
PFI – CONFECCIÓ TÈXTIL I PELL 

        

 

Continguts 
  

El Programa de Formació i Inserció d’Confecció tèxtil i pell és un curs teòric i pràctic de 
1000 de durada, autoritzat al nostre centre pel Consorci d’Ensenyament de Barcelona, en 
el qual l'alumne s'introdueix en el sector de la confecció tèxtil tant en el seu vessant 
tècnic com en el creatiu.   
 
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores) 

 Realització de retocs i adaptacions en peces de vestir i roba de la llar 

 Atenció al client en el servei de retocs i adaptacions d’articles en tèxtil i pell 

 Preparació de materials, eines, màquines i equips de confecció 

 Projecte integrat 

 Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores) 
 
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores) 

 Estratègies i eines de comunicació 

 Entorn social i territorial 

 Estratègies i eines matemàtiques 

 Incorporació al món professional 

 Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores) 
 

El PFI de Confecció tèxtil i pell a ISC  

  
En aquest PFI els alumnes aprenen a cosir, tant a mà com a màquina, i a realizar 
diverses costures senzilles i peces com ara bosses amb cremallera, amb velcro, amb 
cordó, etc. 
 
Durant el primer trimestre, a més d’aprendre com són els diversos tipus de teixits, els 
alumnes acostumem a confeccionar una brusa o una peça similar, i també a fer patrons 
senzills i a elaborar pressupostos per les feines fetes. 
 
Treballem la naturalesa de materials diversos com el cotó, el poliester, el feltre, i altres 
teixits de gruixos variats. Els alumnes aprenen també a arranjar peces de roba que 
necessiten escurçar, estrényer, reparar o modificar, a més d’altres manualitats. 
 
El Programa intenta estar al dia en tendències actuals en el món de la moda i sovint van 
a visitar botigues emblemàtiques. S’ofereixen també recursos d’accés a aquestes 
tendències (revistes, passarel·les, festivals, etc.), donant sobretot importància a 
la creativitat de l'alumne. 

  
L’alumne ha de realitzar, a més, 180 hores de pràctiques professionals en empreses del 
sector tèxtil. L'escola té convenis de pràctiques amb diverses entitats del sector. 
 

 


