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O proceso de detección das necesidades de formación é moi simple no seu esque-
ma; obtense pola diferenza entre os requirimentos de formación, é dicir, os coñecementos,
habilidades e actitudes (as competencias) que necesita a empresa ou organización de que
se trate e os que realmente ten o persoal desta. A isto hai que engadirlle o potencial de
desenvolvemento destas persoas para aumentar as súas posibilidades de promoción e des-
envolvemento profesional.

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN

REQUIRIMENTOS DE COMPETENCIAS REAIS
FORMACIÓN DAS E OS 

(COMPETENCIAS IDEAIS) Diferenza EMPREGADOS
O que fai falta saber O que de verdade saben

ou dominar ou dominan

+

POTENCIAL DE 
DESENVOLVEMENTO
O que necesitan para

desenvolverse profesional 
e persoalmente

Para a nosa análise engadimos a este esquema a suma das innovacións tecnolóxi-
cas que se están producindo para darlle unha proxección no tempo, integrando as contri-
bucións de expertos do sector, polo que o resultado sería.

NECESIDADES DE 
FORMACIÓN

REQUIRIMENTOS DE COMPETENCIAS REAIS
FORMACIÓN DOS

(COMPETENCIAS IDEAIS) Diferencia EMPREGADOS/AS
O que fai falta saber O que de verdade saben

ou dominar ou dominan

+

INNOVACIÓNS
OPINIÓNS DE EXPERTOS

+

POTENCIAL DE 
DESENVOLVEMENTO
O que necesitan para

desenvolverse profesional 
e persoalmente
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1111..11..
NECESIDADES FORMATIVAS DAS OCUPACIÓNS

DESEÑADOR/A TEXTIL.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriales de produción da con-
fección e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA LAS FUNCIONS

2 - Seleccionar os materiais. 2.1 - Seleccionar os materiais
e cores de cada modelo.

3 - Deseñar o producto. 3.1 - Realizar o bosquexo

3.2 - Elexir os complementos.

3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

• Innovacións 3.4 - Realizar as modificacións 
necesarias nos boquexos 

• Cambios nos e fichas de deseño, despois de
procesos realizar os prototipos.

4 - Coordinar a elaboración 4.1 - Preparar o material.
dos prototipos. 4.2 - Coordinar e executar a 

realización do prototipo.

4.3 - Arquivar todos os datos 
do prototipo.

4.4 - Participar na elaboración 
do mostrario.

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS
- Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, tingui-
duras, estampado e acabados

ORIXE UNIDADE DE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Seleccionar os materiais. 2.1 - Seleccionar os materiais e 
• Innovacións cores de cada modelo.

• Falta de coñecementos 3 - Deseñar o producto. 3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

4 - Coordinar a elaboración 4.1 - Preparar o material.
dos prototipos.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía textil na confección.

- Fíos.

- Fibras textiles.

CONTIDOS BÁSICOS - Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓNS NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Seleccionar os materiais. 2.1 - Seleccionar os materiais e 
• Innovacións cores de cada modelo.

• Falta de coñecemientos 3 - Deseñar o produto. 3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

4-  Coordinar a elaboración 4.1 - Preparar o material.
dos prototipos.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía textil no xénero de punto.

- Fíos.

- Tecidos de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementoss das posibilidades da maquinaria de confec-
ción e xenero de punto para a realización dos deseños.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Seleccionar os materiais. 2.1 - Seleccionar os materiais e
cores de cada modelo.

3 - Deseñar o producto. 3.1 - Realizar o bosquexo

3.2 - Elexir os complementos.

3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

3.4 - Realizar as modificacións 
necesarias nos bosquexos e 

• Innovacións fichas de deseño, despois de 
realizar os prototipos.

• Cambios nos procesos 4 - Coordinar a elaboración 4.1 - Preparar o material.
dos prototipos.

4.2 - Coordinar e executar a 
realización do prototipo.

4.3 - Arquivar todos os datos 
do prototipo.

4.4 - Participar na elaboración 
do mostrario.

MÓDULO PROPOSTO Novas tecnoloxías no textil e a confección.

- Maquinaria para a confección:

Tipos.

Características.

CONTIDOS BÁSICOS Funcionalidades

- Maquinaria para o xénero de punto:

Tipos.

Características.

Funcionalidades

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

732

   



NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos para o desenvolvemento dos deseños a
patróns.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

3 - Deseñar o produto. 3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

• Falta de coñecementos 4 - Coordinar a elaboración 4.2 - Coordinar e executar a 
dos prototipos. realización do prototipo.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas de patronaxe.

CONTIDOS BÁSICOS - Partes que configuran o patrón

- Especificaciñons técnicas para a elaboración de patróns.

- Interpretación dos deseños.

- Técnicas de escalado.

- As fichas técnicas

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento do software utilizado para a realización da patro-
naxe e escalado por ordenador.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

3 - Deseñar o produto. 3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

• Falta de coñecementos 4 - Coordinar a elaboración 4.2 - Coordinar e executar a
dos prototipos. realización do prototipo.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe asistida por ordenador I.

CONTIDOS BÁSICOS - Procesos de patronaxe e escalado realizados co ordenador.

- Utilización básica do software para patronaxe e escalado
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NECESIDADE DETECTADA Formarse na utilización dun software para a xestión integral das
empresas de confección.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación
• Cambios na  Todas Todas

organización do traballo

MÓDULO PROPOSTO Sistema informático E.R.P.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Modificacións na organización do traballo.

- Relacións entre as distintas seccións.

NECESIDADE DETECTADA Formarse na utilización dun software para a xestión integrada dende
o deseño á fabricación dun produto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación Todas Todas.

MÓDULO PROPOSTO Sistema informático de xestión integrada.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Control da base de datos de cada un dos produtos a crear.

- Operacións e procesos de fabricación.

- Deseño, especificacións dos produtos.

- Patróns e marcadas.

- Estudo dos custos.

- Accesorios da colección.
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NECESIDADE DETECTADA Manexar o software adecuado para realizar o deseño de pezas de
roupa exteriores de vestir

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación 3 - Deseñar o produto. 3.1 - Realizar o bosquexo

3.2 - Elixir os complementos.

3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

3.4 - Realizar as modificacións 
necesarias nos bosquexos e 
fichas de deseño, despois de 
realizar os prototipos.

MÓDULO PROPOSTO Deseño asistido por ordenador.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Aplicación das súas posibilidades para o deseño.

- Formas de creación dos deseños.

NECESIDADE DETECTADA Utilizar un software adecuado para a creación de simulacións de teci-
dos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación 3 - Deseñar o produto. 3.1 - Realizar o bosquexo

3.2 - Elixir os complementos.

3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

3.4 - Realizar as modificacións 
necesarias nos bosquexos e 
fichas de deseño, despois de 
realizar os prototipos.

MÓDULO PROPOSTO Equipos CAD - CAM para o deseño e programación de mostras.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Aplicación das súas posibilidades para o deseño de tecidos.

- Formas de creación dos deseños.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer a forma en que vai a afectar á organización das empresas
de xénero de punto a produción de pezas de roupa sen costuras e
as súas posibilidades.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

3 - Deseñar o produto. 3.1 - Realizar o bosquexo

3.2 - Elixir os complementos.

3.3 - Elaborar a ficha de deseño.

• Innovacións 3.4 - Realizar as modificacións 
necesarias nos bosquexos e 
fichas de deseño, despois de 

• Cambios nos procesos realizar os prototipos.

4 - Coordinar a elaboración 4.1 - Preparar o material.

