UNITAT DIDÀCTICA:

Instal·lar, acomodar i protegir el client en els canvis de forma
temporals del cabell i inici del pentinat

Família professional: Imatge personal . Qualificació professional: Serveis auxiliars de perruqueria. Mòdul formatiu: MF0059_1: Muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat.

Marc curricular

INTRODUCCIÓ
Avui dia totes les empreses dedicades a la cura
i a l’embelliment de la imatge personal tenen
previstos protocols destinats a la protecció i a la
prevenció de problemes que puguin sorgir a partir
de la utilització dels cosmètics destinats als canvis
de forma i pentinats del cabell. Aquests protocols
proporcionen major qualitat i seguretat als
processos de treball, així com al tracte directe que
s’ofereix al client.
Per això, l’auxiliar de perruqueria ha de estar ben
preparat i format per poder realitzar aquestes
tasques. Aquesta unitat didàctica pretén introduir
l’alumne o l’alumna en els tipus de serveis de
perruqueria que es poden oferir en una empresa
d’aquesta branca professional, i transmetre la
importància que té el fet d’oferir serveis de qualitat
durant tots els processos tècnics.
Aquesta unitat s’ha de fer tot just començades les
primeres pràctiques, ja que és el moment d’inici de
les activitats, protocols i processos de treball.
La durada d’aquesta unitat didàctica és de 50
hores, realitzades al llarg del primer trimestre.

FINALITAT
Al final d’aquesta unitat didàctica, l’alumne/a
du a terme una activitat completa d’instal·lació,
acomodació i protecció del client per a un servei de
canvi de forma temporal i inici del pentinat.

RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0059_1: Realitzar muntatges per als canvis de forma temporals i
permanents, i inici del pentinat.
Realització professional
RP1: Preparar els materials i desinfectar l‘equip.
RP2: Instal·lar i protegir el client.
RP3: Realitzar els diferents muntatges temporals que es requereixen.
RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de perruqueria
• Preparar els equips, realitzar tècniques de neteja i condicionament del
cabell i del cuir cabellut i aplicació de tècniques de canvis de forma i
color, sota la supervisió del tècnic responsable, en condicions d’higiene
i seguretat òptimes.
RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Seleccionar els estris, aparells i accessoris necessaris per a la realització
de muntatges de motlles per a canvis de forma temporals i permanents
o per iniciar el pentinat.
• Analitzar el procés de canvis de forma del cabell.
• Realitzar destrament tècniques de canvis de forma permanent.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• El cabell.
• Els canvis de forma del cabell.
• Cosmètica específica per als canvis de forma temporals i permanents.
• Seguretat i salut.
• Execució tècnica dels canvis de forma.
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UNITAT DIDÀCTICA: Instal·lar, acomodar i protegir el
client per als serveis de canvi de forma temporal i inici
del pentinat.
Temporalització
Objectius

50 hores (primer trimestre).
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Seleccionar útils i accessoris per a la realització de
muntatges de canvis de forma temporal i inici del
pentinat, analitzant els processos per realitzar-los
destrament en condicions de seguretat i d’higiene i
sota la supervisió del tècnic responsable.

Competències

• Realitzar operacions d’acomodació, protecció i
prevenció dels clients i de l’auxiliar, i aplicar tècniques
de canvi de forma temporal en condicions de
qualitat, seguretat i higiene.

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Competència en comunicació lingüística: obtenció
d’informació a partir de diferents suports, oral i
escrita, síntesi escrita, correcció en la comunicació
oral.
• Coneixement i l’interacció amb el món físic:
coneixement de les característiques físiques del cabell
i de la seva cura i manteniment; coneixement dels
fonaments dels processos físics que permeten el canvi
de forma: cura per la seguretat personal.
• Tractament de la informació i competència digital:
recerca d’informació per Internet, integració de la
informació obtinguda, registre d’informació.
• Competència social i ciutadana: treball i col·laboració
en petits grups.
• Competència per aprendre a aprendre: anàlisi de
diferents aspectes relacionats amb el pentinat,
realització de resums i esquemes, ús de manuals.
• Autonomia i iniciativa personal: presa de decisions,
seguretat en les realitzacions pràctiques.

Continguts

• El pèl: funció, característiques i estructura.
• Observacions necessàries per a la realització de
processos tècnics de canvi de forma temporal: anàlisi
del crani, del perfil, del coll i de l’oval de la cara.
• Utensilis, motlles, accessoris i aparells utilitzats en els
canvis de forma temporals: neteja i ús.
• Pautes per a l’acomodació i protecció del client,
en funció de les condicions de seguretat i d’higiene
requerides per les tècniques de canvis de forma
temporal, valorant la importància que té la imatge
del professional.
• Fonaments dels canvis de forma: per humitat, per calor.
• Cosmètics emprats en els canvis de forma temporal.
• Realització de fitxes per a la recollida d’informació
personal i tècnica dels clients que fan ús dels serveis
de canvis de forma temporal.
• Realització pràctica dels diferents muntatges de canvi
de forma temporal (en nines i models reals).
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Avaluació
Criteris

