
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Perruqueria Miguel Griñó
c/ Tamarit 151

Amb aquesta visita, de la mà d’experts perruquers, coneixereu un dels pocs centres europeus on s’imparteix el 
mètode científic més avançat del món en  formació de perruqueria. La unió perfecta entre l’art i la ciència! És una 
bona oportunitat per conèixer aquesta  professió tan interessant i creativa.

Objectius

• 	Conèixer les característiques de 
l’empresa on us trobeu.

• 	Saber què li cal aprendre a un 
bon professional per a donar als 
clients l’estil més apropiat.

• 	Experimentar amb algunes 
tècniques de perruqueria i així 
obrir horitzons als estudiants sobre 
possibles sortides laborals.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Breu explicació de les 
característiques de l’escola i dels 

estudis que imparteixen. La 
tècnica pròpia de l'escola en estudi 

de la imatge.
Recorregut per les diferents 

dependències del centre: sala 
teòrica, sala de pràctiques, sala de 

sabons, etc.

Activitat per a la reflexió

Comprendre com funcionen les 
acadèmies de perruqueria i la 
importància que té aprendre 

l'ofici. 
Conèixer diferents tècniques 

d'estudi de la imatge personal.

Activitat pràctica

Els alumnes tindran l’oportunitat 
de realitzar pentinats, recollits, 

etc., i d’utilitzar diferents 
productes capil·lars, tant en 
perruqueria femenina com 

masculina.

ESO (cicle superior), BATX, FPGM, FPGS, PFI

Català  Castellà

Dl Dt Dc Dj Dv

De 15,30h a 17h

Novembre Gener Febrer Març Abril
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Àrees relacionades

• Educació secundària obligatòria: Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i 
valors | Àmbit matemàtic | Tecnologies | Educació visual i plàstica | Emprenedoria | Economia.

Batxillerat i formació professional: Matemàtiques | Economia de l'empresa | Treball de recerca | Arts.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle superior d’ESO i Batxillerat:

•	 En aquesta visita els i les alumnes entraran en contacte amb el món de l’estètica i la perruqueria.
•	 Experimentaran amb programes informàtics per tal de triar el pentinat i el maquillatge que millor escaigui a la seva 

fesomia, seguint el programa de Miquel Griñó de reconeixement mundial.  
•	 Aprendran la importància d’aprendre l’ofici de perruquer/a. 

Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

•	 Aspectes històrics de la perruqueria i la seva evolució al llarg de la història.
•	 Possibles futures carreres professionals. 

•	 Gestió d’un centre d’estètica.

Continguts específics per nivells educatius


