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Aquests estudis post-obligatoris capaciten fer les operacions de

disseny, preparació, tissatge, processament posterior,

emmagatzematge i expedició de productes textils, així com la

preparació i funcionament dels equips industrials necessaris per

fabricar-los.

Aquesta competència es complementa amb formació específica en

programació CAD/CAM en teixits de punt i en confecció industrial

d'articles tèxtils.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics.

L’Institut ofereix aquest cicle formatiu en modalitat DUAL

Horari diürn-matí

Descripció del cicle



Continguts

 Matèries Tèxtils i Pell 

 Aplicació d'Aprests 

 Acabats Tèxtils 

 Preparació i Tintura

 Estampació 

 Fabricació de Filatura i Teles No Teixides 

 Tècniques de Teixidura de Punt per Calada

 Tècniques de Teixidura de Punt per Recollida

 Tècniques de Teixidura de Punt per Ordit

 Principis de Manteniment Electromecànic

 Moda i Tendències

 Processos de Patronatge i Confecció Industrial

 Formació i Orientació Laboral

 Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Anglès Tècnic

 Síntesi

 Formació en Centres de Treball



Primer curs

M01 Acabats tèxtils 66h 2h/set

M03 Estampació 82h 2h/set

M04 Fabricació de filatura i teles no teixides 83h 3h/set

M05 Matèries tèxtils i pell 115h 3h/set

M06 Preparació i tintura 149h 5h/set

M09 Tècniques de teixidura de punt per recollida 99h 3h/set

M10 Principis de manteniment electromecànic 99h 3h/set

M11 FOL 33h 1h/set

M13 Anglès Tècnic 99h 3h/set

M16 Moda i tendències 66h 2h/set

M17 Processos de patronatge i confecció industrial 66h 2h/set

Total: 957h 29h/set

Distribució



Segon curs

M02 Aplicació d'aprestos 70h 2h/set

M07 Tècniques de teixidura de calada 115h 4h/set

M08 Tècniques de teixidura de punt per ordit 66h 2h/set

M11 Formació i Orientació Laboral 50h 2h/set

M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora 49h 1h/set

M14 Síntesi 33h 1h/set

M15 Formació en Centres de Treball 317h

M18 Projecte DUAL 343h 10h/set

Total: 1043h 22h/set

Total cicle: 2000h

Distribució

L’alumnat que opta per modalitat DUAL realitza part de les activitats formatives com a pràctiques

remunerades a l’empresa (1003 hores, on s’estableix un conveni de col·laboració Centre-Empresa). La

part de formació en el centre es veu reduïda a 1340 hores, ja que no cursa els mòduls M15 ni M18.



Activitats del cicle

Realització pràctica en els tallers:

 Acabats químics (laboratori)

 Estampació (laboratori)

 Blanqueig  i Tintura (laboratori)

 Patronatge i confecció (taller)

 Tissatge per punt per recollida (taller)

 Programació CAD/CAM (taller)

 Manteniment electromecànic (taller)

 ...



Activitats del cicle

❑ Assistència a desfilades de la  Barcelona 080 Fashion Week

❑ REC Stores d’Igualada

❑ Visites a empreses del sector (tissatge, tall i confecció, 

estampació...)

❑ Visites d’experts

❑ Tendències mundials

❑ Estampació amb Batik

❑ Sortides a Culturals

❑ Museu de la Pell d’Igualda

❑ Escola de Teixits de Canet de Mar

❑ Museu de l’estampació tèxtil de Premià de Mar

❑ Taller de pell amb l’Escola d’Art Gaspar Camps d’Igualada

❑ Activitats temàtiques (Nadal, Pasqua, StJordi)

❑ I d’altres!

Seguiu-nos a @textilmila



Estudis en modalitat DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la

qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre

educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,

 major vinculació i corresponsabilitat entre l’alumnat i les empreses,

 millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants.

La formació dual aporta als alumnes:

 millorar el currículum professional,

 desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real,

 afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat,

 reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a 

l'empresa.



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir: 

 al batxillerat,

 a un cicle de grau superior de formació professional



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

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

 Operador/a de màquines;

 Classificador/a de materials;

 Tècnic/a de tintura tèxtil;

 Tècnic/a acabador/a;

 Tècnic/a d'ennobliment tèxtil;

 Tècnic/a de tissatge, especialista en gènere de punt

 Programador/a primer nivell CAD/CAM en teixits de punt;

 Patronista;

 Tècnic/a de confecció.



Oferta curs 2020-21

Cicles formatius de grau mitjà

 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE 1 any)

 Gestió administrativa

 Activitats comercials

 Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 Instal·lacions de telecomunicacions (DUAL)

 Sistemes microinformàtics i xarxes

 Manteniment electromecànic i de conducció de línies (DUAL)

 Operacions de laboratori (DUAL)

 Farmàcia i parafarmàcia

 Atenció a persones en situació de dependència

 Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gènere de punt (DUAL)

 Electromecànica de vehicles automòbils

 Carrosseria
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Cicles formatius de grau superior

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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