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“El futuro ya no es lo que era. Nuevas 
plataformas, redes y tecnologías para 
la educación 2.0 (...) Ya está aquí y, 
sin embargo, algo crucial falló en las 
predicciones (...).
Si hacemos memoria del escenario 
que los expertos dibujaban a finales 
del siglo pasado (...), observamos que 
se pasó por alto, en gran medida, el 
verdadero potencial de Internet: su 
capacidad para crear redes sociales y 
mecanismos de comunicación directa 
entre usuarios” 
Blanco, L. i Ramos, E (2009)



Codi de centre: a8014401
Tipus de centre: Centre de Formació Professional
Nom del centre: L’INS Mare de Déu de la Mercè
Titularitat: Pública 

Dades del centre 

Síntesi en Bloc: Assessoria d’imatge personal i Estètica 
decorativa i personal 

Títol del projecte 

CFGM ESTÈTICA PERSONAL DECORATIVA 
CFGS ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL

Nivell o nivells educatius al qual s’adreça 

Persona responsable del Projecte:
Noura Aharchi Amghar

Persones col·laboradores del Projecte:
1. CFGM Estètica personal decorativa 

Carmen Bermejo
Susana Cabellos
Sívia Coleto 
Susanna Manero 
Marián Santos 
Maite Vall-Llebrera 
Mª Carmen Palacín 

2. CFGS ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL 
Noura Aharchi 
Carmen Bermejo
Susanna Manero
Montse Rocas
Carles Romaní 
Maite Vall-llebrera

Persona responsable del projecte i col·laboradors
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L’objectiu general, entenent la importància i la incidència 
actual de les noves Tecnologies de la Informació i Comu-
nicació (TIC) en el sector professional que abracem, ha 
estat que els i les alumnes del nostre Centre construe-
ixin un bloc professional pel projecte final del Crèdit de 
Síntesi. 

Aquest objectiu és coherent amb els objectius marc del 
Departament d’Imatge Personal de l’INS La Mercè i la 
seva innovació dins la docència dels continguts oferts.

La construcció del bloc permet que els i les alumnes 
del CFGM d’Estètica personal decorativa i del CFGS 
d’Assessoria d’imatge personal treballin transversal i 
globalment els crèdits impartits al llarg dels cicles, incor-
porant una perspectiva aplicada i pràctica. El contingut 
del bloc es el resultat de l’aprenentatge assolit i presen-
tat en format web/bloc com a book professional.   

Com a objectius específics ens hem marcat els següents: 
Incorporació de l’ús de les TIC a la Formació Professional.
Elaborar un projecte bloc/web controlant diferents eines: 
Imatges, text, etc.
Plasmar un treball pràctic en format book online. 

Objectius principals 
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Els continguts treballats en els blocs, a banda de la 
creació del bloc en si mateix, corresponen als diferents 
crèdits cursats en els cicles formatius. 

A continuació es detallen els esmentats continguts: 

1. CFGM d’Estètica personal decorativa
C1. Depilació
C2. Higiene Facial i Corporal
C3. Neteja I desinfecció
C4. Maquillatge
C5. Escultura d’ungles
C6. Promoció i vendes de productes i serveis
C8. Anatomia
C9. Cosmetologia 

2. CFGS d’Assessoria d’imatge personal. 
C1. Assessoria de bellesa
C2. Assessorament en el maquillatge
C3. Assessorament en els cabells 
C4. Estilisme en el vestir 
C5. Protocol i usos socials
C6. Imatge personal i comunicació 

Continguts treballats 
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L’avaluació dels blocs es fa de manera conjunta entre tot 
el professorat del tribunal avaluador del Crèdit de Síntesi 
sota els criteris següents:
1. Pàgina d’inici/home: exposar i/o explicació de la infor-
mació sobre els objectius i el tipus de contingut que es 
pot trobar al bloc (carta de presentació.
2. Creació de cada pestanya d’acord amb el servei que 
s’ofereix. A continuació es poden observar les pestanyes 
que ha de contenir cada bloc de cada Cicle Formatiu:

3. La correcta exposició del contingut de cada crèdit a 
cada pestanya. Exemplificació i simulació del treball final 
en format de book online. 
4. Creació 3 widgets de feeds RSS de diaris o blocs 
d’interès, amb diferents ítems cadascú.
5. Disseny gràfic (segons les plantilles escollides i les var-
iacions que s’han realitzat)
6. Disseny web (segons les plantilles escollides)
7. Navegació
8. Inclusió de links
9. Inclusió d’imatges; 
10. Inclusió de Vídeos
11. Inclusió d’arxius de so.
12. La redacció dels textos
13. tractament d’imatges
14. Adequació del target al que es dirigeix el bloc.

