
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Cosidor/a tèxtil 
 

Ocupació Cosidor/a tèxtil 

Família Intermediaris del comerç de productes diversos 
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1. Descripció del lloc de treball 

Assemblador/a de teixits tècnics en la indústria tèxtil-confecció, l’ operari/a que assembla 

(encaixa) mitjançant diferents tècniques (normalment tecnològicament avançades) els 

components d'articles tèxtils, amb autonomia i responsabilitat, aplicant les tècniques i 

procediments necessaris per aconseguir els resultats de qualitat requerida. 

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Certificat d’estudis primaris. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Valorable formació Família Professional tèxtil, confecció i pell. 

 Valorable formació processos tèxtils i/o confecció. 

 Recomanable cursos ocupacionals dedicats al coneixement de materials, preparació i 

posada en marxa de tipus de maquinària, utilització de màquines, neteja i manteniment. 

Interessos de l’empresa 

 Experiència en manipulació màquines de cosir planes de: repunt recte, ziga-zaga, cadeneta 
a un fil, cadeneta doble i múltiple, puntades d'imitació a mà, doble arrossegament, triple 
arrossegament, arrossegament diferencial, programables. 

 Valorable experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector tèxtil. 

 No es descarta poder accedir sense experiència prèvia si es passa per un període de 
formació interna molt específic. 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 
 Rep les indicacions de l’oficial segons cada ordre de fabricació. 

 Entén i, si no, aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb la persona responsable. 

 Utilitza els EPIs i el vestuari apropiat que l’empresa li proporciona, amb caràcter obligatori. 

 L’operari/ària es situa a les màquines corresponents a la seva feina, màquines planes en 
aquesta ocupació. Cadascuna de les màquines realitza un cosit o assemblant diferent, ja sigui 
costura simple, doble costura, baixos, etc. 

 Les peces de roba ja venen tallades per la part del taller que fa el patronatge. 

 Segons la producció, s’indica una ordre de prioritat, l’operari/ària començarà a realitzar la 
fabricació de les ordres més urgents. 

 Cadascuna de les peces poden tenir característiques diferents, ja sigui per tipus de tela, per 
tipus de patronatge i per tipus de brodat que s’hagi de treballar. 

 L’operari/ària sempre té en compte aquests paràmetres, depèn de la confecció que s’hagi de 
fer. 

 Verifica que tingui el material necessari per realitzar les seves tasques, com poden ser els 
diferents fils que haurà d’utilitzar, els estris manuals, etc. Si no té tot l’utillatge ho sol·licita a 
magatzem. 

 Fa el manteniment de la màquina a primer nivell, a fi d’evitar aturades o restablir la 
producció. 

 Realitza els reajustaments de la màquina, té en compte la duresa, elongació i gruix del 
material, el tipus d’unió que cal fer i la seqüència prefixada. 

 Revisa amb pulcritud, el sentit estètic i en el temps establert per l’empresa, segons el disseny 
que s’indica. 

 Realitza la funció de cosir en cada peça, tenint especial cura amb la manipulació de la roba 
en contacte amb la màquina, per evitar qualsevol enganxament i que es faci malbé la tela. 

 S’encarrega de detectar les fallades dels elements productius de les màquines i de substituir 
els elements desgastats o avariats, sempre que siguin de reposició normal. 

 Controla la quantitat total de producte finalitzat i comprova que sigui el correcte segons 
l’ordre de fabricació. 

 Un cop finalitzat tot el procés de producció, aporta la informació tècnica referent al treball 
fet, resultats i qualitat, i avisa a magatzem per a què es realitzi la retirada de les peces.  

 L’operari/ària ordena i condiciona el lloc de feina, no deixarà restes generades, la màquina 
quedarà en condicions per la propera manipulació. 

 En tot moment, posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 

 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball: Operari/ària de producció 
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Mostra preocupació per l’ordre i la claredat Cosidor/a i manipulació màquina plana simple 

La preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, així com en la insistència en la 
claredat dels rols i funcions assignades. 

 Vol que l'espai de treball, els rols, les 
expectatives, les tasques i les dades estiguin 
clars, sovint per escrit. 

 Manté el seu espai de treball ordenat 
(documentació, eines, etc.) per ser utilitzats pels 
altres. 

 Segueix les normes i procediments establerts. 

