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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE19-GETDT. Coneixement de materials i la seva aplicació en l'àmbit tèxtil. (Mòdul de tecnologia específica: Tèxtil)

METODOLOGIES DOCENTS

- Sessions presencials d'exposició dels continguts.
- Sessions presencials de treball pràctic.
- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.
- Preparació i realització d'activitats avaluables.

En les sessions d'exposició dels continguts el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples per facilitar-ne la seva comprensió.
Les sessions de treball pràctic a l'aula es farán la Laboratori de Física Textil i al laboratori de Polímers i Química tèxtil
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

OAG1. Coneixement de la ciència, la tecnologia i les propietats físiques i químiques dels materials tèxtils, susceptibles de ser filats i
teixits.
OAG2. Elaborar qualsevol tipus de tela de característiques anàlogues a les que habitualment s'atribueixen als teixits convencionals.
OAG3. Capacitat per conèixer, entendre i seleccionar materials tèxtils, en funció de les especificacions del producte a fabricar, segons
disseny establert.
OAG4. Conèixer, entendre i utilitzar els equips i tècniques per a la fibrologia dels materials tèxtils, en forma de fibres o filaments, en
vistes a la seva correcta utilització.
OAG5. Coneixement de la degradació del material tèxtil i la seva interacció amb el medi ambient, amb l'objecte d'evitar-la o reduir-la
al mínim.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1. Fibres tèxtils.Propietats derivades de la geometria de les fibres. Fibrologia.

Descripció:
1.1. Fibres tèxtils, definició i classificació, conceptes generals.
1.2. Longitud de fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
1.3. Arrissat. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
1.4. Finor. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
1.5. Forma de la secció transversal. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

Objectius específics:
OE1.Conèixer els diferents tipus de fibres i la seva classificació.
OE2.Caracteritzar i quantificar el tamany i forma de les fibres amb els corresponents paràmetres i la seva influència en el procés
tèxtil i en el disseny.

Activitats vinculades:
AV1, AV2, AV3

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 2. Propietats derivades de la naturalesa de les fibres.

Descripció:
2.1 Densitat de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
2.2 Propietats mecàniques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
2.3 Propietats tèrmiques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
2.4 Propietats de sorció de les fibres: Condicionament. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
2.5 Propietats òptiques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.
2.6 Propietats elèctriques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

Objectius específics:
OE3.Coneixement del comportament mecànic de les fibres.
OE4.Mesura del comportament mecànic i interpretació dels seus valors en vistes a la seva aplicació.
OE5.Coneixements de propietats de les fibres, tèrmiques, de sorció, òptiques i elèctriques en vistes a la seva aplicació.

Activitats vinculades:
AV4. AV5.AV6

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h
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TEMA 3. Fibres naturals.Propietats i identificació i la seva relació amb el disseny.

Descripció:
3.1. Estructura i propietats de les fibres naturals cel·lulòsiques.
3.2. Estructura i propietats de la llana, seda i els principals pels.
3.3. Identificació de fibres naturals.

Objectius específics:
OE6.Coneixements específics de les propietats de les fibres naturals en vistes a la seva millor aplicació i manipulació.
OE7.Capacitat per a la identificació química de les fibres naturals.

Activitats vinculades:
AV7,AV8

Dedicació: 33h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 20h

TEMA 4. Fibres químiques.Obtenció, propietats i identificació i la seva relació amb el disseny.

Descripció:
4.1. Reaccions de polimerització i procediments de filatura de les fibres químiques.
4.2. Relació entre l'estructura i les propietats de les fibres químiques.
4.3. Identificació de fibres químiques

Objectius específics:
OE8.Coneixements específics de les propietats de les fibres regenerades i sintètiques en vistes a la seva millor aplicació i
manipulació.
OE9.Capacitat per a la identificació de les fibres químiques.

Activitats vinculades:
AV9,AV10, AV11,AV12

Dedicació: 56h
Grup gran/Teoria: 11h
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Aprenentatge autònom: 33h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

1er Parcial: 35 %
2on Parcial: 30 %
Pràctiques de Laboratori: 30 %
Treballs: 5 %

- En aplicació de la normativa de reconducció de resultats poc satisfactoris de l'ESEIAAT hi haurà una recuperació del 1r parciall,
consistent en un examen de reconducció, amb el mateix format i base de continguts del 1r examen parcial.
- Aquest examen de reconducció es realitzarà a l'espai, dia i hores assignades per al segon parcial. És a dir l'estudiant que realitzi
examen de reconducció, disposarà de quatre hores per fer el segon parcial i el de reconducció.
- Tindran dret a fer l'examen de reconducció les persones que, havent obtingut una nota inferior a 5,0 del primer examen bimestral,
sol·licitin fer l'examen de reconducció. Aquesta sol·licitud es farà per la via i en el termini que indiqui el professor o professora
responsable.
- La nota de l'examen de reconducció substituirà la nota obtinguda en el primer examen parcial, sempre que nota la de l'examen de
reconducció sigui superior a la del 1r examen parcial.

Per aquells estudiants que compleixin els requisits i es presentin a l’examen de re-avaluació, la qualificació de l’examen de re-
avaluació substituirà les notes de tots els actes d’avaluació que siguin proves escrites presencials (controls, exàmens parcials i finals) i
es mantindran les qualificacions de pràctiques, treballs, projectes i presentacions obtingudes durant el curs.
Si la nota final després de la re-avaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final
després de la re-avaluació és superior o igual a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0.
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