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Opció A  

Característiques de la prova Temps  Model / Maniquí a emprar 

• Treball tècnic: 
Reproducció fidedigna del coordinat pentinat 
/ tallada / color de l’Annex 1. 
• Especificacions: 
A partir del color 10’beig realitzar 
“undercolor” en lateral dret + frontal i 
degradació + puntes vives en lateral 
esquerra. 

• 135 minuts. • Model femenina amb les 
especificacions de la convocatòria. 

• Treball artístic: 
Realització tallada masculina segons imatge 
de referència.  
Arranjament de barba segons imatge 
referència. 
Imatges: Annex 2. 

 
• Model masculí amb les 
especificacions de la convocatòria. 

• Treball artístic: Realització d’ones a 
l’aigua enrere sense ratlla. Sense pinces. 
• Especificacions: 
Només està permès emprar aigua i una 
pinta. 
Imatge similar a l’Annex 3. 

• 15 minuts. • Maniquí cabell natural 
sense tècniques prèvies 
amb llargada de cabell 
aproximada de 30-35 cm. 

• Treball artístic:  
Reproducció del pentinat de l’Annex 4. 
Inserció de crepè obligatòria. 
Ornamentació NO permesa. 

• 60 minuts. • Maniquí cabell natural amb les 
tècniques prèvies habituals ja 
realitzades i  amb llargada de cabell 
aproximada de 55-65 cm. 

• Treball didàctic: 
Realitzar el supòsit que es demana a l’Annex 
5. 

• 30 minuts.    

 

1. Ambdós models reals aportats pels aspirants hauran de lliurar el document d’autorització d’utilització 
dels drets d’imatge exclusivament per a ús intern d’aquest procés d’oposició. 

2. Només poden entrar als taller els estris, productes i complements que es creguin necessaris per 
realitzar qualsevol dels exercicis que s’estiguin duent a terme en el moment. 

3. Les temporitzacions per a cada treball les marcarà i controlarà el tribunal. 

4. Els/les aspirants hauran d’actuar per poder ser qualificats/des. En cas de no actuar, es donarà 
l’exercici com a no presentat i per tant no podran ser avaluats/des. 

5. El tribunal es reserva el dret a donar per finalitzada qualsevol activitat quan ho cregui oportú. 

  



 
 

 

 

ANNEX 1 

 

 

Adjunta la fitxa tècnica de la coloració d’aquest annex1.  



 
 

 

ANNEX 2  

 

  



 
 

 

ANNEX 3 

 

 

  



 
 

 

ANNEX 4 

 

  



 
 

 

ANNEX 5 

OPCIÓ A 

1. Planteja, a partir de l’exercici pràctic de l’annex 3 realitzat, una tasca per a 
realitzar amb l’alumnat del cicle de grau superior d’Estilisme i direcció de 
perruqueria, tenint en compte que la meitat de l’alumnat procedeix de batxillerat 
i l’altre meitat del CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar. 

 

2. Indica quines capacitats clau treballa l’alumnat durant la preparació de 

l’arranjament de barba realitzat a l’annex2 i quines estratègies pots emprar per 

a l’assoliment d’aquestes capacitats clau. 

 

OPCIÓ B 

Estàs treballant en un centre públic de la ciutat de Barcelona, tens alumnat de CFGS 

Estilisme i Direcció de perruqueria procedent tant de GM com de Batxillerat.  

El teu alumnat és de classe mitjana - alta amb aspiracions de muntar la seva pròpia 

empresa de perruqueria i/o, en un futur, ser professors de l’especialitat. 

El teu alumnat i tu esteu de sortida a Madrid per anar a visitar la fira “Salon Look” a 

ifema. En l’AVE direcció a Madrid us trobeu els personatges de la fotografia. 