• Cambios na  dos prototipos. 4.2 - Coordinar e executar a 
organización do traballo realización do prototipo.

4.3 - Arquivar todos os datos
do prototipo.

4.4 - Participar na elaboración 
do mostrario.

MÓDULO PROPOSTO Pezas de roupa sen costuras.

CONTIDOS BÁSICOS - As pezas de roupa sen costuras.

- A organización da produción.

- Posibilidades para o xénero de punto.

NECESIDADE DETECTADA Utilización escrita e falada de idiomas, para a realización de contac-
tos en feiras, congresos (inglés/francés/italiano)

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN 
AFECTADA EN FUNCIÓNS

• Falta de coñecementos. 1 - Analizar o mercado 1.1 - Recompilar e tratar toda a 
información respecto ás 
tendencias de cada temporada.

MÓDULO PROPOSTO Inglés/francés/italiano.

CONTIDOS BÁSICOS - Gramática básica do idioma.

- Conversación básica do idioma.

- Vocabulario técnico do sector textil e da confección.
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NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a súa implicación na xeración destes
impactos ambientais, para orixinar un cambio de actitude que vai a
beneficiar o traballador o medio ambiente e á propia empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do textil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.

NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaoliacións de riscos, cambios na organiza-
ción dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do textil.

- Medidas de protección colectiva e individual.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que im plica o sistema de produción en cadea e a falta de hixiene e
limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementales de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.

NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que lle permitan 
a unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios
da calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción textil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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PATRONISTA-ESCALADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da 
confección e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos,
tinguiduras, estampado e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o patrón 1.1 - Analizar o deseño
do prototipo recibido.

1.2 - Elaborar a ficha técnica.

2 - Coordinar o proceso de 2.1 - Coordinar, xunto co
elaboración do prototipo e as deseñador/a, o proceso de
modificacións sobre o prototipado.

• Innovacións patrón base.

2.2 - Analizar as modificacións 
• Falta de coñecementos sobre o patrón base.

2.4 - Realizar as fichas dos 
patróns.

3 - Realizar os escalados 3.1 - Realizar o escalado das
e as marcadas. pezas de roupa que foron 

definitivamente aprobadas.

3.3 - Crear as marcadas.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía textil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS -  Fíos.

- Fibras textiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, 
tinguiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o patrón 1.1 - Analizar o deseño 
do prototipo recibido.

1.2 - Elaborar a ficha técnica.

2 - Coordinar o proceso 2.1 - Coordinar, xunto co 
de elaboración do prototipo deseñador/a, o proceso de
e as modificacións sobre prototipado.

• Innovacións o patrón base.

2.2 - Analizar as modificacións 
• Falta de coñecementos sobre o patrón base.

2.4 - Realizar as fichas dos 
patróns.

3 - Realizar os escalados e 3.1 - Realizar o escalado das
as marcadas. pezas de roupa que foron 

definitivamente aprobadas.

3.3 - Crear as marcadas.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos das posibilidades da maquinaria de 
confección e xénero de punto para a realización dos deseños.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o patrón 1.3 - Realizar o patrón 
do prototipo base, para o prototipado.

2 - Coordinar o proceso de 2.1 - Coordinar, xunto co
elaboración do prototipo e as deseñador/a, o proceso
modificacións sobre o de prototipado.
patrón base.

2.2 - Analizar as modificacións 
sobre o patrón base.

2.3 - Corrixir os erros 
detectados.

2.4 - Realizar as fichas dos 
• Innovacións patróns.

2.5 - Arquivar as fichas técnicas 
e os patróns.

3 - Realizar os escalados e 3.1 - Realizar o escalado das 
as marcadas. pezas de roupa que foron

definitivamente aprobadas.

3.2 - Arquivar os patróns de 
cada un dos talles.

3.3 - Crear as marcadas.

3.4 - Enviar as marcadas á 
sección de corte.

3.5 - Arquivar marcadas.

MÓDULO PROPOSTO Novas tecnoloxías no textil e a confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Maquinaria para a confección:

- Tipos.

- Características.

- Funcionalidades

- Maquinaria para o xénero de punto:

- Tipos.

- Características.

- Funcionalidades
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NECESIDADE DETECTADA Deficiencia nos coñecementos necesarios para a correcta 
elaboración dos prototipos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Coordinar o proceso de 2.1 - Coordinar, xunto co
• Falta de coñecementos elaboración do prototipo e as deseñador/a, o proceso de

modificacións sobre o prototipado.
patrón base.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas de confección para o prototipo.

CONTIDOS BÁSICOS - Corte e adecuación de tecidos.

- Operacións de cosido - ensamblado.

- Acabados.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento do software utilizado para a realización do 
patronaxe e escalado por ordenador.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe asistido por ordenador I.

CONTIDOS BÁSICOS - Procesos de patronaxe e escalado realizados co ordenador.

- Utilización básica do software para patronaxe e escalado

NECESIDADE DETECTADA Perfeccionar o uso do software para a realización do patronaxe e 
escalado por ordenador.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe asistido por ordenador II.

CONTIDOS BÁSICOS - Procesos de patronaxe e escalado realizados co ordenador.

- Perfeccionamento do software para patronaxe e escalado
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NECESIDADE DETECTADA Formarse na utilización dun software para a xestión integral das
empresas de confección.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación
• Cambios na organización Todas Todas
do traballo

MÓDULO PROPOSTO Sistema informático E.R.P.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Modificacións na organización do traballo.

- Relacións entre as distintas seccións.

NECESIDADE DETECTADA Formarse na utilización dun software para a xestión integrada
dende o deseño á fabricación dun produto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovación Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sistema informático de xestión integrada.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Control da base de datos de cada un dos produtos a crear.

- Operacións e procesos de fabricación.

- Deseño, especificacións dos produtos.

- Patróns e marcadas.

- Estudo dos custos.

- Accesorios da colección.
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NECESIDADE DETECTADA Manexar o software adecuado para realizar o escalado e a 
marcada dos deseños.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

3 - Realizar os escalados 3.1 - Realizar o escalado das
e as marcadas. pezas de roupa que foron 

definitivamente aprobadas.

3.2 - Arquivar os patróns de 
• Innovación cada un dos talles.

3.3 - Crear as marcadas.

3.4 - Enviar as marcadas á 
sección de corte.

3.5 - Arquivar marcadas.

MÓDULO PROPOSTO Procesos informáticos de escalado e marcada.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Aplicación das súas posibilidades.

- Formas de realización do escalado.

- Formas de realización da marcada.

NECESIDADE DETECTADA Utilizar un software adecuado para a creación de simulacións 
de tecidos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o patrón 
do prototipo 1.2 - Elaborar a ficha técnica.

1.3 - Realizar o patrón base, para
o prototipado.

2 - Coordinar o proceso de 2.4 - Realizar as fichas dos 
• Innovación elaboración do prototipo e patróns.

as modificacións sobre o 
patrón base.

3 - Realizar os escalados 3.1 - Realizar o escalado das
e as marcadas. pezas de roupa que foron 

definitivamente aprobadas.

MÓDULO PROPOSTO Equipos CAD - CAM para o deseño e programación de mostras.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Aplicación das súas posibilidades para o deseño de tecidos.

- Formas de creación dos deseños.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer a forma en que vai a afectar á organización das 
empresas de xénero de punto a produción de pezas de roupa sen 
costuras e as suas posibilidades.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas• Cambios na 
organización do traballo

MÓDULO PROPOSTO Pezas de roupa sen costuras.

CONTIDOS BÁSICOS - As pezas de roupa sen costuras.

