


Recordes quantes vegades 
t’has pres el temps de jugar
amb el teu cabelll per 
crear pentinats diferents? 

Ha estat divertit?  

Aquest taller vol obrir una porta a la crea-
tivitat, fomentar la llibertat d’expressió 
estètica a partir del cabell, així com una 
oportunitat de sortir de la quotidianitat i 
fer pentinats divertits i creatius en grup.
A partir de la nostra experiència sabem 
que aquest taller funciona com una òp-
tima eina per alimentar vincles de cura 
personal recíproc, mitjançant un gest tan 
afectiu i quotidià com pot ser el pentinat.



La proposta 

del Taller de Perruqueria Creativa és 
molt flexible, fàcilment adaptable a grups 
diversos i variats pel que fa a edat i 
composició, quantitat de participants 
i temàtiques a desenvolupar. Per tant 
el Taller pot ser dissenyat segons les 
necessitats de l’esdeveniment i la 
franja d’edat a què vagi dirigit. 
En tots els casos el taller comença amb 
l’aprenentatge d’algunes tècniques de 
realització, composició, ús de materials
i creació d’elements ornamentals per als 
pentinats. Busquem reutilitzar objectes 
coneguts i propers, així com reciclar 
material d’un sol ús, de manera que guanyin 
un nou significat i una nova vida. 
Una activitat per gaudir en parella, entre 
les més variades formacions, en família, 
entre amics, veïns, coneguts i desconeguts
i en grup, des dels 5 fins als 99 anys. 





“Perruqueria de Conte“
Per nenes i nens de 5 a 11 anys
Llavors el taller es transforma en 
“Perruqueria de Conte”, i es desenvolupa 
a partir d’un conte específic o una 
llegenda. Per la qual cosa els 
elements d’ornamentació dels pentinats
seran els personatges i l’entorn del con-
te. El grup estaria format per adults i in-

fants que treballarien en parella. 

“Lliure Expressió”
Per a adolescents de 12 a 16 anys
Quan treballem amb adolescents la 
temàtica és lliure i està orientada a 
qüestionar els patrons estètics vigents 
a través de pentinats de fantasia i el 
maquillatge. L’objectiu és afluixar 
prejudicis estètics i, en un espai 
lúdic portar-los a experimentar amb la
seva imatge sense embuts. 

“Un món de Fantasia”
per a adults  
La proposta és lúdica, tornar a un lloc de 
fantasia en el qual es pugui jugar i crear 
amb llibertat, sense prejudicis, amb la
innocència de la infància. 
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