• Reconèixer el tipus de cabell, l’estructura i característiques.
• Identificar els tipus de crani, oval de la cara, perfil i coll.
• Emprar correctament els utensilis i els aparells utilitzats en els canvis de forma
temporal.
• Reconèixer i descriure les diferents tècniques d’acomodació, protecció i tasques de
prevenció del client, en funció de les condicions de seguretat i higiene requerides per
les tècniques que s’han de realitzar.
• Descriure els procediments físics bàsics utilitzats per modificar la forma del cabell de
manera temporal.
• Indicar els cosmètics que faciliten i mantenen els canvis de forma temporal del
cabell, i la forma d’aplicació.
• Elaborar fitxes d’organització on s’especifiquen dades del procés i dels clients,
incloent la informació recollida, amb llenguatge tècnic i concís.
• Expressar-se amb un llenguatge respectuós, clar i professional, mostrar interès i
respecte en la realització de les activitats propostes.
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Avaluació (cont.)

Procediments i
instruments

Els aprenentatges que es realitzen en aquesta unitat didàctica es continuen reforçant al
llarg del cicle. És per això que l’avaluació, més que mai, ha de tenir un caràcter continu.
Els principals procediments i instruments d’avaluació que s’utilitzen en aquesta unitat
didàctica són els següents:
• Observació directa d’activitats de classe i d’aspectes actitudinals, i registre en escales
recollides en el diari del professor (fitxa de l’alumne).
• Proves escrites.
• Proves orals (simulacions, supòsits...).
• Resums, esquemes, murals... d’aspectes concrets de la unitat.
• Revisió del quadern de l’alumne/a.
• Anàlisi i registre diari d’activitats pràctiques amb diferents tècniques de treball,
individuals i de grup.

Criteris de
qualificació

De forma general en el mòdul, i concretament en aquesta unitat, els criteris d’avaluació
són de caràcter teòrics i pràctics. La valoració d’aquests criteris es realitza d’acord amb
la següent ponderació:
• Aspectes actitudinals: 25%
		 - Assistència a classe.
		 - Aportació del material requerit: equip de perruqueria, bata, quaderns, fitxes.
		 - Puntualitat.
		 - Actitud personal.
- Organització en el treball.
• Aspectes pràctics: 50%
• Assimilació de conceptes (proves teòriques): 25%
La recuperació dels aprenentatges dels alumnes que no assoleixen els aprenentatges es
realitza a través d’activitats pràctiques i teòriques. Aquestes activitats són dirigides pel
professor i orientades a superar les dificultats particulars de cada alumne, en un temps
considerable i suficient per permetre-li superar els objectius programats.
En tot cas, és important donar a conèixer als alumnes els criteris de qualificació abans
de començar les activitats.
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Metodologia
• Aquesta unitat didàctica s’inicia amb exposicions teòriques, recolzades amb informacions en
diferents formats, tant aportades pel professor (apunts, fotocòpies, audiovisuals, llibres de text...),
com elaborades pels alumnes (esquemes, resums, anotacions, reculls monogràfics...).
• Els continguts pràctics requereixen una visualització prèvia de la activitat. És per això que el
professor realitza una primera demostració pràctica, sobre un subjecte - model, de les possibles
tècniques, i recolza aquesta demostració amb material audiovisual i d’altres tipus, sempre que és
possible (fotografies, informacions d’Internet, revistes específiques, etc.).
• Després de cada demostració es fa una volta de preguntes al grup per valorar la comprensió dels
continguts i per fomentar la participació de l’alumnat en el desenvolupament de la classe. En el
cas que es consideri que els continguts no s’han assimilat adequadament, es repeteix l’activitat
amb tècniques de reforç (fent participar els alumnes de forma individual), fins que es comprova
l’assoliment d’allò que estan aprenent.
• En tots els casos, el professor proporciona documentació i instruccions, supervisa el quadern de
classe i anota en la fitxa de l’alumne el treball realitzat, amb control diari dels treballs pràctics fets.
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Metodologia (cont.)

Espais
Materials i
recursos
didàctics

Aula taller de perruqueria, aula d’ordinadors.
• Bibliografia específica
• Recursos necessaris per a l’exposició del professor i pel treball a classe (individual i en grup):
- Humans: models.
- Materials:
• Útils, aparells i cosmètics necessaris per fer les demostracions tècniques.
• Audiovisuals, apunts, fitxes informatives (DVD específics de perruqueria, aparells
audiovisuals, ordinadors, revistes especialitzades...).
• Per a un grup de 16 alumnes necessitarem:
Material
Unitats
Nina de cabell natural
16
Planxes llises
8
Tenalla de ris en espiral
8
Tenalla de ris quadrat
8
Assecador de mà
16
Pintes, raspalls, pinces de totes les formes i mesures
16
Bata, capa de protecció, pentinador, tovalloles,
davantal, guants, cotó, xarxa de subjecció del cabell
16
Adorns
16 (diferents)
Tocador amb mirall
16
Butaca per tocador
16
Rentacaps
3
Ajudant múltiple
7
Armaris
2
Assecador de casc
7
Germicida, esterilitzador, desinfectants químics...
Microvisor
1
Bigudí per a permanent, de plàstic (totes les mesures)
120
Bigudí per a permanent, de fusta (totes les mesures)
2 de cada un
Rulons (totes les mesures)
120
Cosmètics específics utilitzats en canvis de forma temporals i inici del pentinat
Cosmètics d’higiene per a la neteja i condicionament del cabell i cuir cabellut
Cosmètics d’acabat i fixació del pentinat
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Metodologia (cont.)

