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LLISTAT   DE   MATERIALS   NECESSARIS   PER   A   PRÀCTIQUES:  

Cada  alumna/e  els  haurà  d’adquirir  pel  seu  compte.  Tots  els  materials  del  llistat  són               
imprescindibles  per  realitzar  el  curs  i  és  necessari  que  es  tracti  de  materials professionals .  Es                
recomana   que   els   materials   i   eines   siguin   el   més   aproximat   possible   a   les   imatges.   
 
Podem   recomanar   adquirir   aquests   materials   a:  
FARRÉS   DISTRIBUÏDOR   Telf.:   932102062   (matins)   //   Phytoderm   Tlf   933088270   C/   Provençals  
  

 

 

RESPALL   POLIR   o   CREPAR  

CERDAS   DE   JABALÍ  

 
 
 
1  

 

 

GOMES   GANXO  

 
 

12   GOMES  

 

 

INVISIBLES  

 
1   BOSSA   ROS  
1   BOSSA   CASTANY  
1   BOSSA   NEGRE  
 

 
 

 

CLIPS   

 
3   PAQUETS   ROS  
3  PAQUETS   
CASTANY  
3   PAQUETS   NEGRE  

 

 

XARXA   INVISIBLE   DE  
MONYO   (color   castany)  

 
9   UNITATS  

 
Material  divers  per  a  ornaments  capil·lars  que  s’anirà  demanant  a  llarg  del  curs  a               
mida   que   sigui   necessari.  
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MATERIALS   D’ÚS   COMÚ   

Els  materials  d’us  comú  es  lliuraran  a  l’institut  i  formen  part  del  material  del  grup.  Els                 
materials  professionals  que  hi  ha  a  continuació  es  lliuren paulatinament  Al  llarg  del              
curs.  El  pagament  s’  ha  de  dur  a  terme  amb  la  matrícula. El  seu  pagament  és                 
obligatori    i   és   de   200   €   per   a   tot   el   curs   2020-2021.   

MATERIAL   COMÚ   ;   aquest   material   estarà   a   disposició   dels   alumnes   i   és  
necessari   per   tal   d’   aprendre   la   professió   escollida   amb   criteri   professional  
EPIS,mascaretesFP   2,Ulleres   protecció  
guants  

Cosmètica   professional   per   a    canvis   de   forma  

 
Paper   osmòtic   i   d’   alumini  

Cosmètica   específica   professional   per   a  
Tractaments   Capil·lars  

Cosmètics   d’higiene   capil·lar  Cosmètica   capil·lar   pentinats   i   acabats  
Cosmètica   de   tintures   professional.  Cosmètica   de   descoloracions.  
Materials   per   a   projecte   fí   de   curs.   
 

MATERIALS   KIT    INDIVIDUAL   

Els  materials  el  material  que  componen  el  kit  individual  es  lliuraran  a  l’institut  i  formen                
part  del  material  necessari  pel  desenvolupament  de  les  diferents  mòduls  /matèries            
practiques.  Els  materials  professionals  individuals  (maniquins  i  uniforme)  que  hi  ha  a             
continuació  es  lliuren  al  l’inici  de  curs;  entregant  el  resguard  de  pagament  a  la               
responsable  del  material  . Els  maniquins  no  es  poden  retornar. El  seu  pagament  és               
obligatori   i   és   de   163   €   per   a   tot   el   curs   2020-2021.  

 

MANIQUINS   PROFESSIONALS   INDIVIDUALS   QUANTITATS  
Maniquí   RECOLLITS   GRAN   LLARGADA   65   cm  1  
 

TOTALS   PAGAMENTS   :   363€  
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PER  REBRE  ELS  MATERIALS  ÉS      
IMPRESCINDIBLE  APORTAR  CÒPIA  DELS     
JUSTIFICANTS  BANCARIS  CORRESPONENTS    
AMB   EL   NOM   DE   L’ALUMNE/A   MATRICULAT/DA  
 


