


Benvingut/da
En aquest dossier hi trobaràs informació dels cursos 
dels nivells I, II, i III que Rínxols posa a la teva disposició. 

Els cursos estan reconeguts per la Generalitat de Cata-
lunya i aprovats per CAEPE i GEMPER, amb la col·labo-
ració de les empreses líders a escala mundial en perru-
queria. 

S’ha de tenir en compte que el futur de la perruqueria 
estarà en mans d’aquells professionals que aportin als 
seus clients creativitat, talent i dedicació. 

Només una contínua dedicació de les seves competèn-
cies professionals pot respondre a les necessitats d’una 
societat cada vegada més exigent. 

Rínxols posa a la teva disposició  un equip de professio-
nals experimentats en tots els àmbits: tècnics, artístics, 
de gestió empresarial i de vendes. Per això estem segurs 
que la  nostra proposta serà molt útil per a la seva per-
fecció tècnica i artística.
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Qui som?
RÍNXOLS l’hem creat quatre professionals del 
món de la docència i de la perruqueria i l’estètica, 
amb més de 20 anys d’experiència en el sector de 
l’ensenyament i de 35 en el professional.

L’equip de docents està compost per professors de 
la branca de Perruqueria i Estètica, aplicada a la 
perruqueria, Administració i Finances, Merchandi-
sing i Vendes, Relacions Públiques i Publicitat.

RÍNXOLS també ha arribat a un acord amb les 
empreses líders del sector de la perruqueria al nos-
tre país, per col·laborar en la formació tècnica, ven-
des i merchandising dels alumnes.

RÍNXOLS ha nascut per poder oferir una educació 
de qualitat. Adequada a les exigències de mercat 
actual. De manera que els nostres estudiants esti-
guin altament qualificats a l’hora d’entrar al mercat 
laboral. Oferint cursos que responguin a les expec-
tatives dels nostres alumnes des del curs més bàsic 
al màster més exigent.

Per què escollir-nos? 
100% compromís 
100% innovació   
100% professorat qualificat  
100% metodologia  
100% borsa de treball

Ens avalen més de 30 anys d’experiència formant 
als millors professionals.

Si el teu somni és ser un gran professional                           
de la perruqueria Rínxols és la teva escola.
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Garantia de qualitat
Aquests són els nostres grans pilars als 
quals se sosté el nostre sistema de qua-
litat de formació tècnica.

T’ensenyem les millors tècni-
ques per tractar el cabell de 
forma ràpida i eficaç.

INSTAL·LACIONS
Comptem amb unes instal·lacions àmplies i do-
tades del material necessari on l’alumne se senti 
còmode per a la pràctica de la perruqueria.

TÈCNIQUES / TENDÈNCIES
El nostre professorat sempre està formant-se  en les 
últimes tècniques i tendències del món de la perru-
queria en l’àmbit internacional.

MATERIALS
Els millors materials per l’educació de la perruqueria 
s’actualitzen i s’adapten constantment a les necessi-
tats de l’alumne.

SEGUIMENT
Un cop acabat el curs de bàsica es dóna a l’alum-
ne l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements en 
cursos de perfeccionament preparats per facilitar la 
introducció al món professional.

BORSA DE TREBALL
Constant seguiment de les oportunitats de treball que 
ens ofereix el mercat laboral en el món de la perru-
queria i la bellesa. Els nostres contactes amb salons i 
empreses de perruqueria en l’àmbit internacional ens 
faciliten oportunitats de treball.

El centre Rínxols disposa del certificat de qualitat 
une-en iso 9001-2008
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Curs bàsic de perruqueria
Si el teu somni és arribar a ser un gran professional el primer pas per submergir-se en l’apassionant 
món de la perruqueria és escollint una formació de qualitat amb experiència demostrada on es realit-
zen gran quantitat de pràctiques acompanyades d’altres cursos amb la tecnologia més avançada en la 
formació de perruqueria per conèixer els secrets del cabell, junt amb la teoria del disseny, que serveix 
per desenvolupar el veure i despertar a poc a poc la creativitat de l’alumne.

El centre d’ensenyament Rínxols et facilitarà l’estructura educativa necessària per formar-te com estilis-
ta a través de l’enfocament d’un dissenyador.

Un dissenyador veu, pensa, crea i s’adapta a totes les facetes del seu treball. Només llavors comença 
a dissenyar l’acabat d’un estil.

A Rínxols t’obrim les portes per fer realitat els teus somnis.

