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CONTINGUTS
Caracterització de permanentment canviant mètodes:
Transformacions
ransformacions del cabell per processos físics i químics:
Descripció i característiques.
Origen i evolució.
Fonaments de perm calenta.
Efectes dels canvis de forma permanent en el cabello:fisico: efecte mecànic.
Productess químics: reduir i oxidació d'acció
.Mètodes de fer canvis a permanentment:
tipus de forma sinuosa, motlle-estètica.
motlle
Avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i criteris de selección
Contraindicacions de les tècniques
CRITERIS D’ EVALUACIÓ
(a) els canvis de forma fases s'han identificat permanente.
b) han comparat els procediments de Perm al llarg de la història amb la
actuales.
c) han estat reconeguts els efectes resultants de canvis permanentment en la
cabello.
d) Gibsons mètodes de preparació,
preparació, a la liquidació, els motlles i la funció
cosmeticos.
e) han justificat les avantatges i desavantatges dels mètodes realizacion.
f) contraindicacions s'han establert en la l'aplicació.
CONTINGUTS
a) permanentment canviar procediment personalitzant:
tècniques
ues per detectar les demandes, necessitats i expectatives de
l'usuari.
Instruments i etapes.

Paràmetres físics i químics del cabell amb impacte sobre els canvis de
forma permanent: porositat, flexibilitat, forma, hidratació, longitud,
diàmetre, quantitat, greix sec i altres.
Aplicació dels mètodes d'observació.Identificació de les alteracions del
cabell i cuir cabellut amb impacte sobre els canvis de forma permanent.
Influència de les tècniques de perruqueria en el canvi de la forma (tinció,
blanqueig, cosmètics, permanents i tècniques de tractaments de tall
entre d'altres).
Omplir la fitxa en canvis permanents.Proposta de procediment de treball.
Selecció de tècniques basades en l'anàlisi anterior. Avantatges i
desavantatges

CRITERIS D’ EVALUACIÓ
a) s'han identificat les demandes de la usuarios.
b) s'especifiquen les característiques físiques i químiques del cabell amb
impacte en aquestes tècniques.
c) que ha reconegut la influència d'altres processos de perruqueria (tinció i
decoloració, entre d'altres) en la selecció de la tecnica.
d) identificat alteracions del cuir cabellut i la cabello.
e) ha estat les dades més rellevants en la pestanya técnica
.f) personalizados.g procediments de treball estan dissenyats) ha estat
justificada l'estètica proposat, jugant l'anàlisi demanday
CONTINGUTS
(a) preparació de l'àrea de treball: l'àrea de treball i equips:
organització, higiene i manteniment.
Preparació de la profesional:prevencion de riscos:
mesures de protecció professional i client
Higiene postural.
Equipo:util.
Característiques i tipus de motlles: arrissadors, cèrcols, bodis richis,
llençols i altres.
Criteris de selecció.Dispositius d'emissió de calor. Calor humida: tipus (el
caporal i altres), ajust de paràmetres, dosimetria, normes d'aplicació.
Calor seca: tipus (emetent equips infrarojos radiació i aire), ajust de
paràmetres, dosimetria i normes de desplegament.
Criteris de selecció.Manteniment i neteja.Llenceria i eines: classificació i
descripció
Manteniment i neteja.Cosmètica:
criteris de selecció i pautes per a la preparació, manipulació i aplicació
d'emmagatzematge de productes cosmètics. Precaucions
CRITERIS D’ EVALUACIÓ
a) Acondicionats instal·lacions perquè estiguin en condicions òptimes de
seguretat i higiene.
b) S'aplica les mesures de protecció i seguretat de l'usuari i el profesional

