Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

MODALITAT FP DUAL



La modalitat FP DUAL combina un període de formació en el centre educatiu i un
període d’activitat en una empresa de pràctiques. L’estada a l’empresa es divideix
en dues fases. Una primera fase en què l’alumne s’incorpora a l’empresa per
realitzar unes pràctiques. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat
de contracte o de beca formativa.



Continguts: aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell,
l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de
cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció
ambiental.



Continuïtat formativa: les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol
de tècnic o tècnica que els permet accedir al batxillerat i a un cicle de grau superior
(cal superar la prova d'accés).



Inserció laboral: com a perruquer/a, barber/a i tècnic/a en diferents especialitats
de la Imatge Personal com manicura, pedicura, tall del cabell, postisseria, etc.



Durada: 2 anys.



Acreditació: Tècnic/a en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.
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Accés:

Per accedir al curs, cal complir COM A MÍNIM UN dels requisits següents:
Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional
inicial (PQPI).
Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.


Documentació:
2 fotografies de carnet
Original i 2 fotocòpies del DNI, NIE o passaport
Original i 2 fotocòpies de la targeta sanitària individual
2 fotocòpies del Certificat de la prova d’accés, titulació de l’ESO
1 fotocòpia de la documentació bancària

• Dades d’inscripció:
Des del 9 de maig 2018 fins a esgotar les places.
Es formalitzaran a
Centre de Formació Colomer C/ Leiva 17 08014-Barcelona
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h Dimarts i Dijous de 16:00 a 18:00h
Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a: colomer@escolacolomer.cat
o al tel. 932989495/679496328

