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Elaborat Comissió de Qualitat i Millora Contínua

Materials alumnes 1r curs PCC 21-22
L’afrontament a la pandèmia ha implicat prendre mesures davant aquesta
situació que fa que canviï el nostre funcionament habitual.
L’institut ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
Amb les mesures preses i la seva col·laboració l’activitat educativa podrà ser
segura i confortable.
Debut a l’experiència del curs passat en que molts alumnes portaven
materials inadequats o no en portaven. Aquest curs part dels materials
s’inclouen dins la matrícula. La resta de materials seran adquirits pels
alumnes.
Els tutors a inici de curs orientaran als alumnes en la compra dels
materials.
Aquest els portaran cada dia de pràctiques que els necessitin. No hi ha
armariets i/o guixetes a disposició dels alumnes.
L’Uniforme és obligatori per poder treballar en el taller, es farà net cada
dia.
Les sabates seran especials( esclops, socs,...)d’us exclusiu taller.
Els guants i les mascareta FFP2 seran obligatòries per totes les pràctiques.
Els alumnes seran informats dels protocols de taller a inici de curs.
Els material i productes necessaris podran ser adquirits :
 Sabates: Socs o calçat còmode d’ús exclusiu taller perruqueria a la seva
elecció.
 Orientatiu: Productes de perruqueria: “Gliss” articles de Perruqueria i
estètica.
C/Sant Cugat ,42. 08191 Rubí, telf.935880248
o a la tenda de la seva elecció, on-line....
En cas de CONFINAMENT els alumnes han de tenir un estoc a casa, un mínim
de productes per poder continuar les classes. EL lot bàsic de productes a casa
serà:
o
o
o
o
o
o

2 tint de 2colors: Ros n 10 i un tint caoba o coure
2 sobres de descoloració
1 Aigua Oxigenada de 125ml de 40 volums
Xampú
1 Mascareta
1 Pot de laca i /o productes d’acabat.

Materials 1r curs que entra en la matrícula
•
•
•
•

Uniforme
Estoig de pintes
3 Raspalls rodons
Raspall pla de desenredar
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Assecador
Planxa
Estoig Pinzells de maquillatge
3 Caps de nina de cabell natural de 30 cm
1 Cap de nina de cabell natural de 45 cm
Estoig de tisores

Material de 1r curs que s’haurà de comprà l’alumne/a
























2 Tovalloles blanques o negres o tovalloles de rebuig
1 Polvoritzador per aigua
2 Bols per color
2 paletines
1 Tira d’extensió curta
1 Caixa pinces metàl·liques
8/10 Grapes
1 Xarxa
1 Farcit rodó marró
1 Farcit allargat marró
Red invisible de color marró
3 Gomes de ganxo.
1 paquet Diadema estètica de rebuig
1 llapis negre de maquillatge
1 Espàtula
2 Esponja de maquillatge
1 Caixa clips.
1 Caixa agulles invisibles.
Decoracions per pentinats
Tovalloletes per desmaquillar 1 paquet
Anelles extensió
Ganxo extensió
Cabell de Kanakelon

Segons les activitats proposades i els esdeveniments en el seguiment de
la pandèmia, els alumnes aniran rebent informació sobre què i com
s’han de comprar. Podria ser que necessitessin alguns materials més,
que seran informats durant el curs.
Els materials no seran entregats fins el pagament complert de la
matrícula.
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Mostra dels materials
1 CAP NINA natural de 30cm

2 CAPS NINA 45 CM

ASSECADOR

Planxa de cabell

Tovalloles rebuig

Tisora

Tisora buidar

Navalla amb protecció

Recanvis navalla

Farcit rodo marró

Farcit allargat mar

Red invisible marró per
recollits

Gomes ganxó

Diadema estètica rebuig

Llapis negre
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Pinzells maquillatge

2 esponges maquillatge

Caixa clips

Caixa agulles invisibles

Tovalloletes desmaquillants

2 bols per color

2 paletines

Polvoritzador

(1 gran 1 petita)

3 raspalls
( gran, mitja i petit)

Pinta pua plàstic

Pinta desenredar

Caixa pinces (metàl·liques)

8/10 grapes

Raspall pla

Pinta tallada

1 xarxa per assecador
de
casc

Crancs per extensió

Espàtula plàstic
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1 caixa mocadors paper

Extensions

Cabell kanakelon

Ganxo per extensions
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Anelles per extensió

