
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Software (Photoshop / Ilustrator)
Programes 3D
Materials tèxtils i colors
Mostraris

SORTIDES
PROFESSIONALS

Dissenyador/a de moda i estampats

Dissenyador/a d'accessoris i complements

COMPETÈNCIES PERSONALS

Creativitat

Col·laboració i interacció digital 

Flexibilitat i adaptabilitatOrientació a la qualitat

Raonament espacial  

Maquetista

Disposició a l’aprenentatge

Anvito 

Col&librí Studio

Duarte Moda 

Happypunt 

> 

> 

> 

> 

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

CLASSIFICACIÓ:

El 45,3% de les persones gradua-
des en ensenyaments professio-
nals treballa abans de nou mesos 
des de la seva graduació i fins al 
56,7% en la modalitat dual. 

Després de cursar graus superiors 
d’FP de la família Tèxtil, confecció i 
pell, més del 50% troba feina.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Dissenyador/a de joies i orfebreria

(       Competències 
           digitals)

Capacitat anàlisi tendències mercat
Capacitat interpretació necessitats clients

Hallotex> 

El dissenyador/a tèxtil en 3D és aquell/a professional que idea i crea teixits que 
serviran per a la confecció de tèxtil per a la moda, per a la llar i decoració i per a ús 
tècnic; i ho fa majoritàriament amb programes de disseny de 3D.

El/la dissenyador/a de tèxtil elabora els esbossos del disseny dels productes per a 
la seva posterior producció. Ha de tenir capacitat creativa, tècnica i estètica per 
dissenyar i dirigir la confecció dels productes atenent a les tendències de moda i 
estils del mercat, amb un concepte integral de moda com a expressió creativa, 
cultural, utilitària, fabril i comercial. 

Aquest/a professional coneix la indumentària i el material tèxtil essencial: les possi-
bilitats tècniques dels materials, les diferents tipologies de fils, els tipus de teixits i 
estructures i els processos d’ennobliment. Amb tot això, defineix i dissenya, conjun-
tament amb el/la tècnic/a de teixits i el/la patronista les noves col·leccions en clau 
d’utilitat funcional i simbòlica del producte.

Si t’agrada la tecnologia i el món del tèxtil-moda, aquest és el teu camí professional!

JO VULL SER

DISSENYADOR/A

#

 DE TEXTIL 

3D

Dissenyador/a de vestuari per a 
espectacles

Interpretació i elaboració fitxes tècniques
Fornitures i materials

Monopoly919 / Shutterstock.com



Certificats de Professionalitat:

Patronatge i Moda

Disseny tècnic en estampació tèxtil (Nivell 3)

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Disseny i Tecnologia Tèxtils

>

Més informació a:

Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A DISSENYADOR/A TÈXTIL 3D?

Coneix com va desenvolupar la feina en David 
Itsme durant un dia a l’empresa Col&Bri.

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Disseny de Moda

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGS Vestuari a mida i d’Espectacles

>

Grau Enginyeria de materials

>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell>

Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil

Grau Arts i disseny

>

CFGS Estilisme d’Indumentària

>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3fO5cYQ

CFGM Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de Punt

>

Desenvolupament de tèxtils tècnics (Nivell 3)>

Cicles formatius de Grau Superior (CFGM)

Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils>

Confecció i Moda>

Disseny gràfic

>

Estudis i cursos desenvolupats a diferents centres de formació

Escola Massana – Centre d’Art i Disseny

La Llotja – Escola d’Art i Disseny
Elisava – Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona

LCI – Escola Superior de Disseny
Eurecat Academy

>

>

>

>

>

>

>

ITINERARIS FORMATIUS

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


