
Imatge personal

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC

Tècnic/a bàsic/a en Perruqueria i estètica
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CFPB IP10

Què estudiaràs?
Ciències aplicades I 
Ciències aplicades II
Comunicació i societat I 
Comunicació i societat II 
Entorn laboral 
Preparació de l’entorn professional
Cures estètiques bàsiques d’ungles
Depilació mecànica i decoloració del borrissol su-
perflu
Maquillatge
Rentat i canvis de forma del cabell
Canvis de color del cabell
Síntesi 
Formació en centres de treball 

¿De què treballaràs?
Auxiliar de perruqueria
Auxiliar de manicura i pedicura
Ajudant de maquillatge
Auxiliar de depilació

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a en Estètica i bellesa
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: IP20

Què estudiaràs?
Tècniques d’higiene facial i corporal 
Maquillatge
Depilació mecànica i decoloració del borrisol
Estètica de mans i peus
Tècniques d’ungles artificials 
Anàlisi estètica
Activitats en cabina estètica 
Imatge corporal i hàbits saludables
Cosmetologia per a estètica i bellesa
Perfumeria i cosmètica natural 
Màrqueting i venda en imatge personal
Anglès tècnic
Síntesi
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora 
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a esteticista en centres de bellesa i gabinets 
d’estètica
Maquillador/a
Tècnic/a d’ungles artificials
Tècnic/a en depilació
Tècnic/a en manicura i pedicura
Recepcionista en empreses estètiques
Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques 
estètiques
Agent comercial en empreses del sector
Assessor/a i venedor/a en perfumeries i drogueries
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Imatge personal
Tècnic/a en Perruqueria i cosmètica capil·lar
2.000 h • 2 cursos acadèmics 
Codi: IP10

Què estudiaràs?
Pentinats i recollits
Coloració capil·lar
Cosmètica per a perruqueria
Tècniques de tall de cabell
Canvis de forma permanent dels cabells
Perruqueria i estilisme masculí
Anàlisi capil·lar
Estètica de mans i peus
Imatge corporal i hàbits saludables
Màrqueting i venda en imatge personal
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Perruquer/a
Barber/a
Tècnic/a en coloracions capil·lars
Tècnic/a en canvis de forma del cabell
Tècnic/a en tall de cabell
Tècnic/a en postisseria
Tècnic/a en manicura
Tècnic/a en pedicura
Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector
Recepcionista en empreses de perruqueria
Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques 
de perruqueria

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Assessoria 
d’imatge personal i corporativa
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: IPA0

Què estudiaràs?
Assessoria cosmètica
Disseny d’imatge integral
Estilisme en vestuari i complements
Assessoria de perruqueria
Protocol i organització d’esdeveniments
Usos socials
Assessoria estètica
Habilitats comunicatives
Imatge corporativa
Direcció i comercialització
Projectes d’assessoria d’imatge personal 
i corporativa
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Director/a tecnicoartístic/a en produccions 
audiovisuals, escèniques i de moda
Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions 
públiques i privades
Expert/a en etiqueta i usos socials
Assessor/a i consultor/a d’estilisme en el vestir
Assessor/a d’estils i tendències
Assistent tècnic/a d’imatge política, cultural 
i artística
Assessor/a en comerços de vestuari i complements
Assessor/a d’imatge en mitjans audiovisuals 
i de moda
Tècnic/a comercial
Assessor/a i consultor/a d’imatge corporativa
Expert/a en habilitats comunicatives
Tècnic/a especialista en gabinets de relaciones 
públiques
Tècnic/a especialista en imatge en departament 
de màrqueting
Director/a de gabinet d’assessoria d’imatge
Consultor/a i assessor/a de protocol i organització 
d’actes i esdeveniments
Assessor/a en la compra de vestuari, complements, 
regals i cosmètics
Assistent personal en la cura de la imatge
Organitzador/a de casaments
Assessor/a de premsa especialitzada en imatge 
personal
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Imatge personal
Tècnic/a superior en Caracterització 
i maquillatge professional
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: IPD0