- A organización da produción.

- Posibilidades para o xénero de punto.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a súa implicación na xeración destes
impactos ambientais, para dar lugar a un cambio de actitud e
que vai beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente 
e máis á propia empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do textil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria 
o que implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na
organización dos procesos produtivos e adaptación ás 
normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os 
problemas que leva consigo o sistema de produción en cadea e a 
falta de hixiene e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridad e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que lle permitan
a unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios
da calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

CORTADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais da produción da 
confección e do xénero de punto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, 
tinguiduras, estampación e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Prepara os tecidos 1.1 - Interpretar as ordes da
para o corte. folla de produción.

1.2 - Realizar o estendido 
automático e semiautomático.

1.3 - Realizar o estendido de 
• Innovacións modo manual.

• Falta de coñecementos 2 - Cortar as teas. 2.1 - Preparar a máquina e as 
ferramentas para o corte.

2.2 - Colocar a marcada.

2.3 - Realizar o corte.

2.4 - Afinar o corte.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras téxtiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, 
tinguiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Prepara os tecidos 1.1 - Interpretar as ordes da
para o corte. folla de produción.

1.2 - Realizar o estendido 
automático e semiautomático.

1.3 - Realizar o estendido de 
• Innovacións modo manual.

• Falta de coñecementos 2 - Cortar as teas. 2.1 - Preparar a máquina e as 
ferramentas para o corte.

2.2 - Colocar a marcada.

2.3 - Realizar o corte.

2.4 - Afinar o corte.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un 
dos seus compoñentes, coas suas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Prepara os tecidos 1.1 - Interpretar as ordes da
para o corte. folla de produción.

2 - Cortar as teas. 2.1 - Preparar a máquina e as 
• Falta coñecementos ferramentas para o corte.

2.2 - Colocar a marcada.

2.3 - Realizar o corte.

2.4 - Afinar o corte.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas
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NECESIDADE DETECTADA Cambios na maquinaria e procesos no estendido das teas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

•Innovacións 1 - Prepara os tecidos 1.2 - Realizar o estendido
para o corte. automático e semiautomático.

• Cambios nos procesos 1.3 - Realizar o estendido de 
modo manual.

MÓDULO PROPOSTO Equipos de estendido: funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS Clases e tipos de equipos de estendido.

- Funcionamiento dos equipos.

- Utilización dos equipos.

- Limpeza e mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Cambios na maquinaria de corte

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Cortar as teas. 2.1 - Preparar a máquina e as 
ferramentas para o corte.

2.2 - Colocar a marcada.

• Innovacións 2.3 - Realizar o corte.

2.4 - Afinar o corte.

2.5 - Realizar o mantemento 
das máquinas de corte.

MÓDULO PROPOSTO Máquinas de corte: Funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS - Clases e tipos de máquinas de corte.

- Funcionamento das máquinas.

- Utilización das máquinas.

- Limpeza e mantemento
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NECESIDADE DETECTADA Utilización dunha nova máquina automática de etiquexe para as
pezas tralo corte.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 3 - Clasificar e controlar as 3.2 - Etiquetar as pezas 
pezas cortadas. cortadas.

MÓDULO PROPOSTO Etiquexe automática para pezas.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento da máquina de etiquetaxe.

- Utilización da máquina de etiquetaxe.

- Limpieza e mantemento

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración destes
impactos ambientalis, para dar lugar a un cambio de actitude que vai
beneficiar tanto al traballador, como o medio ambiente e a propia
empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
FUNCIÓNS

•Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS Introdución o medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a  necesidadr de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Prepara os tecidos 1.2 - Realizar o estendido
para o corte. automático e semiautomático.

1.3 - Realizar o estendido de 
modo manual.

2 - Cortar as teas. 2.1 - Preparar a máquina e as 
ferramentas para o corte.

2.2 - Colocar a marcada.

• Normativa 2.3 - Realizar o corte.

2.4 - Afinar o corte.

2.5 - Realizar o mantemento 
das máquinas de corte.

2.6 - Limpar o posto de traballo.

3 - Clasificar e controlar as 3.2 - Etiquetar as pezas cortadas.
pezas cortadas.

MÓDULO PROPOSTO Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN 
AFECTADA EN FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que conleva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de
hixiene e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

•Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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COSEDOR- ENSAMBLADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da confec-
ción e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e Xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, tingui-
duras, estampado e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 1.1 - Traballar seguindo as
produción e controlar a instrucións recibidas
maquinaria. directamente do encargado/a ou 

da folla de produción.

1.2 - Preparar a maquinaria para 
o cosido.

2 - Realizar o cosido das 2.1 - Analizar as instrucións 
pezas para a configuración recibidas.
da estrutura.

• Innovacións 2.2 - Preparar as pezas

2.3 - Coser as diferentes partes 
• Falta de coñecementos das pezas de roupa.

3 - Realizar o cosido e 3.1 - Interpretar instrucións de 
ensamblaxe das pezas produción.
fundamentais.

3.2 - Ensamblar as diferentes 
partes das pezas de roupa.

3.3 - Realizar os acabados.

3.5 - Revisar  e reparar as 
pezas de roupa con taras ou
defectos

MÓDULO PROPOSTO Tecnologxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras téxtiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 1.1 - Traballar seguindo as
produción e controlar instrucións recibidas 
a maquinaria. directamente do encargado/a ou 

da folla de produción.

1.2 - Preparar a maquinaria para
o cosido.

2 - Realizar o cosido das 2.1 - Analizar as instrucións
pezas para a configuración recibidas.

• Innovacións da estrutura.

2.2 - Preparar as pezas

• Falta de coñecementos 2.3 - Coser as diferentes partes 
das pezas de roupa.

3 - Realizar o cosido e 3.1 - Interpretar instrucións  de
ensamblaxe das pezas produción.
fundamentais.

3.2 - Ensamblar as diferentes 
partes das pezas de roupa.

3.3 - Realizar os acabados.

3.5 - Revisar  e reparar as 
pezas de roupa con taras ou
defectos

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
seus compoñentes coas súas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 1.1 - Traballar seguindo as 
produción e controlar instrucións recibidas
la maquinaria. directamente do encargado/a o 

da folla de produción.

1.2 - Preparar a maquinaria para 
o cosido.

2 - Realizar o cosido das 2.1 - Analizar as instrucións 
pezas para a configuración recibidas.
da estrutura.

2.2 - Preparar as pezas

• Falta de coñecementos 2.3 - Coser as diferentes partes 
das pezas de roupa.

3 - Realizar o cosido e 3.1 - Interpretar instrucións de 
ensamblaxe das pezas produción.
fundamentais.

3.2 - Ensamblar as diferentes 
partes das pezas de roupa.

3.3 - Realizar os acabados.

3.6 - Anotar os datos nunha 
folla de produción.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básico.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas
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NECESIDADE DETECTADA Cambios constantes na maquinaria para a realización do cosido
ensamblado das partes das pezas de roupa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 1.2 - Preparar a maquinaria para
produción e controlar o cosido.
a maquinaria.

1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria ao seu cargo.

2 - Realizar o cosido das 2.3 - Coser as diferentes partes 
pezas para a configuración das pezas de roupa.

• Innovacións da estrutura.

3 - Realizar o cosido e 3.2 - Ensamblar as diferentes 
ensamblaxe das pezas partes das pezas de roupa.
fundamentais.

3.3 - Realizar os acabados.

3.4 - Colocar etiquetas

3.5 - Revisar  e reparar as 
pezas de roupa con taras ou
defectos

MÓDULO PROPOSTO Máquinas de cosido - ensamblado: Funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS Tipos de máquinas de cosido - ensamblado.