Agrupament

Al llarg de la unitat es combinen diferents tipus d’agrupaments de l’alumnat, segons l’activitat:
treball individual, en parelles, en petit grup i en grup classe.

Atenció a la
diversitat

• La unitat didàctica inclou la possibilitat de realitzar activitats de reforç o d’ampliació, segons
les necessitats dels alumnes. Per a això és imprescindible conèixer el perfil del grup i de cada
un dels alumnes, la seva evolució en l’aprenentatge, les capacitats, detectar els possibles
problemes i fer-ne una valoració per part de tot l’equip educatiu.
• Algunes de les estratègies i tècniques previstes per atendre la diversitat dels alumnes del grup són:
- L’ús de tècniques que promouen l’ajuda entre els alumnes (per exemple, la distribució de
tasques concretes de forma temporal), de manera que els alumnes amb dificultats manuals
participin de forma activa.
- El disseny d’activitats amb diferents graus de dificultat i possibilitats de realització.
- Adequació dels diferents nivells a la realitat del taller: distribuir tasques que impliquin un
grau de complexitat o de dificultat en ordre ascendent, que canvien a mesura que es dominen
els nivells més senzills.
- La incorporació d’activitats col·lectives en què l’agrupament sigui heterogeni (per exemple,
grups de 2 ó 3 alumnes que permetin que aquells que tenguin més facilitat per realitzar les
feines puguin ajudar els que tenguin més dificultat).
- Aprofitar les activitats de grup per millorar el clima i la relació dels alumnes en el taller.
• En el cas que al grup hi hagi algun alumne que tengui necessitats educatives especials es
realitzen les adaptacions curriculars necessàries, amb l’ajuda del departament d’orientació.
També es tenen en compte les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats o amb
una destresa molt superior a la resta del grup; en aquest cas es realitzen activitats d’ampliació.
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Activitats
Activitat. 01

Què es el pèl?
Tipus d’activitat: Inicial

Activitat. 05.1
Activitat. 05.2

Durada: 1 h

Activitat. 02

Quines son i com s’han de realitzar els diferents
serveis de canvis de forma temporal que es duen
a terme al saló de perruqueria.

Agrupament: Grup classe - Individual

Tipus d’activitat: Desenvolupament

Com analitzar la forma del crani i de l’oval de la cara.

Agrupament: Grup classe - Parelles - Individual

Durada: 28 h

Tipus d’activitat: Inicial
Durada: 3 h
Agrupament: Grup classe - Parelles - Individual

Activitat. 06

La selecció dels cosmètics.
Tipus d’activitat: Desenvolupament
Durada: 2 h

Activitat. 03

Com identificar, descriure i seleccionar els útils i
aparells utilitzats.
Tipus d’activitat: Desenvolupament
Durada: 6 h

Agrupament: Grup classe - Petit grup

Activitat. 07

Recerca per Internet .
Tipus d’activitat: Desenvolupament

Agrupament: Grup classe - Petit grup - Individual

Durada: 2 h

Activitat. 04

Agrupament: Grup classe

Com s’ha de rebre, acomodar, protegir el client i
l’auxiliar.
Tipus d’activitat: Desenvolupament
Durada: 6 h
Agrupament: Petit grup - Parelles - Individual

Activitat. 08

Què hem aprés?
Tipus d’activitat: Síntesi i avaluació
Durada: 2 h
Agrupament: Individual - Petit grup

Nota : Els temps de durada són orientatius, s’han d’adaptar a la
distribució horària de les classes i a les característiques del grup d’alumnes.
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DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Activitat. 01

Activitat teòrica:
• Començam amb una explicació a un nivell
bàsic de:
- els tipus de pèl,
- les seves funcions i alteracions mes freqüents,
- les característiques de la seva estructura
- les fases del cicle vital del cabell.

Què és el pèl?

• Repartim als alumnes informació escrita
sobre aquests aspectes. A més de tenir una
idea més amplia sobre el pèl i d’aprofundir
en els seus coneixements bàsics sobre les
seves funcions i característiques, hem de
procurar que aquests continguts els facin ser
més conscients de la cura que cal tenir en els
processos de canvi de forma.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora
Espai: aula taller
Recursos didàctics:
• Apunts del professorat
• Fotocòpies
• Microvisor
• Pissarra

• Desprès de l’explicació i la lectura de la
informació, els alumnes realitzen un resum
escrit sobre les funcions i les característiques
del cabell.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• En acabar les activitats
revisam els exercicis escrits
i prenem notes sobre els
coneixements inicials dels
alumnes.

OBJECTIUS
• Reconèixer a un nivell bàsic els tipus de pèl i la
seva estructura.

