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DE LES FIBRES AL TEIXIT... LA INDÚSTRIA TÈXTIL

La indústria tèxtil va ser la impulsora de la revolució industrial a 
Catalunya en el segle XIX passant a formar part de la nostra 
història més recent.

Els productes tèxtils no solament són presents a la nostra vida 
diària a casa i en les nostres vestimentes, sinó també en productes 
com els cinturons de seguretat, veles, sabatilles esportives, armilles 
de seguretat, cordes d'escalada, etc.

Sabies que....

L'armilla de seguretat antibales emprada pels cosos de seguretat és un teixit? Antigament les 
armilles antibala eren planxes de plom recobertes d'un teixit, però eren molt pesades. 

Actualment les armilles es fabriquen amb una fibra sintètica anomenada kevlar que té unes 
propietats mecàniques que li proporcionen una elevada duresa i resistència a la tracció. El 
kevlar s'utilitza a molts productes on les seves propietats el fan insubstituïble.

1. Explora i investiga el procés tèxtil

1. La fabricació de productes tèxtils és el resultat d'un llarg procés que comença amb la 
obtenció de la fibra, es tracta de l'anomenat procés tèxtil. Aquest té diferents etapes: 

Aquest procés és molt més complicat del que es representa 
al diagrama anterior i pot variar en funció del tipus de fibra o 
producte a realitzar.

2. Consulta la informació sobre el procés tèxtil llaner 
(mNACTEC) i realitza la primera activitat d'aquest lloc. 

3. Entra a l’activitat Jclic El tèxtil per consolidar i avaluar els 
teus coneixements sobre el procés tèxtil.
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3_Industrial
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3384
http://www.mnactec.cat/~educa/context_social.php?a=la_industrialitzacio_a_catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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2. Explora i investiga les fibres i la filatura

Les fibres i la filatura és el primer pas del procés tèxtil que cal conèixer.

1. Obre el document MA_Fitxa_Textil_Annex_1 (en pdf o en odt). 
Llegeix la informació sobre els diferents tipus de fibres. 

2. Obre el document Identificació de fibres tèxtils (MA_Fitxa_Textil_1 
(en pdf o en odt)), prepara els materials i realitza les activitats que s'hi 
proposen. Contesta el qüestionari final.

3. Obre el document La filatura MA_Fitxa_Textil_2 (en pdf o en odt), prepara els 
materials i realitza les activitats que s'hi proposen. Contesta el qüestionari final.

4. Consulta la informació sobre la llana, la preparació de la llana i la filatura (mNACTEC) i 
realitza les activitats 2 i 3 d'aquest lloc.

3. Explora i investiga el tissatge

Quan el fil ja està preparat comença el procés de teixir la tela o teixit. 

1. Obre el document La fabricació de teixits, 
MA_Fitxa_Textil_3 (en pdf o en odt)). Prepara els materials i 
realitza les activitats que s'hi proposen. Contesta el 
qüestionari final. Al document MA_Fitxa_Textil_Annex_3 (en 
pdf o en odt), hi ha els detalls de construcció del teler 
didàctic. 

2. Consulta la informació sobre El tissatge (mNACTEC) i realitza les activitats 2 i 3 
d'aquest lloc.

4. Explora i investiga els acabats

Amb la tela acabada es fan tractaments posteriors per canviar 
o millorar les seves característiques. És la fase dels acabats. 

1. Consulta la informació sobre Els acabats (mNACTEC).

2. Obre el document Els tints i els acabats, 
MA_Fitxa_Textil_4 (en pdf o en odt)). Prepara els 
materials i realitza les activitats que s'hi proposen. 
Contesta el qüestionari final.

CESIRE AULATEC 2/3

http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php?a=els_acabats
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php?a=el_tissatge
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php?a=la_filatura
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php?a=preparacio_de_la_llana
http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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5. Explora i investiga la confecció

Amb la tela totalment acabada i tractada es passa a la fase final de la confecció de la peça de 
roba.

1. Obre el document La confecció, MA_Fitxa_Textil_5 (en pdf o en odt)). Prepara els 
materials i realitza les activitats que s'hi proposen. Contesta el qüestionari final.

2. En acabat, visita l'apartat El tèxtil avui i reflexiona amb altres companys sobre el fet de 
la deslocalització i la globalització de la producció.

Què has après?

Fes una llista de quins coneixements del procés tèxtil has après de nou amb aquestes 
activitats i una llista amb les coses que no t'han quedat prou clares. Cerca algun/a company/a 
de la classe que t'ajudi a comprendre-ho.
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http://www.mnactec.cat/~educa/proces_textil.php?a=el_textil_avui
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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