- Funcionamiento das máquinas de cosido - ensamblado.

- Utilización das máquinas de cosido - ensamblado.

- Limpeza e mantemento.
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NECESIDADE DETECTADA Mellora da realización das operacións de cosido e ensamblado das par-
tes dunha peza de roupa, ante as modificacións no proceso produtivo.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 
produción e controlar a Todas
maquinaria.

• Innovacións. 2 - Realizar o cosido das 
pezas para a configuración da Todas

• Cambios de procesos estrutura.

3 - Realizar o cosido e 
ensamblaxe das pezas Todas
fundamentais.

MÓDULO PROPOSTO Operacións de cosido - ensamblado.

CONTIDOS BÁSICOS - Preparación das máquinas.

- Técnicas de ensamblado das partes que compoñen a peza de
roupa.

- Técnicas para o montaxe da peza de roupa.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a súa implicación na xeración destes
impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que vai
beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e a propia
empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA LAS FUNCIÓNS

1 - Interpretar a folla de 1.2 - Preparar a maquinaria para
produción e controlar o cosido.
a maquinaria.

1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria o seu cargo.

2 - Realizar o cosido das 2.3 - Coser as diferentes partes 
pezas para a configuración das pezas de roupa.
da estrutura.

• Normativa 2.5 - Limpar o posto de traballo.

3 - Realizar o cosido e 3.2 - Ensamblar as diferentes 
ensamblaxe das pezas partes das pezas de roupa.
fundamentais.

3.3 - Realizar os acabados.

3.4 - Colocar etiquetas

3.5 - Revisar e reparar as 
pezas de roupa con taras ou
defectos

3.7 - Limpar o posto de traballo.

MÓDULO PROPOSTO Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración dos residuos.

- Control de procesos na PEME.

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

760

   



NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria 
o que leva realizar novas avaliacións de riscos, cambios na 
organización dos procesos produtivos e adaptación ás 
normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os proble-
mas que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de
hixiene e limpieza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS Os riscos profesionales.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
a actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que lle permitan 
a unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios
da calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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BORDADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da confec-
ción e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de 
confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero 
de punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, tingui-
duras, estampados e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Organización do inicio 1.1 - Interpreta a ficha técnica.
do proceso.

2 - Preparación da máquina 2.1 - Coloca as materias primas.
para realizar o bordado 
da proba.

• Innovacións 2.2 - Axusta os elementos 
complementarios da maquinaria. 

• Falta de coñecementos 3 - Realización do bordado. 3.2 - Efectúa a preparación para 
o bordado.

3.3 - Vixía o correcto desenvolve-
mento do bordado.

3.6 - Repara os defectos.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras téxtiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
seus compoñentes coas suas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Organización do 1.1 - Interpreta a ficha técnica.
inicio do proceso.

1.2 - Interpreta a folla de 
produción.

3 - Realización do bordado. 3.2 - Efectúa a preparación para
• Falta de coñecementos o bordado.

3.3 - Vixía o correcto 
desenvolvemento do bordado.

3.6 - Repara os defectos.

3.7 - Cobre os partes de 
produción.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básico.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas
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NECESIDADE DETECTADA Utilización dunha máquina de bordado automático.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Preparación da 2.1 - Coloca as materias primas.
máquina para realizar o 2.2 - Axusta os elementosbordado de proba. complementarios da maquinaria.  

2.3 - Comproba o desenvolve-
mento da proba.

3 - Realización do bordado. 3.1 - Vixía o correcto 
• Innovacións funcionamento da maquinaria.

3.2 - Efectúa a preparación para 
o bordado.

3.3 - Vixía o correcto desenvolve-
mento do bordado.

3.6 - Repara os defectos.

MÓDULO PROPOSTO Máquinas de Bordado automático: Funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento da máquina de bordado.

- Utilización da máquina de bordado.

- Limpeza e mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración destes
impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que vai
beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente 
e a propia empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA AS FUNCIÓNS

2 - Preparación da 2.1 - Coloca as materias primas.
máquina para realizar o 2.2 - Axusta os elementosbordado de proba. complementarios da maquinaria.

3 - Realización do bordado. 3.1 - Vixía o correcto 
funcionamento da maquinaria.

• Normativa 3.2 - Efectúa a preparación para 
o bordado.

3.3 - Vixía o correcto desenvolve-
mento do bordado.

3.6 - Repara os defectos.

MÓDULO PROPOSTO Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.

NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do entorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeros auxilios.

NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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PLANCHADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da confec-
ción e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Todas Todas• Cambios nos procesos

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, tingui-
duras, estampación e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o termofixado. 1.1 - Preparar as máquinas de 
termofixado.

1.2 - Realizar o pegado//termo-
fxado das entreteas.

2 - Realizar o pranchado 2.1 - Preparar a maquinaria para
intermedio. realizar o pranchado intermedio.

2.2 - Realizar o pranchado 
intermedio dos 

• Innovacións compoñentes da peza de roupa.

3 - Realizar o pranchado 3.1 - Interpretar a folla de
• Falta de coñecementos das pezas de roupa terminadas. produción.

3.2 - Preparar a maquinaria.

3.3 - Realizar o pranchado das 
diferentes pezas de roupa.

4 - Realizar o lavado e secado 4.1. Lavar os panos.
dos tecidos e pezas de roupa.

4.2. Lavar pezas de roupa
confeccionadas

4.3. Realizar o secado.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras téxtiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o termofixado. 1.1 - Preparar as máquinas de 
termofixado.

1.2 - Realizar o pegado//termo-
fixado das entreteas.

2 - Realizar o pranchado 2.1 - Preparar a maquinaria para
intermedio. realizar o pranchado intermedio.

2.2 - Realizar o pranchado 
intermedio dos compoñentes

• Innovacións da peza de roupa.

3 - Realizar o pranchado 3.1 - Interpretar a folla de
• Falta de coñecementos das pezas de roupa terminadas. produción.

3.2 - Preparar a maquinaria.

3.3 - Realizar o pranchado das 
diferentes pezas de roupa.

4 - Realizar o lavado e 4.1 - Lavar os panos.
secado dos tecidos e 4.2 - Lavar pezas de roupa pezas de roupa. confeccionadas

4.3 - Realizar o secado.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
seus compoñentes coas suas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o termofixado. 1.2 - Realizar o pegado//termo-
fixado das entreteas.

2 - Realizar o pranchado 2.1 - Preparar a maquinaria para
intermedio. realizar o pranchado intermedio.

• Falta de coñecementos 2.2 - Realizar o pranchado 
intermedio dos compoñentes 
da peza de roupa.

4 - Realizar o lavado e 4.1 - Lavar os panos.
secado dos tecidos e 
pezas de roupa.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas

NECESIDADE DETECTADA Aprendizaxe e/ou mellora na utilización dos equipos de termofixado.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar o termofixado. 1.1 - Preparar as máquinas de 
termofixado.

1.2 - Realizar o pegado//termofi-
xado das entreteas.

1.3 - Realizar o mantemento 
de a maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Equipos de termofixado: Funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS - Clases e tipos de equipos de termofixado.

- Funcionamiento dos equipos de termofixado.

- Utilización dos equipos de termofixado.

- Limpeza e mantemento
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NECESIDADE DETECTADA Aprendizaxe e/ou mellora na utilización dos equipos de pranchado
manual.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

2 - Realizar o pranchado 2.1 - Preparar a maquinaria para 
intermedio. realizar o pranchado intermedio.

