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Informació sobre continguts curriculars, bibliografia, tipus d'examen, per a
proves lliures.

CONTINGUTS:
• Selecció del pentinat i recollit:
- Relació entre l'anàlisi i morfològica facial i corporal amb els pentinats i recollits: influència dels tipus
d'ovals i la silueta.
- Morfologia del cabell: tipus i formes del cabell.
- El Cabell i la seva relació amb el pentinat: característiques: qualitat, gruix, quantitat, distribució, tipus,
longitud, color, implantació i propietats, entre d'altres.
- Altres factors que repercuteixen en el pentinat: tipus de tall, alteracions de la fibra capil · lar i estils
personals.
- Tipus de pentinat: classificació i característiques: segons el tipus de oval, segons l'esdeveniment i les
circumstàncies personals, socials i laborals, segons el tipus de tall, la longitud del cabell i altres.
- Tipus i formes de recollits: classificació i característiques: segons la posició del recollit: alts, mitjans i
baixos, segons el tipus de tècnica emprada, segons l'estil: clàssics i actuals, segons l'acte social: núvia,
padrina i altres.
- El semirrecollit: formes i tendències.
- Relació entre els diferents estils i tendències amb els tipus de pentinats i recollits: textures, volums i estils
de pentinats i recollits.
- Tendències i innovació de pentinats, recollits i estils.
- Anàlisi de les fonts documentals: revistes tècniques, fotografies, mostraris, books, mitjans informàtics,
webs i actualització de la informació.
- La influència del cinema i la televisió.
- Detecció de demandes i necessitats de l'usuari.
- Elaboració de propostes de pentinats i recollits.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han relacionat els tipus d'oval i siluetes amb el pentinat adequat.
- S'han relacionat els tipus de recollit amb l'anàlisi morfològica i capil · lar.
- S'han diferenciat les característiques del cabell i la seva relació amb el pentinat.
- S'ha identificat la repercussió d'altres factors, com el tipus de tall, alteracions, estils i altres, en la selecció
del pentinat.
- S'han classificat els pentinats segons el tipus d'esdeveniment i circumstància, tipus d'oval i longitud del
cabell.
- S'han establert les formes i tendències en els recollits.
- S'han aplicat mètodes per a la determinació de les tendències en pentinats i recollits, a través de fonts
documentals.
- S'han identificat els mètodes d'anàlisi de necessitats i demandes dels usuaris.
- S'han dissenyat propostes per processos de pentinat i recollit.

CONTINGUTS:
• Equips tèrmics:
- Classificació: assecador de mà i casc, tenalles i planxes, entre d'altres.
- Característiques: efectes en la fibra capil · lar i indicacions.
- Manteniment.
- Útils i eines.
- Tipus: motlles (rulos i bigudins), elements de subjecció (pinces, piques iforquilles) i estris per pentinar
(pintes i raspalls).
- Característiques: material de fabricació i indicacions.
- Manteniment.
- Complements per als pentinats i recollits.
- Tipus i característiques: pintes, flors, bijuteria, mantilles, tocats i barrets.
- Materials de protecció: tovalloles, capes i guants.
- Cosmètics: criteris de selecció de condicionadors, texturitzants, fixadors i brillantors.
- Pautes de manipulació i indicacions: aplicació de tècniques d'higiene i desinfecció d'estris, mobiliari i
aparells.
- Organització del lloc de treball: distribució dels médios i materials en el tocador i al moble auxiliar de
perruqueria.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han seleccionat els aparells generadors de calor en funció del procés.
- S'han caracteritzat els útils i eines empleats.
- S'han seleccionat els motlles en funció de l'efecte desitjat.
- S'han establert les pautes de manteniment d'aparells, útils i complements.
- S'ha justificat l'ús d'adorns i altres complements.
- S'han establert els criteris de selecció dels cosmètics.
- S'han seguit les pautes de la neteja dels estris després de l'ús.
- S'han col · locat els mitjans necessaris al tocador i àrea de treball.

