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CFGM TÈCNIC EN PERRUQUERÍA I CÓSMETICA CAPIL·LAR
MODUL PROFESSIONAL:
PROFESSIONAL 0845 Tècniques de tall de cabell
Informació sobre continguts curriculars, bibliografia, tipus d'examen, per a proves
lliures.

2ºCurs

IMP22

CONTINGUTS:
a) Preparació del lloc de treball:
Útils i eines de tall:
-Pintes
Pintes i raspalls: tipus, funcions, maneig i materials.
-La tijera: característiques, parts, tipus o models bàsics.
-La
La navalla: característiques, parts, accessoris
acces
i tipus o models bàsics.
-Maquinillas:
Maquinillas: característiques, parts, accessoris i tipus o models bàsics.
Maquinilla manual i elèctrica.
-Preparació
Preparació del professional i lloc de treball:
-Prevenció
Prevenció de riscos: mesures de protecció del professional i de l'usuari.
-Higiene postural.
-Llenceria
Llenceria i útils auxiliars per al tall. Criteris de distribució d'útils i
materials en el lloc de treball: les capes de tall, estoles amb peses,
pulverizadores i pinces, entre uns altres.
Higiene i manteniment:
-Criteris de selecció
cció de les mesures d'higiene i desinfecció d'útils,
aparells i eines utilitzades en el tall.
El manteniment: afilat, greixat i protecció de les eines.
-El
-Normativa
Normativa de control de residus i útils tallants.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
1.a) Prepara la zona de treball,
ll, seleccionant els mitjans, útils i eines.
a) S'han caracteritzat els útils i eines
nes necessaris per al procés.
b) S'han seleccionat models bàsics de tisores,
ores, navalles i maquinillas.
c) S'han aplicat mesures de protecció
ió del professional i usuari.
d) S'han establert pautes per a una
na correcta higiene postural.
i) S'ha seleccionat la llenceria i útils auxiliars per al tall.
g) S'ha seguit la normativa actual de control d'útils tallants.
CONTINGUTS:
ització de les tècniques de tall:
tall
b) Caracterització
Tècniques de cort:
-Diferències entre tècniques, tipus i estils
ils de tall.
tall
-Paràmetres que caracteritzen
eritzen les tècniques de tall.
tall
-La línia de cort.
-Tècnica
Tècnica de tall recte: útils empleats i forma
de realització.
-Tècnica
Tècnica de tall desfilat: útils empleats i forma
de realització.
-Tècnica de tall dentat: útils empleats
ats i forma
de realització.
-Tècnica
Tècnica de cort entresacado o buidatge: útils empleats
i forma de realització.
-Tècnica
Tècnica de picoteado: útils empleats i forma
de realització.
-Efectes visuals:
Paràmetres que defineixen
efineixen els efectes: volum, longitud,
pes, densitat i simetria.
Relació de les tècniques de tall amb l'efecte pretès.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
2.b) Caracteritza les tècniques de tall, relacionant-les
relacionant
amb l'efecte visual pretès.
a) S'han identificat les diferències entre la tècnica i l'estil de tall.
tall
b) S'han caracteritzat la tècnica del tall recte, desfilat, dentat, entresacado i picoteado, entre uns altres.
c) S'han determinat els útils
ils empleats en cada tècnica.
d) S'han establert les líniess de tall per a cada tècnica.
i) S'han seqüenciat les fases d'execució.
f) S'han determinat
rminat les zones d'aplicació.
g) S'han seleccionat procediments per a la realització de tècniques de desfilat, dentat, entresacado i picoteado, entre unes altres.
h) S'han
'han relacionat els paràmetres que defineixen cada tècnica amb els efectes aconseguits.

