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ALUMNES EN PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL TÈXTIL 

 

TEXFOR, tenint sempre present la importància dels estudis tècnics tèxtils pel 
nostre sector, ha ajudat a impulsar i a consolidar una FP tèxtil que es 

desenvolupa a Terrassa des del 2012 en règim de formación dual i que és 
model de referència per a altres estudis.  Gràcies als acords assolits amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la nostra entitat 

ofereix a les seves empreses associades la possibiliat d’acollir alumnes d’aquests 
estudis en pràctiques. 

 
A mitjans de maig del 2017 fins a juny del mateix any, durant un total de 120 
hores, els alumnes de la Formació Professional Tèxtil, que es cursa a l’Institut 

d’Educació Secundària (IES) de Terrassa, iniciaran les pràctiques a les empreses 
tèxtils que ho sol·licitin. Les empreses podran escollir entre alumnes 

provinents del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Fabricació i Ennobliment 
de Productes Tèxtils (CFGM) o del Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell (CFGS). 

 
Independentment del cicle de procedència dels alumnes, l’itinerari que aquests 

realitzaran en el si de les empreses serà el mateix, dividit en dues fases: 
 

- FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (1r curs): 
 
Aquestes pràctiques són estades formatives no laborals, en règim d’alternança, 

que realitza l'alumnat de l’ensenyament de Formació Professional Tèxtil, que no 
implica serveis retribuïts ni vinculació laboral entre l’alumne i l’empresa, i 

que es regula mitjançant un conveni de col·laboració entre l’IES Terrassa i 
l’empresa. 
 

Els alumnes aniran a les empreses 7 hores al dia, dos dies a la setmana des de 
maig del 2017 fins a juny del mateix any. La resta de dies aniran a formar-se a 

l’IES i a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la UPC. 
 
La idea d’aquestes pràctiques no remunerades és que l’empresa i l’alumne es 

coneguin i, si tots dos estan d’acord, poder pactar les condicions perquè l’alumne 
faci la Formació Dual a la mateixa empresa de cara al segon curs. 

 
- FORMACIÓ DUAL EN CENTRES DE TREBALL (2n curs): 
 

Un cop realitzades les 120 hores de formació pràctica no remunerada a l’empresa 
en el primer curs, l’alumne haurà de realitzar la Formació Dual. 

 
Aquesta formació, basada en el model alemany de Formació Professional, permet 
a l’empresa formar el treballador “a mida” mentre està estudiant, amb la 

possibilitat de contractar-lo un cop acabi els estudis. És la figura de l’antic 
aprenent adaptada als temps actuals. 
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Aquesta Formació Dual es formalitzarà o bé a partir d’un Contracte per a la 
Formació i l’Aprenentatge, el qual tindrà una durada d’un any, o bé a partir d’una 

Beca-Salari, la qual es basa en un conveni entre empresa-IES Terrassa . La 
jornada laboral serà de quatre hores diàries, els matins, de dilluns a divendres. El 

cost per a l’empresa serà, aproximadament, del 90% salari mínim intertèxtil (en 
propoció a les hores efectives de treball), amb possibilitat de bonificació del 100% 
en la quota patronal a la Seguretat Social. 

 
RESUM DE L’ITINERARI CURRICULAR TÈXTIL DE LA FORMACIÓ 

PROFESSIONAL: 
 
Tant els estudis de CFGM com els de CFGS tenen una durada de dos anys. Tota la 

part teòrica es realitza a l’IES Terrassa, les pràctiques conjuntes a les 
instal·lacions de l’Escola d’Enginyeria Tèxtil de la UPC i les pràctiques individuals a 

les empreses que ho desitgin. 
 
A continuació s’exposen les unitats formatives directament relacionades amb 

l’àmbit tèxtil. 
 

 
CFGM DE FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTIL 
 

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les operacions de 
preparació, processament i posterior emmagatzematge i expedició de matèries 

primes i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels 
equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils. 
 

Mòduls professionals que es tracten: 
 

- Tècniques de tissatge de calada 
- Tècniques de tissatge de punt per ordit i per trama 
- Tècniques de preparació i tintura 

- Tècniques d’acabats i d’aplicació d’aprestos 
- Tècniques d’estampació 

- Estudi de les matèries tèxtils i pells 
 

CFGS DE DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL 
 

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar col·leccions de 

materials y productes tèxtils, atenent a les tendències de moda, elaborant i 
controlant la realització de prototips i mostraris, concretant les especificacions 

tècniques del producte i adaptant el seu procés de fabricació als processos tipus 
existents, amb l’ànim de contribuir a la viabilitat del producte en les condicions de 
cost, qualitat, seguretat i plaços establerts. 

 
Mòduls professionals que es tracten: 

 
- Mostres d’articles en tèxtil i pell 
- Processos i anàlisi de filatura, teixits i no teixits. 

- Processos d’ennobliment i estampació 
- Processos en tintura i acabat de pell 

- Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell 
- Disseny tècnic de tèxtils 

 



 

                                                                         
 

  

 

 
SOL·LICITUD D’ALUMNE/A EN PRÀCTIQUES: 

 
 

Les empreses interessades ens han de retornar la butlleta de sol·licitud, 
amb tots els camps emplenats a harold@texfor.es o al  

fax núm. 93.748.02.52. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
A les empreses interessades els hi enviarem més d’un C.V. d’alumnes, als quals 

podran entrevistar prèviament abans d’escollir. 
 

 
Si volen ampliar la informació poden contactar amb el nostre Coordinador 
del Departament de Formació Sr. Harold Ollé, per correu electrònic 

harold@texfor.es o al telèfon general de TEXFOR  93.745.19.17 

 

Quin Cicle Formatiu han de cursar els 
alumnes que voleu acollir? 

 CFGM de 

Fabricació i 

Ennobliment de 
Prodcutes Tèxtils     

 CFGS de Disseny 

Tècnic en Tèxtil i Pell 

oooooooooooooooo 
     

EMPRESA: 

PERSONA DE CONTACTE: 

CIF: TEL. FAX: 

E-MAIL:  

WEB: 

ADREÇA CP: 

POBLACIÓ: 

ACTIVITAT DE L’EMPRESA:  

Nº ALUMNES EN PRÀCTIQUES EN EL QUE ESTÀN INTERESSATS: 

Comentaris: 
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