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Per a què em preparo? 

• Dirigir i gestionar equips d’I+D+i que desenvolupen els nous 
productes i els nous processos tèxtils: 

INDUMENTÀRIA 

TEXTIL LLAR 

TÈXTILS D’US TÉCNIC 

 

• Gestionar la producció tèxtil en un contexte de globalit-zació 



Per a què em preparo? 

Els graduats en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil són els 
responsables dels Projectes de futur, de la I+D+i, de la innovació 
de productes i de processos tèxtils a les Empreses, i tambè, 

 

 Titulats superiors a Departaments Oficials de les Admi-
nistracions, i de Centres Tecnològics públics i privats 

 Consultors especialitzats 



Com està el sector tèxtil? 

Dades corresponents a la UE-25: 

– Facturació: 197.986 milions d’€ 

– Nombre d’empreses: 154.866 (6.000 a Espanya) 

– Ocupació: 2.218.729 treballadors 

– Consum de productes tèxtils: 16-20 kg per habitant i any, 
(segons país UE) 



 
Com està el sector tèxtil? 

La previsió del 2015 de l’evolució de l’estructura 
de la producció tèxtil a Espanya és: 

INDUMENTARIA: 43% 

TEXTIL HOGAR: 30% 

TEXTILES TÉCNICOS: 27% 



Materials pel disseny de 
productes tèxtils Q4 

Quines assignatures he de fer? 

ASSIGNATURES DE L’ESPECIALITAT 
 Tutorització 

Atenció individualitzada 



Q5 

Materials colorants i 
productes auxiliars 

Disseny en blanqueig i 
tintura. Colorimetria. 

Disseny d'estructures 
laminars de calada 

Disseny d'estructures 
laminars de malla 

Disseny d'estructures lineals i 
laminars no teixides 



Disseny en processos de 
tintura, estampació i 

recobriment 

Q6 

Desenvolupament integral de 
productes tèxtils 

Processos d'aprestos i acabats 

Confeccionabilitat 
d'estructures tèxtils 



EQUIPAMENTS 
 Relació amb empreses tèxtils 

PFG i inserció professional 

Amb quines eines treballaré? 





Taller de Teixeduría i Aula de Disseny CAD 



Laboratori i Plantes pilot d’Ennobliment Tèxtil 



Laboratori d’estampació, recobriment i aprests 



Laboratori de Física Tèxtil  
Microscopia electrònica; Dinamometria 



Hi ha alguna ajuda? 

BEQUES ESPECÍFIQUES 

 

Beques ofertes per la Comissió Textil formada per diferents 
Gremis empresarials del sector tèxtil i l’EET, adreçada  a 
estudiants de Grau que escullin l’especialitat de Tecnologia i 
Disseny tèxtil 



Hi ha alguna ajuda? 

 

PREMIS A PROJECTES DE FINAL DE GRAU EN ENGINYERIA 
DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL 

 

Premi de la AEQCT (Asociación Española de Químicos y 
Coloristas Textiles) 

 

Premis de la Fundación Textil Algodonera a la Innova-ción 



Si vols mès informació: 

canal@etp.upc.edu 