 És rigorós/osa en el seu treball i mostra 
preocupació per no cometre errors. 

 Revisa amb pulcritud la confecció de cadascuna 
de les peces, segons cada disseny  

 Té especial cura amb la manipulació de la roba i 
de la màquina, per evitar enganxaments. 

 Detecta errors a les màquines, si pot, canvia els 
elements trencats o desgastats. 

 Es preocupa de realitzar totes les funcions 
seguint els protocols establerts. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Aprenentatge i utilització de coneixements Ofereix coneixements 
Utilitza les eines i maquinària segons la 

necessitat del servei. 

Aprenentatge i utilització de coneixements 
implica la inquietud i curiositat constant per 
aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 
posar en pràctica i ampliar els coneixements 
tècnics, professionals o de gestió, així com 
transferir aquells coneixements relacionats amb 
el treball. La persona continua desenvolupant-se i 
adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia. 

 No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó 
que busca informació, es documenta i indaga en 
altres matèries que no coneix. 

 Divulga i posa en pràctica els coneixements que 
va adquirint en el seu lloc de treball. 

 Com expert/a en la seva matèria, actua com a 
suport, oferint i transmetent els seus 
coneixements als altres. 

 Pregunta a persones expertes per aprofundir i 
millorar els seus coneixements. 

 Desenvolupa les tasques de cosidor/a en 
diferents màquines de cosir, màquina plana, 
depenent del disseny i l’acabat de la cortina. 

 Posar en pràctica els coneixements de 
manteniment bàsic pel correcte funcionament 
de la màquina. 

 Realitzar les tasques seguint els processos i 
protocols establerts. 

 Si no en sap, mostra interès en aprendre la 
funcionalitat de la maquinària i dels 
procediments que s’han de seguir. 

 Si cal, compartirà el seu coneixement i 
experiència amb companys/es que ho 
necessitin. 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Flexibilitat i gestió del canvi 
Aplica les normes amb flexibilitat i adapta el seu 

comportament 
Ser flexible amb els horaris 

La flexibilitat i gestió del canvi és l'habilitat 

d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i 

variades situacions i amb persones o grups 

diversos. Suposa entendre i valorar postures o 

punts de vista diferents, o bé adaptar el propi 

enfocament a mesura que la situació ho 

requereixi. També canviar o acceptar sense 

problemes els canvis en la pròpia organització o 

en les responsabilitats del lloc de treball. 

 Sap cedir en els seus propis plantejaments i 
objectius inicials quan la situació ho requereix, 
adaptant els procediments. 

 Reacciona amb flexibilitat i adaptant-se davant 
d’imprevistos i obstacles que poden arribar a 
canviar significativament la seva feina. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
situacions o circumstàncies de la seva feina 
(canvis en els productes, organització, etc.). Ex.: 
És flexible davant d’un canvi d'horari o davant 
una necessitat de quedar-se més temps a la 
feina per acabar una tasca. 

 Pot arribar a treballar en diferents projectes 
alhora i mostra facilitat per treballar en els 
diferents projectes de manera simultània. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
persones i interlocutors/es.  

 Pot realitzar la seva feina en les diferents 
màquines de cosir que hi ha a la secció, doble 
agulla o simple, cosir velcro, vores, etc. 

 No té cap inconvenient en canviar les seves 
funcions respecte la feina que ha de fer en la 
seva jornada, en ocasions, les necessitats de 
producció ho requereixen. 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Compromís amb l’organització 
Demostra identificació amb el projecte de la 

seva organització, la seva credibilitat i prioritat 
Mostra disponibilitat i interès envers l’empresa 

Compromís amb l'organització és la capacitat i 
voluntat d'orientar els propis interessos i 
comportaments cap a les necessitats, prioritats i 
objectius de la companyia. Suposa actuar de 
forma que s'aconsegueixin els objectius de 
l'organització o se satisfacin les necessitats 
d'aquesta. Pot manifestar-se en posar la missió de 
l'empresa per davant de les preferències 
individuals.  

 Mostra disponibilitat a ajudar als seus 
companys/es, dins i fora de la seva àrea o 
departament. 

 Respecta i accepta el que els seus i/o les seves 
superiors consideren important. 

 Expressa llaços afectius amb l'organització. 

 Manifesta orgull de pertinença.  

 Actua correctament envers les normes i la 
política de l’organització. 