2.2 - Realizar o pranchado 
intermedio dos compoñentes 
de a peza de roupa.

2.3 - Efectuar a revision e 
control das pezas no 
pranchado intermedio.

2.4 - Limpar e manter a 
• Innovacións maquinaria

3 - Realizar o pranchado das 3.2 - Preparar a maquinaria.
pezas de roupa terminadas. 3.3 - Realizar o pranchado

das diferentes pezas de roupa.

3.4 - Revisar a peza de roupa
despois  de realizar o pranchado
final, para controlar a calidade.

3.8 - Limpar o posto de 
traballo e mantemento da 
maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Pranchado manual

CONTIDOS BÁSICOS - Operativa do pranchado manual.

- Novas tecnoloxías e o seu funcionamiento.

- Utilización da nova maquinaria.

- Limpeza e mantemento.
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NECESIDADE DETECTADA Aprendizaxe e/ou mellora na utilización dos equipos de pranchado
industrial.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

3 - Realizar o pranchado das 3.2 - Preparar a maquinaria.
pezas de roupa terminadas. 3.3 - Realizar o pranchado das

diferentes pezas de roupa.

• Innovacións 3.4 - Revisar a peza de roupa
despois de realizar o pranchado
final, para controlar a calidade.

3.8 - Limpar o posto de traballo 
e mantemento da maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Pranchado industrial

CONTIDOS BÁSICOS - Operativa do pranchado industrial.

- Novas tecnoloxías e o seu funcionamiento.

- Utilización da nova maquinaria.

- Limpeza e mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Mellorar a utilización dos equipos existentes e coñecer o funciona-
mento das innovacións producidas nesta sección.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

4 - Realizar o lavado e secado 4.1 - Lavar os panos.
dos tecidos e pezas de roupa. 4.2 - Lavar pezas de roupa

• Innovacións confeccionadas.

4.3 - Realizar o secado.

MÓDULO PROPOSTO Lavado e secado de pezas de roupa.

CONTIDOS BÁSICOS - Novas tecnoloxías e o seu funcionamento.

- Utilización da nova maquinaria.

- Limpeza e mantemento.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer os tipos de acabados e os últimos avances producidos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Non ten Non ten

MÓDULO PROPOSTO Acabados especiais.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de acabados.

- Procesos de realización dos acabados.

- Limpeza e mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración destes
impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que vai
beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e á propia
empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS Introdución o medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o termofixado. 1.2 - Realizar o pegado//
termofixado das entreteas.

1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria.

2 - Realizar o pranchado 2.4 - Limpar e manter a 
intermedio. maquinaria

3 - Realizar o pranchado das 3.2 - Preparar a maquinaria.
pezas de roupa terminadas. 3.3 - Realizar o pranchado das

diferentes pezas de roupa.

• Normativa 3.4 - Revisar a peza de roupa
despois de realizar o pranchado
final, para controlar a calidade.

3.8 - Limpar o posto de traballo 
e mantemento da maquinaria.

4 - Realizar o lavado e secado 4.1 - Lavar os panos.
dos tecidos e pezas de roupa. 4.2 - Lavar pezas de roupa 

confeccionadas.

4.3 - Realizar o secado.

Módulo proposto Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriales: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpieza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Esixencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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REVISADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da confec-
ción e do xénero de punto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar o control das 1.1 - Revisar as pezas de roupa
• Cambios nos procesos pezas de roupa confeccionadas. confeccionadas.

1.2 - Repasar a peza de roupa.

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS Fases do proceso de produción nas empresas de confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre tecidos, fibras, fíos, tingui-
duras, estampado e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar o control das 1.1 - Revisar as pezas de roupa 
• Falta de coñecementos pezas de roupa confeccionadas. confeccionadas.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras téxtiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
compoñentes do mesmo, coas súas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o control das 1.1 - Revisar as pezas de roupa
• Falta de coñecementos pezas de roupa confeccionadas. confeccionadas.

1.2 - Repasar a prenda.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básico.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas

NECESIDADE DETECTADA Mellora da realización da revisión das pezas de roupa, ante cambios
nas técnicas utilizadas na súa fabricación e unha maior esixencia de
calidade.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o control das 1.1 - Revisar as pezas de roupa
• Innovacións pezas de roupa confeccionadas. confeccionadas.

1.2 - Repasar a prenda.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas e procesos de revisión.

CONTIDOS BÁSICOS - Procesos de cosido - ensamblado.

- Técnicas de revisión.

- Procesos de revisión.

- Estándares de calidade na produción.
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NECESIDADE DETECTADA Mellora da realización das operacións de cosido e ensamblado das
partes dunha peza de roupa, ante as modificacións no proceso pro-
dutivo.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o control das 1.1 - Revisar as pezas de roupa 
pezas de roupa confeccionadas confeccionadas.

• Innovacións

• Falta de coñecementos 1.2 - Repasar a peza de roupa.

MÓDULO PROPOSTO Operacións de cosido - ensamblado.

CONTIDOS BÁSICOS - Preparación das máquinas.

- Técnicas de ensamblado das partes que compoñeen a peza de
roupa.

- Técnicas para o montaxe da peza de roupa.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración de
estos impactos ambientais, para provocar un cambio de actitude que
vai a beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e a pro-
pia empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpieza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionales.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Tener os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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ALMACENERO/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción da confec-
ción e do xénero de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Confección e xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de Confección.

- Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Aprender a utilizar ou mellorar o manexo dun sistema de xestión ope-
rativa de almacén.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Xestión operativa de almacén.

CONTIDOS BÁSICOS - Aprovisionamentos. 

- Instalacións.

- Distribución.

- Equipos.

- Preparación de pedidos.

- Existencias.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer o manexo das máquinas automáticas de creación e coloca-
ción de etiquetas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Recepcionar e distribuír 1.4 - Clasificar e distribuír as 
as materias primas, produtos pezas de roupa elaboradas.
semielaborados e pezas de roupa 
elaboradas no almacén.

MÓDULO PROPOSTO Sistemas de etiquetaxe automática.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento dos equipos etiquetaxe automática.

-Utilización dos equipos etiquetaxe automática.

- Limpeza e mantemento

NECESIDADE DETECTADA Manexar de forma correcta as carretillas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Recepcionar e distribuir 1.1 - Supervisar a entrada de 
as materias primas, materias primas.
produtos semielaborados 
e pezas de roupa elaboradas no 
almacén.

1.4 - Clasificar e distribuír as 
• Innovacións. pezas de roupa elaboradas.

1.6 - Realizar o mantemento 
• Falta de coñecementos. da maquinaria.

3 - Enviar as materias primas 3.2 - Enviar os pedidos de
ás seccións da fábrica materias primas aos talleres 

e aos talleres exteriores. exteriores.

4 - Enviar os produtos aos 4.1 - Preparar a mercancía.
clientes e/ou tendas. 4.5 - Proceder ao envío.

MÓDULO PROPOSTO Carretillero.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de accionamiento.

- Motores térmicos e eléctricos.

- Formas de manexar as carretillas industriais.

- Instrucións para circular con carretillas.

- Seguridade e hixiene no transporte de materiais.
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NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballjador sobre a sua implicación na xeración des-
tes impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que vai
a beneficiar tanto o traballador, como omedio ambiente e á propia
empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución al medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

Modificación Unidade Competencia MODIFICACIÓN NAS
afectada las funcións

1 - Recepcionar e distribuír as 1.2 - Clasificar e distribuír as 
materias primas, produtos materias primas.
semielaborados e pezas de roupa 
elaboradas no almacén

1.5 - Realizar a limpeza do 
posto de traballo.