c) Identificat adequada evitar postures corporals.
d) Han estat caracteritzat utillatge i eines necessàries per a la proceso.
e) Aplicació higiene i manteniment dels protocols de llenceria i
herramientas.
f) Motlles segons el cabell i el resultat deseado.g han estat seleccionats)
han estat seleccionats cosmètics adequats per als canvis permanentment.
h) Han estat manipulats i emmagatzemats els productes químics i cosmètics
en condicions de seguretat i higiene.
CONTINGUTS
d) l'aplicació de protocols d’ondulació permanent: efectes, indicacions i
contraindicacions.
Técniques previes a l’ondulació:
Criteris de selecció.
Procediment de treball.
Precauciones.
Repartició zonal del cabell
Técniques d’enrollado:
Seleccion del tipus: clàssic, Afro, consells d'arrel, dos motlles d'arrel, gamma,
direccional, per ones, espiral i parcial, entre d'altres.
Paràmetres per a la realització dels enrollats: àrea de treball, protección, gruix i
longitud de metxa, direcció, tracció, útil i altres.
Seqüenciació i ordre d'execució.
Saturacion
tipo tècniques: directe o indirecte.
Criteris de selecció de tècniques. Avantatges i desavantatges. Precauciones.
Procedimiento, fases i pautes d’aplicació. Factors que intervenen en l'aplicació.
Tècnica de neutralitzat:
Pautes de procediment, fases i aplicació. Factors que intervenen en l'aplicació.
Variables que determinen el procés.
Criteris de selecció de tècniques. Avantatges i desavantatges, Precauciones
Variables que determinen el procés de permnent i control de procesos
CRITERIS D’ EVALUACIÓ
a) Con es troba l'estat de la cabell.
b) Seleccionat la cosmètica i eines basades en l'anàlisi previo
c)S'ha fet la distribució zonal de cabell segons el montatge
d) Ha estat el cabell en arrissadors segons la seqüència establert.
e) Ha estat verificat els bigudies.
f ) Han estat aplicades líquids en la fase de saturació.
g) El procés s'ha controlat durant el temps de exposicion.
h). S'ha aplicat la neutralizer segons el procediment establert.
i) S'ha fet ajustos necessaris en els proceso.
j) S'aplica les normes de prevenció, seguretat i protecció ambiental durant el
procés de treball

CONTINGUTS
e) Aplicació de protocols d’ allisat permanents:
Allisat permanents: mecanisme d'acció, efectes, indicacions i incompatibilitats.
Criteris de selecció de cosmètics segons la seva forma estètica
Técniques d’aplicació del reductó:
Tipus: per estiraments o traccció, tirant, amb plaques i motlles.
Criteris de selecció de tècniques. Avantatges i desavantatges. Directrius
Precauciones.Procedimiento, fases i implementació.Avantatges. Precauciones
Variables que determinen el procés.
Técniques de neutralizació:
Procedimient, patrons de tècniques de preparació i fases del treball.
Avantatges i desavantatges.Precauciones.
Variables que determinen el procés.
Acabament i post tratamiento:
Pautes per l'aplicació de productes específics.
Cures pel manteniment dels resultats.
Tendències actuals d’allisat:
Tipus de cabell: allisat japonès i iònic, allisat brasiler.
Cosmètica útils i innovadors.
Criteris de selecció de tècniques. Avantatges i desavantatges. Precauciones,
control del procés.

CRITERIS D’ EVALUACIÓ
(a) S'han establerts paràmetres per a la realització d’allisats del cabell.
b) S'ha caracteritzat la técnica d’aplicació.
C) Han estat seleccionats productes cosmètics i accessoris necessaris per a
l'aplicació de la tècnica.
d) S’han aplicat els fluids reductors per l’allisat permanent.
e) S’ha controlat el procés durant el temps de exposició.
f) S'ha aplicat el neutralizant segons el procediment establert.
g) s'ha fet ajustos necessaris en el proces.
h)S’ aplicat les normes de prevenció, seguretat i protecció del medi ambient
estableix, durant el procés de trabajo
i)S’ha determinat amb posterioritat a l'atenció i cuidat de l’allesament.
j) S’han identificat les tendències i nous productes per allisat.
CONTINGUTS
f) Establir els criteris per a la verificació del resultat final en els processos de
canvis permanentment: factors que afecten el resultat : mecànics, químics i
tèrmics.
Anàlisi de les desviacions que es produeixen en el procés de canvi de forma
permanent: control del enrotllament, volum i situació dels consells.
Assessorament professional i propostes d'altres tractaments.
Promoció i manteniment de l'efecte aconseguit amb productes específics.
Protocols de en cas d'emergència per irritacions o al·lèrgies.

CRITERIS D’ EVALUACIÓ
a) identifica els factors que afecten els resultats.
b) s'han relacionat els errors més comuns en la realització, amb la fase on
s’han produits.
c) s'han proposat mesures per adaptar els resultats i optimitzar la prestació del
servei.
d) s'han proposat mesures per l'usuari pel manteniment dels resultats. Mesures
de resolució de les desviacions en el desenvolupament de l'activitat.
f) s'ha seguit el Protocol en casos d'irritació de la pell i al·lèrgies
BIBLIOGRAFÍA
Cambios de forma permanente, editorial Videocinco, paraninfo, etc

