MAQUILLATGE:
PROTOCOLS I
TÈCNIQUES
Durada: 30 hores

Places: 12

Objectius:
Conèixer els diferents estils de maquillatge (dia, nit, pell negra i pell madura).
Conèixer els diferents estils de maquillatge nupcial.
Aprendre les tècniques del maquillatge per audiovisuals.

Ponent:
Coco March

Continguts:

Destinataris per ordre de preferència:
1r.

Professorat

d’FP

del

mòdul

de

maquillatge.
2n Professorat del CFGM d’Estètica i Bellesa i
d’FPB de Perruqueria i estètica.
3r. Professorat de la família professional









d’Imatge personal (IMP)






Lloc: IES Francesc de Borja Moll (Palma)



Dates: 5, 6, 9, 10 i 11 de setembre de 2019

Tipus d’ovals facials.
El maquillatge: pautes per a una bona preparació de la pell.
Correcció de les diverses parts que composen el rostre.
Tipus de maquillatge, les seves característiques diferencials.
Criteris per a la selecció d’eines de treball i cosmètics per els
diferents tipus de maquillatge.
Tècnica d’aplicació de productes cosmètics i accessoris.
Tècniques per a maquillar i corregir les diferents zones del
rostre.
Tècnica d’aplicació de maquillatge de fons.
Tècnica maquillatge: celles, ulls, pòmuls i llavis.
Tècnica d’aplicació de maquillatge de pestanya.
Tècnica de fixació de maquillatge.
Execució tècnica dels diferents tipus de maquillatge i
correccions del rostre: maquillatge de dia, de nit, per a pell

negra, nupcial i per audiovisuals.

Horari: de 9 a 15 hores
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 27/05/19 al 09/06/2019.
Llistat d’admesos: es publicarà el dia 11/06/2019
Confirmació:
al
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels docents >
confirma cursos), de 11 al 18 de juny.
Llista d’espera: En cas d’haver-hi places vacants es contactarà
amb els interessats.
Qüestionari d’avaluació: del 11 a 30 de setembre.

CONDICIONS DE LA CERTIFICACIÓ:Per tenir dret a certificació
s’ha d’assistir com a mínim al 85% de la fomació. 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 30 de novembre 2019 al correu: formacioserveipip@gmail.com amb
“MAQUILLATGE: PROTOCOLS I TÈCNIQUES”

