
 

 

 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOAK 

 [2. maila] 

IRUDI 
PERTSONALA 





 
 

Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoak 

 

 
 

 

3 

Edukiak 
 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
IZENA .............................................................................................................................................................. 06 

KODEA ............................................................................................................................................................ 06 

LANBIDE-ARLOA ............................................................................................................................................ 06 

LANBIDE-EREMUA ......................................................................................................................................... 06 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA ....................................................................................... 06 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA ........................................................................................................ 06 

GAITASUN OROKORRA ................................................................................................................................ 06 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-ATALEN ZERRENDA .................... 06 

LANBIDE-INGURUNEA ................................................................................................................................... 06 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN IRAUPENA .................................. 07 

 
 
 

II PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA 
 

1. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 10 
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOKO BEZEROARI SEGURTASUN-, 
OSASUN- ETA HIGIENE-KONDIZIOETAN ARRETA EMATEA 

 
2. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 12 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENE- ETA HIDRATAZIO-TEKNIKA ESTETIKOAK APLIKATZEA 

 
3. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 14 
ILEA PROZEDURA MEKANIKOEN BIDEZ KENTZEA ETA KOLOREGABETZEA  

 
4. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 16 
AURPEGIAREN HARMONIA HOBETZEA MAKILLAJE SOZIALEKO ESTILOEKIN 

 
5. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 18 
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKUAK EMATEA ETA PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK 
SALTZEA 

 
 
 

III PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA 
 

1. prestakuntza-modulua .............................................................................................................................. 22 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZUETAN 

 
2. prestakuntza-modulua .............................................................................................................................. 27 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENEA ETA HIDRATAZIOA 

 
3. prestakuntza-modulua .............................................................................................................................. 31 
ILEAREN DEPILAZIO MEKANIKOA ETA DEKOLORAZIOA 

  
4. prestakuntza-modulua .............................................................................................................................. 34 
MAKILLAJE SOZIALA 

1

1
2
3

2

4

4

5

3



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

4

 
 
5. prestakuntza-modulua ............................................................................................................................... 37 
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA ZERBITZUEN SALMENTA 

 
6. prestakuntza-modulua ............................................................................................................................... 40 
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA SARTZEKO IRIZPIDEAK 

PRESTATZAILEAK ...................................................................................................................................................... 48 

 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK  .................................................................................................... 48 

 
SARTZEKO IRIZPIDEAK ............................................................................................................................................. 50 

 
 

5

6



 
 

Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoak 

 

 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

6

IZENA 
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOAK 

 

KODEA 
IMPP0208 

 

LANBIDE-ARLOA 
Irudi pertsonala 

 

LANBIDE-EREMUA 
Estetika 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMP020_2 _ Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoak (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak, depilatzeko eta makillatzeko teknikak eta produktuak eta zerbitzuak saltzeko 
teknikak aplikatzea, teknika estetikoak segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-baldintzetan maneiatzeko eta aukeratzeko 
jarraibide zehatzei jarraituz eta bezeroen beharrak eta eskaerako kontuan izanda. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0354_2: Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoko bezeroari segurtasun-, osasun- eta higiene-
kondizioetan arreta ematea. 
 
-  UC0355_2: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika estetikoak aplikatzea. 
 
-  UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea. 
 
-  UC0065_2: Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin. 
 
-  UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Estetikako eta ile-apainketako enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan bere kontura edo besteren kontura: 
edergintza-zentroetan, SPA zentroetan, hoteletako edergintza-kabinetan eta ile-apaindegietako kabinetan 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Zerbitzu-sektorea: estetikako eta ile-apainketako zerbitzuak. Kosmetikoak eta/edo aparatuak saltzeko 
establezimenduak (merkataritza-zentroetako kosmetika orokorreko eta kosmetika-firmen sekzioa). 
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Lanbideak edo lanpostuak 
5130.005.0 Estetizista 
5130.007.2 Makillatzailea 
5130.006.1 Depilatzailea 
5330.035.5 Artikulu kosmetikoen eta zerbitzu estetikoen salmenta-aholkularia 
5330.035.5 Produktu kosmetikoen erakuslea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0354_2:  
Segurtasuna eta osasuna higiene-, 
depilazio- eta makillaje-zerbitzuetan. 

