
Descripció

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el
desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i
portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar
estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat,
seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Dermotricologia•

Recursos Tècnics i Cosmètics•

Tractaments Capil·lars•

Procediments i Tècniques de Perruqueria•

Pentinats per a Produccions Audiovisuals i de Moda•

Estilisme en Perruqueria•

Estudi de la Imatge•

Direcció i Comercialització•

Perruqueria per a Necessitats Especials•

Processos Fisiològics i d'Higiene en Imatge Personal•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Projecte d'Estilisme i Direcció de Perruqueria•

Formació en Centres de Treball•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3:
'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats
formatives'.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic

especialista,

•

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol•

modalitat de batxillerat experimental,

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_ES
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Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

director tècnic o directora tècnica en empreses de

perruqueria;

•

director tècnic i artístic o directora tècnica i artística de

perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de

moda;

•

especialista en tractaments capil·lars;•

assessor artístic o assessora artística de perruqueria;•

estilista;•

especialista en pròtesis capil·lars i postisseria;•

conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses

de perruqueria;

•

expert o experta en cures capil·lars en clients amb

necessitats especials;

•

tècnic o tècnica en anàlisi capil·lar;•

perruquer o perruquera especialista;•

treballador qualificat o treballadora qualificada en

clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica;

•

tècnic o tècnica comercial;•

assessor o assessora d'imatge;•

formador tècnic o formadora tècnica en perruqueria;•

assessor o assessora de venda i demostrador o

demostradora de productes i aparells de perruqueria;

•

assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge

personal i perruqueria.

•

Normativa

ORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau

superior d'estilisme i direcció de perruqueria (DOGC núm.

•

7168, de 22.7.2016)
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https://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_ES


Bages

Manresa

Institut Guillem Catà (08046761)
c. de Rosa Sensat, 6-8
08243 Manresa
Tel. 938773705
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Baix Ebre

Roquetes

Institut Roquetes (43008420)
c. Anselm Clavé, 8
43520 Roquetes
Tel. 977502833
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Institut Salvador Seguí (08044053)
c. Santander, 7-9
08020 Barcelona
Tel. 933142041
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Vall d'Hebron (08052700)
pg. de la Vall d'Hebron, 93-95
08035 Barcelona
Tel. 932125004
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Cazcarra (08058866)
c. Comte Borrell, 230
08029 Barcelona
Tel. 933235148
Centre: privat
Horari: diürn

Josep Pons (08058490)
c. Loreto, 42
08029 Barcelona
Tel. 933210110
Centre: privat
Horari: diürn

Miquel Griñó (08066188)
c. Tamarit, 151.
08019 Barcelona
Tel. 934266609
Centre: privat
Horari: diürn

Thuya (08056195)
c. Sant Gervasi de Cassoles, 68
08022 Barcelona
Tel. 932127412

Centre: privat
Horari: diürn

Santa Coloma de Gramenet

Institut Les Vinyes (08034643)
c. Amèrica, 53
08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 933911661
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Gironès

Girona

Institut Narcís Xifra i Masmitjà
(17004499)
pg. Sant Joan Bosco, 1
17007 Girona
Tel. 972212612
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Segrià

Lleida

Institut Torrevicens (25006732)
av. Torre Vicens, 3
25005 Lleida
Tel. 973220033
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Tarragonès

Tarragona

Institut Cal·lípolis (43009722)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977544202
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Oriental

Granollers

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