 

  

Pregunta: Qui són? Què els hi expliques al teu alumnat? Com reacciones? Quines 

capacitats clau creus que pots treballar en aquesta situació? 
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Opció B  

Característiques de la prova Temps  Model / Maniquí a emprar 

• Treball tècnic: 
Reproducció fidedigna del coordinat 
pentinat / tallada / color de l’Annex 1. 

• 135 minuts. • Model femenina amb les 
especificacions de la 
convocatòria. 

• Especificacions: 
A partir del color 10’beig confeccionar 
blens pixelats (3-4 capes) en contrasts 
de tendència freda. 

  

• Treball artístic: 
Realització tallada masculina segons 
imatge de referència. Dibuix en un sol 
temporal. 
Arranjament de barba segons imatge 
referència. 
Imatges: Annex 2. 

 
• Model masculí amb les 
especificacions de la 
convocatòria. 

• Treball artístic: Realització d’ones a 
l’aigua amb ratlla al mig. Sense 
pinces. 
 
• Especificacions: 
Només està permès emprar aigua i 
una pinta. 
Imatge similar a l’Annex 3. 

• 15 minuts. • Maniquí cabell natural sense 
tècniques prèvies amb llargada 
de cabell aproximada de 30-35 
cm. 

• Treball artístic:  
Reproducció del pentinat de l’Annex 4. 
Inserció de crepè obligatòria. 
Ornamentació NO permesa. 

• 60 minuts. • Maniquí cabell natural amb les 
tècniques prèvies habituals ja 
realitzades i  amb llargada de 
cabell aproximada de 55-65 cm. 

• Treball didàctic: 
Realitzar el supòsit que es demana a 
l’Annex 5. 

• 30 minuts 
 

 

1. Ambdós models reals aportats pels aspirants hauran de lliurar el document 
d’autorització d’utilització dels drets d’imatge exclusivament per a ús intern d’aquest 
procés d’oposició. 

2. Només poden entrar als taller els estris, productes i complements que es creguin 
necessaris per realitzar qualsevol dels exercicis que s’estiguin realitzant en el moment. 

3. Les temporitzacions per a cada treball les marcarà i controlarà el tribunal. 

4. Els/les aspirants hauran d’actuar per poder ser qualificats/des. En cas de no actuar, es 
donarà l’exercici com a no presentat i per tant no podran ser avaluats/des. 

5. El tribunal es reserva el dret a donar per finalitzada qualsevol activitat quan ho cregui 
oportú. 

 

  



 

 

ANNEX 1 

 

 

Adjunta la fitxa tècnica de la coloració d’aquest annex1. 

  



 

ANNEX 2  

 

 

  



 

ANNEX 3  

  



 

ANNEX 4 

 

  



 

ANNEX 5 

OPCIÓ A 

1. Planteja, a partir de l’exercici pràctic de l’annex 3 realitzat, una tasca per a 
realitzar amb l’alumnat del cicle de grau superior d’Estilisme i direcció de 
perruqueria, tenint en compte que la meitat de l’alumnat procedeix de batxillerat 
i l’altre meitat del CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar. 

 

2. Indica quines capacitats clau treballa l’alumnat durant la preparació de 

l’arranjament de barba realitzat a l’annex2 i quines estratègies pots emprar per 

a l’assoliment d’aquestes capacitats clau. 

 

OPCIÓ B 

Estàs treballant en un centre públic de la ciutat de Barcelona, tens alumnat de CFGS 

Estilisme i Direcció de perruqueria procedent tant de GM com de Batxillerat.  

El teu alumnat és de classe mitjana - alta amb aspiracions de muntar la seva pròpia 

empresa de perruqueria i/o, en un futur, ser professors de l’especialitat. 

El teu alumnat i tu esteu de sortida a Madrid per anar a visitar la fira “Salon Look” a 

ifema. En l’AVE direcció a Madrid us trobeu els personatges de la fotografia. 

Pregunta: Qui són? Què els hi expliques al teu alumnat? Com reacciones? Quines 

capacitats clau creus que pots treballar en aquesta situació? 
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