El tall perfecte
El curs més avançat del món en tècniques per 
al tall perfecte.

El tall de pèl està considerat com la tècnica 
de l´esculpit. igual que un escultor modela i 
talla l’argila per crear una obra d’art, l’esti-
lista també fa el mateix amb el cabell d’un 
cap només canvia el medi i les eines.

Amb aquesta avançada tècnica sempre sa-
bràs el com i el perquè de cada moviment 
sempre de forma tècnica i científica.

La metodologia
L’ensenyament està basat en un sistema d’en-
trenament modular, el centre  facilita a tots 
els professionals l’equip tècnic necessari per 
a l’estudi i pràctica de cada matèria.

El mètode es complementa amb demostra-
cions, presentacions, audiovisuals, comenta-
ris i lectures sobre múltiples temes teòrics i 
pràctics.

VEURE

· Proporciona habilitat per 
observar i establir una 
connexió amb qualsevol 
font d’inspiració.

· Centra la teva atenció al 
detall del disseny.

PENSAR

· Et porta a la visualització 
i organització del pla de 
treball a treves de l’anàlisi.

CREAR

· Desenvolupar les habi-
litats i les tècniques per a 
executar el pla.

· Genera resultats esperats.

ADAPTAR

· Compondre i personalit-
zar;  assegura la satisfac-
ció del teu client.

· Creiem en la importància 
que un dissenyador sàpi-
ga el com, el perquè suc-
ceeixen les coses. Sabent 
el com s’obtenen habilitats 
tècniques, sabent el perquè 
tindràs llibertat per crear. 

Amb la perspectiva de dissenyador la teva educació va més enllà dels coneixements bàsics proporcionant-te una formació que 
sigui 100% útil a l’entorn professional del saló desenvolupant les teves pròpies capacitats i promocionant el teu èxit futur al saló.
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Unitats de competència
Al curs de perruqueria, s’imparteixen 1176 hores lectives, en dos anys amb 1080 hores, equivalents 
als mòduls de les següents unitats de competència.

SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA, NIVELL I 568 hores 
uc0058.-  Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i el cuir cabellut.    60 hores
uc0059.- Muntatges per canvi de forma i inici del pentinat.   120 hores     
uc0060.- Aplicació de cosmètics pels canvis de color del cabell. 120 hores
Teòrica/pràctica Tecnologia 50 hores
Pràctiques  218 hores

PERRUQUERIA, NIVELL II 1208 hores
uc0347.-  Realitzar l’anàlisi capil·lar per dissenyar protocols de treballs tècnics  180 hores 
 i aplicar cures capil·lars estètiques.       
uco348.-  Realitzar canvis de color totals o parcials del cabell. 150 hores                                                                   
uc0349.- Modificar la forma del cabell temporalment i pentina o recollir. 150 hores
uco350.- Realitzar canvis de forma permanent del cabell. 90 hores                                                                                   
uc0351.- Tallar el cabell i realitzar arranjament i rasurat de barba i bigoti             150 hores
uc0352.- Assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge. 60 hores
Teòrica/pràctica Tecnologia 148 hores

Pràctiques  282 hores

Durant els cursos de 1r i 2n nivell, es realitzen cursos de maquillatge de 1r i 2n nivell i màster.
- Curs de manicura i pedicular I i II nivell.
- Curs de depilació  facial i corporal.
- Curs de permanent i tints de  pestanyes.
- Altres cursos d’interès que la direcció cregui necessaris per a la seva demanda al mercat.

  (Aquests cursos són de lliure realització)

PERRUQUERIA, NIVELL III
Introducció al món professional. Imprescindible haver realitzat i aprovat el segon nivell de bàsic.
Duració 6 mesos, de setembre a febrer. Certificacions de diferents cursos privats.

Moda Home
En aquest curs aprendrem 
com depurar la tècnica de 
tall i adquirir les idees de 
les últimes tendències en tall 
i color i acabats.

Moda
En aquest curs aprenem 
com fer una col·lecció de 
moda. En col·laboració amb 
l’equip creatiu d’una multi-
nacional líder del color.

-Tendències en color
-Tendències en forma
-Tendències en tall
-Tendències en acabats

Curs de ventes
Introducció als esquemes 
necessaris per aprendre a 
argumentar la venta

- Selecció, preparació y 
exercitació en la argumen-
tació de ventes en productes 
de consum.
- Comunicació oral.
- Prescripció y merchandising

Extensions
Les últimes tendències y 
tècniques de moda en ex-
tensions.