120 

UF0085:Aurpegiko eta gorputzeko diagnostiko 
estetikoa 

60 

UF0086: Higiene-, depilazio- eta makillaje-
zainketa estetikoetarako kosmetikoak eta 
ekipoak. 

60 

MF0355_2:  
Aurpegiko eta gorputzeko higienea eta 
hidratazioa 

120 

UF0087: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta 
hidratazio-zainketa estetikoetarako baliabideen 
azterketa eta aukeraketa. 

30 

UF0088: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta 
hidratazio-teknikak. 

90 

MF0345_1:  
Ilearen depilazio mekanikoa eta 
dekolorazioa (zeharkakoa) 

90   

MF0065_2:  
Makillaje soziala. (Zeharkakoa) 

90 

  

MF0352_2:  
Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza 
eta produktu eta zerbitzuen salmenta 
(Zeharkakoa) 

60 

  

MP0022:  
Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu 
estetikoetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 

  

ORDUAK, GUZTIRA 640 
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AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENE- ETA  
HIDRATAZIO-TEKNIKA ESTETIKOAK APLIKATZEA 

 
3. gaitasun-atala 
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1. gaitasun-atala  
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOKO 
BEZEROARI SEGURTASUN-, OSASUN- ETA HIGIENE-KONDIZIOETAN 
ARRETA EMATEA  

 
Kodea: UC0354_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroarekin hitz egitea, zer behar eta zer espero duen jakiteko, eta enpresaren zerbitzuak eskaintzea, haren 
ezaugarriei egokituta. 

BI1.1 Bezeroari harrera egitean, bezeroarentzako arretarako enpresak dituen barne-arauak betetzea. 
BI1.2 Bezeroa bere beharrak identifikatzeko eta larruazala aztertzeko kondizio egokietan jartzen da. 
BI1.3 Bezeroaren premiak identifikatzen dira, gogobete dezaketen produktuak eta/edo zerbitzuak zehazteko, 
galdera gidatuen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, eta, hala badagokio, informazio hori informazioa 
kudeatzeko baliabideetan sartzen da. 

LB2: Bezeroaren ezaugarri anatomiko-fisiologikoak eta estiloa aztertzea, zerbitzu estetikoak aukeratzeko eta haren 
eskaera eta beharren araberako arreta emateko. 

BI2.1 Bezeroaren ilearen ezaugarriak ebaluatzen dira, haren beharrak identifikatuz. 
BI2.2 Diagnostikoa egiteko aparatuak —lupa, mikrobisorea, mikrokamera, sebometroa, hidratazio mailaren 
neurgailua eta beste— erabiltzen dira larruazalaren egoera aztertzeko eta alterazioak detektatzeko. 
BI2.3 Estetika-zerbitzuak egiteko kontraindikazioa izan litezkeen alterazioak identifikatzen dira, teknika edo 
kosmetiko jakin bat aukeratzeko. 
BI2.4 Beste profesional batek tratatu behar dituen larruazaleko alterazioak identifikatzen dira. 
BI2.5 Lortutako informazioa aztertuz eta baloratuz egiten da diagnostiko profesionala. 
BI2.6 Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzen dira. 

LB3: Estetika-zerbitzuak egiteko kosmetiko egokiak aukeratzea, bezeroaren eskaerak eta larruazal-ezaugarriak kontuan 
hartuta. 