CONTINGUTS:
• Realització de la higiene i el condicionament capil · lar:
- Organització de l'espai d'higiene capil · lar:
- Mobiliari.
- El rentacaps i la butaca: característiques, higiene i manteniment.
- Criteris d'ubicació i retirada de productes i llenceria.
- Acomodació i preparació de l'usuari.
- Criteris de selecció de llenceria.
- Posicions anatòmiques de l'usuari i el professional en la higiene capil · lar.
- El procés del rentat capil · lar: operacions prèvies.
- Identificació de les característiques capil · lars relacionades amb el procés.
- Selecció de cosmètics d'higiene i condicionament capil · lar en funció del tipus de cabell i de tècnica
posteriors.
- Pautes de manipulació e indicacions dels cosmètics i el material.
- Bases fonamentals de la tècnica de rentat.
- Fases i pautes d'aplicació.
- L'aigua en el procés de rentat: el cabal i la temperatura.
- Massatge capil · lar en el procés d'higiene: paràmetres, intensitat, ritme, zona i temps.
- Moviments que afavoreixen l'emulsió de la brutícia.
- Condicionament capil · lar.
- Factors que determinen la selecció de cosmètics i mitjans.

- Tècniques complementàries: descripció i pautes d'aplicació.
- La relaxació a través del massatge i l'ús d'olis essencials.
- Evolució de la higiene capil · lar al llarg de la història.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han identificat els requisits del rentacaps i de la butaca.
- S'ha acomodat a l'usuari en el rentacaps.
- S'han seguit les pautes de manipulació dels cosmètics.
- S'han justificat les posicions ergonòmiques d'usuari i professional durant la higiene capil · lar.
- S'han establert les fases i pautes d'aplicació.
- S'han realitzat les maniobres de massatge per a la neteja dels cabells i cuir cabellut.
- S'han seleccionat els cosmètics en funció de les característiques del servei posterior.
- S'han aplicat tècniques complementàries i sensorials en la higiene capil · lar.

CONTINGUTS:
• Realització de pentinats i acabats dels cabells:
- Preparació de l'usuari.
- Fases: acomodació al tocador i protecció.
- Operacions prèvies: les particions i els cosmètics protectors i facilitadors del pentinat.
- Criteris de selecció i aplicació.
- Tècniques de canvis de forma per calor: descripció, seqüenciació i manera de realització.
- Modelats i allisats tèrmics.
- Criteris de selecció d'aparells d'assecat i útils.
- Característiques i procediments d'execució.
- Paràmetres: temperatura, direcció, zona d'inici, gruix a la metxa, volum a l´arrel i volum en puntes, entre
d'altres.
- Tècniques de canvis de forma per humitat: modelats a l'aigua (anelles i ones a l'aigua), característiques i
procediments d'execució.
- Tècniques de canvis de forma mitjançant motlles, la tècnica del marcatge, característiques i procediments
d'execució.
- Tècniques auxiliars de pentinats.
- Tipus (raspallat, cardat i ones), entre d'altres.
- Procediments d'execucio. Tècniques associades al pentinat, tipus (crepat, batut i polit, entre d'altres), i
procediments d'execució.
- Combinació de tècniques per a l'elaboració del pentinat.
- Elements que influeixen en la realització d'un pentinat.
- Pautes generals per a la preparació del procés del pentinat.
- Selecció de tècniques i execució.
- Tècniques d'acabats: efecte mullat, lacat i natural, entre d'altres.
- Característiques i procediments d'execució.
- Relació del pentinat combinat amb postisseria.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han establert les característiques de les diferents tècniques de canvi de forma.
- S'han seleccionat els paràmetres dels aparells generadors de calor.
- S'ha seleccionat la tècnica d'assecat en funció del tipus de pentinat.
- S'ha establert el procediment de realització de les anelles i ones a l'aigua.
- S'han aplicat muntatges de rulos per efectuar un marcat.
- S'ha justificat l'ús de tècniques auxiliars i associades per realitzar el pentinat.
- S'ha realitzat la seqüència d'operacions del pentinat.
- S'han relacionat les tècniques d'acabat amb el tipus de pentinat.