Relacions humanes
Relacionar-se amb la gent.

- Crear relacions de comu-
nicació
- Descobrir el teu estil de 
personalitat
- Comprendre els estils de 
personalitat
- Conèixer al analitzador
- Conèixer al actiu

Barber shop
Un servei innovador i de 
moda per oferir als teus 
clients. El ritual de l’afaitat 
pas a pas, el disseny de 
barbes, bigotis, patilles, 
amb tot el glamour de l’ho-
me actual.

Expert colorista
És un treball molt tècnic, 
però també molt creatiu. Un 
expert colorista domina les 
tècniques auxiliars de colo-
ració, però alhora és capaç 
de crear nous efectes.

- Tècniques auxiliars per 
revelar un nou reflex o un 
nou color .
- Combinacions tècniques 
per aconseguir un color 
ajustat.
- Tècniques creatives que 
permeten nous efectes.

Per realitzar aquest  curs és 
imprescindible haver realitzat 
claus del color.

Expert en metxes
En aquest curs treballarem 
les últimes tendències co-
mercials en metxes.

Cabells llargs 
ghd staylers ,materials i 
pentinats
Aprendràs les tècniques 
que et permetran adquirir 
la destresa necessària per 
realitzar amb èxit qualsevol 
recollit.

Es complementa amb la 
realització d’una col·lecció 
de treballs de recollits de 
moda, novia, y festa.
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Com 
matricular-se
Per a dur a terme el procés de matricu-
la s’han de lliurar al centre de formació 
Rínxols C/ Abrera, 5 08760 Martorell, 
els següents documents:

· Fotocòpia del certificat escolar
 (original i fotocòpia).

·  2 fotocòpies del DNI.

· Fotocòpia de la cartilla de la  
 llibreta bancària

·  4 fotografies actuals
 (mida carnet).

· Comprovant  bancari del paga 
 ment de reserva de plaça   
 (només en cas de realitzar-la  
 a través de transferència   
 bancària)

La reserva de plaça serà definitiva un cop s’ha-
gi  pagat l’import corresponent i s’hagi  lliurat 
tota la documentació a dalt indicada.

Capacitats 
del curs
Resolució de problemes
Organització de treball
Responsabilitat en el treball
Treball en equip
Autonomia
Relació interpersonal
Iniciativa

Requisits 
d’accés
· Haver acabat els estudis de 4t 
d’eso (no cal haver aprovat).

· Tenir com a mínim 16 anys.

El mànager estratega
Mètodes - claus per la gestió d’un saló:

- Constitució d’una empresa
- La gestió del negoci d’una empresa de perruqueria
- La gestió del negoci de la perruqueria
- La conta d’explotació del saló
- El fitxer comercial
- Tècniques de comunicació oral
- Com organitzar i conduir reunions
- La selecció i contractació de personal
- Les entrevistes amb els col·laboradors i el seu desenvolupament
- Regles pràctiques de funcionament d’un saló de perruqueria
- Delegació en els col·laboradors
- Pla de formació i motivació dels equips
- El pla de màrqueting del saló
- Merchandising
- La creació i desenvolupament d’objectius en l’empresa de perru-
queria

Aquest curs està dirigit en especial, per totes les persones que vul-
guin començar la seva primera experiència com empresaris de la 
perruqueria.

New Look
Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin descobrir 
com donar sentit a la seva imatge, les que somnien amb una moda 
que realment els hi vagi bé, les que vulguin tenir cura de la primera 
impressió, les que desitgin jugar amb els colors, les que necessiten 
ordre al seu armari, les que busquin un nou pentinat i a tots els 
professionals de la bellesa per ajudar-los a comprendre millor els 
desitjos de les seves clientes.

Final de curs
Durant el curs es prepararà en equip, el final de curs que es rea-
litza en les instal·lacions d’una multinacional de perruqueria de 
Barcelona. 

Treballs que realitzen els cursillistes durant aquest temps. 

- Preparació d’una col·lecció de tall, color, acabats, volums, reco-
llits de carrer, nit i núvia, vestuari, maquillatge, música, passarel·la, 
treballs al plató. 

A les classes pràctiques al centre amb models. L’alumne de nivell 
III assisteix tot sol a una model, des de l’inici fins al final de la seva 
estànça al centre. És l’alumne qui pren totes les decisions dels tre-
balls tècnics que vol realitzar-se a la model, o que ell mateix li ha 
aconsellat realitzar-se.