BI3.1 Larruazal-mota eta larruazalaren egoera identifikatzen dira, bezeroari egingo zaizkion zerbitzu estetikoetan 
berariazko kosmetikoak aukeratzeko. 
BI3.2 Larruazaleko alteraziorik badago, behatu eta aztertu egiten dira, kosmetikoak haren ezaugarrietara 
egokitzeko. 
BI3.3 Bezeroaren larruazalaren higienerako eta hidrataziorako kosmetikoak aukeratzeko irizpideak ezartzeko, 
kontuan hartzen dira larruazal-mota eta hark izan ditzakeen alterazioak, forma kosmetikoa eta kosmetiko 
bakoitzaren printzipio aktiboak, jarduera-mekanismoak eta ondorioak. 
BI3.4 Depilazio mekanikorako, ilea koloregabetzeko eta depilatu eta gerorako berariazko kosmetikoak haien 
konposizioaren, ekintzaren eta bezeroaren larruazalaren eta ilearen ezaugarrien arabera aukeratzen dira. 
BI3.5 Kosmetiko apaingarriak aukeratzeko irizpideak makillaje soziala aplikatzeko ezartzen dira, eta haien 
konposizioaren, propietateen, erabileren eta bezeroaren ezaugarrien arabera ezartzen dira. 
BI3.6 Kosmetikoak prestatzeko eta manipulatzeko eragiketa fisiko-kimikoak segurtasun- eta higiene-kondizio 
egokietan egiten dira. 

LB4: Estetika-zerbitzuak egiteko aparatuak aukeratzea eta prestatzea, bezeroaren larruazalaren ezaugarriak kontuan 
hartuta. 

BI4.1 Behar diren aparatuak bezeroak eskatutako estetika-zerbitzua emateko aukeratzen eta prestatzen dira. 
BI4.2 Erabiltzen diren aparatuak berrikusi egiten dira, egoera ezin hobean daudela eta erabiltzeko segurtasun-
kondizioak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
BI4.3 Aparatuak, tresnak, gehigarriak eta materialak desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak eta aparatuak 
haien fabrikazio-materialaren eta erabileraren arabera hautatzen dira. 
BI4.4 Erabiltzen diren aparatuak, tresnak, gehigarriak eta materialak, hala badagokio, zerbitzu bakoitzaren ondoren 
garbitzen, desinfektatzen eta esterilizatzen dira. 
BI4.5 Aparatuak, tresnak, gehigarriak eta materialak erabileraren arabera desinfektatzen edo esterilizatzen dira. 
BI4.6 Enpresan erabiltzen diren desinfekzio- eta esterilizazio-protokoloen berri eta haiek egingo den zerbitzu 
estetikoari ematen dizkien garantien berri ematen zaio bezeroari. 

1
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LB5: Apaindegian, estetika-zerbitzuak ematen diren bitartean bezeroari arrera egitea. 
BI5.1 Bezeroari jakinarazten zaio zer zerbitzu emango zaizkion eta gutxi gorabehera zenbat denbora beharko den 
horretarako. 
BI5.2 Bezeroari jakinarazten zaio zer prozesu egingo zaion eta teknikak aplikatzean zer sentsazio sentituko dituen. 
BI5.3 Bezeroa jarrera ergonomiko egokian jartzen da segurtasun-, higiene- eta osasun-arauak errespetatuz eta 
eroso egon dadin ahalegina eginez. 
BI5.4 Zerbitzu bakoitzean behar diren neurri espezifikoak hartuz babesten da bezeroa eta material hauei buruzko 
oinarrizko arau higieniko-sanitarioak betez: mantalak, toallak, zinta edo plastikozko txanoa, paperezko 
babesgarriak. 

LB6: Estetika-zerbitzuak aplikatzean gerta daitezkeen larrialdi-egoeretan, lehen laguntzako teknikak aplikatzea. 
BI6.1 Estetika-prozesuetan erreakzio kaltegarriak eragin diezazkiokeen osasun-egoera orokorrari buruzko galdera 
egokiak egiten zaizkio bezeroari. 
BI6.2 Bezeroaren egoera orokorra aztertzen da zerbitzua ematen den bitartean, eta erreakzio kaltegarriak sumatuz 
gero, neurri egokiak hartzen dira. 
EI6.3 Behar izanez gero, lehen laguntzak aplikatzen zaizkio bezeroari edo larrialdietako zerbitzuari jakinarazten 
zaio edo osasun-zentro batera eramaten da. 

