Programes de Formació i Inserció (PFI)
Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica

Els programes de formació i inserció s’adrecen als nois i noies d’entre 16 i 21 anys que
finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el
títol de graduat/da. En el moment d'iniciar els programes no han de seguir estudis en
el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat
d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació
professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al
mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i
duradora.
Els cursos tenen una durada total de 1.000 hores (un curs acadèmic) de setembre de 2018 a

juny de 2019 en horari de matins.


Estructura:

Els cursos consten de mòduls de formació professional per a l'assoliment de les
competències professionals que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en
centres de treball. Continguts que es treballen en els mòduls de formació professional:
o
o
o
o
o
o
o

Preparació de l'entorn professional.
Rentat i canvis de forma i color del cabell.
Serveis auxiliars d'estètica.
Atenció al client.
Projecte integrat.
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)
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Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals
bàsiques. Continguts que es treballen en la formació general:
o
o
o
o
o

Estratègies i eines de comunicació.
Entorn social i territorial.
Estratègies i eines matemàtiques.
Incorporació al món professional.
Accions de seguiment i orientació de l'alumne.



Acreditació:
Certificat de Professionalitat de Nivell 1 de Serveis Auxiliars de Perruqueria expedit
pel SOC que acredita les competències professionals assolides.



Continuïtat laboral:
Capacita a l’alumne/a per treballar en salons de perruqueria, centres de bellesa,
balnearis i SPA.



Continuïtat formativa:
o Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés a CFGM.
o Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de
formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat
al perfil.
o Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el
requisit de tenir 18 anys.



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 ESO
1 fotocòpia de la documentació bancària

Si la persona sol·licitant es menor de edat, també ha de presentar:
Original i fotocòpies del llibre de família o altres documents rellevants a l’afiliació. Si
està en situació d’acollida, la resolució d’acollida del Departament de Benestar
Social i Família.
Original i 2 fotocòpies del DNI del pare, mare o tutor/a del alumne.
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Dades d’inscripció:
Des de el 9 de maig 2018 fins 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 i de 16:00 a 18:00h
Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a: colomer@escolacolomer.cat
o els tel. 932989495/679496328

