IMATGE PERSONAL
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: [IMPQ0208_CEN] PERRUQUERIA
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.
Cursos de caràcter professional de la família d’Imatge Personal de nivells II ( Perruqueria) que permeten
obtenir una acreditació reconeguda pel Departament d’Empresa i Ocupació i/o Departament
d’Ensenyament. Suposa una acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'Administració laboral.
Aquests cursos tenen una durada entorn a les 710 hores, inclouen un mòdul de pràctiques en empresa i
es desenvolupen en horari de tarda

FORMACIO AMB EXIT
Relació de mòduls formatius que treballaràs:


MF0347_2: Anàlisi del cuir cabellut i cabell, protocols de treballs tècnics i cures capil·lars estètiques (90 hores).



MF0058_1: (Transversal) Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria (40 hores).



MF0348_2: (Transversal) Color en perruqueria (90 hores).



MF0349_2: Pentinats, acabats i recollits (120 hores).
o

UF0532: Canvis de forma temporal en el cabell (90 hores).

o

UF0533: Aplicació de perruques, postissos i extensions (30 hores).



MF0350_2: Canvis de forma permanent del cabell (70 hores).



MF0351_2: (Transversal) Tall de cabell i tècniques complementàries (120 hores).
o

UF0534: Tall del cabell (90 hores).

o

UF0535: Cura de barba i bigoti (30 hores).



MF0352_2: (Transversal) Assessorament i venda de productes i serveis per a la Imatge personal (60 hores).



MP0115: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Perruqueria (120 hores)
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Llocs de treball relacionats:
Perruquer-perruquera de senyores.
Perruquer-perruquera de cavallers.
Perruquer-perruquera unisex.
Comercial de productes de perruqueria.
Sectors productius:
Sector serveis d'Imatge Personal.
Sector hostaleria: hotels, SPA. Sector sanitari: hospitals.
Sector de serveis socials: residències, geriatria.
Sector prestació de serveis personals: gimnasos.

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)

Les matricules es formalitzaran a:
CENTRE DE FORMACIO COLOMER. C/ Leiva, 17 08014- Barcelona, de dilluns a divendres
concertant hores.

Si teniu dubtes podeu adreçar-vos a: colomer@escolacolomer.cat o al Tel. 93.298.94.95 / 679496328 /
679496329

FORMACIÓ TOTALMENT SUBVENCIONADA

