
TÈCNIC EN PERRUQUERIA (2.000 hores)

Potenciar la imatge
personal i assessorar al
client, aplicar tècniques
de perruqueria per
l’atenció i l’embelliment
del cabell i tècniques
complementàries de
manicura, pedicura,
arranjament i rasurat de
barba i bigoti; en
condicions de qualitat i
seguretat, i higiene
òptimes. Administrar,
gestionar i comercialitzar
un establiment de
perruqueria optimant el
desenvolupament de
l’activitat empresarial
sota la supervisió
corresponent.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I DE
TREBALL:
- Establiments de
perruqueria.
- Departaments  de
perruqueria d’empresa
dedicats al tractament
d’imatge personal
integral.
- Departaments de
perruqueria, de cadenes
de TV, teatres, etc.
- Clíniques de
tractaments i trasplants
capil.lars.
- Equips tècnics
depenents de laboratoris i
firmes comercials que
desenvolupen la seva
activitat en l’àmbit de la
perruqueria, com
provadors, demostradors
i venedors.
- Hospitals, centres
geriàtrics  i empreses de
serveis fúnebres.
- Clíniques de medicina
estètca.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE
TREBALL:
- Director  tècnic-artístic d’establiments de perruqueria.
- Estilista.
- Perruquer.
- Manicura.
- Barber.

Hores a disposició del centre:
170.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

PERFIL PROFESSIONAL CICLE FORMATIU

Assessorar als clients sobre canvis
en la seva imatge personal,
mitjançant la cura i transformació
estètica del cabell.

MP
Direcció tecnicoartística.
PT 618

C1 (mínim 120 h).
Direcció tecnicoartística.
PT 618

MP
Canvis de color en el cabell.
PT 618

C5* (mínim 230 h).
Canvis de color en el cabell.
PT 618

Canviar totalment o parcialment el
color del cabell.

Tallar el cabell en funció de l’estil
seleccionat i aplicar les tècniques
d’arranjament i rasurat de barba i
bigoti.

C6* (mínim 190 h).
La tallada del cabell i les tècniques
complementàries.
PT 618

MP
La tallada del cabell i les
tècniques complementàries.
PT 618

Realitzar tractaments estètics de les
alteracions capil.lars i aplicar les
tècniques d’higiene capil.lar.

MP
Tractaments capil.lars.
PS 503

C2* (mínim 95 h).
Tractaments capil.lars.
PS 503

MP
Higiene, desinfecció i
esterilització aplicades a
perruqueria.
PT 618

C3 (mínim 30 h).
Higiene capil.lar.
PT 618

C4 (mínim 30 h).
Neteja, desinfecció i
esterilització.
PT 618

MP
Canvis de forma en el
cabell.
PT 618

C7* (mínim 140 h).
Canvis de forma permanent en el
cabell.  PT 618

Canviar de manera permanent i
temporal la forma del cabell,
pentinar-lo i recollir-lo en funció de
l’estil seleccionat. C9* (mínim 120 h).

Pentinats i recollits.
PT 618

C10* (mínim 60 h).
Confecció i adaptació de perruques,
postissos i extensions de cabell.
PT 618

MP
Pentinats, acabaments i
recollits.
PT 618

Aplicar les tècniques de manicura i
pedicura.

MP
Tècniques bàsiques de manicura
i pedicura.
PT 618

C11  (mínim 35 h).
Tècniques bàsiques de manicura i
pedicura.
PT 618

Realitzar l’administració, gestió i
comercialització en una petita
empresa.

MP
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.   PS 505

C12  (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.     PS 505

MP
Cosmetologia aplicada a la
perruqueria.
PS 503

C14 (mínim 120 h).
Cosmetologia aplicada a la
perruqueria.
PS 503

C13 (mínim 90 h).
Anatomia i fisiologia humanes
bàsiques.
PS 503

MP
Anatomia i fisiologia
humanes bàsiques.
PS 503

C15 (mínim 60 h).
Formació i orientació laboral.
PS 505

MP
Formació i orientació
laboral.  PS 505

C16 (300 h).
Formació en centres de treball.

MP
Formació  en centres de
treball .

NOTES:
- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 618: professor tècnic de perruqueria
- PS 503: professor de secundària d’assessoria i processos
d’imatge personal.
- PS 505: professor de secundària de formació i orientació
laboral.

C8* (mínim 90 h).
Canvis temporals de la forma del
cabell.     PT 618

C17 (60 h).
Síntesi.


