Tècnic/a Superior en Assessoria
d’Imatge Personal i Corporativa
Família Imatge Personal
Grau Superior
2000 hores (2 cursos acadèmics). Torn de tarda
Oferta de places: 30
De què treballaràs
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet
accedir:
• a qualsevol estudi universitari oficial de grau
• al món laboral, com a:

-

Director/a tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda

-

Assessor/a:

d'estils i tendències

en comerços de vestuari i complements

d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda

en la compra de vestuari complements, regals i cosmètics

de premsa especialitzada en imatge personal

-

Assistent/a tècnic/a d'imatge política, cultural i artística

Director/a de gabinet d'assessoria d'imatge
Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
Expert/a en habilitats comunicatives
Expert/a en etiqueta i usos socials
Organitzador/a de casaments
Consultor/a i assessor/a de protocol i organització d'actes i esdevenimentsAssessor/a i consultor/a d'estilisme
en el vestir, d'imatge corporativa

Assistent/a personal en la cura de la imatge
Tècnic/a




especialista en gabinets de relacions públiques
comercial
especialista en imatge en departament de màrqueting

Aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzar projectes d'assessorament en imatge personal,
empresarial i institucional; organitzar esdeveniments i planificar els processos d'entrenament personal en
habilitats de comunicació, protocol i usos socials, tot respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi
ambient i disseny per a tots.
On treballaràs?
En empreses del sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge personal, corporativa i pública o
s’integren en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting; en
establiments dedicats a la venda de vestuari, complements i cosmètics, on es desenvolupen tasques en les
àrees funcionals de disseny d’una nova imatge personal, pública i corporativa, i en l’organització i prestació de
serveis.
Què estudiaràs? Pla de formació

1r CURS

2n CURS

MP01

Assessoria cosmètica

MP05

Protocol i organització d'esdeveniments

MP02

Disseny d'imatge integral

MP08

Habilitats comunicatives

MP03

Estilisme en vestuari i complements

MP09

Imatge corporativa

MP04

Assessoria de perruqueria

MP10

Direcció i comercialització

MP06

Usos socials

MP12

MP07

Assessoria estètica

MP13

MP11

Formació i orientació laboral

MP14

Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d'assessoria d'imatge personal i
corporativa
Formació en centres de treball

Altres cicles relacionats impartits a l’institut
Estètica i Bellesa
Caracterització i maquillatge professional
Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
Estètica Integral i Benestar
Estilisme i Direcció de Perruqueria

Grau mitjà
Grau superior
Grau mitjà
Grau superior
Grau superior

Consultar la web per la jornada de portes obertes
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

Durada
2 anys
2 anys
2 anys
2 anys
2 anys