 Mostra una actitud de predisposició a la 
progressió professional i de fidelitat a 
l’empresa.  

 Coneix i s’identifica amb l’empresa per donar 
un servei de qualitat, es compromet a finalitzar 
la feina. 

 L’entitat pot comptar amb el seu servei en 
moments de volum de feina. 

 Hi ha confiança mútua entre el treballador/a i 
l’empresa. 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 
 Entrevista per competències: Cosidor/a t` 1 molt malament/5 molt bé 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls a 

la feina? Explica alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com deixes el teu espai de treball quan marxes cap a 

casa? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Què implica per a tu ser una persona responsable? 

Valora el teu grau de compromís de l´1 al 10. Justifica la 

resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

A
P

R
EN

EN
TA

T 
I 

C
O

N
EI

X
EM

EN
T 

Quan vas fer la darrera formació? Com te’n vas 

assabentar? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Si no tens experiència en alguna feina, què fas per 

intentar aprendre el més aviat possible? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu alguna situació laboral en què t’hagi costat 

aprendre alguna cosa. On estava la dificultat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

FL
EX

IB
IL

IT
A

T 
I C

A
N

V
I 

Has hagut de fer-te càrrec alguna vegada d’una tasca que 
no era l’habitual en el teu lloc de treball? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com reacciones quan ja tens quelcom plantejat i una 
circumstància imprevista t’obliga a canviar el que has 
planejat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en què hagis hagut de canviar la teva 
forma de treballar. Què vas fer? Com et vas sentir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

C
O

M
P

R
M

ÍS
 A

M
B

 

L’
O

R
G

A
N

IT
ZA

C
IÓ

 

Que és per tu ser una persona compromesa amb 

l’empresa? Valora el teu grau de compromís de l´1 al 10. 

Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Alguna vegada has trobat que les teves necessitats 

personals han estat enfrontades amb els objectius de 

l’empresa? Què va passar? Què vas fer? Quines 

conseqüències vas tenir? Què vas aprendre de tot 

plegat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Què és per a tu ser una persona compromesa amb 

l’empresa? Valora el teu grau de compromís de l´1 al 10. 

Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Cosidor/a 
Nom treballador/a Data 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 
procés productiu. 

   

Comprova el seu propi treball abans d’entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 
d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 
segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte de les seves 
fases i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1ª revisió 2ª revisió 3ª revisió 
A

P
R

EN
EN

TA
TG

E 

Està disposat/da a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i 

sol·licita opinions i idees en enfrontar-se amb nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 

coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per l’adquisició de nous coneixements, com llibres, 

publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 

qual els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment actualitzada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1ª revisió 2ª revisió 3ª revisió 
FL

EX
IB

IL
IT

A
T 

I C
A

N
V

I Accepta la necessitat de ser flexible, està disposat a canviar les pròpies idees davant d’una nova informació o 

vivència contrària. Comprèn els punts de vista dels altres. 

   

Aplica les normes amb flexibilitat, depenent de cada situació; és flexible en aplicar els procediments i els adapta 

per aconseguir els objectius globals de l’organització. 

   

Adapta el seu comportament, decideix què fer basant-se en la situació o la persona; accepta sense problemes els 

canvis en la pròpia organització o en les responsabilitats del lloc de treball. 

   

Adapta la seva estratègia, adequa el seu pla objectiu o projecte a les noves situacions de l’entorn. Realitza canvis 

petits o temporals en la seva feina per adaptar-se a les necessitats d’una situació específica. 

   

 

 Nivells competencials 1ª revisió 2ª revisió 3ª revisió 

C
O

M
P

R
O

M
ÍS

 A
M

B
 

L’
EM

P
R

ES
A

 

Té una bona relació amb els companys/es i superiors de l’empresa. Mostra disponibilitat i interès envers 

l’empresa. Acostuma a ser puntual i té un aspecte curós. 

   

Tracta la informació amb una actitud que demostra confidencialitat. Actua correctament envers les normes i la 

política de l’organització. Mostra una gran predisposició a la disponibilitat horària i als canvis d’última hora, 

imprevistos.  

   

Pren decisions i estableix prioritats i objectius per a facilitar funcions i minimitzar despeses a l’empresa. Mostra 

una actitud de predisposició a la progressió professional i de fidelitat a l’empresa. 

   

 


