DIFERENTS
TÈCNIQUES
DECORATIVES
D’UNGLES
Durada: 21 hores

Places: 10

Objectiu:
Conèixer quins són els diferents cosmètics i útils utilitzats per al maquillatge de
les ungles i com es fa servir.

Destinataris per ordre de preferència:
1r. Professorat del mòdul: Tècniques d'ungles
artificials CFGM IMP21. Professorat del mòdul:
Estètica de mans i peus CFGM IMP21 I IMP22
Professorat del mòdul: Activitats de cabina CFGM
IMP21. Professorat tècnic del mòdul: Cures
estètiques bàsiques d'ungles IMP11.
2n. Professorat d’FP dels CFGM IMP21 i IMP22

-

Lloc: IES Francesc de Borja Moll (Palma)
Dates: 15, 17 i 22 de gener de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores
Materials a portar; pinzells específics per realitzar les diferents tècniques de decoració d'ungles.
-

Continguts:
Maquillatge d’ungles
Cosmètics utilitzats.
Tècniques bàsiques: mitges llunes i decoració francesa (clàssica, en pico i
extrema).
Decoració d’ungles
Cosmètics
Útils (pinzellaria, dotting tools, etc.)
Abaloris
Diferents tendències decoratives d’ungles (nail art)
Diferents traços.
Flors: roses, margalides, fulles.
Efecte vidre.
Foil
Adhesius a l’aigua.
Efecte sucre.
Pigment mirall.
Holigràfic.
Difuminat de dos colors.
Difuminat de dos colors.
Dibuixos: palmeres, flamencs...
Marbre
Purpurina
Estampats.

Inscripció: al portal del personal http://portaldelpersonal.caib.es
(formació dels docents > sol·licitud cursos > DG de F. Professional
i F. del Professorat > Inscriu-te), del 17/12/18 al 06/01/2019.
Llistat d’admesos: es publicarà el dia 08/01/2019
Confirmació:
al
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels docents >
confirma cursos), de del 08 al 10 de gener.
Llista d’espera: En cas d’haver-hi places vacants es contactarà
amb els interessats.

CONDICIONS DE LA CERTIFICACIÓ:Per tenir dret a certificació
s’han realitzar totes les activitats que formin part de l’acció
formativa i obtenir-ne valoració positiva. A més s’hauran d'aplicar a
l'aula un dels continguts de la formació i lliurar una APLICACIÓ
DIDÀCTICA de l'activitat realitzada dins l'aula com a màxim el 31 de
març 2019 al correu: formacioserveipip@gmail.com amb “TÈC.
DECORATIVES D’UNGLES”

