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CONTINGUTS CURRICULARS
UNITATS TEMÀTIQUES
1.- ANATOMÍA I FISIOLOGIA DE LA PELL
- La pell. Estructura i funcions.
- Annexes cutànies.
- El cuir cabellut.
- El pèl
2.- ALTERACIONS DE LA PELL.
- Lesions elementals
- Alteracions cutànies
- Reaccions irritatives i al·lèrgiques
3.- EL CABELL. ESTRUCTURA I FUNCIONS.
- Estructura del cabell
- Fisiologia i propietats del cabells.
4.- TIPUS DE CABELLS I CUIR CABELLUT.
- Implantació natural del cabell
- Tipus de cabell.
- Condicions i estat dels cabells.
5.- ALTERACIONS DELS CABELLS.
- Alteracions estructurals .
- Alteracions cromàtiques
6.- ALTERACIONS DEL CUIR CABELLUT.
- Pitiriasi.
- Seborrea.
- Alopècia.
- Alteracions de tractament dermatològic.
7.- ANÀLISI DEL CABELL I DEL CUIR CABELLUT.
- Concepte i importància del anàlisi capil·lar.
- Protocol per l’anàlisi capil·lar.
- Elaboració d’informes.
8.- MASATGE DEL CUIR CABELLUT.
- Definició de massatge.
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- Zones d’influència.
- Normativa del massatge capil·lar.
- Massatge.
- Efectes, indicacions i contraindicacions.
- Massatge en l’higiene capil·lar.
- Drenatge limfàtic manual.
9.- EQUIPS COMPLEMENTARIS EN ELA CURA ESTÈTICA CAPIL·LAR.
- Equips d’acció quìmico- mecànica.
- Equips generadors de corrents elèctriques.
- Equips de radiacions electromagnètiques.
10.- PROTOCOL DE TREBALL.
- Definició.
- Disseny de protocols.
- Model de protocol.
- Tipus de protocol en perruqueria.
- Manual de procediments.
- Realització pràctica de protocols.
11.- PROTOCOLS DE MANTENIMENT I PROTECCIÓ.
- Cures capil·lars en les alteracions dels cabells.
- Cures capil·lars en les alteracions del cuir cabellut.
- Cures capil·lars dels cabells sans
12.- SEGURETAT , HIGIENE I PROFESIONALITAT.
- Seguretat i higiene.
- Control de qualitat

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Definir models de fitxa tècnica pels tractaments. Justificació dels diferents
apartats i qüestions que permetin la identificació d’alteracions patològiques o
no patològiques.
- Descriure el fonament científic/tecnològic i les característiques tècniques dels
aparells utilitzats per a l¨ exploració i el diagnòstic estètic de les alteracions
capil·lars: lupa, microcàmera, microvisor, llum de Wood.
- Explicar les fases de preparació del cabell para la seva observació al
microvisor.
- Explicar el fonament de les proves d’arrencament, pessigament, vitropressió i
test de paper.
- Descriure els tipus de tècniques d’anàlisi capil·lar i cutani més usuals en
perruqueria.
- En casos pràctics d’exploració del cabell i cuir cabellut:
- Observar directament i/o amb lupa el cuir cabellut i el cabell.
- Utilitzar destrament els accessoris necessaris per arrancar amb bulb els
cabells que han d’observar-se al microvisor.

- Registrar en la fitxa tècnica les dades obtingudes en l’observació i exploració
del cabell i cuir cabellut, realitzant una valoració d’aquestes.
- Descriure les característiques, causes, símptomes i evolució de les alteracions
cromàtiques del cabell, i explicar els criteris utilitzats per a seleccionar els
mètodes de diagnòstic estètic capil·lar i els tractaments tipus que es poden
aplicar.
- Descriure les característiques, símptomes i evolució de pediculosi i tinyes.
- Explicar la diferència entre infecció i infestació.
- Explicar la influència dels factors exògens i endògens en la secreció del sèu.
- Explicar els tipus de seborrea existents, en funció del seu origen i descriure la
seva evolució.
- Explicar el mecanisme de producció de la caspa d’origen cosmètic, descrivint
les seves característiques més rellevants per realitzar-ne el diagnòstic
diferencial.
- Indicar les alteracions patològiques cutànies que produeixen caspa i
proposar mesures preventives i pal·liatives per aquesta alteració no patològica.
- Explicar el concepte d’alopècia i classificar els seus tipus en funció de les
seves causes i dels seus graus.
- Relacionar cada tipus d’alopècia amb els esments preventius o pal·liatius
que deuen ésser aplicats per evitar o minvar la pèrdua de cabell.
- Descriure els efectes dels productes cosmètics de tractaments, en funció de la
seva composició, forma cosmètica, propietats i indicacions.
- Definir els processos de tractaments estètics capil·lars específics per les
alteracions estètiques capil·lars més freqüents, especificant les operacions
tècniques que han de realitzar-se, els mitjans tècnics, els productes cosmètics
implicats i la seqüenciació i temporalització de les diferents fases del
tractament.
- Determinar els criteris per adaptar les maniobres del massatge capil·lar als
diferents casos d’alteracions estètiques capil·lars que es poden presentar.
- En casos pràctics d’aplicació de tractaments estètics capil·lars, en els quals
prèviament s’ha diagnosticat l’alteració estètica capil·lar que pateix l’individuo i
les seves característiques i condicions personals:
- Explicar al subjecte de forma clara i comprensible el tractament que s’ha
d’aplicar.
- Realitzar les operacions tècniques de preparació del subjecte i del seu cabell
per a la aplicació del tractament: col·locació del subjecte en posició
ergonòmica, tècniques d’higiene capil·lar, particions.
- Seleccionar els mitjans tècnics i productes necessaris per el tractament.
- Comprovar que els mitjans tècnics seleccionats es troben en perfectes
condicions higièniques, sanitàries i d’operativitat.
- Programar els aparells realitzant els càlculs necessaris per a determinar la
vàlua de les variables de programació.
- Manejar destrament els estris, accessoris i aparells necessaris per al
tractament.
- Aplicar mesures de protecció personal i del subjecte que garanteixin unes
condicions de seguretat i higiene òptimes en l’aplicació del tractament.
- Definir els criteris d’avaluació del resultat del tractament i del procés
d’aplicació dels tractaments estètics capil·lars

TIPUS D’EXAMEN I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La prova serà tipus test de resposta múltiple. Els criteris de qualificació serà el corresponent a
aquest tipus d’examen
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