Avaluació de l’alumnat 

CFGM d’Estètica personal 
decorativa
Inici/Home 
C1. Epilació 
C2. Massatge 
C3. Desinfecció 
C4. Maquillatge (crear 
dos subcategories: Festa/
Pasarel.la I Body Painting) 
C5. Ungles 
C6. Promoció 
C8. Anatomia 
C9. Cosmètica 

CFGS d’Assessoria d’imatge personal.
Inici/home

C1. Assessoria de bellesa  
C2. Assessorament en el maquillatge 

C3. Assessorament en els  cabells 
C4. Estilisme en el vestir 

C5. Protocol i usos socials 
C6. Imatge personal i comunicació 
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a) Capacitat de treball en equip: Els treballs es realitzen en 
equips de tres persones (CFGM d’Estètica personal decora-
tiva) i dos persones (CFGS d’Assessoria d’imatge personal). 
Es treballa en aquest cas la disposició i l’habilitat per 
col·laborar de manera coordinada en les tasques a realit-
zar conjuntament per tal d’assolir els objectius proposats: 
tria del nom del bloc, la creació dels textos, tractament 
d’imatges, etc.
b) Capacitat d’iniciativa.
c) Comunicació i capacitat de síntesis en els missatges 
publicats.
d) Capacitat i habilitat creativa (disseny gràfic)
e) Habilitats i creativitat en el disseny web.
f) Habilitats I creativitat en el tractament d’imatge (retoc 
amb Photoshop)
g) Resolució de situacions, problemes o contingències 
amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball 
personal i en el dels membres de l’equip.
h) Capacitat d’autonomia. Es treballa la capacitat per realit-
zar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la 
de principi a fi.
i) Capacitat de relació interpersonal. Es treballa la dis-
posició i habilitat de l’alumne/a per comunicar-se amb els 
altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia. 
j) Organitzar i coordinar l’equip de treball amb responsa-
bilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, man-
tenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
k) Comunicar-se amb les i els companys, professors/es
 utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent les
consultes i informació adequadament i respectant
l’autonomia i competència de les persones que intervenen 
en el grup.

Aspectes competencials treballats 
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El projecte de “Síntesi en Bloc: Assessoria d’imatge per-
sonal i Estètica decorativa i personal” consisteix en la 
creació d’un bloc per presentar el projecte del Crèdit 
de Síntesi del CFGM d’Estètica personal decorativa i del 
CFGS d’Assessoria d’imatge personal.

En el CFGM d’Estètica personal decorativa s’han agrupat 
en parelles de tres i quatre persones (19 alumnes) per 
desenvolupar el projecte dels quals en surten 6 blocs. I 
en el CFGS d’Assessoria d’imatge personal (29) en grups 
de dos persones i en resulten 14 blocs. Tots els blocs es 
troben publicats online de forma individual i agrupats al 
bloc del Departament d’Imatge Personal per Cicles.

Ambdós cicles incorporaren una eina d’actualitat i d’ús 
freqüent en el seu sector professional. La creació del bloc 
s’ha fet amb el Blogger (www.blogger.com) ja que ofer-
eix la possibilitat d’obrir un web/bloc de forma gratuïta. 
Les i els alumnes han dotat d’algunes eines bàsiques 
d’exploració i de diferents seccions (pestanyes) correspo-
nents a les diferents matèries rebudes en els seus cicles.
A més a més de les diferents pestanyes corresponents 
als diferents crèdits cursats, s’han afegit d’altres com: la 
pàgina d’inici on es publica tota la informació relacio-
nada amb els objectius i el tipus de contingut que es pot 
trobar a cada bloc (carta de presentació) complementada 
amb informació gràfica. 
Dins de cada pestanya de cada crèdit s’ha inclòs 
el resultat final de l’assessorament corresponent. 
L’exemplificació i simulació de l’assessorament s’ha fet 
en format de book online. Aquestes pestanyes creades 
representen els serveis que s’ofereixen des de l’empresa 
o ens creat pels i per les alumnes.