• Estructura i característiques del pèl

• Observam diferents tipus de cabells en funció
del color i teixidura amb el microvisor. El
microvisor ajuda els alumnes a tenir una
visió diferent de l’estructura del cabell i a
diferenciar amb més criteri un cabell llis d’un
arrissat, i els permet observar la diferència
entre els colors dels cabells naturals i tenyits.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 5’)

• Ordre i neteja en les activitats,

• Desplegament (durada: 45’)

• Reconeixement de les parts del pèl,

• Cloenda (durada: 10’)

• Interès demostrat durant l’explicació.

CONTINGUTS
•Funció, conceptes
• Classificació dels tipus de pèl
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• Al quadern de classe dibuixen l’estructura
capil·lar i hi identifiquen la cutícula, la
cortesa i la medul·la (amb aquests dibuixos
identifiquen les parts de l’estructura del pèl
on actuen els cosmètics destinats als canvis
de forma).
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Activitat. 02
Com analitzar la
forma del crani i de
l’oval de la cara
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: aula taller de perruqueria.

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Identificar les diferents formes del crani, perfil,
coll i oval per fer una millor adaptació dels
volums del cabell resultants dels canvis de forma
temporals.

• Amb l’ajuda d’imatges i dibuixos (poden ser
fotografies de revistes, fotocòpies, etc...)
explicam, a un nivell bàsic:
- Les diferents formes del crani, fent
		 referència als vuit ossos del crani: pla,
		 normal, sortint.
- Els tipus d’ovals de la cara: quadrat,
		 allargat, triangular, ovalat, rodó.
- Els tipus de colls: llarg, curt, normal.
- Els tipus de perfils: pla, angulós, sortint,
de front tirat enrere.

CONTINGUTS
• Observacions necessàries per a la realització de
processos tècnics de canvi de forma temporals:
anàlisi del crani, oval, perfil, coll.
• Característiques del crani de l’individu que s’han
d’analitzar per realitzar processos tècnics de canvi
de forma temporal.

Recursos didàctics:
• Apunts del professorat
• Fotocòpies
• Pissarra
• Nines
• Models

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:

• Preliminar (durada: 60’)

Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Durant la classe donam
pautes per a la correcta
realització dels cartells,
formam els grups i fixam la
data d’entrega.
• En acabar les activitats, revisam
els cartells i prenem notes.

• Desplegament (durada: 60’)
• Cloenda (durada: 60’)

• Per parelles, els alumnes fan una observació
global del crani, de l’oval, del perfil i del
coll, determinant la forma, el volum i les
característiques més generals. D’aquesta
manera, tenen una idea més completa de la
manera com influeix el volum del cabell en
l’estructura del cap desprès de la realització
dels canvis de forma temporal.
• En grups de quatre elaboren cartells amb
retalls de caps, on especifiquen els tipus de
cranis, ovals, etc., relacionant-los amb els
volums obtinguts dels pentinats.

AVALUACIÓ
• Participació de l’alumne.
• Habilitat.
• Ordre.
• Composició dels cartells.
• Treball en equip.
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Activitat. 03
Com identificar,
descriure i seleccionar
els útils i els aparells
utilitzats.

OBJECTIUS
• Identificar i seleccionar els útils necessaris per als
canvis de forma temporal, atenent el tipus de
cabell i pentinat que s’ha de realitzar, així com la
disposició i l’ordre requerits en el lloc de treball.
• Netejar i desinfectar els útils i aparells per a la
següent utilització.

Tipus d’activitat: desenvolupament

CONTINGUTS

Durada: 6 hores

• Descripció dels utensilis, motlles, accessoris
i aparells emprats en els canvis de forma
temporal.

Espai: aula taller de perruqueria.
Recursos didàctics:
• Apunts del professor,
fotocòpies, pissarra.
• Nines, models.
• Raspalls, pintes, pinces,
motlles, protectors.
• Assecador de mà i de casc.
• Productes de neteja per a estris
i superfícies.
• Aparell desinfectant i
esterilitzador, desinfectants
químics.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Factors de selecció dels útils i del material.
• Classificació, ordre, neteja, desinfecció i
esterilització d’útils i materials.
PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 120’)
• Desplegament (durada: 180’)
• Cloenda (durada: 60’)
AVALUACIÓ
• Participació de l’alumne.
• Habilitat i destresa.
• Ordre.
• Treball en equip.
• Diferenciació dels útils segons les
característiques i funcions.
• Ús dels útils amb criteris d’ordre, higiene
i asèpsia.
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DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• Explicació per part del professor:
- Tipus d’útils emprats en els canvis de
		 forma temporal: raspalls, pintes, pinces...
- Criteris que s’han de tenir en compte a
		 l’hora d’escollir-los:
• Depenent de la llargària del cabell
			 (curt – mitjà – llarg)
• Depenent dels volums que es volen
			 aconseguir (amb volum – sense volum).
- Ordre i disposició: les pintes, raspalls i pinces
		 a la part dreta, els aparells graduats amb la
		 potencia adequada, el client amb les tovalloles
		 i protectors adequats.
- Mesures d’higiene i desinfecció: explicació
		 de les pautes de desinfecció i esterilització
		 a partir dels manuals de cada aparell.
Els manuals s’han de tenir sempre a mà,
		 per poder-los consultar sempre que sigui
		 necessari (es pot elaborar una carpeta
		 amb tots els manuals).
• Exposam els útils i explicam l’ús més adequat
de cada un, tenint en compte el material, la
forma i les diferents funcions.
• Al quadern, l’alumne realitza dibuixos i pren
notes sobre l’ús i les característiques de tots
els estris.
• En petits grups, cerquen a revistes diferents
cases comercials de distribució de productes
de perruqueria i comparen formes, models,
materials, preus, etc.