• Normativa 1.6 - Realizar o mantemento 
da maquinaria.

3 - Enviar as materias primas 3.2 - Enviar os pedidos de
ás seccións da fábrica e materias primas aos talleres .
aos talleres exteriores. exteriores

4 - Enviar os produtos aos 4.2 - Empaquetar as pezas de
clientes e/ou tendas. roupa

4.3 - Embalar as caixas.

Módulo proposto Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión de residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

784

   



NECESIDADE DETECTADA Coñecer os diferentes tipos de residuos e a xestión específica de
cada un deles. Ter coñecemento da base legal comunitaria e nacio-
nal dos residuos.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA AS FUNCIÓNS

1 - Recepcionar e distribuír 1.2 - Clasificar e distribuír as 
as materias primas, produtos materias primas.
semielaborados e pezas de roupa 
elaboradas no almacén

1.5 - Realizar a limpeza do 
posto de traballo.

1.6 - Realizar o mantemento 
• Normativa da maquinaria.

3 - Enviar as materias primas 3.2 - Enviar os pedidos de
a as seccións da fábrica e materias primas aos talleres 
aos talleres exteriores. exteriores.

4 - Enviar os produtos aos 4.2 - Empaquetar as pezas de
clientes e/ou tendas. roupa

4.3 - Embalar as caixas.

Módulo proposto Xestión de envases e embalaxes.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa.

- Clasificación de envases e embalaxes.

- Sistemas de recollida.

NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hxie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e su prevención no sector correspondente á
actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.

NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN 
AFECTADA EN FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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PROGRAMADOR TEXTIL.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción do xénero
de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Todas Todas
• Cambios nos procesos

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Programar as máquinas. 1.1 - Programar as máquinas
de tisaxe.

• Innovacións 2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.

• Falta de coñecementos 3 - Controlar as máquinas 3.1 - Controlar as máquinas.
durante a produción. 3.3 - Controlar a calidade.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos para o desenvolvemento dos deseños a
patróns.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Programar as máquinas. 1.1 - Programar as máquinas 
• Falta de coñecementos de tisaxe.

2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas de patronaxe.

CONTIDOS BÁSICOS - Partes que configuran o patrón

- Especificacións técnicas para a elaboración de patróns.

- Interpretación dos deseños.

- Técnicas de escalado.

- As fichas técnicas

NECESIDADE DETECTADA Coñecemento das posibilidades das máquinas de tisaxe, para a pro-
dución.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS
1 - Programar as máquinas. 1.1 - Programar as máquinas 

• Innovacións de tisaxe.

2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.

MÓDULO PROPOSTO Novas tecnoloxías: máquinas de tisaxe.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento das máquinas de tisaxe.

- Posibilidades das máquinas de tisaxe.
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NECESIDADE DETECTADA Mellora no proceso de programación para poder desenvolver mos-
tras e modelos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Programar as máquinas. 1.1 - Programar as máquinas 
• Falta de coñecementos de tisaxe.

2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.

MÓDULO PROPOSTO Elaboración de mostras e modelos.

CONTIDOS BÁSICOS - Características do desenvolvemento da tisaxe.

- A programación para o desenvolvemento de novos modelos.

- Procesos de elaboración de novas mostras e modelos.

NECESIDADE DETECTADA Utilizar un software adecuado para a creación de simulacións de teci-
dos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Programar as máquinas. 1.1 - Programar as máquinas 
de tisaxe.

• Innovacións 2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.

3 - Controlar as máquinas 
durante a produción. 3.1 - Controlar as máquinas.

MÓDULO PROPOSTO Equipos CAD - CAM para o deseño e programación de mostras.

CONTIDOS BÁSICOS - Utilización do software.

- Aplicación das suas posibilidades para o deseño de tecidos.

- Formas de creación dos deseños.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer a forma en que vai a afectar á organización das empresas
de xénero de punto a produción de pezas de roupa sin costuras e as
súas posibilidades.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Programar as máquinas 1.1 - Programar as máquinas 
• Cambios nos procesos de tisaxe.

• Cambios na  2 - Realizar as mostras. 2.1 - Realizar mostras.
organización do traballo .

3 - Controlar as máquinas 
durante a produción. 3.1 - Controlar as máquinas.

MÓDULO PROPOSTO Pezas de roupa sen costuras.

CONTIDOS BÁSICOS - As pezas de roupa sen costuras.

- A organización da produción.

- Posibilidades para o xénero de punto.

NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a súa implicación na xeración de
estos impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que
vai a beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e á pro-
pia empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión na calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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TECEDOR/A XENERO DE PUNTO POR RECOGIDA.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción do xénero
de punto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións Todas Todas• Cambios nos procesos

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar o tisaxe 1.1 - Preparar a maquinaria

• Falta de coñecementos 1.2 - Realizar o tisaxe

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
seus compoñentes coas suas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. 1 - Realizar o tisaxe 1.1 - Preparar a maquinaria

1.2 - Realizar a tisaxe

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas

NECESIDADE DETECTADA Aprendizaxe e/ou mellora na utilización das máquinas de tisaxe.
ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 

AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar a tisaxe 1.1 - Prepara a maquinaria

• Innovacións 1.2 - Realizar a tisaxe

1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Máquinas de tisaxe: funcionamento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento das máquinas de tisaxe.

- Utilización das máquinas de tisaxe.

- Limpeza e mantemento.

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

794

   



NECESIDADE DETECTADA Tener coñecementos básicos de mecánica para realizar pequenas
reparacións e solucionar posibles contratempos.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Falta de coñecementos. 1 - Realizar a tisaxe 1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Mecánica básica para o mantemento das máquinas de tisaxe.

CONTIDOS BÁSICOS - Interpretación de planos.

- Partes dunha máquina de tisaxe.

- Traballos específicos de mantemento mecánico.

- Traballos preventivos de mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer a forma en que vai a afectar á organización das empresas
de xénero de punto a produción de pezas de roupa sen costuras e
as súas posibilidades.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar a tisaxe 1.1 - Prepara a maquinaria

• Cambios nos procesos 1.2 - Realizar a tisaxe

• Cambios na organización 1.3 - Realizar o mantemento
do traballo da maquinaria.

MÓDULO PROPOSTO Pezas de roupa sen costuras.

CONTIDOS BÁSICOS - As pezas de roupa sen costuras.

- A organización da produción.

- Posibilidades para o xénero de punto.
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NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a súa implicación na xeración de
estos impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que
vai a beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e á pro-
pia empresa

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

Modificación Unidade Competencia MODIFICACIÓN NAS 
afectada las funcións

• Normativa 1 - Realizar a tisaxe 1.1 - Prepara a maquinaria.

1.3 - Realizar o mantemento 
da maquinaria.

Módulo proposto Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

796

   



NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Esixencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

NECESIDADE DETECTADA Coñecementos básicos de informática.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.
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REMALLADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción do xénero
de punto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións 1 - Realizar o remallado 1.1 - Realizar o remallado das
• Falta de coñecementos de xénero de punto. pezas de roupa.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
compoñentes do mismo, coas suas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Falta de coñecementos 1 - Realizar o remallado de 1.1 - Realizar o remallado das
xénero de punto. pezas de roupa.

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básico.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas

NECESIDADE DETECTADA Aprendizaxe e/ou mellora na utilización das máquinas de remallado.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o remallado de 1.1 - Realizar o remallado das
xénero de punto. pezas de roupa.

