
 
 

 

 

 
 

CURS D’INICIACIÓ 

AL MAQUILLATGE DE FANTASIA 
  

 



 
 

www.activijoc.es                       info@activijoc.es                    Tel. 93 715 48 44 
  670 288 388                       
 

2 

Índex 
 

1. Introducció .................................................................................................................... 3 

2. Objectius ....................................................................................................................... 3 

2.1 Objectius generals ................................................................................................. 3 

2.2 Objectius específics................................................................................................ 3 

3. Destinataris i agents implicats ....................................................................................... 4 

4. Temari ........................................................................................................................... 4 

5. Metodologia .................................................................................................................. 4 

5.1 Mètode .................................................................................................................. 4 

5.2 Material i característiques...................................................................................... 5 

5.3 Durada - seqüenciació de les sessions .................................................................... 5 

6. Necessitats .................................................................................................................... 5 

6.1 Necessitats tècniques ............................................................................................ 5 

Annex 1. Trajectòria professional .............................................................................................. 6 

Annex 2. Opcions  ..................................................................................................................... 7 

Annex 3. Galeria fotogràfica ..................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.activijoc.es
mailto:info@activijoc.es


 
 

www.activijoc.es                       info@activijoc.es                    Tel. 93 715 48 44 
  670 288 388                       
 

3 

1. Introducció  

Curs d’iniciació al maquillatge de fantasia, és un curs bàsic creat especialment per a 

totes aquelles persones que sense tenir cap coneixement del món del maquillatge, 

tenen l’esperit inquiet i ganes d’aprendre i viure sensacions o experiències noves i 

interessants. 

Durant el curs, els participants podran desenvolupar la seva creativitat plasmant-la als 

maquillatges que realitzaran.  

El que pretén el maquillatge de fantasia és que tant qui maquilla com qui és maquillat 

pugui crear una experiència, esdevenint el personatge desitjat.  

Per a l’aprenentatge, es van marcant unes pautes a seguir, al mateix temps que es va 

practicant amb el material.  

Es segueixen uns models de maquillatge amb diferents nivells de dificultat. Al ser un 

treball molt individualitzat, cada alumne es pot marcar el seu propi ritme. 

En finalitzar el curs, s’entregarà un certificat d’assistència a cada un dels participants. 

2. Objectius 

2.1 Objectius generals 

 Els/les participants assoleixin coneixements bàsics de maquillatge de fantasia 

en finalitzar el curs. 

 Els/les participants siguin capaços de realitzar maquillatges de fantasia. 

2.2 Objectius específics 

 Assegurar que els participants han assolit els objectius generals al finalitzar en 

curs. 

 Incrementar els coneixements inicials que tenen els participants sobre el 

maquillatge de fantasia. 

 Realitzar activitats per a que els participants potenciïn la seva creativitat. 

 Donar eines per a que els participants al curs siguin capaços de realitzar 

maquillatges de fantasia en finalitzar el curs. 
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 Aconseguir que els participants de forma autònoma/individual realitzin 

maquillatges de fantasia. 

3. Destinataris i agents implicats 

Grup diana – Els principals destinataris del curs són: monitors, responsables de 

centres (formals, no formals…) , monitors de menjador i altres educadors que treballin 

en el món del lleure o en l'àmbit escolar, mares, pares, joves a partir de 12 anys… 

Impartit per Anna Lajarín1, especialista en maquillatge de fantasia infantil. Compta 

amb una trajectòria de més de 18 anys en aquest món. 

Ha format durant aquest anys a tot el personal que treballa professionalment 

maquillant a l’empresa Show Factory Produccions, SL. i Activijoc, així com al personal  

del Zoo de Barcelona i ha impartit cursos a diversos centres cívics i escoles de 

Catalunya. 

4. Temari 

Coneixement i familiarització amb el material; Aplicació de volums; Llums i ombres; 

Difuminats; Caracterització; Perfilat; Acabats i detalls; Pràctiques de diferents motius; 

Complements. 

5. Metodologia 

5.1 Mètode  

Es treballa conjuntament part teòrica i part pràctica. D’aquesta forma es facilita molt 

més l’aprenentatge i l’assimilació dels coneixements. Totes les sessions són 

dinàmiques, apostem perquè els participants puguin aplicar la teoria exposada al 

mateix moment. 

