
REQUISITS D’ACCÉS

- Tenir 15 anys complits o fer-los durant el curs, i 
no superar els 17 en el moment de l’accés o durant 
l’any natural del curs.

- Haver cursat el primer cicle d’ESO o, excepcional-
ment, haver cursat el segon curs.

- Haver proposat l’equip docent als pares, mares o 
tutors legals la incorporació a un cicle de FPB.
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QUÈ APRENDRÀS?

Assoliràs entre d’altres les següents competències:

– Realitzar maquillatge social i de fantasia facial.

– Rentar i condicionar el cabell.

– Iniciar el pentinat per a canvis de forma temporal.

– Efectuar canvis de forma permanent.

– Canviar el color del cabell.

– Aplicar tècniques bàsiques d’embelliment d’ungles.

– Aplicar tècniques de depilació.

– Acomodar i protegir el client en funció de la tècnica 
que s’ha de realitzar.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TENS?

Podràs fer feina de:
– Auxiliar de perruqueria
– Ajudant de manicura i pedicura.
– Ajudant de maquillatge
– Auxiliar de depilació

Segons la LOMQE són 2000 hores de formació, 1760 al centre educatiu i 240 de formació pràctica a un centre de treball:

PLA  D’ESTUDIS

1r CURS

Preparació de l’entorn professional     3 hores/setmanals
Canvi de color del cabell       5 hores/setmanals
Rentat i canvis de forma del cabell     6 hores/setmanals
Depilació mecànica i decoloració     4 hores/setmanals
Ciències aplicades I        5 hores/setmanals
Comunicació i societat I       5 hores/setmanals
Anglès          1 hora/setmanal
Tutoria         1 hora/setmanal

2n CURS

Maquillatge         7 hores/setmanals
Atenció al client        3 hores/setmanals
Cures estètiques bàsiques d’ungles     5 hores/setmanals
Ciències aplicades II       6 hores/setmanals
Comunicació i societat II       6 hores/setmanals
Anglès         2 hores/setmanals
Tutoria         1 hora/setmanal
Formació en centres de treball      240 hores