• Innovacións. 1.3 - Realizar o mantemento 
da máquina.

MÓDULO PROPOSTO Máquinas de Remallado: Funcionamiento e manexo.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento das máquinas de remallado.

- Utilización das máquinas de remallado.

- Limpeza e mantemento.
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NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración de
estos impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que
vai a beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e á pro-
pia empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución o medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

1 - Realizar o remallado de 1.1 - Realizar o remallado das
xénero de punto. pezas de roupa.

• Normativa 1.3 - Realizar o mantemento 
da máquina.

Módulo proposto Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do entorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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NECESIDADE DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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REVISADOR/A - REPARADOR/A.

NECESIDADE DETECTADA Descoñecemento dos procesos industriais de produción do xénero
de punto

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Cambios nos procesos 1 - Repasar a peza de roupa 1.1 - Repasar a peza de roupa

MÓDULO PROPOSTO O proceso produtivo: Xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fases do proceso de produción nas empresas de xénero de 
punto.

NECESIDADE DETECTADA Falta de coñecementos necesarios sobre, fíos, tecidos de punto, tin-
guiduras e acabados

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Falta de coñecementos 1 - Repasar a peza de roupa 1.1 - Repasar a peza de roupa

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

]CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.
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NECESIDADE DETECTADA Coñecer as clases de patróns que existen e distinguir cada un dos
seus compoñentes coas súas especificacións técnicas.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS
AFECTADA FUNCIÓNS

• Falta de coñecementos 1 - Repasar a peza de roupa 1.1 - Repasar a peza de roupa

MÓDULO PROPOSTO Patronaxe básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Tipos de patróns.

- Elementos de que consta o patrón.

- As especificacións técnicas

NECESIDADE DETECTADA Aprender a utilizar novos equipos de revisión de tecidos e pezas de
roupa de punto.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións. 1 - Repasar a peza de roupa. 1.1 - Repasar a peza de roupa.

MÓDULO PROPOSTO Equipos de análise e revisión.

CONTIDOS BÁSICOS - Funcionamento dos equipos de análise e revisión.

- Utilización dos equipos de análise e revisión.

- Limpeza e mantemento.

NECESIDADE DETECTADA Mellora da realización da reparacion das pezas de roupa, ante cam-
bios nas técnicas utilizadas en su fabricación e unha maior esixencia
de calidade.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Innovacións
• Falta de coñecementos 1 - Repasar a peza de roupa 1.1 - Repasar a peza de roupa

MÓDULO PROPOSTO Técnicas e procesos de reparado en xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Técnicas de reparación.

- Procesos de reparación.

- Pezas de roupa sen costuras.

- Estándares de calidade na produción.
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NECESIDADE DETECTADA Concienciar o traballador sobre a sua implicación na xeración de
estos impactos ambientais, para producir un cambio de actitude que
vai a beneficiar tanto o traballador, como o medio ambiente e á pro-
pia empresa.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a con-
fección.

- Respostas institucionais e sociais.

NECESIDADE DETECTADA Identificar as fontes xeradoras de residuos na empresa, así como os
sistemas de xestión deses residuos e a necesidade de tratamento.

MODIFICACIÓN UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA LAS FUNCIÓNS

• Normativa 1 - Repasar a peza de roupa 1.1 - Repasar a peza de roupa

Módulo proposto Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión de residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.
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NECESIDADE DETECTADA Novos riscos laborais pola implantación de nova maquinaria o que
implica realizar novas avaliacións de riscos, cambios na organización
dos procesos produtivos e adaptación ás normativas de PRL.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos.

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada a máquinas.

- Riscos específicos da maquinaria do téxtil.

- Medidas de protección colectiva e individual.

NECESIDADE DETECTADA Coñecer as condicións xerais do contorno de traballo, os problemas
que leva consigo o sistema de produción en cadea e a falta de hixie-
ne e limpeza.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

• Normativa Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a sua prevención no sector correspondente
á sua actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.
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DETECTADA Ter os coñecementos básicos relativos á calidade que permitan a
unha organización introducirse na xestión e coñecer os criterios da
calidade na produción.

ORIXE UNIDADE COMPETENCIA MODIFICACIÓN NAS 
AFECTADA FUNCIÓNS

Exigencia mercado. Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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1111..22..ITINERARIO FORMATIVO 
OCUPACIONS EMERXENTES

ENCARGADO/A DE LOGÍSTICA - ALMACÉN.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

1 - Controlar os stocks do almacén. 1.1 - Organizar e estruturar o sistema de 
almacenaxe.

1.2 - Controlar a recepción das materias 
primas.

1.3 - Controlar a entrada e saída dos 
produtos.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas operativas de almacenaxe

CONTIDOS BÁSICOS - Distribución do almacén.

- Zonas de almacenaxe.

- Manipulación.

- Xestión de stocks.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

1 - Controlar os stocks do almacén. 1.2 - Controlar a recepción das materias 
primas.

1.3 - Controlar a entrada e saída dos 
produtos.

2 - Xestionar o transporte e distribución dos 2.1 - Xestionar o transporte dos
produtos. produtos intermedios.

2.2 - Organizar o transporte e distribución 
dos produtos terminados.

MÓDULO PROPOSTO Elementos de manipulación e transporte interno.

CONTIDOS BÁSICOS - Mecanización.

- Medios Mecánicos fixos.

- Medios mecánicos móviles.

- Automatización dos almacéns. 
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

1 - Controlar os stocks do almacén. 1.2 - Controlar a recepción das materias
primas.

1.3 - Controlar a entrada e saída dos 
produtos.

2 - Xestionar o transporte e distribución dos 2.1 - Xestionar o transporte dos 
produtos. produtos intermedios.

2.2 - Organizar o transporte e distribución 
dos produtos terminados.

MÓDULO PROPOSTO Xestión administrativa do almacén.

CONTIDOS BÁSICOS Análise dos grupos contables que afectan ao almacén.

- Documentos administrativos utilizados:

o pedido

o albará

a factura.

- Xestión administrativa.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

3 - Controlar os recursos do almacén. 3.2 - Manter actualizado o inventario.

MÓDULO PROPOSTO Xestión de stocks.

CONTIDOS BÁSICOS - Aspectos xerais da Xestión de Inventarios. 

- Modelos de stocks. 

- Optimización do nivel de stock. 

- Sistemas de reposición de stock dos almacéns. 
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar o transporte e distribución dos 2.1 - Xestionar o transporte dos
produtos. produtos intermedios.

2.2 - Organizar o transporte e distribución 
dos produtos terminados.

MÓDULO PROPOSTO Organización do transporte.

CONTIDOS BÁSICOS - A lexislación do transporte nacional e internacional.

- Preparación de rutas

- Organización do transporte

- Elección do medio de transporte

- Preparación de rutas

- Optimización da carga

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar o transporte e distribución 2.2 - Organizar o transporte e distribución 
dos produtos. dos produtos terminados.

MÓDULO PROPOSTO Novas tecnoloxías e a sua aplicación logística.

CONTIDOS BÁSICOS - O intercambio electrónico de datos (EDI)

- Introdución a Internet como ferramenta de comunicación e 
xestión.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de riscos laborais

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada.

- Riscos específicos dos procesos.

- Medidas de protección colectiva e individual.
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

1 - Controlar os stocks do almacén. 1.2 - Controlar a recepción das materias
primas.

1.3 - Controlar a entrada e saída dos 
produtos.

3 - Controlar os recursos do almacén. 3.3 - Xestionar os residuos xerados na 
súa sección.

