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CONTINGUTS
1. Preparació de la zona de treball:
– El lloc de treball. Característiques i distribució del mobiliari. La butaca de
barber: tipus i descripció.
– Mesures de prevenció de riscos: mesures de protecció del professional.
Higiene postural.
– Cosmètics: criteris de selecció dels productes utilitzats abans, durant i
després de l'afaitat.
– Útils, llenceria i eines: classificació i descripció.
– Manteniment i neteja.
– Normativa actual de control de residus i útils tallants.
2. Disseny d'estils de barba i bigoti:
– Harmonia del rostre. Aplicació de tècniques de *visagismo i *psicomorforlogía
del rostre.
– Estils bàsics de barba i el bigoti: *clasificacióny descripció. Correcció de les
desproporcions o #discordança estètiques del rostre a través de la barba

i bigoti.
– Disseny d'estils a través d'esbossos: el disseny manual i el disseny a través
dels mitjans informàtics.
3. Realització de l'arranjament de barba i bigoti:
– Mesures d'acomodació i protecció. Preparació i protecció del client.
– Tècnica de descàrrega de barba i bigoti. Procediment, fases i pautes
d'aplicació. Factors que intervenen en l'aplicació.
– Tècnica de delimitació i contorn de la barba i bigoti. Descripció. Paràmetres
per a la realització de les maniobres. Els retocs.
4. Realització de tècniques prèvies al rasurat de la barba:
- Anàlisi de la pell i el pèl per als processos de barberia.
– Preparació, atenció i protecció del client.
– Tractaments estètics d'hidratació i exfoliació previs al rasurat. Tipus,
descripció i pautes de realització.
– Massatge *preafeitado: característiques i tècniques de realització.
– Tècniques específiques *preafeitado: tipus i criteris de selecció de tècniques.
- Registre de dades en la fitxa tècnica del client. Utilització del vocabulari
específic.
5. Rasurat de la barba:
– Tècnica del banyat de la barba. Útils i cosmètics. Moviments de la brotxa.
Ordre d'execució.
– Tècnica del rasurat o apurat de la barba: característiques i tècniques de
realització. Moviments i afilat de la navalla. Paràmetres per a la realització de
les maniobres.
– Tècniques de finalització de l'afaitat: criteris de selecció de tècniques
manuals, cosmètiques i *electroestéticas. Precaucions.
– Protocols d'actuació en cas d'emergència per irritacions, al·lèrgies o corts.
6. Aplicació de tècniques associades a l'estilisme facial masculí:
– Depilació facial masculina: zones i mètodes d'aplicació. Avantatges i
inconvenients. Precaucions.
– Definició i acabat del coll i patilles: procediment de treball. Precaucions.
– Canvis de color en l'estilisme masculí. Mesures de protecció i preparació de
la pell. Criteri de selecció de tècniques i cosmètics. Avantatges i inconvenients.
Precaucions.

– Acabats de fantasia en estilisme de barba i bigoti.

7. Realització de tall i acabats del cabell en estilisme masculí:
– Estils de tall masculí. Classificació i descripció.
– Tècniques de tall masculí. Classificació. Criteris de selecció de tècniques.
Avantatges i inconvenients. Precaucions.
– Configuració del tall. Aplicació de mesures i proporcions en funció de les
característiques del cabell i la morfologia de rostre i crani.
– Paràmetres per a la realització: útils, ordre i formes d'execució.
– Realització d'acabats. Estils de pentinats masculins: tipus.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
1. Prepara la zona de treball, organitzant mitjans útils i eines en
condicions de seguretat i higiene.
a) S'han condicionat els espais on es desenvolupa el procés.
b) S'han reconegut els factors d'ambientació de l'espai de treball (ventilació,
llum i color, entre uns altres) com a factor de qualitat del servei.
c) S'han mantingut les instal·lacions en condicions de seguretat i higiene.
d) S'han aplicat les mesures de protecció i seguretat del professional.
i) Es han identificat les postures corporals adequades per prevenir accidents.
f) S'han seleccionat els cosmètics en funció de la tècnica de perruquería i
barberia.
g) S'ha reconegut la importància de la utilització de material d'un sol ús.
h) S'ha aplicat la normativa actual per al control de residus i útils tallants.
2. Dissenya estils de barba i bigoti, utilitzant tècniques de *visagismo i de
tractament de la imatge.
Criteris d'avaluació:
a) S'han establert les pautes d'anàlisis del rostre a través del *visagismo.
b) S'han caracteritzat diferents estils de barba i bigoti.

c) S'han determinat les correccions de les desproporcions estètiques en el
rostre a través de la barba i bigoti.
d) S'han configurat esbossos amb diferents estilismes de barba i bigoti.
i) S'han caracteritzat els programes de tractament de la imatge a través de
mitjans informàtics.
f) S'han proposat canvis d'imatge del rostre masculí mitjançant transformació
de barba i bigoti.
3. Realitza arranjament de barba i bigoti, utilitzant mitjos tècnics i útils
adequats.
Criteris d'avaluació:
a) S'han establert mesures d'acomodació i protecció personal.
b) S'han seleccionat tècniques per descarregar la barba i el bigoti.
c) S'ha caracteritzat l'ordre d'execució en la descàrrega i configuració de barba i
bigoti.
d) S'han utilitzat *tijera, navalla o maquines per delimitar el contorn de la barba
i/o bigoti.
i) S'ha comparat el resultat de l'arranjament de barba i bigoti, amb les
expectatives establertes.
f) S'han seleccionat tècniques de finalització del procés d'arranjament de barba
f) S'ha realitzat control visual del resultat i simetria.
4. Realitza tècniques prèvies al rasurat, relacionant les característiques de
la pell amb els tractaments estètics adequats.
Criteris d'avaluació
a) S'han determinat les característiques del pèl de la barba i bigoti. b) S'han
identificat alteracions estètiques a la zona.
c) S'han establert les mesures d'atenció al client.
d) S'han especificat les mesures de protecció a l'usuari.
i) S'han aplicat tractaments estètics d'hidratació i exfoliació facial. f) S'ha aplicat
massatge específic per preparar la pell.
g) S'han justificat les tècniques de preparació de la pell abans del rasurat.