 
Què estudiaràs?
Planificació i projectes
Caracterització de personatges
Maquillatge professional
Efectes especials a través del maquillatge
Creació de pròtesis facials i corporals
Perruqueria per a caracterització
Postisseria
Disseny digital de personatges 2D 3D
Disseny gràfic aplicat
Productes de caracterització i maquillatge
Projecte de caracterització i maquillatge 
professional
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Caracteritzador/a
Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals 
i activitats i actuacions escèniques
Perruquer/a per a caracterització
Maquillador/a per mitjans audiovisuals i activitats 
i actuacions escèniques
Postisser/a
Cap de caracterització
Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans 
audiovisuals
Especialista en pròtesis i efectes especials 
de caracterització
Dissenyador/a de personatges de caracterització
Formador/a tècnic/a en caracterització 

Tècnic/a superior en Estètica integral 
i benestar
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: IPB0

Què estudiaràs?
Aparatologia estètica
Estètica hidrotermal
Depilació avançada
Massatge estètic
Drenatge estètic i tècniques per pressió
Micropigmentació
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal
Dermoestètica
Cosmètica aplicada a l’estètica i el benestar
Tractaments estètics integrals
Projecte d’estètica integral i benestar
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Esteticista
Director/a tècnic/a empreses d’estètica, àrees 
d’imatge personal i balnearis
Tècnic/a en tractaments estètics integrals
Especialista en tècniques d’hidroestètica
Tècnic/a en micropigmentació
Tècnic/a en depilació mecànica i avançada
Tècnic/a en aparells d’estètica
Especialista en bronzejat mitjançant radiació 
ultraviolada
Tècnic/a en massatges estètics
Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic
Treballador/a qualificat/da en centres de medicina 
i cirurgia estètica
Tècnic/a comercial
Assessor/a en estètica i cosmètica
Formador/a tècnic/a en estètica
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Imatge personal
Tècnic/a superior en Estilisme 
i direcció de perruqueria 
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: IPC0

Què estudiaràs?
Dermotricologia
Recursos tècnics i cosmètics
Tractaments capil·lars
Procediments i tècniques de perruqueria
Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda
Estilisme en perruqueria
Estudi de la imatge
Direcció i comercialització
Perruqueria per a necessitats especials
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal
Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball 

De què treballaràs?
Director/a tècnic/a en empreses de perruqueria
Director/a tecnoartístic/a de perruqueria en 
produccions audiovisuals, escèniques i de moda
Especialista en tractaments capil·lars
Assessor/a artístic/a de perruqueria
Estilista
Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria
Conseller/a avaluador/a d’empreses de perruqueria
Expert/a en cures capil·lars en clients 
amb necessitats especials
Tècnic/a en anàlisi capil·lar
Perruquer/a especialista
Treballador/a qualificat/da en clíniques capil·lars, 
centres de medicina i cirurgia estètica
Tècnic/a comercial
Formador/a tècnic/a en perruqueria
Assessor/a d’imatge
Assessor/a de venda i demostrador/a de productes 
i aparells de perruqueria
Assessor/a de premsa especialitzada en imatge 
personal i perruqueria

Tècnic/a superior en Termalisme i benestar
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi:  IPE0

Què estudiaràs?
Característiques i necessitats de les persones 
en situació de dependència 
Estètica hidrotermal 
Massatge estètic
Activitats d’oci i de temps lliure  
Dinamització grupal
Valoració de la condició física i intervenció 
en accidents
Condicionament físic en l’aigua
Tècniques d’hidrocinèsia
Anglès
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de termalisme i benestar
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a en tractaments estètics integrals
Especialista en tècniques hidroestètiques
Tècnic/a en massatges estètics
Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic
Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic 
i d’hidrocinèsia
Director/a tècnic/a en spa i balnearis
Monitor/a de lleure
Socorrista en instal·lacions aquàtiques

4

Servei d’Orientació – Pla Jove - 10 de juny 2021
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientador/a
Codi: P13


