
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Materials i productes tèxtils

Teixits
Ennobliment tèxtil 

Equips industrials

SORTIDES
PROFESSIONALS

Operador/a de màquines: filatura, 
tissatge, ennobliment 
Tècnic/a en materials, teixits 
i ennobliment tèxtil

JO VULL SER

TECNIC/A

COMPETÈNCIES PERSONALS

Disposició per assumir responsabilitats Adaptabilitat i flexibilitatTreball en equip i en xarxa 

Raonament espacial

Tècnic/a de control de qualitat, 
oficina tècnica i organització

Disposició a l’aprenentatge

Brulitex 

Grobel 

Marina textil 

Sport wear Argentona 

Texber 

> 

> 

> 

> 

> 

#

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

CLASSIFICACIÓ:

El món del tèxtil-moda està vivint canvis vinculats a processos de digitalitza-
ció i tecnificació, noves demandes dels consumidors, i per tal d’adaptar-se 
als reptes actuals d’innovació, globalització, sostenibilitat i canvi climàtic. 

El tècnic/a en teixits és aquell/a professional que té coneixement dels 
materials tèxtils i la seva fabricació. S’encarrega d’organitzar i programar 
la producció de teixits, així com controlar que l’elaboració de productes 
tèxtils és de qualitat.

Actualment les empreses necessiten professionals que sàpiguen desen-
volupar-se en entorns digitalitzats i que apliquin la tecnologia als proces-
sos de creació de teixits.

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

El 45,3% de les persones graduades en 
ensenyaments professionals 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.

DE

TEIXITS

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 teixits

Comercial de productes i maquinària tèxtil

(       Competències 
           digitals)

Programació i seguiment de maquinària

Software de disseny 
i gestió de la producció

Interacció mitjançant tecnologies digitals

Filplast > 

Incabo > 

Muntex > 

Tex51 > 

Texfire Fabrics> 

Aunde > 
Aretex> 
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Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

CFGM Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

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 TÈCNIC/A DE TEIXITS?

Coneix com va desenvolupar la feina la Llum 
durant un dia a l’empresa Muntex.

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGM Confecció i Moda>

Màster Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Cercador de Punts d'Informació i Orientació professionals>

https://fp.gencat.cat/ca/detalls/article/Punts-dinformacio-i-
orientacio-professionals

CFGS Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell>

Introducció als teixits intel·ligents (Eurecat Academy)>

Tècniques de fabricació de teixit de punt Eurecat Academy)>

CFGS Patronatge i Moda>

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

>

Anàlisi i representació de teixits de punt. Màquines circulars de gran diàmetre 
(Eurecat Academy)

>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3Thk1R9

Anàlisi i representació de teixits de punt (Eurecat Academy)>

Anàlisi i representació d’estructures de teixits de calada (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?