LB7: Prozesuaren kalitatea eta higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoen emaitza ebaluatzea. 
BI7.1 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira. 
BI7.2 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz 
aplikatzen dira, zerbitzua optimizatzeko. 
BI7.3 Emandako zerbitzuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila behaketa-tekniken bidez ebaluatzen da, eta 
gorabeherak jaso egiten dira. 
BI7.4 Behar izanez gero, emandako zerbitzuak optimizatzeko eta gogobetetze-maila hobetzeko neurri 
zuzentzaileak proposatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Diagnostikoa egiteko aparatuak: lupa, Wood-en lanpara, hidratazio-neurgailua, sebometroa, mikrokamera eta beste. 
Anatomiari buruzko orri irudidunak, larruazalaren eta ilearen eredu anatomikoak, bibliografia. Lurrun-aparatuak, 
lainoztatze epelak eta dutxak, infragorrien lanpara, eskuilak, bentosak, korronte alternoak eta zuzenak. Hainbat 
formatako produktu kosmetikoak: begietako, ezpainetako eta aurpegiko makillajea kentzekoak, esfoliatzaileak, 
suspergarriak, astringenteak, bigungarriak, hidratatzaileak, prozesuan erabiltzen diren materialak garbitzeko, 
desinfektatzeko eta esterilizatzeko berariazko produktuak. Euskarri fisiko bidez esterilizatzeko aparatuak:  erradiazio 
ultramore edo autoklabe bidezko esterilizatzailea; blaitzeko euskarriak: gazak, kotoia, belakiak eta toallak. Botikina, 
material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Larruazala eta ilea aztertzea, larruazal-mota zehaztea eta kosmetikoak aukeratzea aurpegiko eta gorputzeko higiene- 
eta hidratazio-prozesuetarako, depilazio mekanikorako, makillaje sozialerako eta ile-apainketako eta estetikako produktu 
eta zerbitzuei buruzko aholkuak emateko eta haiek sustatzeko eta saltzeko. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: anatomiari eta kosmetologiari buruzko eskuliburuak, aparatu eta produktuei buruzko dokumentazio 
teknikoa, kalitateari buruzko araudia, jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak, estetika-sektoreko araudia, indarrean 
dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia, indarrean dagoen estetika-zentroetako guneei, 
instalazioei eta aparatuei buruzko araudia, bibliografia tekniko espezializatua, ikus-entzunezko programak eta 
multimedia-programak, aldizkari espezializatuak. Sortutakoa: fitxa teknikoa eta bezeroaren segimendua egiteko fitxa, 
beste profesionalei bideratzeko txostenak. 
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2. gaitasun-atala: 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENE- ETA HIDRATAZIO-TEKNIKA 
ESTETIKOAK APLIKATZEA 

 

Kodea: UC0355_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroari harrera egitea, eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan jartzea bezeroa, egingo den zerbitzuaren 
arabera. 

BI1.1 Profesionalaren janzkera eta itxura egokiak dira zerbitzua emateko. 
BI1.2 Kabina aztertzen da ziurtatzeko txukun dagoela eta kondizio egokietan dagoela tenperatura, argiztapena, 
giro-musika eta aireztapenari dagokienez. 
BI1.3 Zerbitzua ematen den bitartean, bezeroari harrera egiten zaio komunikazio-teknikak aplikatuz eta eroso 
egoteko ahaleginak eginez. 
BI1.4 Bezeroa jarrera erosoan jartzen eta prestatzen da segurtasun-, higiene- eta osasun-arauak errespetatuz, eta 
profesionalaren lana errazteko moduan eta erabiliko diren teknikak kontuan hartuta. 

LB2: Aplikatu behar diren teknika-motak bezeroaren larruazalaren egoeraren eta beharren arabera zehaztea, eta 
dagokion fitxa teknikoa egitea. 