CONTINGUTS
c) Proposta de tall de cabell:
Anàlisi del cabell i cuir cabellut:
-Identificació de les característiques els cabell: forma,
grossor, caiguda natural, distribució, densitat, angle de naixement, adreça de naixement, longitud, color i propietats físiques, entre
uns altres.
-Identificació de les alteracions del cabell i cuir cabellut amb influència en les tècniques de cort.
-Anàlisi morfològica facial i corporal:
Proporcions i geometria morfològica del cap: correcció de les faccions del rostre a través dels canvis de longitud del cabell.
Psicomorfología i visagismo. Influència dels tipus de clatell, crani i altres elements del cap en la selecció del tall.
-Proporcions corporals i la seva influència en l'elecció del canvi de longitud del cabell.
-Anàlisi de les demandes i necessitats del client. Característiques personals. Proposta de tall o canvi de longitud del cabell:
-Elements del disseny. Els esbossos i la seva relació amb les tècniques de cort.
-Disseny de canvis de longitud amb programes informàtics. Influència dels mitjans de comunicació.
-Interpretació d'esbossos, imatges i fotografies.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
3.c) Proposa tall de cabell, analitzant les característiques morfològiques i personals de l'usuari.
a) S'han identificat les característiques i alteracions del cabell amb influència en el tall.
b) S'han establert pautes per a la detecció de necessitats i demandes de l'usuari.
c) S'han relacionat les proporcions facials i corporals amb el canvi de longitud del cabell.
d) S'han seleccionat les imatges i fotografies de pentinats en funció de l'estil de tall proposat.
i) S'han identificat els elements d'un esbós.
f) S'han realitzat esbossos gràfics per a la proposta de tall.
g) S'han utilitzat aplicacions informàtiques per elaborar dissenys de cort del cabell.

CONTINGUTS
d)Tall de cabell amb tijera:
-Tècnica d'utilització de la tijera:
-Formes de subjecció de la tijera.
-Tipus de moviment de tijera: recte, punteado, buidatge, descàrrega i plumeado, entre uns altres.
-Preparació del tall amb tijera:
-Operacions prèvies al tall:
-Rentat, desembolicat i selecció de cosmètics.
-Distribució del cabell o particions.
-Pautes d'aplicació.
Protocol d'execució:
-Paràmetres de realització: les seccions, les línies, angle de projecció o grau d'inclinació, posició del
cap, posicions dels dits i referències espacials, entre uns altres.
-La metxa guia: patró de longitud, adreça i tipus de la metxa o metxes guia.
-Criteris de selecció de la tècnica de tall de pèl amb tijera.
-Tipus de tall amb tijera: compacte, en capes degradades, en capes incrementades i en capes uniformes.
-Ordre i seqüenciació del tall amb tijera.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
4.d) Tallar el cabell amb tijera, relacionant la tècnica amb les característiques del cabell i l'estil de cort.
a) S'han establert pautes per al maneig i subjecció de la tijera.
b) S'han relacionat els moviments de tijera amb el tipus de línia.
c) S'han efectuat les tècniques prèvies per al condicionat del cabell.
d) S'han determinat les particions en el cabell prèvies al tall.
i) S'han establert paràmetres per a la realització del tall.
f) S'ha valorat la importància de la metxa guia.
g) S'ha seqüenciat el tall en l'ordre establert.
h) S'han aplicat procediments establerts en la realització del tall amb tijera.

CONTINGUTS
e) Realització de tall de cabell amb navalla:
-Tècnica d'utilització de la navalla.
-Tècnica de subjecció. Mesures de protecció. Diferències entre el tall amb navalla i amb tijera.
-Preparació del tall amb navalla:
-Elecció de la fulla: semicompleta o semivacía, per tallar i entresacar completa, per entresacar buidada, per tallar i rasurar.
-Tècniques prèvies al tall: rentat, desembolicat i selecció de cosmètics.
-Distribució del cabell o particions.
-Pautes d'aplicació. Protocol d'execució:
-Paràmetres de realització: les seccions, les línies, angle de projecció o grau d'inclinació, posició del cap i posicions dels dits, entre
uns altres.
-Criteris de selecció de les tècniques de tall de pèl amb navalla.
-Ordre, precaucions i seqüenciació del tall amb navalla.
CRITERIS DE EVALUACION
5.e) Tallar el cabell amb navalla, relacionant el mètode amb l'estil de cort.
a) S'han establert les diferències entre el tall amb navalla i el tall amb tijera.
c) S'ha realitzat el muntatge i desmuntatge de la fulla.
d) S'han establert les seccions i línies per a la realització del tall a navalla.
i) S'ha relacionat l'angle d'inclinació de la navalla amb l'efecte pretès.

f) S'ha establert la seqüència d'actuació.
g) S'han determinat les precaucions que cal observar en el maneig de la navalla.
h) S'han aplicat procediments de realització del tall amb navalla.

