
Benvolguts, 

tal i com ens vàreu indicar durant el curs d’Illustrator, us faig arribar la meva activitat 

d’aprofitament d’aquest curs. 

Primerament, indicar que el fet de no disposar de llicència Illustrator, impedeix mostrar 

imatges d’usos reals del programari. 

Imparteixo classes a dos cicles formatius de Grau Superior: Patronatge i Moda i 

Vestuari a mida i d’espectacles. 

Les principals aplicacions del programari Illustrator dins dels estudis que imparteixo les 

trobaríem a: 

 Mòdul 5, UF2 (Disseny d’articles) i Mòdul 10, UF3 (Disseny de models) del Cicle 

de Patronatge i Moda. Dibuix tècnic en pla de diferents peces de roba. Creació 

de bases de figurí. 

 Mòdul 2, UF2 (Disseny tècnic i artístic de vestuari a mida) del Cicle de Vestuari a 

Mida. Dibuix tècnic en pla de diferents peces de roba. Creació de bases de figurí. 

 



 

 

 



 



 

 

 Mòdul 10, UF2 (El color i les textures) del Cicle de Patronatge i Moda. 

Creació i disseny d’estampats i reproducció de textures tèxtils. 

 Mòdul 2, UF2 (Disseny tècnic i artístic de vestuari a mida) del Cicle de 

Vestuari a Mida. Creació i disseny d’estampats i reproducció de textures 

tèxtils. 

 



APLICACIÓ DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS DURANT EL CURS EN UNA 

ACTIVITAT D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

Autora: MªÀngels Rueda     

 

1.-Definició de l’activitat 

 
Es pretén que l’alumne es senti motivat per tal d’aplicar tot el que ha aprés en el 

seu camp laboral i faci un aprenentatge significatiu en el sentit de relacionar allò 

que ja sap amb el que necessita saber.  

Al final d’aquesta activitat i la següent ha de poder respondre les qüestions 

següents:  

      -Per a què serveix allò que he après?  

      -Amb quin dels meus coneixements connecta aquest nou aprenentatge?  

      -Com posar en pràctica allò que ara sé?.  

2.-Continguts a desenvolupar 

7.1-Eines de la qualitat en la indústria tèxtil/confecció.  

 7.1.1-Normalització (CT de AENOR).  

 7.1.2-Especificacions tècniques.  

 7.1.3-Gestió i assegurament de la qualitat (ISO 9000, 

    EN 2900, UNE 66900)  

 7.1.4-Cerfificació de conformitat de producte amb les normes i especificacions 

tècniques.  

3.-Justificació de l’aplicació del programa Illustrator en aquesta activitat 

Com a tutora de la formació en centres de treball he pogut constatar que la major 

part de les empreses utilitzen el programa per elaborar les fitxes tècniques de les 

peces de roba que dissenyen. 

Per la qual cosa es fa necessari que l’alumne domini els principis del programa per 

poder realitzar aquesta part important  de la seva tasca en l’empresa. 

Aquesta activitat es realitza amb el grup de 2n de patronatge, que ja han treballat 

amb el programa en el mòdul de disseny, així dons el que farem és continuar 

desenvolupant i aplicant els coneixements adquirits. 



4.-Exemples de fitxes tècniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballarem amb el programa el dibuix de la peça en pla partint d’una plantilla 

segons tipus de models (jaquetes, faldilles, pantalons...) o d’una foto i també el 

disseny de l’estampat del teixit. 

La fitxa la treballarem amb altres programes més adients (excel, word...) i aplicarem 

el dibuix de la peça realitzat en Illustrator. 

 



Usos i funcionalitats 
del programari Illustrator

Núria Nofrarías Espadamala



Eines per traçar
Redibuixar una imatge a partir del traçat 
amb ploma i el treball amb vectors.



Geometria i polígons
Treball de les formes geomètriques principals 
i les seves múltiples versions; cercle, el·lipse, 
rectangle, polígons regulars... 



Duplicació de les formes. Construcció de 
noves geomètriques treballant el gir en un 
sentit concret.



Simetries
Duplicat, gir, farcits, contorns, ubicació en 
un punt concret. Treball amb regles, eina 
de mesura i capes



 Transparències i color.
Construcció de motius base com a mostres per poder 
omplir superfícies.





Activitat completa
Aplicació dels motius, 
farcits i traçats de les 
activitats anteriors.



Tipogra�a, busca traçats, expandir
Eines múltiples per deformar i donar 
noves formes a elements ja construïts com 
a traçats



Perspectiva
Dibuix del mòduls sobre una malla en perspectiva 
cònica d’un, dos o tres punts de fuga.



Traçats
Dibuix de formes, fusionar, unir, tallar,... treball amb 
capes i pintures.



Pinzells 
Creació de pinzells personalitzats per 
poder dibuixar amb aquestes puntes i 
crear nous element





3D
Dibuix en tres dimensions a partir de l’extrusió 
d’una forma geomètrica.