BI2.1 Begiratu batean, ukituaz edo irudia handitzen duten diagnostiko-baliabide eta ekipoen bidez identifika 
daitezkeen alterazio estetiko guztiak aztertzen dira. 
BI2.2 Diagnostiko-ekipoak jariakinen egoera, pH-a, larruazaleko fototipoa eta baliabide horien bidez egiazta 
daitezkeen alterazio guztiak aztertzeko erabiltzen dira. 
BI2.3 Galdeketa edo elkarrizketa bat egiten da, aztertutako datuak egiztatzeko eta bezeroaren bizi- eta higiene-
ohiturak, aurpegia hidratatzeko ohiturak eta erabiltzen dituen kosmetikoak zein diren ezagutzeko. 
BI2.4 Larruazal-motaren eta larruazalaren egoeraren diagnostikoa egiten da, eta datu guztiak bezeroaren fitxan 
islatzen dira. 
BI2.5 Tratamendu estetikoaren protokoloa eta estetika-teknika guztiak bezeroaren larruazal-motara eta 
larruazalaren egoerara egokitzen dira, bezeroaren beharrak eta eskaerak kontuan hartuta. 
BI2.6 Bezeroa beste profesional batzuengana bideratzen da, estetikako profesionalaren eskumenekoak ez diren 
alterazioak detektatuz gero. 

LB3: Prozedurarako kosmetiko, aparatu eta baliabide egokiak aukeratzea, bezeroaren larruazal-motaren eta egingo 
diren higiene-tekniken arabera —azalekoa eta/edo sakoneko—. 

BI3.1 Materialak behin soilik erabiltzekoak dira edo erabat desinfektatuta edo esterilizatuta daude. 
BI3.2 Kosmetikoek zer iraungitze-data duten begiratzen da, eta, horrez gainera, erabiltzeko kondizio onetan 
daudela egiaztatzen da. 
BI3.3 Erabiliko diren kosmetikoak jarraitu beharreko higiene-tekniken arabera eta bezeroaren larruazal-motaren eta 
larruazalaren egoeraren arabera aukeratzen dira. 
BI3.4 Aparatuak, kosmetikoak, tresnak eta materialak modu ordenatuan jartzen dira, bizkor erabiltzeko moduan. 
BI3.5 Higiene-tekniketan erabili beharreko aparatuak prozesuaren beharren arabera aukeratzen eta programatzen 
dira. 
LB4: Erabili beharreko tresnak, gehigarriak eta materialak, dagokionaren arabera, garbitzea, desinfektatzea eta 
esterilizatzea 
BI4.1 Garbitzeko, desinfektatzeko edo esterilizatzeko teknika —dagokiona— kontaminatzaile-motaren, 
materialaren ezaugarrien eta materialen erabileraren arabera aukeratzen da. 
BI4.2 Tresnak eta materialak aurreko irizpidean deskribatutako ezaugarrietara ondoen egokitzen diren metodo 
fisikoekin edo kimikoekin garbitzen, desinfektatzen edo esterilizatzen dira. 
BI4.3 Lanpostua txukun, garbi eta bezero berri bati harrera egiteko kondizioetan uzten da. 
BI4.4 Behin soilik erabiltzekoak diren materialak segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan botatzen dira. 

LB5: Larruazalaren azaleko garbiketa-teknikak edo makillajea kentzeko teknikak segurtasun- eta higiene-kondizio 
optimoetan aplikatzea. 

BI5.1 Kosmetikoak, materialak eta teknika espezifikoa larruazal-motaren eta larruazalaren egoeraren arabera 
aukeratzen dira. 
BI5.2 Begien ingurua, betileak eta ahoa garbitzeko eta/edo makillajea kentzeko, gunearen sentikortasun-
ezaugarrietarako egokiak diren produktu eta teknikak erabiltzen dira. 
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BI5.3 Aurpegiko, lepoko eta bularraldeko makillajea berariazko produktu batekin kentzen da, kosmetikoa 
zikinkeriarekin nahasteko maniobrak eginez, hala, zikinkeria eramateko. 
BI5.4 Behar izanez gero, larruazala eskuilatzeko teknikak aplikatzen dira, eskuila bereiziak erabiliz, horretarako 
teknikak eta kontuan hartu beharrekoak aplikatuz eta larruazalaren ezaugarriak kontuan hartuz. 
BI5.5 Higiene-kosmetikoak forma kosmetikoaren eta fabrikatzailearen jarraibideen araberako produktu egokiekin 
kentzen dira. 
BI5.6 Etxean norberak aplikatzeko aurpegiko eta gorputzeko higienerako jarraibideei eta kosmetikoei buruzko 
aholkuak ematen zaizkio bezeroari. 
 

