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Visita al taller de tall 

i confecció Joana 
30/11/2019 

El passat 29 de novembre de 2019 els alumnes de 1er 
del CFGM de Fabricació i Ennobliment de productes 
Tèxtils van visitar el taller de tall i confecció Joana, a 
Vilanova del Camí. 

Durant la visita matinal, els alumnes van poder veure el 
funcionament dels talladors de teixits tèxtils i els diferents elements 
que els integren: alimentadors de màquina, fixadors i, en concret, 
dues màquines de tall elèctriques, d’una banda les manuals de 
disc i de l’altra banda, les de cinta contínua vertical. A més a més, 
es va visitar la secció de confecció, on també es va veure el 
funcionament de la seva maquinaria. 

El fet de que els alumnes puguin parlar directament amb el 
personal dels tallers, qui els explica la seva experiència en el 
sector, i aprofundeix amb el funcionament de la maquinaria, la 
correcta utilització d’aquesta en funció dels requisits de les peces 
(tant a tallar com confeccionar) i les expectatives de qualitat dels 
clients, es valora molt positivament entre l’alumnat i el professorat, 
i dóna una visió real de l’entorn de treball del sector tèxtil. 

 

  

Visites a empreses 

igualadines del sector 

tèxtil. 
Durant el passat mes de 
novembre els alumnes de 1r del 
CFGM de Fabricació i 
Ennobliment de Productes 
Tèxtils van visitar una empresa 
igualadina amb un fort 
arrelament dins el món del tèxtil. 
TEX 51 és una empresa que, 
també participa activament en 
l’acollida d’alumnes per la 
formació 
de 
pràctiques 
Dual. 
 
La visita es 
va centrar en el coneixement de 
primera mà de l’entorn que 
rodeja el gènere de punt. El 
responsable de l’empresa va 
explicar i guiar als alumnes tant 
en el funcionament de la 
maquinària de fabricació de 
tricot (tricotoses rectilínies), com 
en les posteriors operacions de 
confecció (planes, overlocks, 
recubridores i remalladores) ja 
que és una empresa que  
disposa de les dues seccions. 
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