Símbols
Construcció de símbols i aplicació amb el 
ruixador, sabent modi�car cada un d’ells.









Olot_2014
Taules i reixes
Construcció de taules per poder treballar dins d’elles.
A més d’aquestes eines principals hem treballat 
l’exportació, construcció de documents plantilla, 
guardar en diferents formats, imprimir el document 
amb registres i marques d’impressió per poder dur a 
impremta entre d’altes conceptes.
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ALUMNE: Marc  Nicolau 

 

Resum de les sessions del curs Illustrator 

En aquest curs hem après a utilitzar les diferents funcionalitats del programari Adobe Illustrator. 

Aquest programari permet realitzar il·lustracions digitals utilitzant diferents tècniques. Hem vist 

eines de traçat, de color i degradat, de retall, d’utilització d’efectes, etc. També hem creat 

mostres personalitzades i hem après a retallar, unir o separar objectes. 
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Activitat a desenvolupar a l’aula 

 

Contextualització 

L’activitat d’aplicació a l’aula s’ubicaria en el Cicle formatiu de Grau Superior de 

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, dins el mòdul M08 anomenat Programació 

multimèdia i dispositius mòbils i dins la unitat formativa UF2, anomenada Programació 

multimèdia. 

 

Objectiu 

Despertar la creativitat de l’alumnat, el qual té un perfil tecnològic, en la creació d’interfícies 

d’usuari per tal que tinguin aparença amigable i estètica. 

 

Descripció de l’activitat 

L’activitat que plantejaria als alumnes seria la creació d’icones per poder utilitzar en una 

aplicació multimèdia per a dispositius mòbils que haurien de crear posteriorment. Es tractaria 

de crear una icona de reproducció (play), una d’aturar (stop), avançar (forward), rebobinar 

(rewind) i pausa (pause). 
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Captura de pantalla de la utilització  del programari 

 

 

Per poder realitzar les icones, s’ha seguit el següent procés: 

 Icona STOP: s’han superposat dos quadrats, un de blanc amb el contorn blau i un de blau amb 

omplert blau. 

 Icona PLAY: un quadrat blanc amb el contorn blau i el triangle està creat amb l’eina de ploma, 

pintant l’interior de color blau. 

 Icona PAUSE: un quadrat blanc amb el contorn blau i un de blau interior amb omplert blau. En 

aquest segon quadrat interior se li aplica un esborrat intern utilitzant l’eina d’esborrador. 

 Icona FORWARD: un quadrat blanc amb el contorn blau i llavors agafar el mateix triangle creat 

per la icona PLAY, duplicar-lo i superposar-los. Finalment, modificar la mida dels triangles 

modificant amb l’eina de selecció directa l’extrem (vèrtex) dret dels dos triangles. 

 Icona REWIND: s’ha duplicat la icona anterior i se li ha aplicat una rotació de 180 graus. 
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Tot seguit, com que l’objectiu final és poder fer una exportació amb PNG, cal ubicar les diferents icones 

en taules de treball diferents. S’han creat cinc taules de treball: 

 

 

Finalment, s’ha fet l’exportació. Aquesta exportació s’ha fet per a cada taula de treball. D’aquesta 

manera s’han acabat obtenint les icones individuals: 

 

 

 



USOS I FUNCIONALITATS DEL PROGRAMA ILLUSTRATOR

Xavier Puerto

Resum de les sessions

Aquest curs ens ha mostrat les diferents possibilitats del programa Adobe Illustrator
(AI), que comercialitza l'empresa Adobe Systems. Adobe Illustrator és l'estàndard
de facto en el camp de la il·lustració tècnica i disseny gràfic. La darrera versió del
programa és la CC (17.1) tot i que durant el curs hem fet servir la versió CS6 (16).

Durant les quatre sessions de 5 hores cada una hem aprés a treballar amb formes
bàsiques:

També hem apres a clonar i rotar formes:



Hem creat estampats:

I hem aprés a unir crear formes a partir de traços independents:



El tercer dia varem aprendre com crear un banner i un degradat:

I varem treballar amb les eines de text:



Varem crear degradats i ombres:

I transformacions:



El  darrer  dia  varem  aprendre  a  transformar  text  en  traç  per  crear  títols
personalitzats:

A crear fons de pantalla:



I finalment a treballar amb pintura interactiva:

Contextualització

L'activitat s'ubicaria en el cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics
i xarxes dins de la unitat formativa 3 (gestors de contingut) del mòdul professional
8  (aplicacions  web),  dins  de  la  llista  de  continguts  de  la  unitat  formativa  el
contingut  1.3  fa  referència  a  la  utilització  de  la  interfície  gràfica  i  a  la
personalització de l’entorn.

Descripció de l'activitat

L'activitat consistirà en utilitzar el programa per crear un logo per a una empresa
fictícia  que  ha  demanat  l'lelaboració  d'un  lloc  web  fent  servir  un  gestor  de
contingut com, per exemple, Joomla!