Descripció del projecte 
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D’altre banda per tal de treballar la hipertextualitat i els 
diferents elements que conté un bloc els i les alumnes han 
creat tres (o més) widgets de feeds RSS de diaris o blocs 
d’interès, amb diferents ítems cadascú. D’altres han inserta 
una galeria fotogràfica (un altre pestanya) per ampliar el 
contingut del bloc (com apartat opcional), i d’altres hi han 
afegit les xarxes socials com Facebook, Twitter i Pinterest.
Dins de les demandes específiques que s’han fet, calia que 
els continguts de cada pestanya i del bloc en general con-
tinguessin arxius de: text, enllaços, imatges, vídeos i arxius 
de so.
L’objectiu d’aquesta activitat rau en l’ús de les noves 
Tecnologies de la Informació i Comunicació com una eina 
de gran importància pels i per les alumnes com a comple-
ment de la seva formació. 

Per tal de dinamitzar i publicitar aquesta activitat s’ha creat 
un bloc propi del departament que inclou els 20 blocs dels 
i de les alumnes. A més a més, aquest bloc de blocs està 
inclòs a cercadors (com és www.google.es), incorpora Tags 
que facilitin que sigui visitat i està adaptat a dispositius 
mòbils.

Descripció del projecte 
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CFGM d’Estètica personal decorativa (60 hores)
Data d’inici: Dimecres 22 de maig de 2013
Data de finalització: Dimarts 4 de juny de 2013
El temps dedicat a l’elaboració i construcció del bloc és de 
60 hores. Aquestes hores són repartides dins de l’horari 
acadèmic del curs actual.

CFGS d’Assessoria d’imatge personal (97 hores)
La data de començament del Crèdit de Síntesi: 2 de maig 
de 2013. 
La data d’entrega: El 29 de maig de 2013.
Les dates de presentació seran: 30 i 31 de maig de 2013.
Aquestes hores són repartides dins de l’horari acadèmic 
del curs actual.

Temporització 
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Aquest és l’enllaç del bloc del Departament d’Imatge per-
sonal de l’INS Mare de Déu de la Mercè. En ell es pot trobar 
les pestanyes dels dos cicles formatius que participen en el 
concurs: 
1. CFGM d’Estètica personal decorativa.
2. CFGS d’Assessoria d’imatge personal. 

Dins de cada una de les pestanyes s’inclouen els links dels 
treballs dels blocs dels i de les alumnes on es pot observar 
els projectes finals. (Cal veure la nota d’observacions).

Enllaç en línia 

http://iplamerce.wordpress.com
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S’adjunta a les observacions la informació referent a 
aquest apartat.

Participació de l’alumnat 

L’equip docent del Departament d’Imatge Personal ha 
elaborat el seu propi bloc. Des d’aquest bloc es pot accedir 
als projectes finals realitzats pels i les nostres alumnes un 
cop finalitzats i publicats.

D’altre banda el professorat,  ha efectuat un seguiment 
específic i setmanal de totes les tasques, desenvolupades 
pels i les alumnes, d’acord amb el seu horari i els crèdits 
impartits durant el curs. 

A més a més, s’han realitzat reunions setmanals de 
coordinació entre les professores i els professors per la 
posada en comú del seguiment del treball de les i els 
alumnes de cada crèdit.

Finalment, el professorat ha recollit material gràfic i au-
diovisual del treball dels i de les alumnes per realitzar un 
making of de la seva feina, per incloure al bloc del 
departament

Grau d’implicació i participació del professorat 
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Participació de l’alumnat: El professorat ha recollit 
material gràfic (vídeo i gràfic) per elaborar una presentació 
en vídeo en format making of per incloure en el bloc del 
Departament com a mostra de l’activitat realitzada a l’aula. 

Els blocs dels i de les alumnes estaran actius amb tot el 
contingut a partir de: 
1. CFGS d’Assessoria d’imatge personal: 

Dimecres 29 de maig de 2013.
2. CFGM d’Estètica personal decorativa: 

Dimarts 4 de juny de 2013

L’endarreriment de les dates de presentació del nostre 
projecte és a causa de la modalitat que hem escollit: 

Treball de síntesi. 
Aquest treball es presenta en dates que estan fora dels 
terminis que marca el concurs (20 de maig).
Tot i que s’intentarà que les alumnes bolquin tot el contin-
gut dels blocs abans de les dates anunciades.

I un cop es bolqui el contingut s’enviarà un document 
actualitzat amb les imatges i gàfics dels blocs tal com s’ha 
informat via mail a l’organització del concurs.

Finalment, per tenir major implicació amb el projecte 
presentat des del Departament hem creat el nostre propi 
bloc per així poder recollir a partir d’ara els diferents tre-
balls que realitzen les alumnes dels nostres cicles 
formatius. 

Observacions
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