Informat sempre a la professora de les decisions que ha pres, 
l’alumne pren sempre les decisions, sabent que treballa en equip 
amb la professora, qui al final del dia puntuarà i analitzarà la seva 
capacitat d’anàlisi en cada treball realitzat. Com pots comprovar, 
al tercer nivell hi ha molts cursos d’un alt nivell per professionals. 
Però el més important és el dia a dia, posant en pràctica al centre 
tot l’après.
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Calendari acadèmic
DOS CURSOS ACADÈMICS 

Duració 
1er nivell de setembre a abril
2n nivell d’abril a setembre de l’any següent
Horaris 
Matinal de 9 h a 13 h     
Tarda de 15 h a 19 h

CURS DE PERFECCIONAMENT 

Introducció al món professional

Duració
6 mesos

Horaris
Matinal de 9h a13h

Material
RELACIÓ DE MATE-
RIAL DIDÀCTIC QUE 
ES FARÀ ENTREGA 
AL NIVELL I

3 llibres
Borsa material
Maniquí + suport
Pinta pua plàstic
Pinta pua metàl·lic
Pinta home
Pinta machete
Planxa ceràmica
Raspalls rvs
3 raspalls tèrmics
Raspall petit
Caixa pinces metàl·liques
Grapes colors
Assecador de mà
Bata

RELACIÓ DE MATE-
RIAL DIDÀCTIC QUE 
ES FARÀ ENTREGA 
AL NIVELL II

6 llibres
Maniquí
Màquina tallar
Tissores tallar
Tissores entresacar
Pinta ahuecar 5 pues
Navaja + recambio
Cepillos barber
kit barberia 
(brochas, cuenco, jabón)
Bata
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En acabar i aprovar el curs, cada alumne rep el seu certificat d’estudis on s’acredita la seva capacitat en l’espe-
cialitat que hagi cursat.

Aquest document ve avalat pel Gremi Nacional de Perruqueria i Estètica d’Espanya, GEMPER.

GEMPER accepta com associat al nou professional, a qui s’expedeix el seu carnet personal, numerat i sense cadu-
citat.

Els certificats d’estudis no són títols oficials de F.P. però capaciten el seu posseïdor a accedir a qualsevol lloc de tre-
ball, d’acord als seus coneixements en salons de perruqueria, tècnic  o venedor en empreses del sector de la perruqueria 
i bellesa, empreses d’assessoria i demostracions, empresària de la perruqueria, departament d’estilisme en mitjans de 
comunicació, audiovisual i agències de publicitat, cinema, televisió, teatre. Qualsevol camp relacionat amb el món de 
la perruqueria i bellesa, d’acord amb els estudis cursats.

A més aquests cursos obren el camí legal per sol·licitar les avaluacions oficials per  l’obtenció dels certificats de pro-
fessionalitat de la C.E. per la lliure circulació de treballadors dins de la comunitat i països adherits com el Principat 
d’Andorra.

CAEPE (Corporació Acadèmica d’Estètica i Perruqueria d’Espanya) i GEMPER Gremi Nacional de Perruqueria i Es-
tètica a la qual el centre Rínxols està associat, disposa de prop d’un centenar d’experts entre ells 3 docents del nostre 
centre. Habilitats per l’estat espanyol per a les funcions d’orientació, assessoria, i avaluació dels candidats a  realitzar 
les avaluacions oficials de nivell I y II.

Carnets i certificats

·  Salons de perruqueria, productores de cinema,   
 televisió, teatre.

·  Equips tècnics en laboratoris i signatures   
 comercials de perruqueria.

·  Demostració i venda de productes per signatures  
 del sector de la perruqueria i bellesa

·  Clíniques de tractaments capil·lars.

·  Dpts. de perruqueria d’empreses d’assessoria i   
 realització d’imatge.

·  Direcció artística de perruqueria a publicacions   
 de moda.

·  Departament d’estilisme de mitjans de    
 comunicació audiovisual i agències de publicitat.

Modalitats de pagament
.  Quota única per curs.

.  Per mensualitats. 
 (24 mensualitats per curs acadèmic de 1 i 2 nivell + 6 de  
 perfeccionament)

.  Finançament.
 Rínxols, ha arribat a un acord de finançament  dels   
 estudis amb el banc de Sabadell; 90 euros d’obertura  
 del préstec sense cap càrrec de finançament a partir de  
 1500 euros a 10 mesos.

Sortides professionals
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