Certificats de Professionalitat de Nivell 1
IMPQ0108_CEN Serveis Auxiliars de Perruqueria

Els Certificats de Professionalitat de Nivell 1: Serveis Auxiliars de Perruqueria són
cursos de caràcter professional de la família de la Imatge Personal que permeten
obtenir una acreditació reconeguda pel Departament d’Empresa i Ocupació. Suposa
una acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'Administració laboral.
Els cursos de formació professional per a l’ocupació són accions formatives
teoricopràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitació professional i la
qualificació professional i afavorir la inserció laboral de les persones treballadores.


Accés: per accedir al CP1 de Serveis Auxiliars de Perruqueria no es demanen ni
requisits acadèmics ni professionals.




Durada: 350 hores repartides en tres mesos aproximadament.
Continguts:

El CP és un itinerari que està format per unitats de competència. Cada unitat de
competència pot estar dividida en mòduls formatius i aquests poden estar dividits en
unitats formatives. Els mòduls formatius que es cursen en aquest CP1, són:
o IMPQ0108_MF0058 Higiene i asèpsia aplicades a Perruqueria.
o IMPQ0108_MF0059 Muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat.
o IMPQ0108_MF0060 Aplicació de cosmètics per als canvis de color dels cabells.
o IMPQ0108_2012_FCO Formació complementària.
o IMPQ0108_MP0069: Mòdul de pràctiques professionals no laborals.



Acreditació:

Certificat de Professionalitat oficial de Nivell 1 expedit pel SOC que acredita les
competències professionals d’una persona dins el camp de la perruqueria.


Inserció laboral:

Capaciten als alumnes per treballar com a auxiliar de perruqueria en salons de
perruqueria, centres de bellesa, balnearis i SPA.


Continuïtat formativa:

o Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la mateixa especialitat.
o Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés a CFGM.
o Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el
requisit de tenir 18 anys.


Documentació:
1 fotografia de carnet
2 fotocòpies del DNI o NIE
1 fotocòpies full d’ inscripció del SOC
1 Còpia del currículum

Les preinscripcions es formalitzaran a:
Centre de Formació Colomer C/ Leiva 17 08014-Barcelona
Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a: colomer@escolacolomer.cat
o al tel. 932989495/679496328

FORMACIÓ TOTALMENT SUBVENCIONADA

