
CURS INTEGRAL 2020-2021

Es tracta del nostre curs més sol·licitat i recomanat, ja que està dissenyat per 
formar als / les alumnes / us en tots els aspectes que els seran requerits en el 
moment d'exercir la professió, a partir de:

- Meticulosa preparació tècnica.
- Exhaustiva formació científica.
- Desenvolupament i potenciació de les facultats humanes i personals  
  requerides per a l'exercici professional.             

Per aconseguir aquests propòsits, el CCE CRISTINA SORLI disposa de:
- Un entusiasta quadre de professors titulats i experts en les diferents àrees
  que conformen la professió, amb una llarga experiència en l'exercici
  docent i en permanent actualització, tant en relació als
  coneixements científics, com en les tècniques i mitjans pedagògics
- Aules, tallers, mobiliari, aparells ... i confortables i cuidades
  instal·lacions
- Un extens assortiment de productes cosmètics de les més prestigioses firmes
  per al desenvolupament de les classes pràctiques
- Aparatologia d'última generació

Roger de Llúria, 26 ·  Tel. 93 317 50 15 ·  info@cristinasorli.org

Durada: 2 anys acadèmics (cursos de 10 mesos, aproximadament).
Els cursos solen ser de setembre a juny
- Curs 1r: 700 hores lectives
- Curs 2n: 700 hores lectives

Modalitat
- Pràctica: 75%
- Teòrica: 25%

Horaris
La setmana lectiva és de dilluns a divendres, en horari de matins o de tardes 
amb idèntics temaris i calendari.
- Horari de matins: de 09:15 a 13:15 hores
- Horari de tardes: de 15:15 a 19:15 hores
 
La disposició de places en un horari determinat de classes està en funció
de les vacants en el moment de la inscripció.

Credencials
Un cop conclosa la Formació d'Estètica completa i havent superat les 
proves finals i les hores lectives preceptives, els / les alumnes / us reben la 
documentació credencial:
- Diploma del Centre de Capacitació d'Estètica CRISTINA SORLI
- Certificat d'estudis de la CORPORACIÓ ACADÈMICA D'ESTÈTICA I
  PERRUQUERIA D'ESPANYA (CAEPE), avalat pel GREMI NACIONAL DE
  PERRUQUERIA I ESTÈTICA D'ESPANYA (GENPER)
- Carnet Professional de CCE CRISTINA SORLI
- Carnet Professional de l'GREMI NACIONAL DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA
  DE ESPANYA (GENPER)
 
Les alumnes / us, poden sol·licitar a el Centre un certificat de crèdits per 
gestionar la convalidació de les seves credencials, si la seva intenció és 
treballar en països que així ho requereixin.

Curs 1r d'Estètica integral
Pràctiques de taller: 490 hores

Temari:

Facial
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene
- Tècniques manuals
- Tècniques bàsiques
- Aparatologia pràctica per a la
  higiene facial
- Anàlisi i diagnòstic estètic de la pell
- Protocols de la neteja de cutis

Corporal
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene
- Anàlisi i diagnòstic estètic de el cos
- Maniobres bàsiques del massatge   
  corporal
- Procés de el massatge corporal

Manicura
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene
- Tècniques manuals de massatge
  de les mans
- Aparatologia pràctica
- Procés de la manicura

Pedicura
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene

- Tècniques manuals de massatge dels peus
- Aparatologia pràctica
- Procés de la pedicura

Depilacions
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene
- Aparatologia pràctica
- Selecció de sistema depilatori segons
  la localització topogràfica de l'pèl
- Tècnica d'aplicació de la cera calenta
- Tècnica d'aplicació de la cera tèbia.
- Cures post depilatoris
- Tractaments inhibidors de la pell
- Decoloració de la pell

Formació Teòrica: 210 hores
- Història de l'Estètica
- Fonaments de la professió 1ª
  part: Higiene. Seguretat. Imatge
- Deontologia. Instal·lacions, material i
  recursos per a l'exercici professional
- Nocions de física i electricitat
- Aparatologia bàsica aplicada
- Anatomia i fisiologia 1ª part: La 
  cèl·lula i els teixits. La pell. Ossos i els 
  músculs de el cos humà. Els sistemes
- Contraindicacions absolutes i 
  relatives i limitacions en l'aplicació de 
  tècniques Estètiques d'higiene facial
- Contraindicacions absolutes i relatives  
   i limitacions en l'aplicació de tècniques         
   Estètiques delmassatge del cos
- Cosmètica bàsica aplicada a l'higiene  
  cutània, manicura, pedicura i         
  depilacions

Curs 2n d'Estètica integral
Pràctiques de taller: 490 hores
Temari:

Facial
- Organització de el lloc de treball 
  (Revisió)
- Confort de el client (Revisió)
- Higiene (Revisió)
- Tècniques manuals especials
- Aparatologia pràctica per als
  tractaments facials
- Anàlisi i diagnòstic estètic de la 
  pell i els seus problemes
- Els diferents tractaments de la cara
  i els seus protocols
- Confecció de la fitxa de client

Corporal
- Organització de el lloc de
  treball (Revisió)
- Confort de el client (Revisió).
- Higiene (Revisió)
- Anàlisi i diagnòstic estètic del cos
- Maniobres especials del massatge    
  corporal
- Els diferents tractaments del cos
  i els seus protocols
- Confecció de la fitxa de client

Maquillatge
- Organització de el lloc de treball
- Confort de client
- Higiene
- La llum i el color
- Harmonies cromàtiques
- Adaptació del maquillatge:

  personalització, circumstàncies,
  objectius, etc
- Examen morfològic de la cara
- Correccions morfològiques i de la color
- Maquillatge social

Formació Teòrica: 210 hores

- Fonaments de la professió 2ª part: 
- Organització, arxiu expedients dels 
  clients i protocols. Sistema de cites.   
  Atenció a client
- Classificació i estudi dels diferents  
  tipus de pell i els seus problemes
- Els diferents tractaments facials
- Contraindicacions i limitacions en
  l'aplicació de tècniques Estètiques a
  els tractaments facials
- Classificació i estudi dels
  diferents problemes estètics de el cos
- Els diferents tractaments corporals
- Contraindicacions i limitacions en
  l'aplicació de tècniques Estètiques a
  els tractaments corporals
- Alteracions cutànies d'ordre
  dermatològic
- Anatomia i fisiologia 2a part: Ossos
  i els músculs de el cos humà
  Els sistemes
- Estudi topogràfic de el cos
- Electricitat i aparells: les
  corrents en els tractaments facials
  i corporals
- Química cosmètica.
- Cosmètica aplicada als
  tractaments facials i corporals.

- Assessorament a el client:
  Continuïtat i manteniment
  domiciliari dels diferents serveis
  estètics
- Comercialització i màrqueting dels
  serveis i dels cosmètics. Nocions    
  d'àmbit laboral i empresarial

Programa subjecte a possibles canvis,
deguts a la innovació constant
del Mètode o per adaptar-lo a les
necessitats pedagògiques
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  els tractaments corporals
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- Electricitat i aparells: les
  corrents en els tractaments facials
  i corporals
- Química cosmètica.
- Cosmètica aplicada als
  tractaments facials i corporals.

- Assessorament a el client:
  Continuïtat i manteniment
  domiciliari dels diferents serveis
  estètics
- Comercialització i màrqueting dels
  serveis i dels cosmètics. Nocions    
  d'àmbit laboral i empresarial

Programa subjecte a possibles canvis,
deguts a la innovació constant
del Mètode o per adaptar-lo a les
necessitats pedagògiques




