
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀper a més informació:

Tel.: 93 336 56 54        Fax.: 93 263 12 80 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

secretaria@jaumebalmes.com
www.jaumebalmes.com

Estètica personal decorativa
CFGM

Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques

CFGM

Perruqueria i cosmètica 
capil·lar

CFGM

Farmàcia i parafarmàcia
CFGM

Localització:

www.jaumebalmes.comCentre d’Estudis Jaume Balmes 
Travessia Industrial 157-161
08907 - L’Hospitalet de Llobregat

Segueix-nos a Facebook:
www.facebook.com/cejaumebalmes



Perruqueri a

CFGM Equips

 

Aquests estudis de formació professional específica et permetran obtenir els títols de TÈCNIC 
en l’especialitat que cursis i et proporcionaran una formació pràctica i especialitzada en la teva 
professió, amb el 100% de possibilitats d’inserció laboral mitjançant el conveni de pràctiques 
i la Borsa de Treball del Centre d’Estudis Jaume Balmes, que t’ofereix ofertes ajustades al teu 
perfil professional. 

També podràs accedir als Cicles Formatius de Grau Superior, fent el Curs Pont que preparem al 
nostre Centre i a través de la prova d’accés, donant així continuïtat al teu projecte professional. 

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics)
Horari: tarda

Mòduls professionals:

•	 Automatismes industrials
•	 Electrònica i electrotècnia
•	 Instal·lacions elèctriques interiors
•	 Instal·lacions de distribució
•	 Infraestructures comunes de        
     telecomunicació en habitatges i edificis
•	 Instal·lacions domòtiques
•	 Instal·lacions solars fotovoltàiques
•	 Màquines elèctriques
•	 Formació i orientació laboral
•	 Empresa i iniciativa emprenedora
•	 Formació en centres de treball

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ 

CFGM Farmàcia 
i parafarmàcia 

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics)
Horari: tarda

Mòduls professionals:

•	 Oficina de farmàcia 
•	 Dispensació de productes farmacèutics
•	 Dispensació de productes parafarmacèutics 
•	 Formulació magistral 
•	 Disposició i venda de productes 
•	 Operacions bàsiques de laboratori 
•	 Primers auxilis 
•	 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 
•	 Promoció de la salut
•	 Empresa i iniciativa emprenedora
•	 Formació i orientació laboral 
•	 Formació en centres de treball

CFGM Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques  

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics)
Horari: matí

Mòduls professionals:

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Durada: 1400 hores (1 curs acadèmic) 
Horari: matí 

Mòduls professionals:

•	 Maquillatge 
•	 Depilació mecànica i tècniques complementàries 
•	 Higiene facial i corporal 
•	 Neteja, desinfecció i esterilització
•	 Estètica de mans i peus 
•	 Anatomia i fisiologia humanes bàsiques 
•	 Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa 
•	 Formació i orientació laboral. Tracte al client
•	 Promoció i venda de productes i serveis en l’àmbit de l’estètica 
•	 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

CFGM Estètica personal decorativa

•	 Pentinats i recollits 
•	 Coloració capil·lar
•	 Cosmètica per a la perruqueria
•	 Tècniques de tall del cabell
•	 Canvis de forma permanents del cabell
•	 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
•	 Formació en centres de treball


