
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Aquest mes de juny i juliol 2022 es duran a terme dos cursos de formació pioners en l’àmbit del 
tèxtil-moda, en el marc del projecte CooperaTèxtil 4.0 de l’Ajuntament de Mataró: Disseny de 
Moda 3D i Confecció 4.0.  
 
Aquests cursos estan dirigits a persones que vulguin millorar les seves habilitats tecnològiques i 
els seus coneixements digitals en l’àmbit del tèxtil-moda i ser més competents respecte les noves 
oportunitats laborals tecnificades emergents del mercat de treball en aquest sector. 
 
CooperaTèxtil 4.0 és un projecte que té per objectiu l’impuls de la tecnologia i 
l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses que formen part de la 
cadena de valor del tèxtil-moda cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i 
igualitari. 
 
Els cursos són intensius en horari de tarda, són gratuïts i atorguen un Certificat d’Assistència a la 

seva finalització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El disseny 3D utilitza un programari (software) per crear una 
representació matemàtica d'un objecte o una forma 
tridimensional (model 3D) aplicat, en aquest cas, a l’àmbit de 
la moda. 
 

En aquest curs es treballaran 
  

  Eines tecnològiques del disseny de moda (Clo 3D) 
  Aspectes de sostenibilitat i circularitat 
  Materials avançats i teixits funcionals 
  Eines d’Impressió 3D i Ecodisseny, entre d’altres. 

 

Durada del curs: 64h 
Data d’inici aproximada: 15-20 juny (tardes) 

 

Cal tenir coneixements de moda, coneixements 
del programa Illustrator i  compromís de participació. 

DISSENY DE MODA 3D CONFECCIÓ 4.0 

La confecció 4.0 utilitza solucions tecnològiques i 
d’automatització del procés tradicional de preparació i revisió 
de teixits que ajuda a l’estandardització de productes, la millora 
de la qualitat, la reducció d’errades o l’augment de la 
productivitat, entre d’altres. 
 

En aquest curs es treballaran 
  

  Eines tecnològiques per a la modernització de la 
confecció  

  Aspectes de sostenibilitat i circularitat 
  Materials avançats i teixits funcionals 
  Eines d’Impressió 3D i Tall làser, entre d’altres. 

 

Durada del curs: 52h 
Data d’inici aproximada: 15-20 juny (tardes) 

 

Cal tenir coneixements generals de confecció  
i compromís de participació. 

 CONTACTA’NS 
Servei d’Ocupació Mataró  
    (SOM)  

 

 

31 MAIG - 15: 30h a 16: 30h - presencial 
02 JUNY - 16h a 17h - presencial 

 - 17h a 18h - online 

07 JUNY - 15: 30h a 16: 30h - presencial 
09 JUNY - 16h a 17h - presencial 

 

MÉS INFORMACIÓ 
Sessions grupals informatives 

INSCRIU-TE! 
mprat@ajmataro.cat 

93 758 21 31 Ext.1843 i Ext.3271 

647.470.200 mòbil 

Nous cursos de formació que uneixen  
la tecnologia i el món del tèxtil-moda 

 