Unitat didàctica: Instal·lar, acomodar i protegir el client en els canvis de forma temporals del cabell i inici del pentinat - MF0059_1: Muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat

Activitat. 03
Com identificar,
descriure i seleccionar
els útils i els aparells
utilitzats.
Cont.
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Activitat. 04
Com s’ha de rebre,
acomodar i protegir el
client i l’auxiliar.
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 6 hores
Espai: aula taller de perruqueria.
Recursos didàctics:
• Apunts del professor,
fotocòpies.
• Nines, models.
• Fitxes tècniques.
• Bata, davantal, pentinador,
tovalloles, capa, guants, cotó,
protector plàstic.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Establir criteris per rebre, acomodar i protegir el client.

• Aquesta activitat cerca la motivació de l’alumne,
ajudar-lo a reconèixer-se com a professional i a
dirigir-se al client amb el comportament adequat.

• Identificar i utilitzar els útils, llenceria i cosmètics
destinats a la protecció del client i de l’auxiliar.

CONTINGUTS
• Selecció dels útils i cosmètics destinats a la
protecció i acomodació del client i de l’auxiliar en
els canvis de forma temporal del cabell.
• Precaucions que s’han de prendre en l’aplicació
dels processos i reaccions adverses dels cosmètics
emprats en els canvis de forma temporal del cabell.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 60’)
• Desplegament (durada: 240’)
• Cloenda (durada: 60’)

AVALUACIÓ
• Habilitat.
• Ordre.
• Composició dels cartells.
• Ús del llenguatge professional.
• Treball en equip.

• L’activitat comença amb l’explicació de la
importància que té la bona presència de l’auxiliar,
la discreció, la cortesia, l’amabilitat i el bon ús
del llenguatge professional en el moment de la
recepció del client.
• Confeccionam una fitxa amb les dades del client,
de forma conjunta (en trobareu un possible model
més endavant).
• Explicam l’ús, selecció i preparació dels diferents
útils destinats a la protecció i a l’acomodació dels
clients en els diferents processos de canvi de forma
temporal (gorra, coll, guants, capa, bata...).
• Els alumnes elaboren una fitxa per a cada útil i
cosmètic, on especifiquen:
- la seva utilitat,
- el manteniment necessari,
- els procediments de neteja.
• En petits grups es realitzen cartells amb dibuixos
i retalls de fotografies dels diferents tipus de
protectors i cosmètics, segons les seves funcions
i característiques. El cartell, exposat a la paret de
l’aula, serveix com a referent durant el curs i es pot
consultar en qualsevol moment.
• L’activitat finalitza amb una simulació del
professor amb un alumne sobre la manera com
s’ha de rebre, acomodar i protegir el client en
condicions de seguretat i d’higiene, fet que
permet a l’alumne identificar i incorporar actituds
professionals desitjables:
- Recepció: fórmules de cortesia, agafar la
		 jaqueta al client i penjar-la...
- Protecció: ús dels estris adequats per a
		 cada tipus de treball.
• En parelles, realitzen l’acomodació i protecció,
aplicant els criteris professionals.
• El professor dóna pautes d’organització al grup en
les simulacions, atorgant importància al treball en
grup i a la comunicació entre ells.
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Activitat. 04
Com s’ha de rebre,
acomodar i protegir el
client i l’auxiliar.
Cont.
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Activitat. 04
Com s’ha de rebre,
acomodar i protegir el
client i l’auxiliar.

Fitxa servei de perruqueria
UNITAT DIDÀCTICA: Instal·lar, acomodar i protegir el client en els canvis de forma temporals del cabell i inici del pentinat

DADES DEL CLIENT

Nom i llinatges: ________________________________________________________________________
Adreça: _______________________________________________________________________________

Fitxa de client

Telèfon 1: ________________ Telèfon 2:_________________Data de naixement:_________________
Professió: _____________________________________________________________________________
Nom del professional que l’atén: ___________________________________Data: __________________

CARACTERÍSTIQUES DEL CABELL
TIPUS
Normal
Sec
Greixós

CALIBRE
Fi
Normal
Gruixat

TEXTURA
Llis
Ondulat
Arrissat

LONGITUD
Curt
Fins a 10 cm
Entre 1 i 20 cm
Més de 20 cm

COLOR

ESTAT
ARREL

PUNTES

PERFIL
Pla
Angulós
Sortint
Tirat enrere

COLL
Curt
Normal
Llarg

CRANI
Pla
Norma
Sortint

Marcat
Desarissat
Pedicura
Arreglar barba

Recollit
Coloració permanent
Blens
Tallada

Pentinat amb assecador de mà (brushing)
Coloració semi permanent
Ondulació permanent
Altres:

Natural
Tenyit
Descolorit
Amb permanent
Desarissat
FORMA DE LA CARA
Ovalada
Quadrada
Allargada
Triangular
Rodona

POROSITAT
Lleugera
Mitjana
Forta
Màxima

SERVEI SOL·LICITAT
Tractament capil·lar
Extensions
Manicura
Afaitat
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Activitat. 05.1
Quins són i com s’han
de realitzar els diferents
serveis de canvis de
forma temporal que es
duen a terme al saló de
perruqueria.
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2,5 hores
Espai: aula taller de perruqueria.
Recursos didàctics:
• Apunts del professor,
fotocòpies.
• Nines, model.
• Útils: raspalls, pintes, pinces,
rulons, protectors.
• Assecador de mà i de casc.
• Cosmètics: escuma, gel, esprais
d’acabat, sèrums, cera de
modelatge.

