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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 Campionats d’FP de 

Catalunya, CATSkills 2018, de l’skill  29 – Perruqueria. 

La perruqueria té com a objectiu potenciar i assessorar la imatge personal dels clients. Es 

refereix a l’atenció, cura i l’embelliment dels cabells aplicant les diferents tècniques de tall, 

color, canvis de forma i acabats i recollits, així com l’aplicació de tècniques complementàries de 

manicura, pedicura, arranjament i rasurat de barba i bigoti. Els requisits són: coneixements de 

la moda, els estils i les tendències, la creativitat i la imaginació, juntament amb una gran 

competència tècnica, incloent les aplicacions comercials i artístiques. 

Els Campionats d’FP de Catalunya, CATSkills 2018, tenen com a objectiu principal la promoció 

de la Formació Professional a través de la participació de l’alumnat en una competició que  

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 pot intercanviar experiències i establir xarxes de col·laboració entre els centres i 

les empreses que hi participen.  

 

2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ 

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 2017 - 2018, i nascut a partir de l’1 de gener de 1997. 

Cada centre només pot inscriure un participant i pot proposar-ne un de reserva per cobrir les 

eventualitats que puguin sorgir. 

Aquest  alumnat  ha de tenir, abans de l’inici del campionat, els coneixements teòrics suficients 

respecte als components materials sobre els quals versen les proves. A més, ha de reunir les 

qualitats següents:  

 Concentració. 

 Capacitat per resoldre problemes. 

 Capacitat per treballar sota pressió i a dalt d’un escenari. 

 Mostrar la seva creativitat. 

 Organització: planificació i gestió del temps. 

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

 Tallada de cabell (diferents tècniques). 

 Arranjament i rasurat de barba i bigoti. 

 Aplicació de coloracions i descoloracions (diferents tècniques). 

 Canvis de forma temporal i permanent. 

 Acabament i recollits. 

 Preparació i aplicacions d’elements de postissos. 
 

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

preparat i que ha d’actuar de jurat. 
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3. CONTINGUTS DE LA PROVA 

L’alumnat ha de fer una prova pràctica. Aquesta prova consistirà en la realització de tres 

mòduls diferenciats:  

Mòduls A i B en aula-taller inspirats en la col·lecció “Varsovia” de L’Oreal. 

Mòdul C a pòdium. 

Aquestes proves es realitzaran sobre un model masculí amb barba i una model femenina de 

cabell llarg. La coloració del cabell del model masculí s’ha de realitzar abans del dia del 

concurs i una part de la coloració del cabell de la model femenina també. 

 

4. EQUIPAMENTS 

Tota la cosmètica necessària per dur a terme les proves la subministra l’organització CATSkills 

i el patrocinador de l’skill, L’OREAL Professionnel. El centres participants rebran als seus 

instituts un kit per practicar i realitzar parts de la prova.  

4.1. Equipament aportat per l’organització. 

L’organització posa a disposició del campionat les seves instal·lacions i assignarà els 

espais per sorteig, sent, en la mesura del possible, de les mateixes característiques per a 

cada participant. També posa a la seva disposició, tots els aparells que es pugui 

necessitar, per portar a terme la prova.  

Així mateix s’enviarà als centres participants: 

 Un maniquí masculí per a que els competidors puguin practicar el Mòdul A. 

 La guia tècnica de la coloració directa “ColorFull Hair”. 

 La guia de la col·lecció “Varsovia” 
 
El patrocinador L’ORÉAL Professionnel subministrarà tota la cosmètica necessària per a la 
prova incloent un KIT COSMÊTIC que enviarà als centres que s’inscriguin per participar 
consistent en: 

 

PRODUCTE QUANTITAT 

Dialight 5 3 

Dialight 5.8 3 

Dialight 4.20. 3 

Dialight 9.11 3 

ColorFull Hair Magenta Hipnótico* 3 

ColorFull Hair Sorbete Rosa* 3 

ColorFull Hair Cristal Clear* 3 

Oxidant per a Dialight  2 

Pasta descolorant Platinium Puls   2 

Nutri-Revelador Blond Studio 20 vol. 3 

Smartbond 1 

Extreme Splash de TecniArt L’Oréal Professionnel 1 

Fix Design de TecniArt L’Oréal Professionnel  1 

Cosmètica d’acabats variada 
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4.2. Equipament que han de portar els/les participants: 

 Pintes: de tallada, de barber, de pua metàl·lica i plàstic, de desembullar. 

