
 

 

 

CURS 

Fes-te un vestit modernista (2019) 

Objectius: 

Aprendre a confeccionar un conjunt d’indumentària seguint l’estètica de la moda 

modernista i amb el màxim rigor històric. 

 
Calendari: 

• Es realitza un curs en DIJOUS, de 17:00 a 19:00 h. (12 hores). Calendari:  

24 de gener; 7 i 21 de febrer; 7 i 21 de març i 4 d’abril. 

 

• S’ofereix un altre curs els DISSABTES, de 10:30 a 13:30 h (12 hores). Calendari: 

2 i 23 de febrer; 16 de març i 6 d’abril. 

 

Lloc: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, carrer Salmerón, 25- Terrassa 

 

Preu: 80 €  

 

Places: Grup de 10 places 

 
Programa: 

1. Introducció a l’època i l’estil. Disseny (models) i materials (teixits). Visita a reserves  

per veure peces originals conservades al CDMT. Tria d’un model. 

2. Treball amb patrons-base. 

3. Tallar el teixit, embastar i primeres proves. 

4. Proves i retocs. 

6. Complements i accessoris: barret, bossa, guants, sabates, ombrel·la. 

 

Més informació a: auladidactica@cdmt.cat / 93 731 52 02 

Professora: 

Rosa Rubio és professora de l’Escola de la Llar (Ajuntament de Terrassa), patronista i 

confeccionista de vestuari contemporani i de recreació històrica. Fa més de deu anys 

que col·labora amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil en activitats 

didàctiques per a diferents tipus de públics. Hi destaca la seva implicació en els cursos 

d’indumentària modernista des de les primeres edicions. 

 

      www.cdmt.cat  auladidactica@cdmt.cat  
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CURSO 

Hazte un vestido modernista (2019) 

Objetivos: 

Aprender a confeccionar un conjunto de indumentaria siguiendo la estética de la 

moda modernista y con el máximo rigor histórico.  

 
Calendario: 

• Se realiza un curso en JUEVES, de 17.00 a 19.00 h. (12 horas). Sesiones:  

24 de enero; 7 y 21 de febrero; 7 y 21 de marzo y 4 de abril. 

 

• Se ofrece otro curso los SÁBADOS, de 10.30 a 13.30 h (12 horas). Sesiones: 

2 y 23 de febrero; 16 de marzo y 6 de abril. 

 
Lugar: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, calle Salmerón, 25- Terrassa 

 

Precio: 80 €  

 
Plazas: Grupo de 10 plazas 

 
Programa: 

1. Introducción a la época y al estilo. Diseño (modelos) y materiales (tejidos). Visita a 

reservas para ver piezas originales conservadas en el CDMT. Selección de un modelo. 

2. Trabajo con patrones-base. 

3. Cortar el tejido, hilvanar y primeras pruebas. 

4. Pruebas y retoques. 

6. Complementos y accesorios: sombrero, bolsa, guantes, zapatos, parasol. 

 

Más información en: auladidactica@cdmt.cat / 93 731 52 02 

Profesora: 

Rosa Rubio es profesora de la  Escola de la Llar (Ayuntamiento de Terrassa), 

patronista y confeccionista de vestuario contemporáneo y de recreación histórica. 

Hace más de diez años que colabora con el Centre de Documentació i Museu Tèxtil 

en actividades  didácticas para diferentes tipos de públicos. Destaca su implicación 

en los cursos de indumentaria modernista desde las primeras ediciones.  
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