
           

 

 
 

Programa de Formació i Inserció 
 

 
AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA 

 
 

Requisits alumnat: 
 

 Tenir complerts 16 anys en el moment d’incorporar-se al programa i com a 
màxim 21 anys. 

 No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

 Complir amb els requisits que estableix la Garantia Juvenil en referència a 
l’alumnat. 

 
Durada:  
 
1000 hores (820 hores al centre i 180 hores de Formació pràctica en Centres de 
Treball) 
 
Continguts: 
 

 Mòduls de formació professional (615 hores):  
o Preparació de l’entorn professional – 70 hores 
o Rentat i canvis de forma del cabell – 105 hores 
o Canvi de color del cabell – 90 hores 
o Serveis auxiliars d’estètica – 100 hores 
o Atenció al client – 35 hores 
o Projecte Integrat – 40 hores (transversals) 
o Formació bàsica en prevenció de riscos laborals - 35 hores 
o Formació en centres de treball – 180 hores 

 

 Mòduls de formació general (295 hores) 
o Estratègies i eines de comunicació – 110 hores 

 Català 
 Castellà 
 Anglès 

o Entorn social i territorial – 30 hores 
o Estratègies i eines matemàtiques – 110 hores 
o Incorporació al món professional – 45 hores 

 

 Tutoria (40 hores) 

 Formació complementària de reforç i aprofundiment (50 hores) 
 
Data inici: 02/10/2017 Data fi:  22/06/2018  
 
Horari:   
02/10/2017-27/04/2018, de dilluns a divendres, 08:00-13:30 
02/05/2018-22/06/2018, de dilluns a divendres, 08:00-13:30 (formació al centre) i 
15:00-19:00, FCT 
 



           

 

 
 
 
Presentació curs: 27/09/16, 17:00   
 
 
Període de inscripció: 
 
Del 3 al 21 de juliol a la secretaria de formació del centre 
 
Nombre de places: 17 (el curs s’iniciarà amb un mínim de 12 alumnes) 
 
Documentació: 

 Sol·licitud d’inscripció al curs (demaneu-la a Secretaria) 

 Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. 

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) 

 Certificació acadèmica del darrer curs d’ESO cursat 
 
Si l’alumne és menor d’edat: 

 Original i fotocòpia del llibre de família. Si està en situació d’acolliment, la 
resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o 
guardador/a de fet) 

 