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer, elaborar i aplicar les accions
necessàries per produir els canvis de forma
temporal.

• L’activitat comença amb una explicació
bàsica de:
- Els fonaments dels canvis que es produeixen
en l’estructura capil·lar a partir de l’aplicació
d’humitat i calor: el cabell està format per
molècules de queratina (alfa-queratina).
Aquesta forma es manté amb els enllaços
de ponts d’hidrògen, que es poden rompre
amb l’aplicació d’humitat i calor, passant
a la forma de beta-queratina. En aquesta
forma el cabell té més longitud i és més
manejable. Aquests canvis es produeixen
durant un curt període de temps depenent
del tipus de cabell, dels cosmètics utilitzats,
de les condicions ambientals etc.
		 - Les tècniques per estiraments mecànics,
tècniques amb l’assecador de mà, tenalles i
planxes.
		 - La importància del volum en el pentinat.
- Els cosmètics, la seva funció,
característiques i forma d’aplicació.
• De forma individual, els alumnes
confeccionen una fitxa tècnica amb
fotografies i/o dibuixos de diferents tipus de
pentinat, definint les tècniques, útils, aparells
i cosmètics utilitzats (en trobareu un exemple
a la pàgina següent). Un cop elaborades,
les fitxes es llegeixen, s’analitzen en grup
i es contrasten opinions. Amb aquesta
activitat, els alumnes es familiaritzen amb la
informació més rellevant per confeccionar
fitxes tècniques de cada activitat programada.

• Utilitzar els aparells i aplicar els cosmètics per
fixar els canvis de forma temporal i inici del
pentinat.

CONTINGUTS
• Fonaments i característiques dels canvis de
forma temporal i inici del pentinat.
• Canvis de forma amb diferents tècniques: humitat,
ones a l’aigua, per calor amb tenalles i planxes llises i
arrissades, amb rulons, amb anelles planes i buides,
amb assecador de mà i de casc.
• Cosmètics que faciliten el pentinat i el mantenen
temporalment: escumes, esprais, gels.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 60’)
• Desplegament (durada: 60’)
• Cloenda (durada: 30’)

AVALUACIÓ
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Participació.
• Aportacions personals a les fitxes tècniques i
al qüestionari.
• Atenció en les activitats d’aula.
• Presentació de les fitxes.

• Per parelles, responen un qüestionari
amb cinc preguntes, relacionades amb els
continguts treballats.
• Quan tots tenen les seves respostes, les exposen
a la resta del grup i contrasten opinions.

• Adequació del contingut de les fitxes.
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Activitat. 05.1
Quines són i com s’han
de realitzar els diferents
serveis de canvis de
forma temporal que es
duen a terme al saló de
perruqueria.
Fitxa de client

Fitxa de canvi de forma permanent o temporal
UNITAT DIDÀCTICA: Instal·lar, acomodar i protegir el client en els canvis de forma temporals del cabell i inici del pentinat

DADES DEL CLIENT

Nom i llinatges: ________________________________________________________________________
Adreça: _______________________________________________________________________________
Telèfon 1: ________________ Telèfon 2:_________________Data de naixement:_________________
Professió: _____________________________________________________________________________
Nom del professional que l’atén: ___________________________________Data: __________________

CARACTERÍSTIQUES DEL CABELL
TIPUS
Normal
Sec
Greixós

CALIBRE
Fi
Normal
Gruixat

COLOR

ESTAT
Natural
Tenyit
Descolorit
Amb permanent
Desarissat

TEXTURA
Llis
Ondulat
Arrissat

LONGITUD
Curt
Fins a 10 cm
Entre 1 i 20 cm
Més de 20 cm

ARREL

PUNTES

POROSITAT
Lleugera
Mitjana
Forta
Màxima

CANVIS DE FORMA
TEMPORAL
Tècnica

Tècnica

COLORACIÓ

PERMANENT
Cosmètic

Tècnica

Cosmètic

Tècnica

Cosmètic

TRACTAMENT

Cosmètic

TALLADA:
ALTRES COSMÈTICS O FÒRMULES:
VENDA:

OBSERVACIONS:

HIGIENE:
Xampú:
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Condicionador:

Altres:
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Activitat. 05.2
Quines són i com s’han
de realitzar els diferents
serveis de canvis de
forma temporal que es
duen a terme al saló de
perruqueria.

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Reconèixer, elaborar i aplicar les accions
necessàries per produir els canvis de forma
temporal.

