
                                                                                   

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar   
 Família: Imatge Personal - Codi IP10 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
Aquests estudis capaciten per realitzar la protecció, cura i embelliment del  cabell, 
aplicar tècniques de manicura i pedicura, fer canvis de forma permanent, tenyir i 
descolorir la tija capil·lar, canviar la longitud del cabell, crear pentinats i recollits, 
amb o sense pròtesis piloses, aplicar tècniques de barberia i perruqueria masculina, 
així com promocionar i vendre productes i serveis en l’àmbit d’una empresa 
d’imatge personal, tot assolint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
protecció ambiental.  

 SORTIDES PROFESSIONALS 
Algunes de les ocupacions o llocs de treball d'aquest perfil  professional poden ser: 

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

MÒDULS PROFESSIONALS   
M1.   Pentinats i recollits 
M2.   Coloració capil·lar 
M3.   Cosmètica per a perruqueria 
M4.   Tècniques de tallada de cabell 
M5.   Canvis de forma permanent del cabell 
M6.   Perruqueria i estilsme masculí 
M7.   Anàlisi capil·lar     
M8.   Estètica de mans i peus  
M9.   Imatge corporal i hàbits de vida saludable 
M10. Màrqueting i venda en imatge personal  
M11. Formació i orientació laboral 
M12. Empresa i iniciativa emprenedora 
M13. Anglès tècnic 
M14. Síntesi 
M15. Formació en centres de treball 

DURADA  2.000 h -   dos cursos  (formació presencial)   
Horari intensiu:    8:00h - 14:30h
Formació al centre:   1.617 hores. Pràctiques en empreses: 383 hores 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA  
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ACCÉS A AQUEST CICLE DE GRAU MIG 
 Graduat en ESO 
 Títol de CFGM  
 Prova d’accés als cicles de grau mig 
 Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior 

CONTINUÏTAT ACADÈMICA 
 Un altre cicle formatiu de grau mig (amb convalidacions) 
 Un cicle superior de qualsevol branca. 
 Batxillerat 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
La formació es culmina amb la realització de les pràctiques professionals en els 
nostres centres col·laboradors, entre d’altres: 
 Marco Aldani 
 Jean Louis David 
 Raffel Pagès 
 La Barberia 

FORMACIÓ DUAL 
Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació 
Professional Dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de 
formació professional i les empreses, en el procés formatiu de l’alumnat. 

Avantatges que ofereix la formació en alternança: 

  Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un 
contracte o beca remunerat. 
  Desenvolupar el potencial professional i aprendre en situacions reals de treball. 
  Adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat. 
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