
VULL SER TATUADOR/A...  
 
FORMACIÓ 
Per poder exercir com a tatuador professional 
o especialista en pírcings “piercer” s’ha 
d’haver realitzat prèviament un curs higiènic 
sanitari. Aquest curs està homologat a nivell 
nacional i europeu i és l’únic títol que cal tenir 
en vigor per poder dur a terme aquest ofici. 
Per altra banda, hi ha una àmplia oferta de 
centres on s’ofereixen cursos de tatuatge i 
pírcing (entre altres) útils per adquirir les 
capacitats artístiques i tècniques que requereix aquest ofici.  
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS CURSOS 
Cursos de tatuatge  

▪ Pràctiques de tatuatge sobre pell artificial 
▪ Ús d’agulles, tintes i altres materials 
▪ Dibuix aplicat al tatuatge 
▪ Història del tatuatge 
▪ Components i calibrat de les màquines de tatuatge 
 

Cursos de pírcing 
▪ Tipus de pírcing (facial, mugrons, melic, genital) 
▪ Pràctiques de pírcing sobre pell artificial 
▪ Preparació de la zona de treball 
▪ Història del pírcing 

 
Curs higiènic sanitari 

▪ Tècniques d’esterilització i desinfecció 
▪ Mesures de prevenció 
▪ Conceptes anatòmics sobre la pell i les mucoses 
▪ Normatives i marc legal 
▪ Primers auxilis 

 
PERFIL PROFESSIONAL 
Per ser tatuador i/o especialista en pírcing es necessita: 

▪ Capacitat comunicativa, per poder explicar als clients els riscos i procediments del 
procés. 

▪ Saber escoltar al client per conèixer les seves necessitats. 
▪ Comprovar que els clients compleixin amb els requisits d’edat per fer-se un tatuatge o 

pírcing. 
▪ Tenir clars els procediments de seguretat, higiene i salut. 
▪ Un bon pols. 
▪ Capacitat de concentració. 
▪ Un tracte calmat i tranquil·litzador a l’hora de tractar amb els clients. 

També s’ha de tenir en compte que hi ha molts tatuadors autodidactes. Són professionals que 
han après l’ofici observant altres tatuadors als seus estudis. La seva carrera professional 
comença com a ajudant (netejant les màquines de tatuar, preparant el material, endreçant 
l’estudi, etc).  
 



ON ESTUDIAR? 
 

Escola Oficial Mestres Tatuadors i Piercers (EOMTP) 
Cursos que s’ofereixen: 
- Tatuatge 
- Pírcing  
- Higiènic sanitari 
 
No es requereixen coneixements previs en cap dels cursos, es comença des de zero.  
  
la Rambla 88 1ºC, 08002 Barcelona 
https://eomtp.com/escuela-de-tatuaje.php 
722 66 41 24 

 

Escola Europea de Tatuatge i Piercing (EETP) 
Cursos que s’ofereixen: 
- Tatuatge 
- Pírcing 
- Higiènic sanitari 
- Dibuix 
- Despigmentació làser 
- Altres 
 
En alguns dels cursos s’ha de realitzar una prova d’accés abans del pagament de la matrícula. 
Alguns dels cursos es poden realitzar on-line. 
 
La Rambla, 40, 08002 Barcelona 
https://www.eetp.eu/ 
933 43 72 62 

 

Arethusa Acadèmia de Tatuatge 
Cursos que s’ofereixen: 
- Tatuatge 
- Pírcing 
- Higiènic sanitari 
- Dibuix 
 
Carrer de Còrsega, 524, 08025 Barcelona 
http://www.arethusa.es/ca/home-2/ 
930 38 79 14 
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