Cicle Formatiu de Grau Mitjà
PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
Durada: 2000 hores (1617 h + 383 h FCT)
Horari: Matí | 2 cursos
COMPETÈNCIA GENERAL
Dur a terme la cura i l’embelliment del cabell, l’estètica
de mans i peus i l’estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
CONTINGUTS DEL CICLE
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•
•
•
•
•
•
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•

MP01. Pentinats i recollits
MP02. Coloració capil·lar
MP03. Cosmètica per a perruqueria
MP04. Tècniques de tallada del cabell
MP05. Canvis de forma permanent del cabell
MP06. Perruqueria i estilisme masculí
MP07. Anàlisi capil·lar
MP08. Estètica de mans i peus
MP09. Imatge corporal i hàbits saludables
MP10. Màrqueting i venda en imatge personal
MP11. Formació i orientació laboral
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
MP13. Anglès tècnic
MP14. Síntesi
MP15. FCT. Formació en centres de treball

CAMP PROFESSIONAL
Com a Tècnic exerciràs l’activitat en empreses d’imatge
personal dedicades als processos de perruqueria d’ús
social, en les quals es desenvolupen tasques de prestació de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció davant dels riscos i control d’efluents i
residus.
PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la
sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el
nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.
Informa’t a la secretaria acadèmica de les vies d’accés
i continuitat cap a d’altres cicles formatius.
Dins l’ambit de la imatge personal, al Balmes també
podràs cursar el CFGM d’Estètica i Bellesa i el CFGS
d’Assessoria d’imatge personal i corporativa. També t’oferim altres cicles formatius relacionats amb el
Màrqueting i la Publicitat, el sector sanitari, el món de
l’Esport o la Tecnologia. Informa’t!
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