
 
 
LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES  
Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat juvenil 
 
FIL PER RANDA  
En aquest curs descobriràs les possibilitats del  reciclatge tèxtil. Aprendràs   
tècniques bàsiques de costura i patronatge  i coneixeràs eines senzilles que et 
permetran, d'una manera creativa, transformar peces de roba que ja no utilitzes i 
crear-ne de noves. No t'imagines la de vida que té la roba!  
 
Dates: del 10 d'octubre al 5 de desembre de 2017 
Horari: dimarts i dijous, de 9.30 a 12 h 
Durada: 40 h  
Modalitat: presencial 
Lloc: Can Massallera, Centre de recursos per als/les estudiants  
Destinataris/es: joves de 16  a 35 anys 
 
Continguts 
 
1. Preparació de màquines, eines i materials de confecció. 
 
2. Coneixements bàsics de costura (a mà i a màquina). 
 
3. Confecció de peces de roba per a la Llar. Aplicarem les diferents tècniques 
apreses al llarg del curs a la confecció de diferents peces de la llar, i també es 
treballaren diferents tipus d'acabat. 
 
4. Reciclatge tèxtil. Dissenyarem i crearem noves peces de roba o objectes, a partir 
de roba en desús (residus tèxtils). 
 
5.  Iniciació a la confecció de peces de roba. Ens introduirem a l’ampli món de la 
confecció (no patronatge) a través de la realització de tres peces bàsiques 
(samarreta, pantaló curt i faldilla), on aplicarem tots els coneixements de tèxtil, 
costura i acabats apresos al llarg del curs. 
 
6. Presa de mesures. Aprendrem la importància de la presa de mesures a l’hora de 
confeccionar peces de roba, de quina manera ho hem de fer i com anotar-ho. 
 
Informació i inscripcions 
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
 
c. Mallorca, 30-34 
tel. 93 652 98 43 
tel/fax 93 654 28 28 
A/e:elpunt@santboi.cat 
www.joventutsantboi.cat 
www.facebook.com/jovessantboi 
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h 
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h 