• Preliminar (durada: 120’)

• Utilitzar els aparells i aplicar els cosmètics per fixar
els canvis de forma temporal i inici del pentinat.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Fonaments i característiques dels canvis de
forma temporal i inici del pentinat.

• Començam amb una demostració pràctica de la
manera com s’ha de preparar el cabell de la nina
i del model, així com de les diferents tècniques de
muntatge de rulons i dels inicis del pentinat.

Durada: 25,5 hores
Espai: aula taller.

• Cosmètics que faciliten el pentinat i el mantenen
de forma temporal: escumes, esprais, gels.

Recursos didàctics:
• Apunts del professor,
fotocòpies.
• Nines, model.
• Útils: raspalls, pintes, pinces,
rulons, protectors.
• Assecador de mà i de casc.
• Cosmètics: escuma, gel, esprais
d’acabat, sèrums, cera de
modelatge.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Cloenda (durada: 30’)

CONTINGUTS

• Canvis de forma amb diferents tècniques: humitat,
ones a l’aigua, per calor amb tenalles i planxes llises i
arrissades, amb rul·los, amb anelles planes i buides,
amb assecador de mà i de casc.

Tipus d’activitat: desenvolupament

• Desplegament (durada: 1.380’)

• A continuació es realitza una pràctica individual.
Cada alumne, amb una nina:
- Defineix la tècnica i l’estil del pentinat.
- Tria els útils, aparells i cosmètics.
- Aplica aigua i calor (segons la tècnica).
- Recull el cabell en particions.
- Un cop preparat, desenvolupa el muntatge
		 dels rulons o inicia el pentinat.
• Aquesta pràctica es repeteix durant tot el
trimestre.
Amb aquesta activitat l’alumne demostra els objectius professionals teòrics
amb una activitat pràctica i destria les actituds professionals adequades i les
que s’han d’evitar.

AVALUACIÓ
• Ordre
• Neteja

Observacions:
• Les pràctiques es comencen amb
nines; quan l’alumne demostra
la suficient habilitat i destresa
passa a fer-les en models.
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• Habilitat, destresa i creativitat en el muntatge
dels rul·los i en l’inici del pentinat.
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Activitats. 05.1
05.2
Quines són i com s’han
de realitzar els diferents
serveis de canvis de
forma temporal que es
duen a terme al saló de
perruqueria.
Cont.
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Activitat. 06

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

La selecció dels
cosmètics.

• Donam pautes sobre els continguts:
- Productes que defineixen els acabats:
		 escumes, esprais, gels.
- Tipus, forma d’aplicació, per a quin tipus
		 de cabells i per a quin tipus de pentinat són
		 adequats...
- Procediments de realització d’acabats: estils
		 curts, mitjans i llargs
- Acabats llisos, ondulats i arrissats.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Espai: aula taller.
Recursos didàctics:
• Apunts del professor, revistes,
fotocòpies.
• Regles, retoladors.
• Cosmètics: escuma, gel, esprais
d’acabat, sèrums, cera de
modelatge.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• El mural s’exposa en un lloc de
l’aula amb bona visibilitat.

OBJECTIUS
• Reconèixer els cosmètics, la seva funció, l’efecte i
l’aplicació en els canvis de forma temporal.

CONTINGUTS
• Productes que defineixen els acabats: escumes,
esprais, gels.

• Proposam una feina en petit grup: la confecció
d’una fitxa tècnica dels cosmètics, amb dibuixos i
retalls de fotografies, on s’especifiqui:
- La funció.
- L’efecte.
- La forma d’aplicació.
		 (en trobareu un exemple a la pàgina següent).

• Després es llegeixen les fitxes, s’analitzen en grup i
es contrasten opinions.
• Escollim les fixes més completes. En gran
grup, els alumnes confeccionen un mural que
exposarem a la paret de l’aula taller, de manera
que serveixi com a referent durant el curs i es
pugui consultar en qualsevol moment.

• Procediments de realització d’acabats:
- Estils curts, mitjans i llargs.
- Acabats llisos, ondulats i arrissats.
AVALUACIÓ

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Atenció individual.

• Preliminar (durada: 30’)

• Presentació i confecció del mural.

• Desplegament (durada: 60’)

• Relació coherent entre les imatges i els
continguts.

• Cloenda (durada: 30’)
19

• Participació, creativitat i interès dels grups en
l’activitat.
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Activitat. 06
La selecció dels
cosmètics.

Fitxa procés d’ondulació permanent
UNITAT DIDÀCTICA: Instal·lar, acomodar i protegir el client en els canvis de forma temporals del cabell i inici del pentinat

DADES DEL CLIENT

Fitxa de client

Nom i llinatges: ________________________________________________________________________
Adreça: _______________________________________________________________________________
Telèfon 1: ________________ Telèfon 2:_________________Data de naixement:_________________
Professió: _____________________________________________________________________________
Nom del professional que l’atén: ___________________________________Data: __________________

CARACTERÍSTIQUES DEL CABELL
TIPUS
Normal
Sec
Greixós

CALIBRE
Fi
Normal
Gruixat

CANVI DE FORMA

ESTAT

Suau
Normal
Fort

Natural
Tenyit
Descolorit

TEXTURA
Llis
Ondulat
Arrissat

LONGITUD
Curt
Fins a 10 cm
Entre 1 i 20 cm
Més de 20 cm

ARREL

PUNTES

Marca:
Marca:

