
IMATGE PERSONAL
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica - Iniciació (Nivell 1)

Començaràs un itinerari formatiu en el sector de la imatge personal submergint-te en el 
món de la perruqueria i l’estètica.

Quina titulació obtindràs?
Certi�cat de Professionalitat d’Estètica de Nivell 1 
expedit per la Generalitat de Catalunya

Què aprendràs?
Formació professionalitzadora de perruqueria i estètica:
  · Preparar els equips d’un saló de bellesa
  · Tècniques elementals de perruqueria: rentar, condi-
cionar el cabell, pentinat i canvis de colors.
  · Tècniques elementals d’estètica: maquillatge, depila-
ció, decoloració, manicura i pedicura.
  · Higiene i seguretat aplicades a la imatge personal.

Formació en competències bàsiques i transversals:
  · Eines comunicatives, matemàtiques i socials.
  · Formació i orientació laboral.
  · Prevenció de riscos laborals.

Pràctiques en empreses.

De què podràs treballar?
  · Auxiliar de perruqueria
  · Auxiliar d’estètica

A qui s’adreça?
Joves entre 16 i 24 anys amb o sense el Graduat en ESO.
Alta a Garantia Juvenil i com a Demandant d’Ocupació 
(DONO)

Quan?
Curs 2019-2020.
De dilluns a divendres en horari de matí.

On?

FORMACIÓ COMPLETAMENT SUBVENCIONADA
Possibilitat de seguir l’itinerari formatiu a la mateixa 
escola.
Suport per preparar la Prova d’Accés a CFGM

Programa de Noves Oportunitats �nançat per: Formació impulsada per:Programa de Noves Oportunitats �nançat per: Amb l’aliança de

Oferta formativa de la Fundació El Llindar - Curs 2019-2020

LLOC DEL CURS
Escola d’Imatge Personal Cebado - El Llindar
Cornellà de Llobregat

PREINSCRIPCIONS ONLINE
O a la seu Central de la Fundació El Llindar
Edi�ci dels Colons del Parc de Can Mercader
Crta. de L’Hospitalet s/n - Cornellà de Llobregat

ESTELB
Resaltado

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZfaTAwqn7CDNIZtMA6uP6-W7imePceVfikB4QyQ3AwQeZGg/viewform
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