
 

PFI – PTT AUXILIAR D’IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I 
ESTÈTICA  

Què aprendràs a fer?:  
Aplicar tècniques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques 
bàsiques de maquillatge, epilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els 
equips, materials i àrees de treball, operant amb la qualitat indicada, observant les 
normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents. 
 
 
Característiques del perfil professional: 

• Perfil professional: Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica 
• Codi: PFI IP01 
• Família professional: Imatge personal 
• Títol de referència: títol professional bàsic en perruqueria i estètica 
• Durada total: 1000 hores 

 
 

Requisits per la preinscripció: 
• Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programa 
• Aturat laboralment 
• Sense el títol de graduat en educació secundària obligatòria 

 
Més Informació  i calendari per la preinscripció. 
 
 
Continguts: 
 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

• Preparació de l’entorn professional 
• Rentat i canvis de forma del cabell 
• Canvi de color del cabell  
• Serveis auxiliars d’estètica 
• Atenció al client 
• Projecte Integrat 
• Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 
• Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores) 

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL 
• Estratègies i Eines de Comunicació 
• Entorn Social i Territorial 
• Estratègies i Eines Matemàtiques 
• Incorporació al Món Professional 

Certificació: 
La superació d’un programa de formació i inserció comportarà: 

• Certificat del curs accés directa als cicles formatius de grau mitjà (CAM). 
• Certificat del PFI acreditant les unitats de competència professionals assolides 

(mínim les d’una qualificació professional). 
• Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.  

 

 
 
 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/


 

 
I DESPRÉS? 

 
De què podré treballar amb aquest certificat?: 
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 
 

• auxiliar de perruqueria. 
• ajudant de manicura i pedicura. 
• ajudant de maquillatge. 
• auxiliar de depilació. 

 
Podré seguir formant-me?: 

• Accedir a cicles formatius de grau mitja d’acord amb la Resolució 
EDU/2638/2020, de 26 d'octubre 

• Accedir als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el 
requisit de tenir 18 anys. 

• Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de 
professionalitat.  

Des del Departament d’Educació ha creat webs amb més informació sobre els PFI i del 
perfil d’auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica 

 
 

https://projectes.xtec.cat/pfi/categoria/pfi/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi/families-professionals/imatge-personal/?p_id=2777&estudi
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