PROJECTE “PARADA MORA “

IES LA PATACONA

El projecte “Parada mora” es un projecte internivell, en el qual es
caracteritzen quatre personatges de diverses comparses mores. Una vegada
caracteritzats, realitzaran una entrada mora per un recorregut preestablet,
acompanyats per diversos tabals i mostrant el treball pràctic realitzat per part del
alumnat.
La idea va sorgir per elaborar

una activitat extraescolar que seria

executada pels graus mitjans de· tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar “i
“Grau Mitjà de Tècnic en Estètica i Bellesa”, on van havien de pentinar i maquillar
a diferents comparses mores.
Després d'aquesta activitat, sorgeix la iniciativa, per part de l'alumnat, de realitzar
una ampliación del projecte . En el qual, farien en primer lloc, una investigació
més profunda sobre aquestes cultures demanant la participació d´altres nivells
de la família professional d'Imatge Personal, per fer la caracterització mostrarho en aquest esdeveniment.
Pel que, aprofitant que en aquest mateix centre educatiu comptem amb el cicle
superior de Caracterització i Maquillatge Professional, van pensar demanar-los
la seua col·laboració aplicant la metodologia ABP (Aprenentatge basat en
projectes).
En aquest cas, l'alumnat de caracterització i maquillatge professional,
s'encarregaria d'elaborar la postisseria i els adorns per als personatges
plantejats.
L'alumnat és conscient que per a aconseguir que el projecte tinga un resultat
òptim, és important portar una bona coordinació entre els diferents cicles
formatius. Per això, es creen des d'un principi, quatre
equips de treball col·laboratiu, en el qual cadascun
treballa un personatge. És a dir, cada personatge
s’aborda des de la perspectiva i proposta de 4 alumnes
del mòdul de postisseria, 4 de maquillatge i 4 de pentinats
i arreplegats.

Els personatges a treballar son:
-

Danzarina

-

Dona àrab

-

Guerrera africana
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Guerrero africà

ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE SON:
➢ Aprendre i treballar de manera autónoma y de manera col·laborativa.
➢ Treballar en equip coordinant-se amb altres especialitats de la mateixa
familia profesional.
➢ Aprendre a assumir reptes professionals.
➢ Promoure la diversitat cultural.
➢ Fomentar la autoavaluació i autocrítica.

QUINS CICLES I MÓDULS PARTICIPEN AL PROJECTE?
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal
➢ CICLE FORMATIU: TÈCNIC SUPERIOR DE CARACTERITZACIÓ I
MAQUILLATGE PROFESSIONAL
o Mòdul formatiu: Postisseria.
➢ CICLE FORMATIU: GRAU MITJÀ EN TÈCNIC DE PERRUQUERIA Y
COSMÈTICA CAPIL·LAR.
o Mòdul formatiu: Pentinats i arreplegats
➢ CICLE FORMATIU: GRAU MITJÀ EN TÈCNIC DE ESTÉTICA Y
BELLESSA
o Mòdul formatiu: Maquillatge.