 Raspalls: pneumàtic, de crepar, tèrmics i/o fusta per assecador. 

 Assecador de mà, planxes, tenalles. 

 Eines per a la tallada inclòs maquineta d’arranjament de barbes, navalla. 

 Material i cosmètica per a l’arranjament de barba i bigoti. 

 Pinces, clips, agulles de monyo. 

 Tota la llenceria que es cregui convenient (tovallola, guants, capa, davantal). 

 Extensions de cabell. Quantitat, color i llargada lliures. 

 Ornamentacions (no de cabell). 
 

L’ Organització prega que es segueixin unes especificacions concretes en quant al 
vestuari: 

 Vestuari del model masculí: camisa blanca, corbata negra, pantaló negre i 
accessoris o complements de lliure elecció. 

 Vestuari de la model femenina: vestit blanc i accessoris o complements de lliure 
elecció. 

 Vestuari dels participants: roba negra, complements lliures i calçat adequat a la 
professió. 

  
Per poder realitzar les proves pràctiques el/la participant haurà de venir acompanyat 
de: 

 

 Un model masculí amb barba i bigoti que compleixi les següents especificacions:  
 

Llargada cabell Color cabell Estils color permesos Barba i bigoti 

Zona occipital i 
temporal: mínim 
1’5cm. (màxim lliure). 
 
Zona parietal i frontal: 
mínim 10cm. (màxim 
lliure). 

Color1: natural del model. 
 
Color2: Cabell prèviament 
descolorat amb un dels 
estils permès) i tenyit o 
matisat amb Dialight 9.11. 

OPCIONS:  
-Bi-color: colors 1 i 2 
-Vels: amb colors 1 i 2 
-Total/Uniforme amb 
color 2 
% de cap colorejat: de 
lliure elecció a partir del 
20%. 

Barba crescuda sense 
marcar ni rasurar 
contorns. 
 
Bigoti a punt per realitzar 
l’estil “Varsovia retro”. 

 

 Una model femenina que compleixi les següents especificacions: 
 

Llargada cabell Color cabell arrels Estil coloració Color del cabell puntes 

Cabell llarg mínim 
40cm. (màxim lliure). 

Fosca a l’alçada 4-5 amb 
qualsevol barreja dels 
colors dialight: 4.20 / 5 / 5.8  
 

BALAYAGE 
% de cap colorejat: 
100%. 

Descoloració a l’alçada 9-
10 sense matisar.  
 
 

 

5. PROCEDIMENTS DE LA COMPETICIÓ 

5.1. Inscripcions 

Les inscripcions són de l’1 al 30 de març de 2018, amb el formulari en línia disponible a la 

pàgina web del campionat:   http://catskills.gencat.cat/ca/ 

  

http://catskills.gencat.cat/ca/
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5.2. Lloc i data de la competició 

Els Campionats d’FP de Catalunya, CATSkills 2018, corresponents a l’skill 29 - Perruqueria  

tindran lloc el dia 6 de juny de 2018, a les instal•lacions de l’Institut Vall d’Hebron situat al 

Passeig de la Vall d’Hebron, 93-95 a Barcelona, telèfon 932125004. 

S’adjunta informació sobre la ubicació de les instal·lacions i dels accessos (annex 1). 

5.3. Jurat 

El jurat responsable de l’avaluació dels participants està format per: 

President. Un representant de l’empresa patrocinadora o representant del sector o un 

representant de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

Cap d’experts. Un  representant de la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

Experts. Professionals del sector. 

