
TÈCNIC EN CONFECCIÓ   (1400 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar la confecció
industrial de peces i
complements de vestir i
articles tèxtils per a la
llar i usos industrials
mitjançant el tall, la unió
i els acabats de teixits,
pell (ant, napa i doble
faç) i altres materials,
aconseguint la producció
en quantitat, qualitat,
terminis i condicions de
seguretat.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I  DE
TREBALL
- Confecció industrial de
peces i complements
tèxtils del vestir.
- Confecció industrial
d’articles tèxtils per a la
llar, usos industrials i
esportius.
- Confecció industrial de
peces i complements de
pell del vestir.
- Confecció a mida de
peces.

PRINCIPALS OCUPACIONS I
LLOCS DE TREBALL:
- Tallador de peces i articles tèxtils.
- Tallador de peces de pell.
- Cosidor.
- Preparador per al cosit de peces de
pell (taulerista).
- Brodador a màquina.
- Planxador-acabador.
- Confeccionista a mida.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 100.

MP
Formació en centres de
treball.

C10 (410 h).
Formació en centres de
treball.

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Realitzar el tall de materials. MP
Tècniques de tall de
teixits i pells.
PT 617

MP
Pell i cuir.
PS 520

C1*   (mínim 90 h).
Tècniques de tall de teixits
i pells.
PT 617

C6*   (mínim 50 h).
Pell i cuir.
PS 520

C11 (50 h).
Síntesi.

Realitzar la unió d’elements. MP
Tècniques d’unió.
PT 617

MP
Acabats de confecció.
PT 617

C3*   (mínim 80 h).
Confecció d’articles de
pell.
PT 617

C4*   (mínim 90 h).
Acabats de confecció.
PT 617

Realitzar els acabats.

C5*   (mínim 90 h).
Matèries tèxtils.
PS 520

C7 (mínim 160 h).
Productes i processos de
confecció.
PS 520

C9 (mínim 60 h).
Formació i orientació
laboral.     PS 505

MP
Formació i orientació
laboral.     PS 505

C2*   (mínim 190 h).
Confecció d’articles tèxtils.
PT 617

MP
Matèries tèxtils.
PS 520

MP
Productes i processos de
confecció.
PS 520

C8 (mínim 30 h).
Seguretat en la indústria
tèxtil,  confecció i pell.
PS 520

MP
Seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i  pell.
PS 520

NOTES:

- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 617: patronatge i confecció.
- PS 520: processos i productes del tèxtil, confecció i
pell.
- PS 505: formació i orientació laboral.


