Tècnic/a superior en Caracterització i
Maquillatge Professional
Tipus d'Ensenyament

Durada
2 cursos
317 hores pràctiques Empresa

Família:
Imatge Personal
Grau superior

Horari: Matí
Oferta: 30 places

Què aprendràs a fer?

-

Gestionar els processos del projecte de caracterització
Realitzar disseny de personatges per a la caracterització
Planificar les activitats de caracterització durant el rodatge o la
funció
Organitzar i dissenyar la realització de pròtesis per a
caracterització
Dissenyar i realitzar maquillatges professionals
Supervisar i realitzar pentinats per a produccions audiovisuals i
escèniques
Revisar i realitzar la caracterització de personatges
Coordinar i organitzar equips de treball amb responsabilitat

Índex d'ocupació a Catalunya
Un 20,6% dels titulats segueixen
estudiant 9 mesos després de la
finalització dels estudis, la taxa
d'inserció laboral del cicle és del 61,8%
(sumant el 47,1% dels que treballen i el
14,7% dels que estudien i treballen) i un
20,6% estaven buscant feina en el
moment de l'enquesta.

De què treballaràs?

-

Caracteritzador/a
Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
Perruquer/a per a caracterització
Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
Postisser/a
Cap de caracterització
Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals
Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització
Dissenyador/a de personatges de caracterització
Formador/a tècnic/a en caracterització

Què estudiaràs?
Primer curs

Segon curs

MP1 Planificació de projectes - 3 h/set

MP2 Caracterització de personatges -5 h/set

MP3 Maquillatge professional - 6 h/set

MP4 Efectes especials a través del maquillatge 3 h/set

MP5 Creació de pròtesis facials i corporals 7 h/set

MP6 Perruqueria per a la caracterització 5 h/set

MP9 Disseny gràfic aplicat - 4 h/set

MP7 Postisseria - 5 h/set

MP10 Productes de caracterització i maquillatge
4 h/set

MP8 Disseny digital de personatges 2D-3D - 2 h/set

MP11 Formació i orientació laboral 3 h/set

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 2 h/set
MP13 Projecte de caracterització i maquillatge
professional 2 h/set
MP14 Formació en centres de treball 317hores

Altres cicles d’aquesta família professional:
Assessoria d'imatge personal i corporativa; Estètica integral i benestar; Estilisme i direcció de
perruqueria

Per a més informació: www.salvadorsegui.net
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

Caracterització i Maquillatge
Professional

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

