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CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE) 

 

Benvinguda 

L’equip de professors del CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar us saluda i us dóna la 

benvinguda a l’inici del nou curs.  

Esperem que aquest curs respongui a les vostres expectatives i ens posem a la vostra 

disposició per qualsevol suggeriment o informació al respecte. 

 

Títol que s’obté 

CFGM "Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar" 

Real Decret RD 1588/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011) 
Ordre ECD/344/2012, de 15 de febrer , per la qual s’estableix el currículum. 
Ordre ECD/1962/2015, de 24 de setembre, per la qual es modifica l’annex II de l’Ordre 
ECD/344/2012 
 
Per poder accedir al cicle formatiu es necessari estar en possessió de: ESO o equivalent, el curs específic 
d'accés, formació professional bàsica o un PQPI. 

 

Sortides professionals 

 Professional de la Perruqueria 

 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 manicura 

 Tècnic/a en pedicura 

 Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector 

 Recepcionista en empreses de perruqueria 

 Demostrador/a d’equips cosmètics i tècniques de perruqueria 
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Competències i capacitats clau 

Si estàs interessat/da a estudiar aquest cicle és evident que t'ha d'agradar tot allò relacionat 
amb la perruqueria, l'estètica, la cosmètica i la moda i que has de tenir habilitat manual, 
però això no és tot. És recomanable que també tinguis: 
 

 Educació i amabilitat. 
 Bona comunicació amb els demés. 
 Destresa manual. 
 Tenir sentit artístic i creatiu. 
 Interès i const{ncia per l’estudi de la professió i per la formació contínua (tendències, 

productes, tècniques, ...). 
 Tenir cura de la pròpia imatge i bons hàbits higiènics (net, ordenat, ....). 
 Estar en forma i preparat/da per estar dempeus durant hores. 
 Respecte i compliment de les normes de convivència i ús de vocabulari adequat. 
 Organització i responsabilitat. 

 

Llibres i material 

A començament de curs (o a la pàgina web del CEPA La Balanguera) os donarem el llistat de 
llibres i material obligatori del curs. Aquest material ser{ d’us exclusiu de l’alumne/a. 

A moltes matèries hi ha material (eines de treball, uniforme, llibre dels continguts del 
mòdul...) que es considera imprescindible pel seguiment de l’assignatura. .  

El centre té un sistema de  reutilització de llibres (llibres de 2a mà d’antics alumnes, abans 
comproveu amb el llistat de llibres del curs que són els mateixos i de l’edició correcta!) 

S’ha de recordar que al CEPA La Balanguera  no té en cap cas responsabilitat sobre els 
objectes/material perdut, substrat o deteriorat propietat de l’alumnat.  

Durant el curs el centre lloga  unes taquilles als alumnes perquè puguin deixar l'equip de 
treball 

 

Accés a altres estudis 

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitj{ pot accedir a 
qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa 
família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans 
del dia que s’ha de fer la prova. 
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Distribució dels mòduls 

Durada total: 2000 h. repartides en 2  anys acadèmics 

   

 
MÒDULS 

Càrrega 
horària 

hores 
setmanals 

 
curs 

0842. Pentinats i recollits 235 7 1r 

0844. Cosmètica per a perruqueria 155 5 1r 

0846. Canvis de forma permanent 
del cabell 

130 4 1r 

0848. Perruqueria i estilisme masculí 135 4 1r 

0849. Anàlisi capil·lar 95 3 1r 

0636. Estètica de mans i peus 120 4 1r 

0851. Formació i orientació laboral 90 3 1r 

0843. Coloració capil·lar 205 10 2n 

0845. Tècniques de tall del cabell 200 9 2n 

0640. Imatge corporal i hàbits 
saludables 

90 4 2n 

0643. Màrqueting i venda en imatge 
personal 

85 4 2n 

0852. Empresa i iniciativa 
emprenedora 

60 3 2n 

0853. Formació en centres de treball. 400 Fins a 40 2n 

 
 

Informació Comissió Ambiental 
 
Un dels objectius educatius del nostre centre és promoure la conscienciació ambiental i 
millorar la gestió dels materials i dels recursos que utilitzem, així com dels residus que 
generem. Algunes de les iniciatives que hem desenvolupat fins al moment han estat:  
 
A.- Borsa de compra-venda de llibres de text i de lectura de segona mà, utilitzats al centre.  
B.- Elaboració de dossiers de paper reciclat per algunes matèries.  
C.- Recollida, reciclatge i reutilització de paper, piles i residus perillosos. (El tutor hauria 
d’explicar el bon ús dels contenidors blaus instal·lats a les classes: únicament per recollir 
paper. Els residus orgànics i tota la resta que no sigui paper han d’anar a la paperera!!)  
D.- Foment del transport sostenible, amb la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes i 
informació sobre la possibilitat d’accedir en autobús.  
E.-Organització d’una campanya de donació de sang dins del marc de la Diada Cultural del 
centre.  
 

 

Que tingueu un bon curs!!! 

 


