
Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques
bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així
com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació,
manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips,
materials i àrees de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Preparació de l'Entorn Professional•

Rentat i Canvis de Forma del Cabell•

Canvi de Color del Cabell•

Serveis Auxiliars d'Estètica•

Atenció al Client•

Projecte Integrat•

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals•

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)•

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació•

Entorn Social i Territorial•

Estratègies i Eines Matemàtiques•

Incorporació al Món Professional•

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis
auxiliars de perruqueria

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la

qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les

competències professionals assolides.

•

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau

mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a

impartir aquest Curs d’accés.

•

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la

Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

•

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el

PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al

perfil.

•

Certificat de professionalitat que emet l'Administració

laboral.

•

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el

graduat en educació secundària obligatòria (GESO),

sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
permet accedir al món laboral com a:

auxiliar de perruqueria,•

ajudant de manicura i pedicura,•

ajudant de maquillatge,•

auxiliar de depilació.•
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/


Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108
Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració
laboral.

 

Normativa

Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es

modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,

per la qual s'estableixen els programes de formació i

inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de

l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC

núm. 7881, de 23.5.2019)

•

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual

s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de

formació general i dels mòduls de formació professional

comuns a tots els perfils professionals dels programes de

formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

•

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura

dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,

de 14.10.2014)

•
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=850004&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845314&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672416&language=ca_ES


Anoia

Igualada

Escola Pia d'Igualada (08019502)
pl. Castells, 10
08700 Igualada
Tel. 938032700
Centre: privat
Horari: diürn

Baix Llobregat

Viladecans

Frandaser (08040904)
c. Enric Morera, 9
08840 Viladecans
Tel. 936370643
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Colomer (08065834)
c. Leiva, 17-19 cantonada c. Moianès,
61
08014 Barcelona
Tel. 932989495
Centre: privat
Horari: diürn

Escola Pia Sant Antoni (08005746)
rda. Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Tel. 934410605
Centre: privat
Horari: diürn

L'Hospitalet de Llobregat

Jaume Balmes (08038867)
Travessia Industrial, 161
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 933365654
Centre: privat
Horari: diürn

Gironès

Salt

Escola Pia de Salt (17010281)
c. Pla de Salt, 10
17190 Salt
Tel. 972249993
Centre: privat
Horari: diürn

Tarragonès

Tarragona

Espallargas (43003719)
c. Castellers, 1-3-5-7-9
43002 Tarragona
Tel. 977230751
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Occidental

Terrassa

Anna Vilamanyà (08057370)
c. Pi i Margall, 63-65
08224 Terrassa
Tel. 937892815
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Oriental

Granollers

Estudi Imatge (08073867)
c. Àngel Guimerà, 10-12
08402 Granollers
Tel. 938796986
Centre: privat
Horari: diürn

Parc Estudi (08044788)
c. Ponent, 48
08402 Granollers
Tel. 938708110
Centre: privat
Horari: diürn
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