
CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

1r CURS - MATERIAL NECESSARI                                                        CURS 2020-21

SETEMBRE

DESCRIPCIÓ   (Botigues especialitzades) QUANTITAT
Cap de maniquí de cabell natural de 20-30 cm. Eurostil  Ref. 01455 1u
Assecador PROFESSIONAL Potència mínima 1800-2000 watts 1u.
Raspall pla gran Ref. 00590 Eurostil o equivalent 1u.
Caixa pinces mitjanes per rul·los 1u.
Punxonets 1 caixa
Xarxa (rul·los) (tipus “coqueta”) 1u.
Pinta de tallada recta de color blanc 1u.
Pinta de tallada negra o de color 1u.
Pinta pua plàstic (color fosc) 1u.
Pinta pua metàl·lica 1u.
Pinta desembullar  (color fosc) 1u.
Pinta de crepar (5 pues) 1u.
Raspall esquelètic 1u.
Grapes (mida mitjana) 12u.
Pinza plàstic llarga (ref.04376  Eurostil o equivalent) 6 u. (mínim)
Tèrmic 12 mm 1u.
Tèrmic 17mm 1u.
Tèrmic 23mm 1u.
Tèrmic 32mm 1u.
Polvoritzador aigua 1u.
Rul·los núm. 4 36u.
Bol de plàstic per tint, 1 gran i 1 petit 1u/c.
Pinzell per tint, 1 ample i 1 estret 1u/c.
Gorro blens doble capa Ref. 01290 o equivalent+ Ganxet per treure 
blens Paquet de 5 u.

Pinces de plàstic mitjanes 1 caixa
Alicates d’ungles 12 cm 1u.
Alicates pells 1u.
Llima senzilla 1u.
Llima acoixinada 1u.
Lllima polidora i abrillantadora d’ungles 1u.
Palet taronger 18 cm. 3u.
Davantal plàstic 1u.
Guants  vinil o nitril adaptats a la mida de la mà 1 caixa 100 u.
Extensió de cortina sintètica 1u.
MATERIAL ADDICIONAL  ( Botigues no especialitzades) QUANTITAT
Mascaretes quirúrgiques homologades 10 u.



Llevaesmalt 200ml. 1u.
Crema de mans 150ml. aprox. 1u.
Gel desinfectant amb alcohol  100ml. aprox. 1u.
Estola negra model Lolin Negre * 1u.
Tovalloles mitjanes de color blanc o negre 2u.
Tovalloles petites de color blanc 2u.
Calçat de treball còmode (esclops o bambes) 1u.

NOVEMBRE

DESCRIPCIÓ   (Botigues especialitzades) QUANTITAT
Cap de maniquí de cabell natural de  45-50cm. Eurostil  Ref.00603 1u.
Estoig amb tisora de tallar i tisora de buidar Ref.03682 Eurostil o 
equivalent

1u.

Navalla tipus feather amb  recanvi 1u.
Pentinador niló econòmic 1u.
Esmalt vermell 1u.
Esmalts manicura francesa 1 Kit
Base 1u.
Llima polidora de durícies ref. 06033 Eurostil o equivalent 1u.
 Dootting tool ( Punxó) 1u.
Pinzell per decoració d’ungles 1u.

LLIBRES

Formació i orientació laboral , cicle mitjà . Editorial Santillana, ISBN 9788468011257
El centre ofereix la possibilitat de fer la comanda mitjançant IDDINK

* L’Estola estarà a la seva disposició a la botiga “ La botiga de la bata” c/ Dr. Jaume Peyri, 18 
(cantonada Països Catalans). Tel. 977312209.
El material es podrà adquirir en qualsevol botiga especialitzada en perruqueria. Malgrat això 
la Botiga Dolors Grande disposa dels packs de material supervisat pel professorat del centre. 
c/ Vilallonga n.18. 977752596.
La reserva del material i l’estola s’ha de fer al Juliol per poder disposar del material i estola al 
setembre.
Els caps de maniquí hauran de ser de la marca Eurostil i amb la referència que 
s’indica. No s’aceptaran d´altres marques.
Durant la primera setmana de classes el professorat farà la revisió del material adquirit per 
part de l´alumnat. No marqueu ni personalitzeu el  material fins llavors, per tal què, si hi ha 
errades en el subministrament, puguin fer-se els canvis necessaris a la botiga.
A més a més, al llarg del curs, el professorat podrà demanar material escolar complementari i 
llibres de text que no figuren en aquesta relació. 
L’alumnat haurà de portar el material de protecció que recomanin les autoritats.


