PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
Perfil professional: Auxiliar de perruqueria (1800-02)
Durada total: 800 hores

MÒDULS ESPECÍFICS. MÒDULS A

Referència al Catàleg de Qualificacions Professionals:
• Qualificació/ns professional/s:
IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria

• Unitats de competència i mòduls formatius associats d’acord a les
qualificacions:
UC0058_1: Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut
- MF0058_1: Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria
UC0059_1: Realitzar muntatges per als canvis de forma temporal i permanents i
inici del pentinat
- MF0059_1: Muntatges per a canvis de forma i inici de pentinat
UC0060_1: Aplicar tècniques de color i descoloriment del cabell
- MF0060_1: Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell
Durada mínima: 400 hores
Els mòduls específics es desenvoluparan d’acord amb el currículum establert per a aquest
perfil professional.

MÒDULS FORMATIUS DE CARÀCTER GENERAL - MÒDULS B

• Mòduls i crèdits formatius:

-

- Desenvolupament i recursos personals:
- Desenvolupament personal
- Desenvolupament en el lloc de treball
- Projecte formatiu i professional
- Coneixement de l’entorn social i professional:
- Entorn social i cultural
- Entorn socioeconòmic
- Entorn laboral i professional
- Aprenentatges instrumentals bàsics:
- Tècniques comunicatives bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana
- Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per la vida
quotidiana
- Tecnologies de la informació i de la comunicació
Mòdul opcional

Durada mínima: 240 hores
Aquests mòduls s’aplicaran d’acord al currículum establert. Cada centre concretarà les unitats
formatives que el desenvoluparan, amb els continguts i la durada corresponent.
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Desenvolupament dels mòduls específics (mòduls A)
Perfil professional: AUXILIAR DE PERRUQUERIA
Família Professional: Imatge personal
Competència general:
Preparar els equips, realitzar tècniques de neteja i condicionament del cabell i cuir cabellut i aplicació de tècniques de canvis de forma i color,
sota la supervisió del tècnic responsable, en condicions d’higiene i seguretat òptimes.
Camp professional
Aquest professional en general desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses de perruqueria per compte d’altri.
Sectors productius
Està present en els sectors productius on es desenvolupen treballs de perruqueria, fonamentalment salons de perruqueria.
Ocupacions i llocs de treball relacionats

Auxiliar de perruqueria

Desenvolupament:
I.- Unitats de competència i realitzacions professionals:
UC0058_1. Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut.
RP 1: Preparar la zona de treball i desinfectar l’equip.
RP 2: Instal·lar al client i observar el cuir cabellut.
RP 3: Seleccionar els cosmètics adequats al tipus de cabell i cuir cabellut.
RP 4: Realitzar el rentat del cabell i cuir cabellut.
RP 5: Realitzar el condicionament adequat a la tècnica de perruqueria que es va a realitzar.
Formació associada:
MF0058_1: : Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria








Microorganismes i paràsits
Neteja, desinfecció, esterilització i asèpsia
Recepció i preparació del client
El cabell
Cosmètics d’higiene
El procés d’higiene capil·lar
Ordenar els productes tècnics per numeració, utilitat, ...

Durada orientativa: 111 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)
UC0059_1. Realitzar muntatges per als canvis de forma temporal i permanents i inici del pentinat
RP 1: Preparar els materials i desinfectar l’equip.
RP 2: Instal·lar i protegir al client.
RP 3: Realitzar els diferents muntatges temporals que es requereixin.
RP 4: Adoptar les mesures adequades per a la protecció del professional.
RP 5: Realitzar el muntatge i aplicar els productes per als canvis de forma permanents del cabell.
RP 6: Aplicar les tècniques de neutralitzat
RP 7: Finalitzar amb el rentat i condicionament del cabell.
Formació associada:
MF0059_1: Muntatges per a canvis de forma i inici de pentinat






El pèl
Els canvis de forma en el cabell
Cosmètica específica per als canvis de forma temporals i permanents
Execució tècnica dels canvis de forma
Seguretat i salut

Durada orientativa: 148 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)
UC0060_1. Aplicar tècniques de color i descoloriment del cabell.
RP 1: Preparar la zona i desinfectar l’equip adequat per a l’aplicació de cosmètics colorants i decolorants.
RP 2: Realitzar la prova de tolerància
RP 3: Instal·lar i protegir al client
RP 4: Aplicar el cosmètic amb la tècnica apropiada seguint les instruccions del tècnic responsable.
Formació associada:
MF0060_1: Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell





El color natural del cabell: tipus de melanina
Cosmètics específics per a la coloració i el descoloriment capil·lar
Canvis de color i la seva execució tècnica
Seguretat i salut

1

PQPI 02-1800-02

Durada orientativa: 148 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
-

Formació específica per al perfil professional:

Manicura i pedicura

Tècniques depilatòries

Maquillatge
Durada orientativa: 153 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

-

FCT (200 hores incloses en la formació associada a les unitats de competència i en la formació complementària)

-

Projecte integrat (entre 30 i 60 hores, incloses en la formació associada a les unitats de competència i en la formació complementària)
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