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MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
 

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 

 

Quota de Material general + uniforme:  95 + 18= 113 €  
 

 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Agenda escolar 

 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  

 Sortides relacionades amb els continguts del cicle  

 Material fungible: cosmètics de perruqueria, xampús, 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 diagnòstic, 

aparells d’alta freqüència, climazon, assecadors de cap, làmpades UV per a gels 

d’ungles  

 UNIFORME: 18€ 
 

 

Kit de material d’ús individual   (cost orientatiu: 233,90€) 

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 adquirit 
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 comer-
cials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 BOSSA PERRUQUERIA NEGRA 

 1 TOVALLOLA 50x90 BLANCA 

 1 TOVALLOLA 50x90 NEGRA  

 1 ASSECADOR COMPACT 

 1 MANIQUI SINTÈTIC 55-60cm 

 1 MANIQUI NATURAL 35cm 

 1 MANIQUI HOME NATURAL AMB 

BARBA 

 1 PULVERITZADOR COLORS 

 1 GRAPES PLÀSTIC GRAN negres 6 un 

 1 PALETINA TINT 

 1 PALETINA TINT PETITA 

 2 BOL TINT 

 

 1 PENTINADOR 

 1 CARTUTXERA 2 TISORES + 

NAVALLA 

 1 RASPALL BARBERIA 

 1 CAIXA PINCES ACER INOX. 

 1 ESTOIG PROFESSIONAL 9 PINTES 

 1 RASPALL TERMIC NEGRE 12mm 

 1 RASPALL TERMIC NEGRE 17mm 

 1 RASPALL TERMIC NEGRE 23mm 

 1 RASPALL TERMIC NEGRE 32mm 

 1 RASPALL PLA 

 1 RASPALL CREPAR JABALÍ 

 1 ESQUELET GRAN AMB BOLA 
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MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
 

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 – 2N CURS 
 

 

 Quota de Material general   95 €  
 
 Dret a taquilla d’ús personal i individual 
 Agenda escolar 
 Material de copisteria: exàmens, protocols i fitxes tècniques  
 Sortides relacionades amb els continguts del cicle. 
 Material fungible: cosmètics de perruqueria, xampús, 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 diagnòstic, 

aparells d’alta freqüència, climazon, assecadors de cap, làmpades UV per a gels 

d’ungles, vaporal.  

  

Kit de material d’ús individual   (cost orientatiu: 47,08€) 

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 adquirit 
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 comer-
cials.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 TOVALLOLA 50x90 BLANCA 

 1 TOVALLOLA 50x90 NEGRA  

 1 LLIMA BANANA NEGRA ACOLXADA 

 1 LLIMA ZEBRA ACOLXADA QUADRADA 

 1 SET MANICURA 6 PECES 

 1 LLIMA PEDICURA OVAL 

 1 EMPUJA CUTICULES ACER INOX 

 1 SET PINZELLS DECORACIÓ 6 UN 

 1 ESMALT POLLIÉ ROIG CIRERA 

 1 KIT MANICURA FRANCESA POLLIE 

 1 TAC BLANC POLLIÉ 
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MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
 

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

 

 

 

  CFGM ESTÈTICA I BELLESA  - 1R CURS 
 

  

Quota de Material general + uniforme:  95 + 18= 113 €  
 Dret a taquilla d’ús personal i individual  

 Agenda escolar 

 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 , 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: 18€ 

 

Kit de material d’ús individual   (cost orientatiu: 157,37€) 

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 adquirit 
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 comer-
cials.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 FUNDES CAMILLA PLASTIFICADA 
 1 BOSSA PERRUQUERIA NEGRA  
 1 BASTONETS DE COTÓ (208 un)  
 1 TOVALLOLA MANICURA RUS NEGRA  
 1 TOVALLOLES 40x77 SPUNLACE  
 1 TURBANT RUS ESTÈTICA 
 1 PINZELL MASCARETA FACIAL 
 1 V.CREAT.PINZELL EYE LINE MARTA 

SINT 
 1 V.CREAT.PINZEL LLAVIS MARTA SINT. 
 1 PINZELL SESG. PETIT MARTA SINT. 
 1 PINCEL D´ORLEAC BLACK Nº15 PINTA 
 1 V.PLAT.PINCEL COLO.RACOON 

SESGAT  
 1 PINZEL D´ORLEAC BLACK Nº19 

SOMBRES AMPLE 
 1 ESPONJA MAQUILLATGE - 4 un 
 1 V. CREAT PINZELL SOMBRA nº8 

MARTA SINT 
 1 BORLA VELLUT NEGRA 90mm 
 2 ESPONGES DESMAQUILLAR 

CEL·LULOSA RODONA 
 

 1 PESTANYES ARDELL RUNAWAY 
NAOMI 

 1 MANTA PINZELLS NYLON NEGRA 
(buida) 

 1 ELIXIR MAKE-UP FACE BOOK all in 
one 

 1 ESPÀTULA FUSTA EXTRA 25cm 
 1 ESPÀTULA FUSTA EXTRA 20cm 
 1 ESPÀTULA CERA METALL/FUSTA 
 1 EMPUJA CUTICULES ACER INOX 
 1 LLIMA PEDICURA OVAL 
 1 KIT MANICURA FRANCESA POLLIE 
 1 ESMALTE POLLIE roig cirera 
 1 LLIMA NEGRA Pollié RECTA 100/180  
 1 LLIMA TROPICAL SHINE 240/240 
 1 TAC BLANCO Pollié 
 1 SET MANICURA 6 PECES COMPLET 
 1 PINZELLS DECORACIÓ SET 6  
 2 MANOPLA RUS sense dit 
 1 NECESSER TRANSPARENT  
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MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
 

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

 

 

 

 

  CFGM ESTÈTICA I BELLESA – 2N CURS 
 

Quota de Material general   95 €  
 

 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 , productes de manicura i pedicura, productes 

per a ungles artificials, 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. 

 

Kit de material d’ús individual   (cost orientatiu: 132,90€) 

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 adquirit 
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 comer-
cials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 PINZELL KOLINSKY Nº8 AG 
 1 LLIMA BANANA NEGRA ACOLXADA 
 1 PINZELL ACRILICO KOLINSKY 4 
 1 BN ACRYLIC LIQUID (MEDIUM) - 125ml  
 1 BN ACRYLIC POWDER EXTREME WHITE 40gr 
 1 BN ACRYLIC POWDER COVER ROSE 40gr. 
 1 BN ACRYLIC POWDER CLEAR 40gr.  
 1 BN GEL STUDIO FINISH SHINE UV/LED 15 ml 
 1 LLIMA TROPICAL SHINE 240/240 
 1 LIMA NEGRA Pollié RECTA 100/100  
 1 BOL DE VIDRE PORCELLANA  
 1 ADHESIU UNGLES STEINHART 
 1 CLEANER SEMILAC 125ml  
 1 CAIXA TIPS ASUER VIDRE 100 un 
 1 BROTXA POLLIE MAQUILLATGE /POLS UNGLES 
 1 PINZELL GEL Nº6 AG C/TAP 
 1 BN GEL STUDIO BUILDER clear UV/LED 15 ml 
 1 BN GEL STUDIO BUILDER pink UV/LED 15ml  
 1 BN GEL STUDIO COVER white UV/LED 15ml  
 1 V. UNGLES PINZELL TORAY DECORA. 10/0 
 1 V. UNGLES PINZELL TORAY SESGAT ONE STROKE 2 
 PINZELL EXPERT NAIL ART BRUSHOVAL 02 

 


