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1. INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de
diferents especialitats que es duu a terme a 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 tindrà lloc a Madrid durant el
2021.
Els guanyadors de l’Spainskills, posteriorment, participaran a les
competicions WorldSkills i EuroSkills.
La perruqueria té com a objectiu potenciar la imatge personal i assessorar
el client. Es refereix a l’atenció, cura i embelliment dels cabells mitjançant
l’aplicació de diferents tècniques de tallat, color i canvis de forma, així com
de tècniques complementàries de manicura, pedicura i arranjament i
rasurat de barba i bigoti. Els requisits són: coneixement de la moda,
creativitat i imaginació, juntament amb una gran competència tècnica tant
en aplicacions comercials com artístiques.
Igualment, aquest esdeveniment vol ser un acte de promoció de la
formació professional. És per això que la participació dels alumnes en una
competició com aquesta pot suposar per a ells una motivació extra dins
dels seus estudis, així com una experiència que sens dubte serà
inoblidable. Al mateix temps, el centre educatiu pot fer un intercanvi
d’experiències del tot profitós per a la seva imatge.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
Les persones que es presenten al concurs hauran de dur a terme diferents
mòduls pràctics de manera individual. Aquests mòduls estan descrits en la
documentació adjunta. S’han d’utilitzar de manera segura els utensilis i
materials permesos, així com els recursos subministrats.
Els mòduls seran avaluats de forma independent i seqüenciats d’acord amb
el programa establert.

Mòdul 1. Masculí
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S’ha de copiar el look de la imatge subministrada en el
maniquí, combinant el canvi de forma permanent dels
cabells, el tall de cabells, l’arranjament de la barba i el
bigoti i l’eixugat i acabat dels cabells.
El resultat ha de ser la còpia dels desitjos aportats:
 Els tres desitjos es comunicaran just abans d’iniciar la
prova, amb fotografies.
 Els desitjos consisteixen en:
o Canvi de forma permanent
o Tall de cabells
o Barba i bigoti
Descripció:
 Tall de cabells +
arranjament de
barba i bigoti
amb desitjos.
 Canvi de forma
permanent.

Canvi de forma permanent:
 Cal emprar bigudins de plàstic amb gomes.
 Un membre del jurat revisarà, una vegada feta la
permanent, la marca de la goma a l’arrel, així com les
puntes.
Tall:
 Es podran utilitzar les estisores de fulla recta i la
màquina sense pintes.
Barba i bigoti:
 Es podran utilitzar les estisores de fulla recta i la
màquina sense pintes.
Styling:
 Només es poden utilitzar assecador i difusor.
 També es poden utilitzar pintes, però els raspalls
tèrmics no estan permesos.
 Es podran utilitzar tots els productes d’acabat menys
els de color.

Duració
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Mòdul 2. Color i tall femení estil editorial
S’ha de realitzar un canvi d’estil editorial amb color i tall. El
disseny editorial és un disseny que s’utilitza com a
portada d’una revista o pòster de perruqueria.
Tall:

Descripció:
 Color + tall +
acabat femení
d’estil editorial
amb desitjos

 S’han de tallar els cabells inspirant-se en el tall de la
imatge subministrada.
 Tots els estris estan permesos, excepte la màquina de
tall.
Color:
 El color ha de reflectir un estil editorial.
 Abans d’iniciar la prova, es facilitarà a cada participant
una capsa amb els colors que haurà d’emprar.
 S’hauran d’emprar tots els colors de la capsa i es
podran mesclar entre si.
 El mínim de cada color són 10 grams.
 S’han de tintar tots els cabells.
 Es pot utilitzar qualsevol tècnica de color.
Styling:
 Tots els estris i productes d’acabat (menys els de color)
estan permesos.

Duració

4 hores

Mòdul 3. Recollit de núvia d’estil comercial

Descripció:
 Pentinat i recollit
de núvia
comercial amb
aplicació de
desitjos.
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S’ha de realitzar un recollit de núvia i incorporar-hi els tres
desitjos. El disseny s’ha d’elaborar d'acord amb les
tendències de moda per a núvies actuals i el look ha de ser
comercial.
Pel que fa als tres desitjos:
 Es comunicaran just abans d’iniciar la prova.
 Seran:
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o Vestuari: fotografia que s’aportarà per saber l’estil a
seguir.
o Ornamentació: serà proporcionada per
l'organització i ha de ser utilitzada obligatòriament
en la seva totalitat.
o Volum: zona on s’ha de centrar el volum del recollit
(alt, mitjà o baix)
Styling:
 Tots els estris i productes d’acabat (menys els de color)
estan permesos.
Duració

2 hores

3. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
6 de maig de 2021
Horari

15.00 h

Contingut
Benvinguda als participants i acte de presentació de la
competició
Familiarització amb els espais, resolució de dubtes i
preparació del material
Prova del mòdul 1 (3 hores i mitja)

18.30 h

Finalització de la prova

19.00 h

Deliberació del jurat

14.00 h
14.30 h

7 de maig de 2021
Horari

9.00 h

Familiarització amb els espais, resolució de dubtes i
preparació del material
Prova del mòdul 2 (4 hores)

13.00 h

Deliberació del jurat i descans dels participants

13.30 h

Prova del mòdul 3 (2 hores)

8.30 h
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Contingut
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15.30 h

Finalització de la prova i deliberació del jurat

16.30 h

Cloenda i lliurament de premis

4. AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb la grella següent:
Mòdul
1 . Maculí:

Valor

 Tall de cabells + barba + bigoti
 Canvi de forma permanent

10 punts

2. Femení:
 Color + tall relacionat amb el
sector editorial

10 punts

3. Femení:
 Recollit comercial de núvia.

10 punts

La puntuació màxim és de 30 punts.
5. PATROCINADORS
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