PFI AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL:
Perruqueria i estètica
Què són els PFI (Programes de Formació i Inserció)
Són programes que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.
Requisits d’accés
S’adrecen a joves no ocupats que:
• no han obtingut el títol de graduat en ESO
• tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21, l’any d’inici del programa
• i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni
participin en altres accions de formació.
Objectius dels PFI
• Retornar al sistema educatiu.
• Obtenir una formació bàsica per poder accedir al mercat laboral.
Estructura
• Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
Estratègies i eines de comunicació
Entorn social i territorial
Estratègies i eines matemàtiques
Incorporació al món professional
• Mòduls de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals (inclouen
un mòdul de pràctiques en centres de treball FCT).
Preparació de l’entorn professional
Rentat i canvis de forma del cabell
Canvi de color del cabell
Serveis auxiliars d’estètica
Atenció al client
• Accions de seguiment i orientació.
Durada
Un curs acadèmic (1.000 hores aproximadament). Formació en torn de tarda prioritariament.
Certificació de la formació
És una certificació en què consta el perfil professional cursat i la relació d’unitats de competències
assolides corresponents a qualificacions professionals de nivell 1.
Continuïtat dels estudis a ensenyaments professionals de grau mitjà
- Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
- Graduat en ESO.
- Curs específic de formació per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
De què treballaràs?
Auxiliar d’Imatge personal: Auxiliar de perruqueria, de depilació, ajudant de manicura i pedicura, de
maquillatge.
On treballaràs?
Aquest professional exerceix generalment la seva activitat per compte d’altri en perruqueries i
salons de bellesa, així com en sales de perruqueria i/o estètica, gimnasos o centres de bellesa
d’hotels, residències de persones grans, hospitals i balnearis, supervisat pels tècnics responsables.
Pot realitzar serveis bàsics de perruqueria, manicura i pedicura, depilació i maquillatge.

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

www.salvadorsegui.net