5.4. Regles de competició 

Els participants han de presentar-se a les instal·lacions del lloc en què es fa la competició, 

puntualment.  Queden exclosos els alumnes que arribin una vegada iniciada la competició. 

Els participants han de justificar documentalment, a l’inici de la competició que estan 

matriculats en algun cicle formatiu d’FP d’un centre (públic o privat), en el curs 2017-2018 i 

que han nascut a partir de l’1 de gener de 1997. 

La documentació que cal presentar és la següent: 

• Document de matrícula  (original o una còpia compulsada) 
• Document nacional d’identitat  
 
Els participants han de fer, durant la competició, un seguit d’exercicis pràctics. Per això 

s’estableixen aquestes regles per al campionat: 

a) Durant l’horari del campionat, els participants no poden mantenir cap contacte 

amb altres participants sense el permís del president del jurat. Tampoc poden 

mantenir contacte amb el tutor o tutora del seu centre. L’ús de telèfons mòbils o 

de qualsevol altre equipament electrònic d’intercanvi d’informació està prohibit. 

b) Els centres de procedència dels competidors han de posar a disposició dels 

participants tots els mitjans materials i eines necessàries per al campionat. No és 

permès d’utilitzar  ni materials ni eines diferents als subministrats. 

c) Les fases de la competició estan organitzades per mòduls i es desenvolupen 

durant els dies de la competició. 

d) Cada mòdul ha de ser completat en el temps assignat perquè es pugui fer una 

puntuació progressiva. 

e) Abans de l’inici de la competició, els competidors disposen d’un temps màxim de 

30 minuts per familiaritzar-se amb el material, l’equipament i els processos. Hi ha 

la possibilitat de resolució de dubtes. 
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Cada mòdul de la competició té assignat un temps màxim. Els membres del jurat anoten el 

temps emprat per cada competidor en cadascun dels mòduls. Només en el cas d’igualtat 

en la puntuació es valora  com a millor classificat aquell competidor que hagi dedicat menys 

temps. 

Al començament de cada mòdul, els participants reben els documents necessaris per a la 

prova. 

 

5.5. Projecte 

El projecte, que s’ha de desenvolupar durant el dia o dies de la competició, consta dels 

mòduls següents: 

Mòdul A. “Tallada i Arranjament de Barba i Bigoti”. S’ha de realitzar un estil inspirat en la 

col·lecció “Varsovia” de L’Oréal apartat “Silver Frange” tal i com mostra la fotografia: la 

inspiració de tallada ha ser sobre el model amb bigoti i la inspiració de coloració sobre el 

model dels tatuatges. Recordem que el model ha de venir amb el color ja realitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

El mòdul consta dels següents apartats: 

1. Tallada de degradació o de desconnexió amb inspiració “Varsovia”. 

2. Arranjament de bigoti amb inspiració “Varsovia” retro. 

3. Arranjament/Rasurat dels contorns de la barba crescuda. 

     

Penalitzacions: 

Extret de la guia de la 

“Col·lecció Varsovia” 

(Guia que rebran els 

centres participants) 
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 Portar el model una pre-tallada evident. 

 Portar el model una descoloració inferior al 20% del total del cap. 

 Utilitzar cosmètics de color tipus: laques de color, gels de color, escumes de color... 
 

Mòdul B: “Coloració Balayage sobre cabell llarg” (amb acabat lliure):   

S’ha d’aplicar la coloració “ColorFull Hair” emprant la tècnica Balayage (apartat #PINK 

HAIR de la guia tècnica de coloració ColorFull hair de L’Oréal) sobre els mitjos i puntes 

prèviament descolorats dia/s abans del concurs. 

Recordem que la model ha de portar un Balayage previ amb coloració fosca d’arrels/mitjos 

a l’alçada 4-5 amb qualsevol barreja de les tintures Dialight: 4’20 / 5 / 5’8 /. Està permès 

utilitzar la barreja de la model de la fotografia. 

