


Pots pensar quantes vega-
des has pres el temps de 
jugar amb el teu pèl per 
crear pentinats diferents?  

Ha estat divertit?  

Aquest taller vol ajudar a obrir aquesta 
porta de la creativitat perquè les persones 
es deixin portar pel caràcter canviant de 
la perruqueria, que afavoreix el joc amb 
la pròpia imatge i dóna lloc a l’experimen-
tació i a la predisposició a contactar amb 
altres facetes de ella mateixes.
També, té la intenció de fomentar la lli-
bertat d’expressió estètica a partir del ca-
bell, propiciant una oportunitat de sortir 
del quotidià i fer pentinats divertits i crea-
tius en grup.

La nostra experiència ens ensenya que 
aquest taller és a més una òptima eina 
per promoure vincles de cura personal 
recíproca, a través d’una acció tan afecti-
va i quotidiana com és el pentinat. 



La proposta 

El Taller de Perruqueria Creativa té un 
gran ventall de possibilitats a nivell d’edat 
i composició dels grups, nombre de parti-
cipants i temàtica a desenvolupar, o sigui, 
que el taller pot ser dissenyat segons les 
necessitats de l’esdeveniment.

“Perruqueria de Conte”
Per niñxs de 5 a 11 anys
L’activitat pot estar enfocada per exem-
ple com a familiar per nenes i nens de 
5 a 11 anys i aquí el taller es transforma 
en “Perruqueria de Conte”, i es desen-
volupa a partir d’un conte específic o 
una llegenda. Això vol dir, que els ele-
ments d’ornamentació dels pentinats se-
ran els personatges i l’entorn del conte. 
I, la composició del grup serà d’adults i 
nens i nenes que treballarien en parella.





“Lliure Expressió”
Per a adolescents de 12 a 16 anys
Quan treballem amb adolescents entre 
12 i 16 anys Per aquestes edats la temà-
tica és lliure i està orientada a qüestio-
nar els patrons estètics vigents a través 
de pentinats de fantasia i el maquillatge. 
Amb l’objectiu d’afluixar els prejudicis 
estètics i submergir-los en un espai lúdic 
portant-los a provar amb la seva imatge 
sense embuts.  
 
“Un món de Fantasia”
per a adults  
Amb els adults, la idea és portar-los a un 
lloc lúdic i de fantasia, llocs moltes vega-
des oblidats i convidar-los a jugar i crear 
sense prejudicis, rescatant la innocència 
de la infàntesa.



Per a tots els grups hi ha un primer mo-
ment d’aprenentatge de la tècnica, de la 
composició, de l’ús dels materials i de la 
creació dels elements d’ornamentació 
per als pentinats. 
I com a concepte de vida sostenible, bus-
quem reutilitzar i reciclar materials d’un 
sol ús (en la mesura del possible), per a la 
confecció dels ornaments donant-los un 
nou significat i una nova vida.

Una activitat per gaudir en parella, de les 
més variades formacions, en família, en-
tre amics, veïns, coneguts i desconeguts 
i en grup, en edats de 5 a 99 anys.
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