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POLÍTICA DE QUALITAT:  

 

El Centre de Formació de Perruqueria i Estètica , Parc Estudi S.L. , es fixa com a objectiu aportar una ensenyança de Qualitat , adreçada a tota la                            
gent dins del camp de la imatge personal, social i de l’entorn cultural volent millorar les seves capacitats i competències educatives :  

● Ja siguin de professionals de la Perruqueria i l’Estètica , o bé que hom vulgui desenvolupar la seva tasca d’atenció al públic , de                        
recepcionista , d’hostesses de congressos , venedor/a , ... o bé vulgui reciclar-se dins d’aquests àmbits professionals de la imatge                    
integral.  

● O bé com persona amb ganes de poder reconduir-se al món educatiu  o laboral. 
● Alumnat amb ajuda orientadora personal i professional al llarg de la seva vida. 

 

Parc Estudi considera l’ensenyança com a part d’una estratègia que busca primerament , la formació de les persones com a tal , per que es                         
puguin desenvolupar , com a persones ÍNTEGRES dins del món laboral , ja sigui dins de l’aprenentatge de la formació teòric-pràctic , o bé dins                         

d’un àmbit social de preparació per a la inserció al món laboral o de continuïtat EDUCATIVA.  

 

Parc Estudi , enfoca aquesta ensenyança  respecte a les següents vessants :  

-Alumnes, formant-los com a tals dins d’una base íntegra i formativa. 
-Als Docents i el Personal del Centre,A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA del CENTRE , davant les motivacions de docència i d’aprenentatge                     
(Feedback) ,per la qual cosa marquen uns objectius de formació continuada. 
-A l’entorn, com a objectiu d’assolir una política continuada , progressiva i que cada dia s’ha de millorar , pas a pas , dins del nivell formatiu,                           
personal i social. 
-A Granollers i Comarca , abastant el Vallès , Maresme i Osona i altres, com a un àmbit de servei enfocat al desenvolupament de la Imatge                          
Personal íntegra pels ciutadans que ens envolten , els quals poden gaudir del nostre servei. I obrim portes als ciutadans i ciutadanes d’arreu de                        
l’Estat i del Món. 
 
Des dels inicis, el 1983, Parc Estudi desenvolupa la tasca formativa d’acollir, assessorar, orientar i formar a la comunitat educativa de la ciutat i els                         
entorns perifèrics. Adoptem un complexa formatiu diversificador i globalitzador, donat que promocionem i desenvolupem diferents programes i                 
formacions, cosa que fa que el Centre s’enriqueixi en tots els aspectes a nivell personal, social i cultural. 
Les diferents línies de treball de parc estudi son: 
 
La formació de línia 1 específica del sector d’imatge personal: perruqueria i estètica, des de: 

! formació bàsica antics PGS, PQPI i a l’actualitat PFI i amb el suport i subvencionat per el Departament d’Educació. 
! formació de Nivell professional amb Certificats de professionalitat N1, N2, N3 de perruqueria i estètica i titulació pròpia del GAP Gremi                     

Artesà de Perruqueria i GAEBC Gremi Artesà d’Estètica i Bellesa de Catalunya. I subvencionats per el Departament de Treball SOC. 
! Nivell professionalitzador i Acadèmic CFGM d’Estètica i Bellesa, CFGM de Perruqueria i cosmètica capil·lar, Grau Superior d’Estètica                 

Integral i Benestar i CFGS d’Estilisme i direcció de Perruqueria. 
La formació de línia 2 

! formació d’unitats d’escolarització compartida amb alumnes de 3er i 4rt d’ESO, provinents d’Instituts, de perfils amb desajustaments                 
de comportament, conducta, d’aprenentatge i amb risc d’ exclusió social, anomenats programes UEC – Unitats d’escolarització                
compartida.  

! la formació de tastets d’ofici, on compartim l’empresa escolar amb el projecte JUNTS de l’àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de                     
Granollers, amb joves de les escoles de la ciutat que estan a secundària i volen conèixer i fer un tastet de perruqueria i estètica. 

La formació de línia 3 
! formació i escola d’adults, és formació de l’àmbit lingüístic, Anglès elemental, entremig i anglès d’alt nivell; paral·lelament formació de                   

recepcionista i atenció al públic. I formació acadèmica , on inicialment preparem per les proves d’accés a grau mitjà o grau superior,                      
mes endavant es varen fer les formacions complementàries al PQPI, era el mòdul C, adaptat per poder-se treure’s la GESO, i                     
actualment seguim amb el mòdul d’escola d’adults per tal de poder treure’s la GESO. 

La formació de línia 4 
! assessorament i reconeixement professional i acadèmic,és un servei d’orientació, acompanyament i recolzament per els professionals               

de la imatge personal, que vulguin optar a una certificació de les competències professionals i si es dona el cas acadèmiques de la                       
professió que al llarg dels anys ha estat efectuant.  
 

Al llarg de la vida del Centre, ens hem adaptat a les normatives educatives europees, doncs son formacions cofinançades per la UNIÓ EUROPEA, i                        
en aquests darrers anys efectuem cursos de certificats professionals, amb certificació acadèmica i valorant la qualificació i trajectòria de la                    
professió i l’experiència laboral. Durant aquesta formació valorem les ganes de fer, treballar i d’implicació del professional i l’adaptació a la                     
situació actual social i econòmica. Aquesta formació ha obtingut un resultat excel·lent de valoració acadèmica i professional, doncs resultats                   
demostrats per els professionals que han tingut a uns quants centenars d’alumnes en pràctiques aquest darrers anys. 
 
Com a resultat de la nostra estructura dinàmica i de la nostra voluntat de servei, que fa possible l’assoliment dels objectius proposats, dins dels                        
diferents projectes del nostre centre hem prioritzat l’atenció a l’alumnat més fràgil, amb més dificultat per encaixar a la societat i amb alt risc                        
d’exclusió social. És per això que des dels inicis col·laborem amb el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, de Granollers, fent activitats                     
d’escolarització compartida (sense cap contraprestació, ni econòmica ni de cap mena) des del 2000 i, més recentment, ens hem ofert a                     
l’Ajuntament de Granollers per col·laborar amb els Projectes Singulars que s’estan implantant a la ciutat de Granollers (Programes de                   
diversificació Curricular amb conveni), també sense cap contraprestació, des del 2009 i seguint actualment. 
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En aquesta línia d’atenció educativa complementària adreçada a l’alumnat més vulnerable, el curs 2007-2008 vam signar un conveni de                   
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària               
obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en una Unitat                  
d’Escolarització Compartida (UEC). 
 
Sense voler ser triomfalistes, creiem honestament que el nostre centre ha respost satisfactòriament a les demandes educatives i hem assolit els                     
objectius proposats. És per tot això que pensem que el nostre centre té experiència suficient per poder ajudar en l’àmbit de la nostra especialitat i                         
d’acord amb les normatives podent tenir èxit. 
Millora continua es fruit objectiu del centre per avançar-nos a la Qualitat d’excel·lència. 

Granollers, juliol 2019 
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