 

El mòdul B consta dels següents apartats: 

1. Aplicació de la coloració “ColorFull Hair” amb tècnica “Balayage”. 

2. Assecat amb acabat lliure per a passarel·la. L’assecat pot respondre a les 

necessitats posteriors del mòdul C. L’assecat no puntua. 

 

Penalitzacions: 

 Deixar taques sobre la pell de la model. 

 Realitzar taques o absències de color visibles sobre el cabell descolorit. 

 Utilitzar cosmètics de color tipus: laques de color, gels de color, escumes de color. 

 Deixar la zona de treball bruta o descuidada. 
 

Extret de les guies: “Col·lecció 

Varsovia”  i “ColorFull Hair” (Guies 

que rebran els centres participants) 
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Mòdul C: “Recollit d’inspiració lliure” a Pòdium. 

El mòdul consta dels següents apartats: 

1. Realització d’un recollit d’inspiració lliure emprant les tècniques que es considerin 

necessàries. Tot tipus d’eines i estris estan permesos. 

2. Aplicació d’extensions de cabell. Llargada, quantitat, coloració i sistemes de 

subjecció lliures. 

3. Ornamentació de l’acabat final. 

 

 Penalitzacions: 

 Utilitzar cosmètics de color tipus: laques de color, gels de color, escumes de color... 

 Aplicar ornaments de cabell. 

 Emprar cosmètica fora de la subministrada per l’organització o el patrocinador.  
 

A l’Annex 2 es pot trobar un recull de preguntes freqüents que poden sorgir després 

d’haver llegit les bases del concurs o que poden acabar de resoldre petits dubtes. 

5.6. Horari 

HORA ESPAI CONTINGUT 

09.00 h Teatre institut 
Rebuda dels participants. Breu explicació del desenvolupament del concurs. 
Assaig dels models. 

09:30 h Teatre institut Sorteig dels espais de treball i acomodació. Sorteig dels espais de Pòdium. 

09.50 h Aula-Taller 
Lliurament de les proves. Temps de resolució de dubtes dels/les participants 
amb el seu professorat tutor. 

10.00 h Aula-Taller Inici del concurs. MÒDUL A. 

11.20 h Aula-Taller Fi del Mòdul A. Visionat del treball acabat per part del jurat. 

11.20 h 

11:40 h 
 Descans. 

11.40 h Aula-Taller Inici MÔDUL B. 

13:25 h Aula-Taller Fi del Mòdul B. Visionat del treball acabat per part del jurat. 

13:30 h 

15:30 h 
Cafeteria institut 

Càtering-Dinar a per participants, models i tutors/res. 

També es pot maquillar la model de recollits. 

15:30 h Aula-Taller 
Inici apartat tarda. Preparació de models. Desplaçament a Pòdium d’estris i 
eines que necessitarà cada participant. 

15:30 h Teatre institut Obertura portes Teatre per al públic assistent. 

16:00 h Teatre institut 
Inici de l’acte presentat pel representant del patrocinador. Desfilada a 
passarel·la dels model de cada participant. 

16:15 h Teatre institut Inici MÒDUL C a Pòdium davant del públic.  

17:30 h Teatre institut Fi del Mòdul C.  

17:30 h 

17:40 h 
Teatre institut 

Visionat del treball acabat per part del jurat. Desfilada models recollits. 
Deliberació del jurat. 

17:45 h Teatre institut Lliurament premis i fi de la competició 

 
Les  modificacions eventuals d’aquest horari es  comunicaran per mitjà de la pàgina web 
del campionat: http://catskills.gencat.cat/ca 

 

  

http://catskills.gencat.cat/ca/
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5.7. Avaluació del projecte 

a) Els membres del jurat, constituït segons el que indica l’apartat 5.3, són els 

encarregats de dur a terme l’avaluació. 

b) El jurat avaluador disposa d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció de 

cadascun dels apartats objectius a valorar, així com la puntuació corresponent. 

c) Cada membre del jurat avalua tots els participants, excepte el competidor del seu 

centre. 

