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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. 

 

 

 

 

  FP BÀSICA PERRUQUERIA I ESTÈTICA - 1r CURS 

 

Quota de Material general + uniforme:  80 + 21 = 101 €  
 

 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, productes 

manicura i pedicura, pintaungles. Guants de nitril 

 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: 21€ 

 Material de taller de perruqueria: tovalloles, assecador, planxa, maniquins de 

pràctiques, tisores de tall de cabell, paletines i bols de tint, polvoritzadors, grapes de 

cabell, raspalls tèrmics, pintes, pentinadors, set de manicura i pedicura, llimes 
 

 
 

  FP BÀSICA PERRUQUERIA I ESTÈTICA – 2n CURS 
 

 

 Quota de Material general:  80€  
 
 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. 

cosmètics de perruqueria, xampús, tints, locions, productes d’acabat, líquid de 

permanent, keratina, productes de cosmètica capil·lar,productes manicura i 

pedicura. Guants nitril 

 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, fusors de cera.  

 Material de taller d’estètica i de perruqueria: tovalloles, assecador, planxa, maniquins 

de pràctiques, tisores de tall de cabell, paletines i bols de tint, polvoritzadors, grapes 

de cabell, raspalls tèrmics, pintes, pentinadors, set de manicura i pedicura, llimes. 

Pinzells i borles de maquillatge, manoples de rus, discos desmaquillants, espàtules 

de depilació, paletes de maquillatge i de correctors, pinzells de decoració d’ungles. 

 
  


