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TCP_01_Second-Hand Clothing 

 
 
Objectius 
Els principals objectius que es persegueixen amb la proposta formativa “Second-hand 
clothing” són: 
 

• Millorar el coneixement de la llengua anglesa en les competències gramaticals, 
orals i escrites.   

• Aprendre vocabulari bàsic relacionat amb la família del Tèxtil, confecció i pell. 
• Interpretar textos escrits, llibres d’instruccions, catàlegs comercials, processos 

industrials.  
• Redactar petits missatges escrits per resumir o per manifestar l’opinió personal 

sobre un tema relacionat amb l'ofici. 
• Entendre un missatge oral extreient-ne les idees principals. 
• Prendre part en una conversa sobre qualsevol tema relacionat amb l'ofici. 
• Tenir una actitud positiva envers l’aprenentage d’una llengua estrangera. 

 
Descripció de la proposta 
  
La proposta formativa “Second-Hand Clothing” s'estructura de la següent manera:  
 
UNIT 1.- BASIC MATERIAL 
AF1.- Garment’s glossary 
AF2.- Glossary of sewing supplies 
AF3.- The Fabrics 
AF4.-The Patterns 
AF5.- Basis of Hand Sewing 
AF6.- Kinds of Hand Sewing Stitches 
AF7.- Parts of a Sewing Machine 
AF8.- Kinds of Sewing Machine stitches 
AF9.- Labels 
AF10.- Guide to Metric Conversions 
AF11.- Vocabulary of Basic Patterns 
 
UNIT 2.- SECOND HAND CLOTHES 
AF1.- A New Life! 
AF2.- Vintage Clothes Pursuit 
AF3.- Absolute London! 
AF4.- Recognising a Real Vintage 
 
UNIT 3.- CUSTOMIZING 
AF1.- Reduce, Recycle, Reuse 
 
UNIT 4.- HOW TO CUSTOMIZE: DIY  
AF1.- How to Turn al old T-shirt into Something Cool 
AF2.- How to Use a Sewing Machine 
AF3.- How to Crochet 
AF4.- How to Hem a Pair of Trousers 
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Així doncs, la Unitat 1 es destina a tractar diversos temes del currículum de la família 
professional Tèxtil, confecció i pell a fi que l’alumnat assoleixi coneixements basics que 
li permetran avançar en el crèdit. 
 
La Unitat 2 se centra en la temàtica de la roba de segona mà i específicament en com 
reconèixer la genuïtat de la roba vintage i els llocs i tipus de botigues on es pot trobar. 
 
La Unitat 3 es destina a la customització, és a dir, al procés d’alteració de la forma 
d’una peça de roba per a transformar-la en una altra i donar-li un altre ús i un valor 
afegit. 
 
Finalment, la Unitat 4 presenta algunes pràctiques que permetran assolir destreses i 
coneixements que es poden aplicar al procés de customització.  
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
Aquest crèdit està pensat com un crèdit de síntesi d’una durada de 60 hores lectives 
que gira al voltant de la roba de segona mà. Hem triat aquesta temàtica perquè 
actualment hi ha un revifament de la roba vintage per part de la gent jove (sobretot al 
nord d'Europa) i per un sector elitista com a manera de mostrar el seu estatus social.  
 
A més a més fomenta la vessant ecologista de reutilització de recursos i de respecte al 
medi ambient i, en moments de crisi, és una forma d’optimitzar els recursos 
econòmics.  
 
Per tal de d’assolir les competències especifiques de la família professional l’alumnat 
s’endinsa en el procés de disseny, patronatge I i confecció de peces de roba genuïnes. 
 
 
Recursos emprats 
 
Aquest material didàctic s'ha elaborat pensant en proporcionar uns coneixements 
elementals en anglès sobre temes bàsics del sector tèxtil. 
 
Arran de l’experiència professional del professorat s’han escollit els suports TAC i 
bibliogràfics adients. 
 
 
Referència curricular 
  
Els cicles formatius i mòduls professionals on es pot utilitzar aquesta proposta 
formativa són: 
 
CFGM Confecció i Moda 
MP09 : Moda i tendències 
MP 12: Anglès tècnic 
MP 13: Síntesi. 
 
CFGS Patronatge i Moda 
MP05: Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell. 
MP13: Projecte de patronatge i moda. 
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CFGS Vestuari i mida i d’espectacles 
MP02: Disseny de vestuari a mida  
MP05. Moda i tendències en el vestir 
MP11: projecte de vestuari a mida i d’espectacles 
 
 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa en forma de dossier imprès i a l’aula virtual. 
- Documentació complementària (catàlegs, article, manual d’instruccions, 

fotografies, àudios, vídeos, applets, pàgines webs de referència, 
documents, gràfics,...) 

 
 
Autoria 
 
Aquest material ha estat elaborat el curs 2013-2014. 
 
Les autores d’aquest material són Rosa Borrell Feliu, Carmen Moltó Aribau i Rosa M 
Pujol Caselles, professores de l’Institut Guindàvols de Lleida 
 
 


