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Idea inicial 

El treball es troba dividit en dues 
parts. Primerament, la creació d’una 
col·lecció de moda on investigo tots 
els passos que he de seguir. Confecci-
ono un total d’onze peces de roba i, 
per presentar tots els dissenys creats, 
elaboro un portafolis de moda. 

En segon lloc, el treball segueix amb 
la creació d’una botiga online on po-
so a la venda les peces de roba amb 
l’estudi previ dels procediments a 
seguir. 

Així doncs, els objectius del meu tre-
ball de recerca són: 

- Dissenyar una col·lecció de moda. 

- Ampliar els meus coneixements 
empresarials. 

- Investigar els components que ha 
de tenir una botiga online i aprendre 
a constituir-la seguint unes bases 
legals. 

Procés d'elaboració 
El treball comença amb la creació 
d’una col·lecció de moda. Escollir el 
target és el primer pas: noies joves, 
pensades per ser portades tant de 
manera formal com informal i durant 
la temporada primavera-estiu. A con-
tinuació, vaig elaborar un portafolis 
de moda per presentar-les de mane-
ra creativa i visual. 

Una vegada creades totes les peces,  

vaig constituir la botiga online. Vaig in-
vestigar les bases legals, escollir un nom, 
dissenyar l’anagrama i comparar dife-
rents programes per saber quin era el 
que s’adaptava més a les meves condici-
ons. Amb la plataforma Wix, vaig poder 
dissenyar una web de cinc pàgines de 
manera professional. Des d’aquesta es 
poden adquirir els productes, és a dir, 
les peces de roba. Totes elles apareixen 
en fotografies des de diferents punts de 
vista i amb una petita descripció acom-
panyada del preu, el qual vaig calcular 
seguint una fórmula. 

En una de les pàgines de la web, els con-
sumidors poden trobar informació es-
sencial de les talles de roba, del registre 
de compres o els enviaments, pels quals 
he creat un packaging. 

També, per a fer publicitat, vaig crear un 
compte d’Instagram on vaig penjar du-
rant tot el procés fotografies dels dis-
senys. 

Per acabar, vaig elaborar una previsió de 
l’empresa del primer mes en cas que 
posés en funcionament la meva botiga. 

Conclusions 
Aquest tema em semblava molt atractiu 
i original, però realment em vaig adonar 
que hi ha una gran feina darrere de cada 
detall. Durant la confecció de la 
col·lecció, vaig entendre que dissenyar 
va més enllà del llapis i el paper. Tot i 
que vaig dibuixar més de vint peces, al 
final només onze conformen el projecte. 

Per poder presentar els dissenys, vaig 
elaborar el portafolis de moda, una tas-
ca que comporta paciència i imaginació. 
No va ser gens fàcil, ja que havia d’ela-
borar onze composicions diferents de 
manera atractiva. Pel que fa a la creació 
de la botiga online, la pàgina ha d’estar 
conforme a les bases legals, fet que, en 
un inici, desconeixia. Per tant, em va 
aportar nous coneixements. Per acabar, 
en la previsió vaig poder veure que el 
funcionament de l’empresa pot ser ne-
gatiu o positiu. No obstant això, vaig 
arribar a la conclusió que una persona 
com jo amb poc capital pot iniciar un 
projecte com aquest. Tot i això, res ga-
ranteix l’èxit. L’esforç i la passió són es-
sencials. 
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