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1 INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de
diferents especialitats que es realitza a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a partir de proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar les
Illes Balears al campionat Spainskills, que es realitzarà a Madrid al març de
2017.
Els guanyadors de Spainskills, posteriorment, participaran a les competicions
Worldskills i Euroskills.
La perruqueria té com objectiu potenciar la imatge personal assessorant al
client /la clienta. 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 complementàries de manicura, pedicura, arranjament
i 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.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
Les proves s’estructuren de la forma següent:
Mòdul A: Estil comercial de tallada, color i forma per a la dona.
Requeriments:
- El disseny de l’estil ha de reflectir les tendències actuals i comercials.
- Per a la seva realització es permeten totes les tècniques i
productes.
- El color s’aplicarà uniformement i hi haurà d’haver una feina parcial (es a dir,
el cabell ha d’estar coloretjat en la seva totalitat, aplicant diferents tècniques)
Penalitzacions:
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- En utilitzar coloracions que no siguin oxidants, tipus: laques, gels.
- En utilitzar maquineta elèctrica per a la tallada.
- En deixar cabell sense coloretjar.
- En deixar taques visibles sobre el cabell o maniquie.
Mòdul B: Recollit creatiu sobre cabell llarg
Requeriments:
-

El disseny del recollit ha de ser creatiu.
S’han d’utilitzar tècniques de marcat temporal.
No es podran utilitzar tècniques de postisseria (crepe).
L’ornamentació és obligatòria però lliure.
Es podran utilitzar diferents productes, eines i aparells.

Penalitzacions:
- En utilitzar elements (ornamentació) realitzats amb cabells o similars.
- En utilitzar cosmètics de color tipus: laques, gels, escumes.
- Si l’ornamentació es superior al 50% de la superficie total del cabell.
- En utilitzar posticeria ( crepes, promontoris...)
3. HORARI
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
Horari
9.00 h

9:30h
12:30h
13:30h
Horari
15.00 h
17:00h

Contingut
Familiarització amb els productes i espai per
part dels participants
Benvinguda als participants i lliurament de
documentació
Inici de la competició
Acabament del mòdul A
Dinar
Contingut
Inici de la competició
Acabament del mòdul B
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18:00h

Cloenda i lliurament de premis

4. AVALUACIÓ
L’avaluació s’estableix d’acord amb els següents criteris:
Mòdul

Nom

Durada

Avaluació

A

Estil comercial de tallada, 3H
color i forma per a dona

50 PUNTS

B

Recollit creatiu sobre
cabell llarg

2H

50 PUNTS

RESUM

TOTAL

5H

100 PUNTS

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

5. PATROCINI
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