LB6: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-prozesuei aplikatutako masaje-teknika estetikoak egitea. 
BI6.1 Tratatu beharreko gunea aztertzen da, masaje estetikoko teknikak aplikatzea komeni ez zaien alteraziorik ez 
dagoela ziurtatzeko. 
BI6.2 Masajea hasi aurretik, arnasketa-teknikak aplikatzen dira, bezeroa prestatu eta erlaxatzeko eta masajearen 
efektuak hobetzeko. 
BI6.3 Larruazala prestatzeko, garbitu eta masajea emateko produktu egokia aplikatzen da. 
BI6.4 Garbiketa-prozesu sakonak errazteko larruazala prestatzeko aurpegiko eta gorputzeko masaje-teknika 
espezifikoak haien ezaugarrien, egoeraren eta beharren arabera aplikatzen dira. 
BI6.5 Aplikatuko diren higiene-teknikak, bezeroaren larruazal-mota eta larruazalaren egoera eta lortu nahi diren 
efektuak kontuan hartuta aukeratzen dira masaje estetikoko maniobrak. 
BI6.6 Masaje estetikoak aplikatzeko, teknika horren berariazko parametroak —denbora, intentsitatea, erritmoa eta 
norabidea— kontuan hartzen dira, eta lortu nahi diren efektuetara egokitzen dira. 
BI6.7 Masajea ematen den bitartean, bezeroaren larruazala ukitzen da. 

LB7: Garbiketa sakoneko teknika estetikoak eta aurpegia eta gorputza hidratatzeko teknikak aplikatzea, segurtasun- eta 
higiene-kondizio optimoetan. 

BI7.1 Higiene- eta hidratazio-teknikak diagnostikoaren eta bezeroaren eskaeren eta itxaropenen arabera 
aukeratzen dira. 
BI7.2 Bezeroari prozesuaren fase guztien eta aplikatuko zaizkion tratamendu-tekniken berri ematen zaio 
zehaztasunez. 
BI7.3 Higiene- eta hidratazio-prozesuetako berariazko kosmetikoak larruazalaren eta teknika estetikoen arabera 
eta fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz aplikatzen dira. 
BI7.4 Esfoliatzaile fisiko egokiak eskuzko teknikekin edo berariazko aparatuekin aplikatzen eta kentzen dira, 
produktu horiek kentzeko egin beharreko igurzte-maniobrei eta norabideei jarraituz, eta larruazalaren beharrak eta 
fabrikatzailearen jarraibideak kontuan hartuz. 
BI7.5 Larruazala teknika espezifikoekin prestatzen da —kosmetikoak, bero lehorreko edo hezeko aparatuak, 
masajea eta beste—, errazago garbitzeko, larruazalaren ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta. 
BI7.6 Zaldarrak larruazalaren ezaugarrientzat egokiak diren produktu, tresna eta baliabideekin ateratzen dira, eta 
segurtasun- eta higiene- eta segurtasun-baldintzak betez. 
BI7.7 Larruazala hidratatzeko prozesuetan erabiltzen diren kosmetikoak eta aparatuak behar bezala aplikatzen 
dira, bezeroaren ezaugarriak eta sentikortasuna kontuan izanda eta fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz. 
BI7.8 Larruazala erlaxatzeko, lasaitzeko, hidratatzeko eta babesteko teknikak erabiliz amaitzen da higiene-
tratamendua. 
BI7.9 Bezeroaren fitxa teknikoan jasotzen dira erabiltzen diren produktuak eta teknikak, baita gorabeherak era, 
gerorako lanak optimizatzeko. 

LB8: Higiene- eta hidratazio-prozesuen azken emaitzaren kalitatea baloratzea, eta bezeroari informazioa eta aholkuak 
ematea jakin dezan zer neurri hartu behar dituen lortutako emaitzak ahalik eta ondoena mantentzeko. 

