IMATGE PERSONAL
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: [IMPP0108_CEN] CURES
ESTÈTIQUES DE MANS I PEUSCURES ESTETIQUES DE MANS Nivell 2

COLOMER, amb 32 anys d’experiència, ofereix persones desocupades i treballadors, una FORMACIÓ
actualitzada que dóna resposta a les necessitats actuals. En aquests moments, en què la competència per
aconseguir un bon lloc de treball és molt forta, és necessari ser conscients de què cal per fer-li front, i segur,
que entre d’altres elements, un de molt important, és la FORMACIÓ. La formació dóna la qualificació i els coneixements necessaris per tirar endavant amb el projecte personal i ajuda a assolir l’èxit en el projecte professional.
El certificat de professionalitat é s un document oficial que acredita a qui l’ obté que té els coneixements i habilitats per desenvolupar una activitat laboral, de forma correcta i d’ acord amb les exigències del
mercat.

FORMACIO TOTALMENT SUBVENCIONADA
Relació de mòduls formatius que treballaràs:
IMPP0108_MF0356 Seguretat i salut en les cures estètiques de mans i peus (70h.)
IMPP0108_MF0357 Tècniques estètiques per la cura i embelliment de les ungles. (70h.)
IMPP0108_MF0358 Ungles artificials (80h.)
IMPP0108_MF0359 Tractaments estètics de mans i peus (60h.)
IMPP0108_2012_FCO Formació complementària ( 20h.)
IMPP0108_MP0021: Mòdul de pràctiques professionals no laborables de “Cures estètiques de mans i peus.
(80h.)
Llocs de treball relacionats:
Manicura.
Pedicura
Especialista en la cura de peus.
Especialista en ungles artificials.
Demostrador/a de productes cosmètics per a les ungles i la pell de mans
Requisits dels/les alumnes:
Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa
família i àrea professional a la qual es vol accedir. Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau
mitjà. Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d'accés a la universitat
per a més grans de 25 anys i/o 45 anys. Superació de les proves de competències clau, a itineraris formatius de certificats de professionalitat ( aquesta prova es farà al mateix centre, cal posar-se amb contacte
amb el centre el mes aviat possible)

Participants:
Majors de 16 anys que estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ ocupació no ocupats.

IMATGE PERSONAL
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: [IMPP0108_CEN] CURES
ESTÈTIQUES DE MANS I PEUSCURES ESTETIQUES DE MANS Nivell 2
Cursos de formació Professional Ocupacional:
-

Cures Estètiques de mans i peus (Certificat de Professionalitat nivell 2)

Documentació que cal aportar:
-

1 foto actual, tipus DNI.
2 fotocopies del DNI.
2 fotocopies del Graduat en ESO, PACFGM, certificat professionalitat nivell 1 d’ estètica o prova de competències claus a itineraris formatius del certificat de professionalitat .
1 Copia del currículum.
1 fotocopia del full de la demanda d’ ocupació.

Les preinscripcions es formalitzaran a:
Centre de Formació Colomer C/ Leiva 17 08014-Barcelona

Si teniu algun dubte us podeu adreçar a:
colomer@escolacolomer.cat o els telf: 932989495/679496328/679496329

