
Cicle Formatiu de Grau Superior
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Durada: 2000 h (1650 h Lectives + 350 h FCT) 
2 Cursos | Horari: Tarda

COMPETÈNCIA GENERAL

Dissenyar i organitzar projectes d’assessorament en imatge 
personal, empresarial i institucional, organitzar esdeveni-
ments i planificar els processos d’entrenament personal en 
habilitats de comunicació, protocol i usos socials, respectant 
criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i dis-
seny per a tots.

CONTINGUTS DEL CICLE

• Assessoria cosmètica
• Disseny d’imatge integral
• Estilisme en vestuari i complements
• Assessoria de perruqueria
• Protocol i organització d’esdeveniments
• Usos socials
• Assessoria estètica
• Habilitats comunicatives
• Imatge corporativa
• Direcció i comercialització
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte
• Formació en centres de treball

CAMP PROFESSIONAL

Com a Tècnic Superior exerciràs l’activitat en empreses del 
sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge per-
sonal, corporativa i pública, o t’integraràs en equips multidis-
ciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comuni-
cació o màrqueting. 

D’igual manera, podràs exercir en establiments dedicats a la 
venda de vestuari, complements i cosmètics, on desenvolu-
paràs tasques a les àrees funcionals de disseny d’una nova 
imatge personal i en l’organització i prestació de serveis. 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud 
i presentar-la al centre. Contacteu amb el nostre Centre pre-
sencialment, per telèfon o via mail.

Informa’t a la secretaria acadèmica de les vies d’accés i con-
tinuitat cap a d’altres cicles formatius. 

Al Balmes també t’oferim altres Cicles de Grau Superior:
• Màrqueting i publicitat
• Ensenyament i animació socioesportiva
• Sistemes de Telecomunicacions i informàtics

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:

• Director tecnicoartístic en produccions audiovisuals, es-
cèniques i de moda.

• Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques 
i privades.

• Expert en etiqueta i usos socials.
• Assessor/consultor d’estilisme en el vestir.
• Assessor d’estils i tendències.
• Assistent tècnic d’imatge política, cultural i artística.
• Assessor en comerços de vestuari i complements.
• Assessor d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda.
• Tècnic comercial.
• Assessor/consultor d’imatge corporativa.
• Expert en habilitats comunicatives.
• Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques.
• Tècnic especialista en imatge en departament de màr-

queting.
• Director de gabinet d’assessoria d’imatge.
• Consultor/assessor de protocol i organització d’actes i 

esdeveniments.
• Assessor en la compra de vestuari, complements, regals 

i cosmètics.
• Assistent personal en la cura de la imatge.
• Organitzador de casaments o wedding planner.
• Assessor de premsa especialitzada en imatge personal.
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