BI8.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketa estetikoen azken emaitza ebaluatzen da eta 
bezeroaren itxaropenekin konparatzen da, bezeroak zerbitzuari eta jasotako tratuari dagokienez duen 
gogobetetze-maila baloratzeko eta, behar izanez gero, mekanismo zuzentzaile egokiak martxan jartzeko. 
BI8.2 Bezeroarekin ebaluatzen dira larruazalean egin zaizkion aldaketek haren irudian izan dituzten ondorioak, eta 
alderdi positiboak nabarmentzen dira. 
BI8.3 Bezeroari jakinarazten zaio zein diren lortutako emaitzak ahalik eta hobekien mantentzeko kondiziorik 
onenak, zer kosmetiko komeni zaizkion eta haiek zer maiztasun eta jarraibide betez aplikatu behar dituen. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Fitxa teknikoa eta euskarri informatikoak. lupa, eskuzko eskuilak, espatulak, produktuentzako ontziak. Aparatu 
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elektrikoak: Wood-en argi-lanparak, hidratazio-neurgailua, sebometroa, lurruna edo ozono-lurruna sortzen duen 
aparatua, korronte zuzena eta maiztasun altuko korronteak sortzen dituzten aparatuak, eskuila birakarien aparatua. 
Gehigarriak: elektrodoak eta hainbat motatako eskuilak. Mihiseria: ileari eusteko zinta, toallak, mantala, izaratxoak. 
Eskularruak, babes-maskarak. Hainbat formatako produktu kosmetikoak: begietako, ezpainetako eta aurpegiko 
makillajea kentzekoak, esfoliatzaileak, suspergarriak, astringenteak, bigungarriak, hidratatzaileak, prozesuan erabiltzen 
diren materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko berariazko produktuak. Euskarri fisiko bidez 
esterilizatzeko aparatuak: erradiazio ultramore edo autoklabe bidezko esterilizatzailea; blaitzeko euskarriak: gazak, 
kotoia, belakiak eta toallak. Botikina, material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aurpegiko eta gorputzeko larruazala azaletik eta sakon garbitzea. Larruazala hidratatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: produktuei buruzko informazio teknikoa, bezeroari arreta emateko protokoloa, lehen laguntzako 
eskuliburuak, aparatuen fitxa teknikoak, bibliografia zientifiko-tekniko espezializatua, aldizkari espezializatuak, ikus-
entzunezko programak eta multimedia-programak, indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
araudia, Jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak. 
Sortutakoa: historia estetikoa, bezeroaren fitxa teknikoa, estetizistarentzako aginduak eta txosten medikoak, 
medikuentzako edo beste profesional batzuentzako txostenak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
ILEA PROZEDURA MEKANIKOEN BIDEZ KENTZEA ETA 
KOLOREGABETZEA 

 

Kodea: UC0345_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Depilatzeko teknikarik eta produkturik egokienak hautatzea, bezeroaren ilearen eta larruazalaren ezaugarriak 
aztertuta. 

BI1.1 Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzen da, zer eremu aztertu behar diren kontuan hartuta. 
BI1.2 Nolabaiteko kontraindikazioa edo erabatekoa izan litezkeen alterazioak identifikatu egiten dira, hainbat 
argizari-motarekin depilatzeko edo ilea koloregabetzeko teknikak hautatzeko. 
BI1.3 Ilea koloregabetzeko edo depilatzeko kontraindikazioen edo patologien zantzu izan litezkeenak identifikatu, 
eta, beharrezkoa bada, bezeroa espezialistarengana bideratzen da. 
BI1.4 Eremu ileduna aztertzen da, zer teknika aplikatu erabakitzeko, bezeroaren eskariak eta beharrak, ilearen 
ezaugarriak eta eremuaren ezaugarriak aintzat hartuz eta kontraindikaziorik ez dagoela egiaztatuz. 
BI1.5 Sentikortasun-proba egiten da, hautatutako produktuek erreakzio kaltegarririk eragiten duten jakiteko. 
BI1.6 Fitxa teknikoa egiteko, aintzat hartzen dira bezeroaren aurrekariak eta uneko ezaugarriak, eta datu 
interesgarri guztiak jasotzen dira; bereziki, sentikortasun-probaren emaitza edo kontuan hartu beharrekoak. 
BI1.7 Zirkulazioari lotutako alterazioak fitxa teknikoan jasotzen dira, eta zehazten da berorik gabeko teknika 
bereziren bat erabili behar den —argizari hotzak edo epelak— edo beste profesional batengana bideratu behar 
den. 