MÓDULO PROPOSTO Residuos

CONTIDOS BÁSICOS - Principais fontes de residuos na empresa.

- A xestión dos residuos industriais: 

- A declaración de residuos.

- Control de procesos na PEME.
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

1. TÉCNICAS
OPERATIVAS DE
ALMACENAXE

2. ELEMENTOS DE
MANIPULACIÓN E

TRANSPORTE
INTERNO

3. XESTIÓN
ADMINISTRATIVA

DO ALMACÉN

4. XESTIÓN DE
STOCKS

6. NOVAS
TECNOLOXÍAS

E A SÚA APLICACIÓN
LOXÍSTICA

5. ORGANIZACIÓN
DO TRANSPORTE

9. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

7. PREVENCIÓN DE
RISCOS

LABORAIS

8. SEGURIDADE E
HIXIENE

11. CALIDADE 10. RESIDUOS
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TÉCNICO DE COMPRAS.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Estratexia na función de compras

CONTIDOS BÁSICOS - Estratexias de compras segundo o mercado. 

- Calidade e servicio. Prezo. Innovación. 

- Importancia da función de compras na empresa. 

- O marco da xestión de compras. 

- Políticas, tácticas e estratexias de compras. 

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Realizar as compras de materias primas, 2.3 - Xestionar as compras.
materiais e complementos

MÓDULO PROPOSTO A negociación da compra

CONTIDOS BÁSICOS - Análise da negociación.

- Estratexias e tácticas de negociación. 

- Análise práctica dos estilos de negociación. 

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Realizar as compras de materias primas, 2.1 - Contactar cos proveedores.
materiais e complementos

2.2 - Coordinar con administración a 
xestión de compras.

MÓDULO PROPOSTO A avaliación e homologación de provedores e contratación de
servizos

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade do proveedor. 

- Homologación e avaliación de provedores. 

- As condicións de contratación. 

- A subcontratación. 

- A contratación dos servizos. 

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

814

    



UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Realizar as compras de materias 2.1 - Contactar cos provedores.
primas, materiais e complementos 2.2 - Coordinar con administración a

xestión de compras.

2.3 - Xestionar a documentación.

MÓDULO PROPOSTO Compras internacionais

CONTIDOS BÁSICOS - Prospección do mercado no ambito internacional. 

- Búsqueda de provedores a nivel internacional. 

- Técnicas operativas. Transporte. Embalaxe. Manipulación e segu-
ros. 

- Os Incoterms na contratación internacional. 

- Carta de intencións. Pagos e aduanas. 

- Formas de pago internacionais. 

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

Módulo proposto Sistemas informáticos da xestión de compras

CONTIDOS BÁSICOS - Sistemas informáticos de compras. 

- Aplicacións específicas en compras e aprovisionamentos. 

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de Riscos laborais

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada.

- Riscos específicos dos procesos.

- Medidas de protección colectiva e individual.
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Seguridade e hixiene.

CONTIDOS BÁSICOS - Os riscos profesionais.

- Outras patoloxías derivadas do traballo.

- Sistemas elementais de control de riscos.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente
á actividade.

- Nocións fundamentais de primeiros auxilios.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución o medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000

Estudo de necesidades formativas do sector téxtil e da confección en Galicia 

816

   



1. ESTRATEXIA NA
FUNCIÓN DE

COMPRAS

2. A NEGOCIACIÓN
DA COMPRA

3. A AVALUACIÓN E
HOMOLOGACIÓN DE

PROVEDORES E
CONTRATACIÓN DE

SERVIZOS

4. COMPRAS
INTERNACIONAIS

6. PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS

5. SISTEMAS
INFORMÁTICOS

DA XESTIÓN
DE COMPRAS

9. CALIDADE
7. SEGURIDADE E

HIXIENE
8. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
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ENCARGADO/A DE TALLERES EXTERIORES.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar a produción dos talleres 2.1 - Establecer criterios de produción.
exteriores.

2.2 - Controlar a produción.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil na confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Fibras textiles.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar a produción dos talleres exteriores. 2.1 - Establecer criterios de produción.

MÓDULO PROPOSTO Tecnoloxía téxtil no xénero de punto.

CONTIDOS BÁSICOS - Fíos.

- Tecidos de punto.

- Ligamentos fundamentais.

- Acabado de tecidos.

- Defectos de fíos e tecidos.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

1 - Seleccionar os talleres exteriores segundo 1.1 - Establecer criterios de selección.
criterios establecidos.

1.2 - Seleccionar os talleres exteriores.

2 - Xestionar a produción dos talleres exteriores. 2.1 - Establecer criterios de produción.

MÓDULO PROPOSTO Procedementos de patronaxe e confección.

CONTIDOS BÁSICOS - Máquinas e instalacións de confección.

- Procesos xerais de confección.

-  Tipificación da maquinaria integrada aos procesos.

- Métodos operativos en máquinas e equipos de confección e
patronaxe.

- Adaptabilidade a diferentes máquinas e procesos.
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar a produción dos talleres exteriores. 2.1 - Establecer criterios de produción.

2.2 - Controlar a produción.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas de cosido-ensamblado.

CONTIDOS BÁSICOS - Características fundamentais e clasificación da maquinaria.

- Condicionamentos da maquinaria con relación ás agullas e arras-
tres.

- Os accesorios: a versatilidade da produción.

- A cadea de produción.

- Sistemas e métodos de cosido-ensamblado

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar a produción dos talleres exteriores. 2.2 - Controlar a produción.

MÓDULO PROPOSTO Técnicas de pranchado-pregado.

CONTIDOS BÁSICOS - Métodos e sistemas de pranchado de pezas e pezas de roupa.

- Pranchas manuais, os seus accesorios e complementos.

- Prensas automáticas, pneumáticas, termofixadoras e de aformado.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

2 - Xestionar a produción dos talleres exteriores. 2.1 - Establecer criterios de produción.

MÓDULO PROPOSTO Métodos e tempos

CONTIDOS BÁSICOS - Procesos de fabricación.

- Sistemas e métodos de traballo.

- Planificación e programación da produción.

- Métodos de organización e implantación de procesos produtivos.
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UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Informática básica.

CONTIDOS BÁSICOS - Unidades funcionais.

- Soportes da información.

- Sistemas operativos.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Prevención de Riscos laborais

CONTIDOS BÁSICOS - Normativa aplicada.

- Riscos específicos dos procesos.

- Medidas de protección colectiva e individual.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Sensibilización medioambiental.

CONTIDOS BÁSICOS - Introdución ao medio ambiente.

- Problemática medioambiental nas empresas do téxtil e a confec-
ción.

- Respostas institucionais e sociais.

UNIDADE COMPETENCIA ASOCIADA FUNCIONS

Todas Todas

MÓDULO PROPOSTO Calidade

] CONTIDOS BÁSICOS - A calidade na produción téxtil e da confección.

- Criterios de calidade nos procesos produtivos.

- Introdución da xestión da calidade no sector.

- ISO 9000:2000
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1. TECNOLOXÍA
TÉXTIL NA

CONFECCIÓN

2. TECNOLOXÍA
TÉXTIL NO

XÉNERO DE PUNTO

3. PROCEDEMENTOS
DE PATRONAXE E

CONFECCIÓN

4. TÉCNICAS DE
COSIDO-

ENSAMBLADO

6. MÉTODOS E
TEMPOS

5. TÉCNICAS DE
PRANCHADO-

PREGADO

9. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

7. INFORMÁTICA
BÁSICA

8. PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS

10. CALIDADE
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