
             

 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
  

Quotes material Departament Imatge personal.  Curs 2020/21 

 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de 
manteniment del centre i la quota de l’AMPA. 
 

 

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR – 1r curs 

 

Aquest import inclou:  

 

Quota de Material general :  95 + 18 = 113 €  
 

 Agenda Escolar 

 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  

 Sortides relacionades amb els continguts del cicle  

 Material fungible: cosmètics de perruqueria, xampú, tints, locions, productes 

d’acabat, líquid de permanent, keratina, productes de cosmètica capil·lar i 

d’afaitat masculí, productes manicura i pedicura.  

 Material divers: ús del mobiliari de perruqueria, lupes, microcàmeres de di-

agnòstic capil·lar, aparells d’alta freqüència, climazon, assecadors de cap, 

làmpades UV per a gels d’ungles planxes de cabell 

 UNIFORME: 18 € 

 

L’alumnat repetidor haurà d’abonar la part proporcional corresponent al material 

general, però no l’uniforme. 

 

Kit de material d’us individual 
 

Aquest material és imprescindible per a poder accedir a les classes pràctiques al 
taller de perruqueria.  
 
El podeu adquirir en botigues especialitzades en productes de perruqueria, i us heu 
d’assegurar de les característiques (mida, qualitat, tipus de material...) del material, 
que han de ser les del llistat. 
 
Durant la primera setmana de classes el professorat farà la revisió del material ad-
quirit per part de l’alumnat. No marqueu ni personalitzeu el material fins llavors, per 
a que, si hi ha errades en el subministrament, puguin fer-se els canvis necessaris 
amb les comercials. 
 

En el llistat trobareu les referències, productes, cost del material i condicions de 
pagament  que ofereix Comercial Brumen. 
 
 
 



             

 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
  

Quotes material Departament Imatge personal.  Curs 2020/21 

 

 
 
 

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR – 2n curs 

 

Aquest import inclou:  

 

Quota de Material general :  95 €  
 

 Agenda Escolar 

 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  

 Sortides relacionades amb els continguts del cicle  

 Material fungible: cosmètics de perruqueria, xampú, tints, locions, productes 

d’acabat, líquid de permanent, keratina, productes de cosmètica capil·lar i 

d’afaitat masculí, productes manicura i pedicura.  

 Material divers: ús del mobiliari de perruqueria, lupes, microcàmeres de di-

agnòstic capil·lar, aparells d’alta freqüència, climazon, assecadors de cap, 

làmpades UV per a gels d’ungles planxes de cabell 

 

L’alumnat repetidor haurà d’abonar la part proporcional corresponent al material 

general, però no l’uniforme. 

 

Kit de material d’us individual 
 

Aquest material és imprescindible per a poder accedir a les classes pràctiques al 
taller de perruqueria.  
 
El podeu adquirir en botigues especialitzades en productes de perruqueria, i us heu 
d’assegurar de les característiques (mida, qualitat, tipus de material...) del material, 
que han de ser les del llistat. 
 
Durant la primera setmana de classes el professorat farà la revisió del material ad-
quirit per part de l’alumnat. No marqueu ni personalitzeu el material fins llavors, per 
a que, si hi ha errades en el subministrament, puguin fer-se els canvis necessaris 
amb les comercials. 
 

En el llistat trobareu les referències, productes, cost del material i condicions de 
pagament  que ofereix Comercial Brumen. 
 
 
 
 



             

 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
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CFGM ESTÈTICA I BELLESA – 1r curs 

 

Aquest import inclou:  

 

Quota de Material general :  95 + 16 = 111 €  
 

 Agenda Escolar 

 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  

 Sortides relacionades amb els continguts del cicle  

 Material fungible: productes cosmètics per a la higiene facial i corporal,             
cosmètics de tractament, fragàncies, productes de maquillatge, productes               
decolorants del borrissol, cera depilatòria, productes de manicura i pedicura,                            
fitocosmètics. 

 Material divers: ús del mobiliari d’estètica, lupes, microcàmeres de                 
diagnòstic, aparells d’alta freqüència, fusors de cera, làmpades UV per a 
gels d’ungles, aparatologia de cabina d’estètica. 

 UNIFORME: 16 € 

 

L’alumnat repetidor haurà d’abonar la part proporcional corresponent al material 

general, però no l’uniforme. 

 

Kit de material d’us individual 
 

Aquest material és imprescindible per a poder accedir a les classes pràctiques al 
taller d’estètica.  
 
El podeu adquirir en botigues especialitzades en productes d’estètica, i us heu d’as-
segurar de les característiques (mida, qualitat, tipus de material...) del material, que 
han de ser les del llistat. 
 
Durant la primera setmana de classes el professorat farà la revisió del material ad-
quirit per part de l’alumnat. No marqueu ni personalitzeu el material fins llavors, per 
a que, si hi ha errades en el subministrament, puguin fer-se els canvis necessaris 
amb les comercials. 
 

En el llistat trobareu les referències, productes, cost del material i condicions de 
pagament  que ofereix Comercial Brumen. 
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CFGM ESTÈTICA I BELLESA – 2n curs 

 

Aquest import inclou:  

 

Quota de Material general :  95 €  
 

 Agenda Escolar 

 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  

 Sortides relacionades amb els continguts del cicle  

 Material fungible: productes cosmètics per a la higiene facial i corporal,             
cosmètics de tractament, fragàncies, productes de maquillatge, productes               
decolorants del borrissol, cera depilatòria, productes de manicura i pedicura,                            
fitocosmètics. 

 Material divers: ús del mobiliari d’estètica, lupes, microcàmeres de                 
diagnòstic, aparells d’alta freqüència, fusors de cera, làmpades UV per a 
gels d’ungles, aparatologia de cabina d’estètica. 

 UNIFORME: 16 € 

 

L’alumnat repetidor haurà d’abonar la part proporcional corresponent al material 

general, però no l’uniforme. 

 

Kit de material d’us individual 
 

Aquest material és imprescindible per a poder accedir a les classes pràctiques al 
taller de perruqueria.  
 
El podeu adquirir en botigues especialitzades en productes de perruqueria, i us heu 
d’assegurar de les característiques (mida, qualitat, tipus de material...) del material, 
que han de ser les del llistat. 
 
Durant la primera setmana de classes el professorat farà la revisió del material ad-
quirit per part de l’alumnat. No marqueu ni personalitzeu el material fins llavors, per 
a que, si hi ha errades en el subministrament, puguin fer-se els canvis necessaris 
amb les comercials. 
 

En el llistat trobareu les referències, productes, cost del material i condicions de 
pagament  que ofereix Comercial Brumen. 


