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CAPACITATS PRÈVIES
Es considera convenient haver cursat l'assignatura de Materials per al Disseny de Productes Tèxtils.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

METODOLOGIES DOCENTS
·
·
·
·

Sessions presencials d'exposició dels continguts, amb participació dels estudiants.
Sessions presencials de treball pràctic.
Treball autònom d'estudi i preparació d'entregables.
Preparació i realització d'activitats avaluables en grup.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
OAG1. Familiaritzar a l'alumne en les tècniques i fonaments del disseny tèxtil de fils, teixits, peces confeccionades, tèxtils per a la llar
i teixits tècnics.
OAG2. Desenvolupar la capacitat en l'estudiant per aplicar aquestes tècniques a la resolució de casos pràctics, combinant la creativitat
d'un dissenyador amb el rigor científic d'un enginyer.
OAG3. Desenvolupar les competències específiques i transversals associades al treball acadèmic.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

15,0

10.00

Hores grup mitjà

45,0

30.00

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
TEMA 1: FONAMENTS DE DISSENY DE PRODUCTES TÈXTILS
Descripció:
1.1. Conceptes bàsics de disseny d'un producte tèxtil.
1.2. Anàlisi de les especificacions en els productes tèxtils.
1.3. Criteris per a la selecció de les fibres i fils utilitzats en la projectació dels principals teixits.
1.4. Fases de disseny en un producte de moda.
1.4.1. Conceptes bàsics de disseny i moda.
1.4.2. Fonts d'inspiració i tendències.
1.4.3. Seqüències en la creació d'un mostrari.
1.5. Aplicació dels fonaments de disseny a un projecte de disseny integral d'un article.
Objectius específics:
OE1. Capacitació en els fonaments de disseny tèxtil i moda, a partir de l'estudi de casos pràctics.
OE2. Aprendre a utilitzar els elements de treball del dissenyador tèxtil.
Dedicació: 35h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 22h

TEMA 2: PROJECTACIÓ DE FILS AMB EFECTES DE FANTASIA I ESPECIALS
Descripció:
2.1. Efectes de fantasia obtinguts en el procés de filatura.
2.2. Obtenció dels principals fils de fantasia en retorçadores i màquines especials.
2.3. Consideracions tècniques conceptuals i formals dels fils obtinguts en els sistemes no convencionals de filatura.
2.4. Disseny d'alguns fils especials per a fabricar teixits d'ús tècnic i per aplicacions en sectors no tèxtils.
2.5. Disseny d'un fil específic per al projecte integral.
Objectius específics:
OE3. Coneixement dels fils de fantasia i càlculs per a la seva obtenció industrial.
OE4. Capacitació per crear nous fils.
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 25h
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TEMA 3: DISSENY DE TEIXITS ASSISTIT PER ORDINADOR
Descripció:
3.1. Conceptes fonamentals i etapes en l'elaboració de mostraris de teixits.
3.2. Criteris fonamentals de projectació de fils i teixits per ordinador.
3.3. Descripció de les instal·lacions de CAD tèxtil.
3.4. Capacitats i limitacions en les instal·lacions de CAD.
3.5. Realització pràctica d'un mostrari de teixits per ordinador.
3.6. Aplicació del CAD al projecte de disseny integral.
Objectius específics:
OE5. Conèixer l'estat de la tècnica per a la simulació de teixits per CAD.
OE6. Aplicar els coneixements adquirits de la teoria de teixits a la aplicació de dissenys industrials i en la confecció industrial del
prototip treballat a classe.
OE7. Conèixer la relació existent entre el disseny, la producció industrial i els seus costos.
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 25h

TEMA 4: DISSENY DE PROCESSOS DE TINTURA I D'ESTAMPACIÓ. EFECTES DE COLOR I PROCESSOS D'APRESTS I
ACABATS
Descripció:
4.1. Disseny d'efectes de coloració en mescles de fibres, fils i en teixits, obtinguts per processos de tintura sostenible.
4.2. Efectes de moda per processos d'estampació amb baix impacte mediambiental.
4.3. Incorporació de productes d'aprest i acabat d'alt valor afegit.
4.4. Anàlisi crític del procés productiu complet per a la realització d'un producte tèxtil.
4.5. Eixos de prospectiva pel disseny de nous productes tèxtils amb funcionalitats potenciades.
Objectius específics:
OE8. Vincular els coneixements de matèries, filats i teixits amb les seves possibilitats de coloració, aprests i acabats.
OE9. Conèixer el valor afegit aportat per els processos químics al desenvolupament integral de productes tèxtils en els camps
d'indumentària, tèxtils per la llar i teixits tècnics.
Dedicació: 35h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Aprenentatge autònom: 18h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat de ponderar el treball autònom i el treball en equip dels estudiants.
La nota final es calcularà a partir de l'avaluació de les activitats:
- Entregables i qüestionaris de les activitats pràctiques (laboratoris, exercicis, casos d'estudi): 30%
- Entregables i qüestionaris del projecte de curs: part disseny (10%), part filatura (20%), part tissatge (20%), part ennobliment
(10%)
- Exposició i defensa oral del projecte de curs: 10%
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