Quantitat:
Quantitat:

POROSITAT
Lleugera
Mitjana
Forta
Màxima

PRODUCTES
Xampú previ
Tractament previ:
Producte ondulador núm.:
Producte neutralitzant núm.:

cc
cc

MÈTODE
ENROTLLAT
Directe
Clatell
Coroneta
Patilles
Frontal
Indirecte

TEMPS D’EXPOSICIÓ
Sense calor
___________minuts

MUNTATGE
Clàssic:
En creu
De ventall
Direccional
Per ondes
En espiral

MOTLLES
Bigudís
de fusta
de plàstic
cònics
quadrats
en espiral
bodys
rulons

Amb calor
Làmpades de quars ___________ minuts
Rajos infrarojos ______________ minuts
Computador electrònic ________ minuts
Assecador de casc ____________ minuts
Temps total: _______________ minuts
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Activitat. 06
La selecció dels
cosmètics.
Cont.
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Activitat. 07
Recerca per Internet de
pentinats innovadors i
d’avantguarda.

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Cercar i relacionar les tècniques de pentinats
temporals clàssiques amb les tendències més
innovadores de la moda.

• Repartim revistes entre els alumnes i els
demanam que cerquin adreces de pàgines
web de diferents perruquers, estilistes, centres
de perruqueria i dissenyadors de moda (cinc,
com a mínim).

CONTINGUTS

• Un cop feta la recerca, posen en marxa els
ordinadors, obren cinc carpetes i els donen el
nom de l’adreça que han trobat.

Tipus d’activitat: desenvolupament

• Tècniques per cercar informació aplicada a la
professió.

Durada: 2 hores

• Evolució de la moda en perruqueria.

Espai: aula d’informàtica.
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió a
Internet
• Revistes, fulls, bolígrafs...
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• El mural s’exposa en un lloc de
l’aula amb bona visibilitat.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 15’)
• Desplegament (durada: 60’)
• Cloenda (durada: 45’)

• Entren a les pàgines i cerquen dues imatges:
una d’un pentinat clàssic i una altra d’un
modern, segons el seu criteri. Les guarden a
la carpeta corresponent, amb un comentari
sobre l’estil del pentinat.
• Un cop fet, cada alumne realitza la
presentació de l’activitat i explica a la resta
del grup per què pensa que una imatge és
clàssica i l’altra moderna. S’analitza en grup i
contrasten opinions.
Aquesta activitat ajuda a distingir entre els conceptes de “clàssic”
i “modern”, o “d’avantguarda”, tan importants en la professió.
Desperta l’interès de l’alumne pels canvis que es produeixen en la
moda i el motiva per investigar i innovar en els processos d’elaboració
dels muntatges dels canvis de forma dels pentinats. Per altra banda,
desenvolupa el diàleg i promou l’ús del llenguatge professional, així
com la utilització de les noves tecnologies.

AVALUACIÓ
• Participació, interès en activitat, atenció
individual.
• Creativitat.
• Ordre en la consecució de l’activitat.
• Bon ús del llenguatge professional.
• Coherència entre les imatges i les opinions
exposades.
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OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Relacionar, memoritzar, explicar i enumerar
la informació conceptual rebuda al llarg del
desenvolupament de l’activitat.

• Preliminar (durada: 15’)

CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Durada: 2 hores

• Els canvis de forma que es produeixen en el cabell
per humitat i calor.

Espai: aula.

• Els útils, aparells i cosmètics utilitzats en el canvis
de forma temporal i inici del pentinat.

• Prèviament hem preparat targetes de cartolina:
una sèrie de 10 solucions i 10 fotografies/
dibuixos amb 10 qüestions de diferents accions
relacionades amb els continguts de la unitat.

Activitat. 08
Què hem après?
Tipus d’activitat: síntesi /avaluació

• La recepció, acomodació i protecció del client.

Recursos didàctics:
• Fulls i bolígrafs
• Revistes
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• En finalitzar la prova escrita es
posen en comú les respostes
correctes.

• Desplegament (durada: 90’)
• Cloenda (durada: 15’)

• Organitzam els alumnes en dos grups
i repartim 5 solucions i 5 fotografies a
cadascú. Els donam 15 minuts per estudiar
les fotografies, les qüestions i les solucions.
• Quan ha passat el temps, un grup mostra
una fotografia i posa la qüestió, i l’altre la
relaciona amb una solució. Cada pregunta
encertada és un punt pel grup; les qüestions
no encertades resten punts. Al final de la
prova donam la solució.
• Els alumnes escriuen les qüestions relacionades
amb les solucions al quadern de classe.
• En acabar donam als alumnes una prova
escrita amb 10 preguntes curtes relacionades
amb l’activitat anterior, que permetrà fer
una darrera comprovació dels aprenentatges
teòrics assolits pels alumnes.
AVALUACIÓ
• Participació i interès en l’activitat.
• Atenció.
• Ordre en la consecució de l’activitat.
• Ús del llenguatge professional.
• Coherència entre les imatges i les opinions
exposades.
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