª = 120º Cremades Guants

Comprovar 

circuit i 

conexions elèc.

Pressió = 150 b Atrapaments

Botó 

engegada 

simultani 2 

mans

Neteja de 

plaques cada 

mes.

Temps = 20 s

Tª = ... Cremades Guants

...

Pressió vapor= ... ... ...

...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

3. ... ... ... ...

2. Planxat 

pinces davant

Intermedi: 

planxa 

manual de 

vapor

Aspiració

Es col.loquen 

els davants 

amb revés del 

teixit encarat 

amunt i doblar 

les pinces 

segons 

senyals.

Cobertor
Intermedi: 

Premsa

1. Planxat 

entreteles

Es col.loquen 

les entreteles 

pel revés del 

teixit encarat 

amb la part 

que enganxa i 

deixant 1 cm 

lliure a tot vol 

del teixit
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5.1.11. Projteix16: Projecte de teixits. 

A partir d’una peça de vestir de teixit acabada, omplir la fitxa segons el que s’observa: 

 

PEÇA: Pantaló xandall codi 1 
  

     ESTRUCTURA DE LA PEÇA: 2 camals davant 
 

  
1 camals darrera 

 

  

2 butxaques 
darrera 

 

  

1 
trinxa 

  

     MATERIALS: teixit de punt 100 % cotó 
  

 
1 cordó de 70 cm llarg. Cotó 

 

 
1 goma 4 cm ample. Licra 

  

 
Fil cosir de cotó. 90 TEX 

  

     

TÈCNICA ELABORACIÓ: 
Costures per 
overloc 

 

  

per donar 
elasticitat 

 

     TIPUS PUNTADES / COSTURES: 
  

 
... 

   

 
... 

   

 
... 

   

     PROCÉS CONFECCIÓ: 
   DESCRIPCIÓ MÀQUINES/EINES   

  1. Encarar... Overloc, tisora,.. 
  2. ...   

   ...   
   

     PROCÉS ACABATS: 
   DESCRIPCIÓ MÀQUINES/EINES   

  1. ... ... 
   2. ... ... 
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5.1.12. ProjPL17: Projecte de Pèl/Cuir. 

A partir d’una peça de vestir de pell/cuir acabada, omplir la fitxa segons el que s’observa: 

  

PEÇA: Jaqueta cuir codi 3b

ESTRUCTURA DE LA PEÇA: 2 davants

1  darrera

2 butxaques davant

2 mànigues

TIPUS DE PELL:

cuir boví acabat flor

MATERIALS:

folre poliester 100%

cremallera 70 cm

Fil cosir de cotó. 90 TEX

...

TÈCNICA CONFECCIÓ: Costures sobreposades.

Màquina plana triple arrossegament pel gruix.

TIPUS PUNTADES / COSTURES:

...

...

...

TÈCNICA ACOBLAMENT: ...

PROCÉS CONFECCIÓ:

DESCRIPCIÓ MÀQUINES/EINES

1. Encarar... Màquina plana, tisora,..

2. ...

...

PROCÉS ACABATS:

DESCRIPCIÓ MÀQUINES/EINES

1. ... ...

2. ... ...
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5.2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

En atenció a la diversitat cal fer esment de la tipologia d’alumnat que pot tenir certes dificultats 
a l’hora de descriure processos o fer paràgrafs de redactat molt llargs. 

En aquests casos, en lloc de demanar-los un paràgraf d’explicació, s’ha pensat en substituir la 
redacció de textos per imatges que l’alumne haurà d’ordenar, exercicis amb fletxes de 
relacions, identificació d’imatges amb quadre-check... Qualsevol eina gràfica que sigui fàcil 
d’entendre a l’alumne i que no li impedeixi demostrar el que sap. 

Aquesta filosofia ja s’ha intentat desenvolupar en les fitxes dissenyades anteriorment (veure 
exercici 2 de la Facconf11), però es pot aprofundir més segons les necessitats dels alumnes. 

També s’ha potenciat el treball en grup a l’aula de totes les fitxes donat que aquest tipus 
d’enfocament fomenta la participació, la implicació, i evita l’aïllament de les persones que 
disposen de menys recursos i habilitats per a aprendre. Evidentment, les presentacions han de 
ser individuals per a poder avaluar cada alumne.  
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6. CONCLUSIONS. 

Aquest treball s’ha desenvolupat sense perdre de vista que, per sobre de tot, ha de ser útil als 
alumnes de les aules penitenciàries. 

