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1. INTRODUCCIÓ 

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, organitza els 

entrenaments (CatSkills 2019) als Campionats d’FP de Catalunya, CATSkills 2020, de 

l’skill  29 – Perruqueria.  

Els entrenaments (CatSkills 2019) als Campionats d’FP de Catalunya, CATSkills 2020, 

tenen com a objectiu principal donar a conèixer com es desenvoluparà el CatSkills 2020 

a Cosmobeauty i realitzar una preselecció ja que només 8 participants poden optar a la 

competició. Aquesta participació, a més, afegeix una motivació extra en el seu itinerari 

professional, i també una experiència personal enriquidora. Al mateix temps, el centre 

educatiu i el professorat que participa en la preparació de l’alumnat podran intercanviar 

experiències. 

Pot participar al campionat corresponent a l’skill 29 – Perruqueria, l’alumnat dels centres 

educatius de formació professional de Catalunya, matriculat en un cicle formatiu de grau 

mitjà o de grau superior d’FP, durant el curs 2019 - 2020, i nascut a partir de l’1 de gener 

de 1999.  

Cada centre només pot inscriure fins a dos participants. 

El dia de la competició, els participants han d’anar acompanyats pel professor/a que els 

ha preparat. 

1.1 Horari: 

 

HORARI ACTES 

9-9:30 Benvinguda i presentació 

9:30-10:30 Explicació del desenvolupament de CatSkills 2020, SpainSkills 2021 i 

WorldSkills 2021 

10:30-11:00 Esmorzar  

11:00-11:30 Sorteig llocs de treball i dels grups.  

Repartiment maniquins i productes cosmètics de L’Oréal per al 

desenvolupament de la prova.  

11:30-12:15 Inici prova 1er grup. 

12:30-13:15 Inici prova 2on grup. 

13:15-13:45 Deliberació jurat extern. 

13:45-14:00 Comunicació 8 finalistes i acomiadament. 
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1.2 Descripció del projecte (Mòdul A) 

Pentinat artístic d’inspiració temps realització: 45 minuts:  

Treball inspirat en aquestes imatges: 

      

 

 

1.3 Instruccions pel competidor  

Pentinat: 

 Els/les competidors/es treballaran a partir del cabell mullat. Es permeten totes 
les eines i tècniques. 

 Es pot emprar assecador de mà, planxes i/o tenalles o tenalles còniques.  

 Estan permesos tot tipus d’eines d’assecat com raspalls o pintes. 

 Tots els productes d’acabat estan permesos (excepte: esprais de color, escumes 
de color, gels de color i llapis de color). 

 No es permeten recollits, semi-recollits, perruques o extensions. 
 

Tallada de cabell:  

 És possible tallar puntes si es creu necessari però no es valorarà. 

 

És important que el/la participant no sigui molestat durant l’execució del test. 
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1.4 Què es valora? 

 

1.5 Dia i Lloc de realització:      Dimecres 11/12/2019 

 

Acadèmia L’Oréal Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer de Còrsega, 300, 08008 Barcelona 

Objectiva – 15 punts Subjectiva – 35 punts 
Apartats que valorarà el jurat: 

Infraccions SI/NO: 

SI: cada infracció comesa resta 
5 punts  a la puntuació final 

NO: cada infracció no comesa 
suma 5 punts a la puntuació final 

 En utilitzar cosmètics de 
color tipus: laques de 
color, gels de color, 
escumes de color. 
SI/NO 

 Demana eines o 
materials als/les altres 
competidors/res. 
SI/NO 

 Posa extensions o 
perruques. 
SI/NO 

 

 

 Concentració i Capacitat per resoldre problemes. 
 

 Capacitat per treballar sota pressió. 
 
 

 Organització: planificació i gestió del temps. 
 

 Mètode de treball eficaç: higiene i seguretat en el 
treball, cura pels espais de treball. 

 

 Domini de les tècniques pròpies de la professió de 
perruqueria. 

 

 Inspiració correcte mostrant la seva creativitat. 
Resulta final. 

 

 

Total 50 punts 