d) El jurat designa un dels seus membres per fer d’encarregat d’incloure els 

diferents resultats d’avaluació en un únic sistema de recompte de dades. 

e) Es pot valorar el funcionament, la tècnica emprada, la destresa, la maduresa en 

l’ofici, l’ordre, el mètode, el treball ben fet, l’estructuració i la presentació dels 

treballs seguint en tot moment les regles mínimes de seguretat i higiene. 

f) Durant la competició, els participants no poden tenir cap contacte amb el seu 

professor o professora acompanyant. 

g) Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb el següent: 

 

 

L’ordre final de la classificació s’estableix d’acord amb la puntuació total obtinguda per cada 

participant en finalitzar la competició. 

 

 

6. PREMIS 

S’han establert els premis següents: 

1r premi: Medalla d’or CATSkills i certificat de primer classificat 
2n premi: Medalla de plata CATSkills i certificat de segon classificat 
3r premi: Medalla de bronze CATSkills i certificat de tercer classificat 
 
La resta de participants rep un certificat de participació en la competició. 

La preparació de l’alumnat per part dels seus tutors/es el certifica el Departament 

d’Ensenyament, a efecte d’activitat de formació permanent del professorat. 

 

7. MÉS INFORMACIÓ 

Trobareu més informació a la pàgina:   http://catskills.gencat.cat/ca/ 

Aquestes bases han estat inspirades en les Descripcions Tècniques de la competició 

internacional WorldSkills Competition. 

Mòdul Nom Durada Avaluació 

A “Tallada i Arranjament de Barba i Bigoti” 90 minuts 35 punts 

B “Coloració Balayage sobre cabell llarg” 90 minuts 25 punts 

C “Recollit d’inspiració lliure” 60 minuts 40 punts 

http://catskills.gencat.cat/ca/
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ANNEX 1 

Lloc realització competició: 
 
INSTITUT VALL D’HEBRON  
Passeig de la Vall d'Hebron, 93-95, 08035 Barcelona  
Tel.: 932125004 
 

Mitjans de transport: 
 
METRO: 
Metro: L3 i L5 
 
BUSOS: 
Bus: 17, 19, 27, 60, 73, 76 i 185 
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ANNEX 2 

FAQ: 

 

-En el mòdul A: És indiferent, a l’hora de 
rebre millor puntuació, si s’escull la tècnica 
de degradació en lloc de la de desconnexió 
o viceversa? 

- És indiferent. Serà el jurat d’experts el que 
determini la millor realització dins dels 
paràmetres de polidesa i exactitud de la 
realització de la tallada. 

-El bigoti també ha d’anar amb color? -No. 

-Es poden realitzar línies marcades o 
dibuixos en els laterals de la tallada? 

- Si, sempre que segueixin una coherència amb 
l’estil demanat. 
 

-Els contorns de la barba s’han de rasurar el 
dia de la competició? 
 

-Si. La barba ha de venir crescuda i sense 
contorns marcats. 

-Quan diu “barba crescuda” vol dir de 3-4 
dies? 

-Si, la mida de la barba és indiferent sempre i 
quan els contorns estiguin per marcar ja que és 
una de les proves del mòdul A. 
 

-El bigoti ha de ser igual que la foto? 
 

-No, només es demana una inspiració. 

-Es pot portar tot el cabell del model masculí 
tenyit? 

-Si, les opcions són: 1. bi-color (sent un dels 
colors del model el seu natural). 2. Vels. 3. 
Color total/uniforme. 
 

-En el Mòdul B: la model ha de portar serrell 
com la de la foto? 

-No, la model de la foto de l’apartat “Purple 
Suplé” mostra només el tipus de coloració per 
tal de servir d’inspiració a la coloració. La 
tallada és lliure i no puntua. És indiferent que 
porti serrell o no. 
 

-Com han de ser les extensions de cabell 
pel recollit? 

-S’ha determinat que la quantitat, coloració, 
llargada i sistema de subjecció de les 
extensions sigui de lliure elecció dels 
participants. 
 

 

 

 

 

 