Amb aquest objectiu, el seu desenvolupament ha requerit un esforç important de descobriment 
de l’estat de l’art, que ha portat a la variació de perspectives a mesura que s’anava avançant en 
coneixements (més aviat descobriments) de la situació actual a les aules penitenciàries. 

Això ha fet que l’enfocament del treball també hagi anat canviat i redireccionant-se, de vegades 
havent de refer capítols sencers per partir d’un plantejament totalment diferent, amb la finalitat 
de ser fidel a l’objectiu de practicitat i ajustar-se cada vegada més a les necessitats formatives 
dels reclusos. 

Del plantejament inicial de generar material pedagògic de Formació Professional de la família 
de “Tèxtil, Confecció i Pell”, a la solució proposada de material pedagògic adaptat a la 
Formació Ocupacional, mitjançant Unitats de Competència, hi ha hagut una tasca de recerca 
sobre el terreny exhaustiva, que s’ha portat a terme gràcies a la bona disposició del personal 
de les diferents entitats consultades. 

Amb tot, el material pedagògic que s’ha treballat ha estat fruit de l’aplicació dels coneixements 
adquirits amb les diferents assignatures d’aquest Màster que han dotat al futur professor d’una 
base sòlida d’eines i coneixements per tal de saber desenvolupar material formatiu i saber, el 
que és més important, adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat tant si són conegudes, com les 
de les aules habituals, o, com és aquest cas, totalment desconegudes. 

El material pedagògic desenvolupat ha estat pensat per dotar a l’alumne dels coneixements i 
les habilitats per a l’obtenció del certificat de la Unitat de Competència “UC_2-1225-11_1: 
Preparar materials, eines, màquines i equips de confecció.” Aquest és un primer pas cap a 
l’obertura de moltes possibilitats per al pres a nivell formatiu: 

 Acabant la formació per a la qualificació de les 3 UC que falten, es pot treure el 
Certificat de Professionalitat “TX_2-387_1: Retocs i adaptacions de peces i articles en 
tèxtil i pell”. 

 Pot accedir a la formació per a Unitats de Competència de Nivell 2 que siguin 
compatibles amb aquesta que és de nivell 1. 

 Pot accedir als estudis de Formació Professional del Departament d’Ensenyament, 
donat que aquesta UC li convalida una part d’assignatures de la “Formació Professional 
Bàsica en Arranjament i reparació d’articles tèxtils i de pell”. 

Tot i que l’itinerari de formació desenvolupat en aquest treball ha estat molt lligat a les 
necessitats detectades sobretot per l’empresa CIRE, no hem d’oblidar que tant l’objectiu de la 
formació ocupacional com de la formació professional del Departament d’Ensenyament 
abracen l’objectiu comú de la formació de futurs professionals que es puguin reintegrar a 
l’entorn laboral amb garanties d’èxit. 

En aquest sentit, aquest material formatiu ha estat pensat per assolir aquest objectiu, obrint 
noves perspectives a l’alumne-intern a nivell laboral: 

 L’alumne ha adquirit un coneixement bàsic i pràctic del tèxtil que li permet treballar 
autònomament i desenvolupar nous coneixements per ell mateix. Això els dona 
seguretat a l’hora d’emprendre iniciatives laborals. 

 Ha obert un camí cap a sortides laborals prou al seu abast, donat que es pot posar a 
treballar en aquest camp i, si cal, autònomament amb poca inversió inicial. 

 Ha adquirit una formació i un títol que pot ser una molt bona carta de presentació per a 
la recerca de feina. 

I seguint amb la reflexió sobre el material desenvolupat en aquest treball, qualsevol de les 
Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge plantejades en l’apartat 4, és susceptible de ser 
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aplicada en les assignatures que pertoquin dels cicles de Formació Professional del 
Departament d’Ensenyament, donat que s’han creat seguint els criteris educatius del 
Departament. O també es poden extreure d’aquesta programació i utilitzar-les com a unitats de 
treball en qualsevol altre context, ja que poden funcionar perfectament per si soles. 

Per últim, aquest estudi és només el començament del que pot ser un treball més ampli, que 
contempli totes les Unitats de Competència del Certificat de Professionalitat o bé un principi 
que inspiri a altres investigadors per a seguir desenvolupant materials pedagògics adaptats als 
alumnes de les aules penitenciàries i, així, col·laborar en la seva formació com a professionals 
del futur donant-los les eines i facilitant-los la reintegració a la societat en les millors condicions 
possibles.  
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