Tècnic/a Perruqueria i
Cosmètica Capil·lar
Família:
Imatge Personal
Grau mitjà

Durada
2 cursos
400 hores pràctiques Empresa
Horari: Matí
Oferta: 30 places

Què aprendràs a fer?

- Rebre, emmagatzemar i distribuir el material de
perruqueria, controlant el seu consum i l'estoc

- Atendre el client en totes les fases del procés,
aplicant procediments establerts

- Comprovar l'estat del cabell i cuir cabellut, manejant
-

instruments d'observació
Preparar i posar a punt el lloc de treball i
instal·lacions, mantenint-los en condicions òptimes
per a la seva utilització
Realitzar canvis de forma permanents en el cabell,
seguint les especificacions establertes
Tenyir i descolorir la tija capil·lar seleccionant
cosmètics, tècniques i procediments
Canviar la longitud del cabell seleccionant eines,
accessoris i útils segons les diferents tècniques i estils
de tall
Efectuar pentinats i recollits, amb o sense pròtesi
piloses, personalitzant i adaptant-los a les necessitats
del client
Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a
l'embelliment i cura de les mans, peus i ungles
Realitzar tècniques de barberia i perruqueria
masculina identificant les demandes i necessitats del
client

On treballaràs?

-

Índex d'ocupació a Catalunya
La taxa d'inserció laboral del cicle 9
mesos després de la finalització
dels estudis és del 55,5% (sumant
el 42,7% dels que treballen i el
12,8% dels que estudien i
treballen). Un 32,5% dels titulats
segueixen estudiant i un 12%
estaven buscant feina en el moment
de l'enquesta.

De què treballaràs?

Perruqueries
Departaments de perruqueria de televisions
Teatres
Cinema
Residències geriàtriques
Passarel·les de moda

-

Perruquer/a
Barber/a
Tècnic/a en coloracions capil·lars
Tècnic/a en canvis de forma del cabell
Tècnic/a en tall de cabell
Tècnic/a en postisseria
Tècnic/a en manicura
Tècnic/a en pedicura
Tècnic/a o agent comercial d’empreses del
sector
Recepcionista en empreses perruqueria
Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques
de perruqueria

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

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

Què estudiaràs?
Primer curs

Segon curs

MP01 Pentinats i recollits (UF1/UF2) - 4h/set

MP01 Pentinats i recollits (UF1,UF2) - 4h/set

MP02 Coloració capil·lar - 6h/set

MP05 Canvis de forma permanent del cabell
3h/set

MP03 Cosmètica per a perruqueria - 3h/set

MP06 Perruqueria i estilisme masculí 2h/set

MP04 Tècniques de tallada del cabell - 5h/set

MP07 Anàlisi capil·lar (UF2) - 2h/set

MP07 Anàlisi capil·lar (UF1) - 2h/set

MP08 Estètica de mans i peus - 3h/set

MP09 Imatge corporal i hàbits saludables
3h/set

MP10 Màrqueting i venda en imatge personal
3h/set

MP11 Formació i orientació laboral 3h/set

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 2h/set
MP13 Anglès tècnic 3h/set
MP14 Projecte 3h/set
Formació en centres de treball - 400 hores

Quins cicles de grau superior podràs fer un cop acabat aquest?
Aquests estudis formen part del mateix itinerari que els següents cicles de grau superior:
 Assessoria d'imatge personal i corporativa
 Caracterització i maquillatge professional
 Estètica integral i benestar
 Estilisme i direcció de perruqueria

Altres cicles d’aquesta família professional:
Grau mitjà:


Estètica i Bellesa

Grau Superior:





Assessoria d'imatge personal i corporativa
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria

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