5. Aplica tècniques de rasurat de la barba, interpretant el procediment de
treball i seguint les condicions higiènic-sanitàries.

Criteris d'avaluació:
a) S'han seleccionat útils i s'han preparat els cosmètics per al banyat de la
barba.
b) S'ha manejat la brotxa segons la manera i ordre d'execució.
c) S'ha manejat la navalla segons criteris de seguretat.
d) S'han executat les maniobres de rasurat en l'ordre establert.
i) S'han determinat les tècniques de finalització de rasurat.
f) S'han aplicat tractaments posteriors al rasurat.
g) S'han formulat mesures d'actuació en cas d'emergències per irritacions,
al·lèrgies o corts.

6. Aplica tècniques associades a l'estilisme facial masculí, diferenciant
formes de realització i efectes aconseguits.
Criteris d'avaluació:
a) S'han seleccionat tècniques per a la depilació de celles i altres zones facials.
b) S'han configurat patilles i acabats de coll i clatell.
c) S'han seleccionat la tècnica i els útils adequats.
d) S'han aplicat tècniques de definició d'acabat de coll i patilles. i) S'ha verificat
el resultat a través de la simetria de les mateixes.
f) S'han realitzat canvis de color en estilismes masculins.
g) S'han utilitzat productes i materials adequats.
h) S'han seleccionat diferents tècniques per realitzar acabats de fantasia.
i) S'han dissenyat estilismes masculins innovadors.

7. Realitza cort i acabat de cabell, integrant tècniques d'estilisme masculí.
Criteris d'avaluació:
a) S'han definit els estils de tall masculí.
b) S'ha seleccionat la tècnica segons els útils de cort.
c) S'ha configurat el tall en funció de les característiques del cabell i la
morfologia de rostre i crani.
d) S'han establert els paràmetres per a la realització.

i) S'ha realitzat el tall de cabell segons els criteris establerts.
f) S'han realitzat acabats i pentinats masculins.
g) S'han establert els criteris de selecció dels productes específics per
aconseguir l'acabat pretès
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
La prova consistirà en :
- Una prova de coneixements teòrics tipus text i tipus desenvolupo sobre els
continguts exposats a la pàgina Web de l'institut www . iesfbmoll.com i que
corresponen als currículums oficials RD 256/2011 ( BOE 27/02/2012 ) , el
temps de realització d'aquesta prova és d'1 hora .
- Part pràctica que pot comprendre tres proves en model real (necessari dos
models que ha de presentar la persona a examinar-se ) i que han de complir
els següents requisits :
- No tenir alteracions fisiològiques que *contraindiquen la realització de les
proves pràctiques del *curriculum .
- Poder avaluar sobre els models el desenvolupament dels continguts
pràctics del currículum.
En el desenvolupament del treball tècnic el professor / a podrà efectuar
preguntes orals sobre l'elecció de la tècnica , característiques del model ,
elecció de cosmètics etc ...
La durada de les proves pràctiques pot oscil·lar entre 3 i 4 hores i pot
comprendre tres proves .

PROVA ESCRITA
La totalització de la prova escrita és d'un 40% equivalent a 4 punts .
CRITERIS DE PUNTUACIÓ PROVES PRÀCTIQUES
És imprescindible presentar-se a la prova pràctica amb els models i l'equip
personal requerit per poder desenvolupar i avaluar els treballs.
- 25% Preparació prèvia del treball : equip , indumentària , treballs

complementaris ( esbós , fitxa tècnica ) , preparació del lloc de treball etc .
- 50% Protocol i desenvolupament tècnic del treball
- 25% Habilitat pràctica . Execució del treball en el temps requerit .

TEMPS DE REALITZACIÓ
- Es donarà abans de començar cadascun dels exercicis un temps prudent
per a la preparació de les eines , col·locació del model en el seu lloc
corresponent i de la seva indumentària .Fitxa. Temps 10 minuts .
- Tota prova pràctica que superi el temps establert no es tindrà en compte a
l'efecte de puntuació .
La totalització de la prova escrita és d'un 40% equivalent a 4 punts
La totalització de la prova pràctica és d'un 60% equivalent a 6 punts .
Per superar aquests mòduls és imprescindible superar la prova escrita i la
prova pràctica .

EQUIP PERSONAL DE PERRUQUERÍA PER A PROVES LLIURES
MÒDUL DE PERRUQUERÍA I ESTILISME MASCULÍ
- Bata o similar
- Joc de tovalloles
- Capa de tall
- Protector del coll.
- Bol o similar .
- Brotxa d'afaitar
- Navalla d'afaitar i de tall de cabell
- Tisores de tall
- Pentinis
- Raspalls
- Pinces celles
- Pulverizador
- Raspall per netejar pèls o talquera
- Maquineta
- Hemostàtics (en fòsfors , no en barra ) .
- Cosmètics d'afaitat
- Cosmètics de pentinat/acabat
- Assecador de mà

