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 De les fibres al teixit.... La indústria tèxtil

Objectius
 

- Apropar-se a la indústria tèxtil  com un procés tecnològic proper i  de valor 
històric.

- Analitzar les diferents etapes del procés tèxtil i relacionar-les amb les peces 
de roba d'ús habitual.

- Contextualitzar la indústria tèxtil en el territori català.
- Experimentar  les  diferents  parts  del  procés tèxtil  per  comprendre  millor  la 

funció de cada etapa.

Descripció de l’activitat

La proposta didàctica presentada consta de diferents activitats per cobrir una bona 
part dels continguts curriculars de l'anàlisi d'un procés tecnològic proper, centrades 
en  el  coneixement  del  procés  tèxtil.  L'alumnat  ha  de  prendre  part  activa  en  la 
realització  d'activitats,  però  amb  un  èmfasi  especific  en  l'experimentació  de  les 
diferents fases. Per tant, es tracta d'una proposta de llarga durada i amb diversitat 
d'activitats  per  engrescar  l'alumnat  participar  activament  en  els  processos 
d'aprenentatge.

La seqüència d'activitats proposades és:

- Un procés tecnològic i humà: el tèxtil.
- Identificació de fibres tèxtils.
- La filatura.
- El tissatge. 
- Els acabats.
- La confecció.
- Visita a un museu amb continguts tèxtils.

Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
4 h a l’aula ordinària.
8 h a l’aula de tecnologia.
Visita: dues hores.

Recursos emprats 
Cal disposar d'ordinadors d'ús personal a les activitats multimèdia o bé un ordinador 
per cada dos alumnes.

L'aula de tecnologia ha de disposar de l'equipament bàsic: tisores, guants de goma, 
galleda,  safates  de  plàstic,  rodets  de  d'esmaltar,  serres  d'arc,  etc.  i  materials 
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fungibles,  fils  (de  diferents  colors  i  fibres  de  tipus  diferents),  teles  de cotó,  tints 
comercials, cabdells de fibra acrílica de colors, etc.

L'aplicació multimèdia que es treballa és:

– Un procés tecnològic i humà: el tèxtil: http://www.mnactec.cat/~educa/  

Aspectes didàctics i metodològics 
La  seqüència  didàctica  proposada  està  pensada  per  seguir  un  itinerari 
conceptualment creixent  en dificultat,  però a criteri  del  professorat pot  canviar-se 
segons les característiques i aprenentatges previs del grup d'alumnes.

La  proposta  didàctica  inclou  activitats  multimèdia  i  activitats  pràctiques  que  es 
combinen de forma alternada per donar sentit a l'integració dels aprenentatges, que 
alhora determinen la motivació de l'alumnat. 

La visita a un museu relacionat amb el  procés tèxtil  emmarca els aprenentatges 
realitzats a l'aula amb un espai, maquinària i materials en el seu context.

A  la  geografia  catalana  trobem  diversos  museus  amb  propostes  de  visita  que 
cobreixen els objectius dels continguts de segon d'ESO. Cal tenir en compte l'oferta 
següent:
 
Museu Població
Museu Tèxtil Terrassa
Museu nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Terrassa
Museu industrial del Ter Manlleu
Museu de la Colònia Vidal Puigreig
Museu de la Tècnica de Manresa Manresa
Museu de l'estampació Premià de Mar
Museu del gènere de punt Mataró
Museu Marès de la punta Arenys de Mar

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- El procés tecnològic.
- El procés tèxtil.
- La matèria primera: les fibres.
- La transformació: fils, teixits, acabats i confecció.
- La maquinària tèxtil.
- Impacte de la indústria tèxtil en el medi.

La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb el món 
físic.
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Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 2n d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa i Ciències socials.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: 

MA_Fibres_Teixit.odt

Guies de treball per a l'alumnat complementàries:

MA_fitxa textil 1.pdf
MA_fitxa textil 1 Annex.pdf
MA_fitxa textil 2.pdf
MA_fitxa textil 3.pdf
MA_fitxa textil 3 Annex.pdf
MA_fitxa textil 4.pdf
MA_fitxa textil 5.pdf

Presentació (Professorat)

MP_Presentacio_Textil.odp
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