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                 DEPARTAMENT  D'IMATGE PERSONAL  

  EQUIP PERSONAL DE L‘ALUMNE 
 CFGM TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR    

 CURS 2021-22 

El preu aproximat de l'equip de 1er curs, pot oscil·lar entre els 400 i 800  € 
  

 
L'alumne serà informat el primer dia de classe de la compra d'aquest material. 
 
MATERIAL COMÚ PER A TOTS ELS MÒDULS 
Bata negra curta (Uniformes Trigo, C/ Alfons el Magnànim, 77, Palma). 
4 Tovalloles professionals negres  
2 Bols 
Pentinador curt de nailon 
Capes de plàstic o de un sol us 
Guants de un sol us 
 
Rul·los francesos de 6 grandàries (a concretar)  
Redecilla 
Polvoritzador 
1 Planxa professional 
1 Assecador de mà professional amb botó de fred (2000W) 
 
Raspalls: 
Tèrmics d'assecador de mà: patillero, petit, mitjà i gran 
Esquelet 
De raspallar plànol de fusta 
Polidor 
 
Pinces: 
8 Pinces de separació ( Strong llargues) 
1 caixa de pinces d'acer inoxidable 
1 borsa de pinxos 
 
Pintes: 
Pinta de pua no metàl·lica 
Pinta ampla de tall 
Pinta de desembolicar 
Pinta de pentinar (extrem de 5 pues)  
 
 



 
 
MÒDUL: PENTINATS I RECOLLITS 
1 Maniquí (mesures a concretar) 
Forquetes de clip i invisibles(1 caixa de cada) 
Gomes de pèl, amb ganxo i petites 
1 tenalla professional (26 cm de diàmetre)  
 
MÒDUL:  PERRUQUERIA I ESTILISME MASCULÍ 
Tisores de Tall 
Tisores d'esculpir 
Raspallo barber  
Maquineta Moser, opcional 3a avaluació 
Pinta de rebaixar blanc 
Navalla fulla/ pinta 
Bol bacias  afaitat 
Brotxa afaitar 
Pentinador nailon 
Pinces de depilar 
Esponja desmaquillar 
Espàtula crema doble  
No és necessari el llibre de text 
 
MÒDUL: CANVIS DE FORMA PERMANENT 
8 Dotzenes de bigudins  
Paper permanent 
Canellera per a  paper  
Capell permanent 
Regletes permanent 
2 Esponges   
No és necessari el llibre de text 
 
MÒDUL: ESTÈTICA DE MANS I PEUS 
Alicates : ungles i cutícules  
Tovalloles professionals de manicura blanques (petites) 2. 
Tovalloles professionals de pedicura blanques (mitjanes) 2. 
Llimes de manicura i pedicura. 
Polidor d'ungles i llimes 
Bol de manicura (mulla dits) 
Separador de dits  
Palet  hemostàtics (tallasang) 
Palets de taronger 
Raspacallos pedicura 
Espàtula 
Aigua emol·lient ( lleva cutícules) 
Esmalts d'ungles: ( 1 base, 1 assecant, 2 de manicura francesa, 2 foscos, 1 clar,1top 
coat). 
 
L'alumne serà informat el primer dia de classe de la compra d'aquest material. 


