DIRECTRIUS TÈCNIQUES
CAMPIONAT
BALEARSKILLS
2014

SKILL DE PERRUQUERIA

1. INTRODUCCIÓ
La perruqueria té com objectiu potenciar la imatge personal assessorant al/la
client/a. Es refereix a l’atenció, cura i embelliment dels cabells aplicant les diferents
tècniques de tallada, color i canvis de forma, així com l’aplicació de tècniques
complemenàries de manicura, pedicura, arranjament i rasurat
rasurat de barba i bigoti. Els
requisits són: coneixement de la moda, creativitat i imaginació juntament amb una
gran competència tècnica, incloent les aplicacions comercials i artístiques.
El campionat de Balears de formació professional BALEARSKILLS, té com a
objectiu principal seleccionar l’alumne/a de Formació Professional que representarà
la comunitat de les Illes Balears en el Campionat Nacional de Formació Professional
Spainskills que tindrà lloc al 2015 a Madrid.
Igualment, i com a objectiu general, aquest
aquest esdeveniment vol ser un acte de
promoció de la Formació Professional. Es per aixó que la participació dels alumnes
en una competició com BALEARSKILLS pot suposar per a ells una motivació extra
dins dels seus estudis, així com una experiència que sens dubte
dubte serà inoblidable; al
mateix temps, el centre educatiu pot realitzar un intercanvi d’experiències del tot
profitós per a la seva imatge.

2. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
Pot participar al campionat corresponent a l’skill
l’
de perruqueria, tot l’alumnat
l’alu
matriculat durant el curs 2014-2015
2014 2015 en un cicle formatiu d’FP de grau mitjà o
superior d’imatge personal dels centres públics de formació professional de les Illes
Balears i que no sigui major de 21 anys dia 31 de desembre de 2014.
3. LlOC I DATA DE REALITZACIÓ
ALITZACIÓ
El campionat tindrà lloc a les instal•lacions de l’institut IES JOAN TAIX (Sa Pobla),
el diaa 19 de novembre de 2014.
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4. HORARI
L’horari serà de 09h-13h
13h i de 15h-18h.
15h
5. CENTRES PARTICIPANTS
IES JOAN TAIX (SA POBLA)
IES ALGARB (EIVISSA)
IES FRANCESC DE BORJA MOLL (PALMA)

6. INDUMENTÀRIA
Pantaló i camiseta negre,
negre, (la camiseta la proporcionarà l’organització).
l’organització)
7. NORMATIVA DE SEGURETAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ
Calçat còmode i tancat.
Guants protectors per l’aplicació de productes de coloració.
Complir amb la normativa de seguretat i higiene.
8. EINES A APORTAR PELS COMPETIDORS
Cada competidor haurà d’aportar les eines següents:
Els seus estris personals
- Pintes: de tallada, de pua metàl·lica i plàstic, de desembullar...
- Raspalls: pneumàtic, de crepar, metàl·lics o de fusta per assecador...
- Assecador
- Planxes
- Tenalles
- Bols i paletines
- Guants
- Capes de tall i de color (opcional, ja que el treball serà amb maniquies)
- Tovalloles
- Eines per a la tallada ( tisores, tisores de buida, navalla
n
)
- Pinces, clips, agulles de monyo....
- Voluminitzadors (crepé)
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− Ornamentacions ( lliure, no de cabell o similars(fibres))
Aportats per l’organització:
El patrocinador de l’skill l’OREAL Professionnel, aportara els següents:
Posa a disposició del
del campionat tots els productes de color, acabats i
preparació dels cabells, per dur a terme la prova.

9. DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
El campionat corresponent a l’skill
l’
de perruqueria,, contempla el següent:
-

Els enunciats dels exercicis corresponent a la prova seran proporcionats pel
Jurat del Campionat.
Els alumnes participants hauran de tenir els coneixements teòrics suficients
abans de l’inici de la competició sobre els components materials dels que
versen les proves.
L’alumnat participant haurà de realitzar
realitzar una prova eminentment pràctica.
La prova consistirà en la realització de diferents exercicis proposats per
l’organització, treballant amb maniquies professionals.

10. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Avaluació del Projecte:
-

-

El jurat serà l’encarregat de dur
dur a terme l’avaluació de les proves.
Els experts disposaran d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció de
cadascun dels apartats a valorar.
Cada membre del Jurat avaluarà a tots els participants, excepte el
competidor del seu centre.

Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb el següent:
Mòdul
A

Nom
Durada
Estil comercial de 3h
tallada, color i

Avaluació
50punts
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B

forma per a dona.
Recollit
creatiu 2h
sobre cabell llarg

RESUM

TOTAL

5h

50punts

100punts

- L’ordre final de la classificació serà segons la puntuació obtinguda per cada
participant en finalitzar la competició.

11. JURAT
El jurat, que serà el responsable de l’avaluació dels participants, estarà format
per:
Presidència: Margalida Taura, coordinadora de l’skill
Cap d’experts: Representant de la Direcció General d’educació.
Experts:
-El
El tutor de l’alumna que representa al centre participant.
- Un expert del mon laboral
- L’alumna
lumna participant a les olimpiades d'FP de 2013
- Un representant
sentant de l'Oreal Professionel

12. PATROCINADORS
Els patrocinador de l’skill és l’OREAL PROFESSIONEL.
13. PREMI
S’estableix un únic premi:
Guanyador de l’skill de perruqueria
El guanyador de l’skill
skill de perruqueria representarà a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en la Competició Nacional Spainskills que tindrà lloc a Madrid en el
2015.
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La resta de participants rebran un certificat de participació en la competició.
Cada alumne participant rebrà un obsequi de l’empresa patrocinadora.
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