
REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Educació

Núm. de registre data
Pròrroga núm:

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:El/La tutor/a de pràctiques: 
BID.Banc Integrat de Dades

PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. LES
PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN

La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

Com a Director/a del Centre: ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

En concepte de: De l'entitat:

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: 
Tutor/a del Centre: 
Dades de contacte:
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/
EMPRESA
El/La Sr/Sra:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: DNI:

Família Professional: DISSENY
Estudi: ESDAP DISSENY DE MODA (GDM0-ESDAP)
Durada FCT: 200 hores

Àmbit professional i de treball
Professional que exerceix la seva activitat en la detecció, diagnosi, conceptualització i desenvolupament de projectes de
disseny en petites i/o mitjanes empreses, institucions o firmes internacionals, equips o despatxos professionals en: el Sector
professional integrat a la indústria, en firmes de creadors, de l'espectacle, teatre i dansa, de Productores de cinema, i de
TV, del Sector publicitari, dels mitjans de difusió atenent necessitats i tendències de mercat, de creativitat, d'innovació i
la seva viabilitat tècnico-productiva, econòmica, medi-ambiental i socio-cultural.
Pla d'activitats
Activitats formatives

1. Anàlisi i participació en la concepció, planificació i desenvolupament de projectes de disseny d'acord
amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

 1.1. Investigació i anàlisi de la informació sobre les tendències de moda.

 1.2. Elaboració d'avant projectes de productes de disseny de moda i d'indumentària

 1.3. Desenvolupament, planificació dels projectes .

 1.4. Realització de projectes de disseny de moda, indumentària i tèxtil

 1.5. Concepció global de la imatge del producte.

 1.6. Resolucions estilístiques

 1.7. Representació i realització gràfica dels projectes

2. Participació en tasques d'organització, de gestió, coordinació i/o

 2.1. Assessorament dels equips de treball vinculats als projectes, tenint present els factors d'identitat,
innovació i desenvolupament de la qualitat empresarial.
 2.2. Participació en les tasques d'organització, gestió o coordinació del procés projectual.

 2.3. Integració en l'equip de treball vinculat al projecte.

 2.4. Actitud responsable i ètica en relació a l'entorn professional

 2.5. Mostrar habilitats comunicatives

3. Col·laboració en el desenvolupament de les tècniques, els procediments dels índexs de qualitat de les
produccions i la capacitat per adaptar-se a l'evolució tecnològica i industrial.

 3.1. Control de qualitat en el procés productiu.

 3.2. Aplicació de millores en el producte.

 3.3. Integració en la tecnologia industrial
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 3.4. Identificació de maquinari

4. Identificació i participació en la investigació de les principals matèries i components que intervenen en
els productes.

 4.1. Identificació i participació

 4.2. Classificació de teixits ,fornitures i aplicacions tèxtils

 4.3. Identificació dels processos tèxtils (estampació, tints, aprestos i acabats, etc.)

 5. Identificació i participació en els processos i fases de fabricació, producció i/o manufacturació més usuals
en l'àmbit sectorial corresponent a cada especialitat i integració en equips de caràcter interdisciplinari.

 5.1. Seguiment en el procés d'investigació i disseny.

 5.2. Participació en els processos de teixit de calada, gènere de punt i/ estampació

 5.3. Participació en prototips de peces o productes d'indumentària.

 5.4. Seguiment en el procés de la col·lecció.

 5.5. Participació en el departament de patronatge i confecció.

 5.6. Identificació de patrons, escalats i marcades, manual o informàticament

 5.7. Participació en els processos i solucions logístiques.

6. Identificació dels requisits que afecten aspectes mediambientals, en especial els referits a les possibilitats
de reutilització i de reciclatge, i als criteris de sostenibilitat.

 6.1. Identificació dels processos sostenibles envers a l'optimització de recursos i la funcionalitat
del disseny.


