
2n CURS CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR PROJECTE MP01 TRENATS.

60È ANIVERSARI BARBIE



HISTÒRIA:
Barbie™ és una popular joguina infantil, una nina que fou comercialitzada per 
primer cop el 9 de març del 1959. Els seus creadors van ser Ruth Handler i el seu 
marit Eliot. La idea fou de Ruth, en veure la seva filla Barbara amb nines de paper 
que es podien canviar de roba. Llavors la Ruth tingué la idea de crear una nina que 
permetés això mateix, o sigui, que es pogués canviar de roba. 

Associada a la moda, la Barbie presentava faccions adultes, a diferència de les 
nines de l'època. 

Així, la imatge de la Barbie sempre ha estat la d'una top model, símbol de bellesa 
refinada i de joventut.



HISTÒRIA:
Barbie™ , enguany ha fet 60 anys, encara que la seva impertobable imatge pretèn 
ser sempre la d’una noia d’entre 17 i 20 anys. 

Però per fi, cada cop més la imatge de Barbie es va sometent als canvis que dicten 
els moviments socials i no és estrany trobar ara nines Barbie amb un cos amb 
formes més arrodonides, diferents races, amb una edat més madura, amb respecte 
per la identitat de gènere, amb petites imperfeccions a la pell o amb certes 
discapacitats, aconseguint així que tots i totes els/les possibles compradors/es 
puguin veure’s identificats/des amb els /les ninos/es.

En resum, una nina inspirada en persones reals.







El grup de 2n de Perruqueria  des del mòdul MP01, UF3; Recollits ha realitzat 
un projecte sota el nom “60 anys pentinant Barbies”. 
L'alumnat ha realitzat les diferents tècniques de trenat que han après, sobre la 
nina més famosa del món. 
Ha estat un treball fantàstic que han realitzat amb moltíssima il·lusió.
Per això hem volgut compartir-ho amb tot l’Institut i estarà en exposició del dia 
25N al 4D al Vestíbul de l’Institut. Es podrà veure des del passadís del pati a 
través del vidre.

Esperem us agradi tant com a nosaltres realitzar-ho.
Gràcies.
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