Creiem que el mètode assaig – error en aquest curs és ideal. Entenent aquest mètode 

com un procés de tempteig pel qual es van eliminant progressivament pràctiques 

errònies o no del tot correctes i es van fixant les pràctiques satisfactòries, és a dir, els 

 
1 Annex 1. Ha treballat maquillant, entre molts llocs a… 

http://www.activijoc.es
mailto:info@activijoc.es


 
 

www.activijoc.es                       info@activijoc.es                    Tel. 93 715 48 44 
  670 288 388                       
 

5 

participants aprenen a partir dels errors comesos durant la pràctica. Permet als 

participants anar perfeccionant la tasca al seu ritme.  

5.2 Material i característiques  

La qualitat del producte; maquillatge a l’aigua aplicat amb esponja i pinzell;  molt 

confortable (assecat ràpid, 1 minut); colors vius amb elevat poder de fixació; molt 

resistent, mantenint el maquillatge en perfecte estat durant hores.  

Tots els productes utilitzats estan subjectes a rigorosos controls de qualitat i tests 

dermatològics, per tant, no és necessari aplicar cap tipus de crema, ni anterior ni 

posterior al maquillatge. Es treu amb molta facilitat, únicament amb aigua tèbia i una 

mica de sabó.  

5.3 Durada2 - seqüenciació de les sessions 

 Opció A: Monogràfic de maquillatge facial de fantasia 

- 1 sessió de 4 hores  

 Opció B: Curs de maquillatge facial de fantasia 

- 4 sessions de 2 hores 

Es destinen uns 20’ aproximadament a fer una petita introducció al món del 

maquillatge de fantasia, exposant les línies bàsiques a seguir.  

Posteriorment es passa a exposar el temari. Aquest s’exposa de forma conjunta, ja que 

considerem que és més enriquidor fer-ho transversalment que no pas tema per tema. 

A la vegada que s’exposa la teoria, els participants ho van aplicant. 

6. Necessitats  

6.1 Necessitats tècniques 

 Taules i cadires suficients per als assistents al curs/monogràfic.  

 Aigua corrent a prop. 

 Grups de màxim 16 persones (8 parelles).  

 
2 Annex 2. Opcions i preus 
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Annex 1. Trajectòria professional 

Impartit per Anna Lajarín, especialista en maquillatge de fantasia infantil. Compta amb 

una trajectòria de més de 18 anys en aquest món. 

Ha format durant aquest anys a tot el personal que treballa professionalment 

maquillant a l’empresa Show Factory Produccions, SL. i Activijoc, així com al personal  

del Zoo de Barcelona i ha impartit cursos a diversos centres cívics i escoles de 

Catalunya. 

Ha treballat maquillant, entre molts altres llocs, a:  

 Espai Liceu, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Carnestoltes (3 

temporades) 

 Festa del Súper 3, Estadi olímpic BCN (6 temporades) 

 Festival de la Infància i la Joventut de Barcelona (2 temporades) 

 Festes de la Mercè, Barcelona 

 Espai Natural Sant Miquel del Fai (4 temporades) 

 Cavalcada europea 2006, Festes de la Mercè (Bcn) 

 Festa del Cel, Barcelona 

 Viu el Parc (3 temporades) 

 Festa del dia internacional de l’aigua (2 temporades) 

 Fira del taxi de Barcelona 

 Aquelarre, Cervera 

 Carrera del Ganxo (Saragossa) 

 Fira del Bolet, Seva (6 temporades) 

 Zoo de Barcelona 

 Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, Escola Pia de Caldes de Montbui 

 Fusic 

 Grup Focus 

 Futbol Club Barcelona – Camp Nou 

 Dream Cheers – FC Barcelona Bàsquet 

 Mercats de Barcelona 
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 Esdeveniments d’empresa de Hewlett-Packard, Procter&Gamble, Seat, 

Inoxcrom, Danone... 

*Col·labora desinteressadament maquillant els esdeveniments que organitza l’AACIC 

(Associació d’Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya). 

Annex 2. Opcions 

 Opció A: Monogràfic de maquillatge facial de fantasia 

- 1 sessió de 4 hores  

 Opció B: Curs de maquillatge facial de fantasia 

- 4 sessions de 2 hores 

* Grups de màxim 16 persones (8 parelles).  

*Les sessions poden ser diàries o setmanals, a escollir pel client.  

* Inclou tot el material de maquillatge necessari per a realitzar el curs/monogràfic. 

*Inclou desplaçament fins a 50km de Sentmenat. Consulteu increment de preu segons 

desplaçament.  
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Annex 3. Galeria fotogràfica 
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Per a més informació i contractació: 

www.activijoc.es  info@activijoc.es 

      93 715 48 44  670 288 388 
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