CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

PATRONATGE I MODA

Institut Lluís

Domènech
i Montaner

MODALITAT FP DUAL
Adreçat a aquells alumnes que siguin molt creatius
i/o tècnics, que vulguin conèixer el món del disseny i
de la moda, i els processos que li donen valor afegit.
CFGS en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita l’alumnat
per a elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció a l’àrea de la confecció industrial, actuant sota
normes de bona pràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.

Canet de Mar

Francesc Cambó, 2
08360 Canet de Mar
Tel. 937 954 763
E-mail: iescanet@xtec.cat

Seu CFGM

CRTTT - Escola de Teixits
Plaça de la Indústria, 1 - 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tel. 93 794 01 50
(A 5 minuts de l’estació de tren)
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Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels
requisits següents:
• Tenir el títol de batxillerat
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als
cicles de grau superior (CAS) d’acord amb l’opció cursada
• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el
preuniversitari
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys
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REQUISITS D’ACCÉS
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Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda
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Estació
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CANET DE MAR

AMB FORMACIÓ DUAL,
PROJECTE A L’ESCOLA
DE TEIXITS
I A L’EMPRESA

DURADA

SORTIDES PROFESSIONALS

Família professional: tèxtil, confecció i pell

Dos cursos acadèmics
• Formació al centre educatiu: 1.340 hores
• Formació en centres de treball FCT: 100 hores
• Formació en centres de treball DUAL: 810 hores

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

MÒDULS PROFESSIONALS

•
•
•
•
•
•
•

MP01 Materials en tèxtil, confecció i pell

HORARI
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h.

PROJECTE ON COL·LABOREN
La Generalitat de Catalunya (INS Lluís Domènech
i Montaner), el professorat; la Diputació de Barcelona (CRTTT-Escola de Teixits de Canet de Mar),
els espais, els equipaments i l’assessorament tècnic; l’Ajuntament de Canet de Mar, el material i
la coordinació; la fundació Centre Tecnològic de
Catalunya (EURECAT) i la patronal Associació
d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca (ASEGEMA), el material i els llocs de pràctiques remunerades.

QUÈ VOL DIR FP DUAL?
L’FP dual permet que l’alumnat compagini la formació a l’Institut Lluís Domènech i Montaner i l’activitat
productiva i formativa en una empresa del sector tèxtil, mitjançant un contracte laboral o beca.
El primer any l’alumne/a rep classes teòriques al
centre educatiu que es complementen amb 100
hores de formació –no remunerada– al centre de
treball. És durant el segon any que entra en joc la
dual. L’alumne/a continua assistint al centre educatiu però, a més, fa pràctiques remunerades a
l’empresa.

TITULACIÓ
L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent:
• Títol de tècnic/a superior en Patronatge i
Moda
• Diploma del projecte formatiu desenvolupat
per les entitats participants en el present
conveni

•

Tècnic/a patronista
Tècnic/a responsable en mostrari
Tècnic/a en confecció de prototips
Tècnic/a en confecció industrial
Tècnic/a en fabricació d’articles de pell i de cuir
Tècnic/a en organització de la producció
Dissenyador/a tècnic/a de patronatge i confecció amb disseny i producció assistits per
ordinador (CAD / CAM)
Tècnic/a de desenvolupament de productes
de confecció (I+D+i).

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS
A cicles formatius de grau superior:
•
•
•
•
•

Vestuari a mida i d’espectacle
Disseny tècnic tèxtil i pell
D’arts plàstiques i disseny en estilisme
d’indumentària
D’arts plàstiques i disseny en art tèxtil
D’arts plàstiques i disseny en estampació i
tintatges artístics

Accés a estudis universitaris:
•
•

Grau en Disseny de Moda
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny
Tèxtil (convalidació 36 crèdits ECTS)

MP02 Processos en confecció industrial
MP03  Gestió de la qualitat, prevenció de riscos
laborals i protecció ambiental
MP04 Organització de la producció en
confecció industrial
MP05 Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell
MP06 Elaboració de prototips
MP07 Patronatge industrial en tèxtil i pell
MP08 Industrialització i escalat de patrons
MP09 Tècniques en confecció
MP10 Moda i tendències
MP11 Formació i orientació laboral
MP12 Empresa i iniciativa empresarial
MP13 Projecte de patronatge i moda
MP14 Formació en centres de treball