CONTINGUTS
f) Realització de tall de cabell amb maquinilla:
-Tècnica d'utilització de la maquinilla: forma de subjecció i maneig.
-Preparació del tall amb maquinilla:
-Criteris de selecció d'accessoris.
-Tècniques prèvies al tall: rentat, desembolicat i selecció de cosmètics.
-Distribució del cabell o particions.
-Pautes d'aplicació.
-Protocol d'execució:
-Paràmetres de realització: adreça, zones, longitud del
cabell i posició de l'eina.
-Tipus de tall amb maquinilla: rapat, degradat de clatell i patilles, quadrat i dibuix de línies rectes.
-Ordre i seqüenciació del tall amb maquinilla. El perfilat de contorns.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
6.f) Realitza el tall de cabell amb maquinilla, relacionant la tècnica amb les característiques del cabell i l'estil del tall.
a) S'han establert pautes per al maneig de la maquinilla.
c) S'han realitzat el muntatge i desmuntatge dels components i accessoris.
d) S'ha verificat l'estat de la maquinilla.
i) S'han realitzat tècniques per al condicionat del cabell.
f) S'ha establert l'ordre de realització del tall amb maquinilla.
g) S'han aplicat els procediments establerts en la realització del tall amb maquinilla.
h) S'ha realitzat el perfilat dels contorns i altres tècniques de finalització.

CONTINGUTS
g) Realització d'estils de tall:
-Característiques dels estils de cort:
-Per la seva configuració o geometria.
-Per la tècnica empleada.
-Per èpoques o evolució històrica.
-Coordinació de tècniques:
-Criteris de selecció de cosmètics i eines.
-Criteris d'integració de tècniques per realitzar l'estil
proposat.
-Criteris de coordinació amb tècniques associades: acabats, color i forma.
-Processos d'execució d'estils de tall estandarditzats:
-Protocols personalitzats de cort: interpretació de les dades obtingudes de l'anàlisi.
-Fases, seqüenciació i manera de realització de tècniques.
-Les tècniques de finalització al tall. Paràmetres de verificació del tall.
-Interpretació de les dades obtingudes de l'anàlisi per a la personalització del tall del cabell.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
7.g) Realitza estils de tall, determinant les tècniques i eines necessàries.
a) S'han caracteritzat els estils de tall.
b) S'ha adaptat l'estil de cort a l'anàlisi prèvia de les característiques de l'usuari.
c) S'ha relacionat l'estil de tall proposat amb altres tècniques de perruquería (canvi de color i forma, entre uns altres).
d) S'han seleccionat cosmètics i eines en funció de les necessitats.
i) S'han seleccionat les diferents tècniques en funció del resultat final.
f) S'han aplicat els procediments establerts per a cada estil de cort.
g) S'han aplicat les tècniques de finalització del tall de cabell.
h) S'ha valorat el resultat final.
i) Es ha observat una actitud ordenada i metòdica en la realització de les activitats de treball.
BIBLIOGRAFIA:
- El Corte. Método Natural Cutting ( Editorial Videocinco).
-Técnicas de corte del cabello (Editorial Paraninfo).

TIPUS D'EXAMEN:
PRÀCTIC, es realitzarà en dos dies (aproximadament amb una durada de 3 a 4 hores cada dia).
L'alumne/a ha de portar tres models femenins (amb tres mesures de llarg de cabell, curt, mitjà i llarg), els útils i l'equip necessari per
poder executar els continguts del mòdul.
EQUIP: Tisores, navalla, maquinilla. pintes, raspalls, pinces, capa de tall, tovalloles, peinador, pulverizador, planxa , assecador de
mà, bata.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
Es qualificaran els treballs pràctics avaluant la tècnica, qualitat, destresa, neteja, netedat, preparació del professional i lloc de treball,
selecció de material i útils, seguretat i higiene i temps d'execució dels continguts pràctics, etc.
És condició indispensable portar les models i l'equip necessari del mòdul per realitzar l'examen.