CONTINGUTS:
• Realització de recollits del cabell:
- Operacions prèvies: les particions.
- Preparació del cabell: assecat, marcat, ones i cardat per recollits.
- Criteris de selecció i execució.
- Punts d'ancoratge.
- Selecció d'eines, productes i complements.
- Tècniques bàsiques per a la realització de recollits.
- Els trenats: tipus (d'arrel, caps, cordó, espiga i creuats).
- Descripció, característiques i forma de realització.
- Enrotllats i coques: descripció, característiques i forma de realització.
- Bucles i anelles: tipus, descripció, característiques i forma de realització.
- Els creuats: descripció, característiques i forma de realització.
- El plumat: descripció, característiques i forma de realització.
- Combinació de tècniques per a l'elaboració del recollit.
- Pautes generals per a la preparació del recollit.
- Els punts d'ancoratge.
- Els postissos: tipus, protocol d'aplicació de postissos i la seva adaptació al recollit.
- Selecció de tècniques i execució de recollits.
- El recollit italià i els monyos.
- Adaptació d'elements accessoris: tècnica de fixació al recollit per estris, cosit, adorns i postissos, entre
d'altres.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han realitzat les operacions prèvies relacionades amb el recollit.
- S'han seleccionat les eines, productes i complements.
- S'han diferenciat les tècniques d'execució dels diferents trenats.
- S'ha establert la manera de realització de enrotllats, anelles, retorçats i bucles.
- S'han establert els paràmetres de selecció de postissos en funció de l'estil del recollit.
- S'han adaptat postissos en l'execució d'un recollit.
- S'ha justificat la combinació de tècniques per a l'elaboració del recollit.
- S'han relacionat els mètodes de subjecció del recollit amb els estris i eines apropiats.
- S'ha justificat l'ús d'elements accessoris com a factor potenciador de l'estil.

CONTINGUTS:
• Col · locació de perruques i extensions:
- Les perruques:
- Tipus de perruques: sintètiques, naturals, totals, parcials, de senyora, de cavaller, tenyides, verges,
llargues i curtes.
- Indicacions i criteris de selecció en funció de les necessitats personals i socials.
- Adaptació cranial: adaptació per enganxat, entrecreuat, cosit, ancoratge per pinta i sivelles.
- Procediment de col · locació de perruques.
- Les extensions:
- Característiques.
- Formes de presentació d'extensions.
- Tipus d'extensió segons la tècnica de fixació: soldades (unions de queratina, silicona i per ultasons),
cosides, amb adhesius, trenades i nuades, entre altres.

- Procediments d'aplicació: procediments previs i particions.
- Les tècniques alternatives: rastes i cordons.
- Tècniques d'eliminació d'extensions.
- Cures i manteniment de les pròtesis piloses.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han caracteritzat els tipus de perruques i les seves maneres d'adaptació.
- S'ha justificat la selecció de perruques en funció de les necessitats personals i socials de l'usuari.
- S'han adaptat les perruques correctament.
- S'han diferenciat els tipus d'extensions segons la seva tècnica de fixació.
- S'han fixat les extensions al cabell.
- S'han establert les cures de manteniment de les pròtesis piloses.

CONTINGUTS:
• Determinació de les pautes de manteniment del pentinat i recollit:
- Tècniques bàsiques de manteniment del pentinat.
- Tipus i pautes que cal seguir: les anelles buides, el cardat i raspallat.
- Cosmètics per augmentar la durada del pentinat i recollit.
- Manera d'aplicació.
- Útils emprats en el manteniment.
- Característiques i forma d'ocupació.
- Factors que modifiquen la durada del pentinat i el recollit.
- Eliminació de residus en el cabell després de retirar el recollit.
- Conservació i manteniment d'adornaments i altres útils.
- Mètodes per realitzar l'avaluació i el control de la qualitat dels processos de canvi de forma temporal.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- S'han establert les tècniques bàsiques del manteniment del pentinat i recollit.
- S'han seleccionat els cosmètics de manteniment necessaris.
- S'han identificat els útils per a la seva conservació.
- S'han identificat els factors que modifiquen la durada del pentinat.
- S'han justificat els mètodes de conservació i manteniment d'adornaments.
- S'han proposat mesures per optimitzar el manteniment del pentinat i recollit.
BIBLIOGRAFIA:
Peinados, acabados y recogidos.
Editorial videocinco.
TIPUS D'EXAMEN PRÀCTIC es realitzarà en dos dies, amb una durada aprox. de 3 a 4 hores cada dia.
L’alumne/a ha de portar models de cabell llarg, curt i mitjà i l'equip necessari per poder realitzar els
continguts del mòdul.
EQUIP: Pintes, raspalls, pinces, pinxos, rulos, ret, , tovalloles, pentinador, polvoritzador, pinces, planxa,
tenacillas, assecador de mà, bata, forquetes de clip e invisibles, gomes, etc.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
Es qualificarà la tècnica, qualitat, destresa, neteja, pulcritud, criteri de selecció dels cosmètics, estris,
disposició de material, preparació del professional i lloc de treball, seguretat i higiene i temps d'execució
dels continguts pràctics, etc.
Es condició indispensable portar les models i l’equip necessari del mòdul per realitzar l'examen.