LB2: Ilea koloregabetzeko eta depilazio mekanikorako behar diren baliabide teknikoak hautatzea eta segurtasun- eta 
higiene-kondizioetan prestatzea, prozesuaren kalitatea bermatzeko. 

BI2.1 Ilea koloregabetzeko eta depilatzeko behar diren aparatuak eta tresnak erabili behar den depilazio- edo 
dekolorazio-teknikaren arabera hautatzen dira. 
BI2.2 Depilatzeko aparatuak berrikusi egiten dira, erabiltzeko kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzeko. 
BI2.3 Osagarriak, tresnak, materialak eta mihiseria garbi, desinfektatuta eta, dagokionean, esterilizatuta daudela 
egiaztatzen da, horrelako prozesuetarako behar diren kondizio higieniko-sanitarioak bermatzeko. 
BI2.4 Aparatuak produktu kimiko espezifikoak erabiliz garbitzen dira, aireztapenari eta eskularruak eta maskara 
erabiltzeari buruzko segurtasun-neurriak eta fabrikatzailearen jarraibideak betez. 
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LB3: Depilatzeko eta koloregabetzeko tekniken efektuei eta aplikatu ondoren hartu beharreko neurriei buruzko 
informazioa eta aholkuak ematea bezeroei. 

BI3.1 Egin behar den lan teknikoari eta espero diren emaitzei buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI3.2 Ilea koloregabetu edo depilatu ondoren larruazala kondizio ezin hobeetan izateko erabiltzea komeni den 
produktu kosmetikoei buruzko aholkuak jasotzen ditu bezeroak. 
BI3.3 Ilea koloregabetu edo depilatu ondoren erreakzio kaltegarririk ez izateko hartu beharreko neurriei eta 
zainketei buruzko informazioa jasotzen du bezeroak. 
BI3.4 Ilearen hazkuntza atzeratzeko norberak erabiltzeko produktuak ematea aholkatzen da depilazioaren 
emaitzak indartzeko eta luzatzeko. 

LB4: Ilea koloregabetzeko teknikak aplikatzea, berariazko produktu kosmetikoak eta haiei lotutako aparatuak erabiliz, eta 
prozesuan zehar segurtasun- eta higiene-arauak betetzea bermatuz. 

BI4.1 Material egokiko tresnak eta ontziak hautatzen dira produktu oxidatzaileak prestatzeko. 
BI4.2 Zerbitzua ematean segurtasun- eta higiene-arauak betetzeko moduan kokatzen eta babesten da bezeroa. 
BI4.3 Bezeroaren fitxa kontsultatzen da koloregabetzeko produktu kosmetikoa prestatzen hasi aurretik, 
sentikortasun-proban lortutako datuak egiaztatzeko. 
BI4.4 Fabrikatzailearen jarraibideetan eta bezeroaren fitxa teknikoan dauden argibideen araberako proportzioetan 
eta kontzentrazioetan prestatzen dira koloregabetzeko produktu kosmetikoak. 
BI4.5 Eremua garbi eta lehor dagoela zabaltzen da produktua, homogeneoki, egiaztatuz ilea erabat estalita 
geratzen dela. 
BI4.6 Koloregabetzeko prozesua azkartzeko, bero lehorra aplikatzen da, erradiazio infragorrien bidez edo teknika 
oklusiboak baliatuz. 
BI4.7 Esposizio-denbora zehazteko, aintzat hartzen dira eremuaren sentikortasuna, ilearen ezaugarriak eta 
fabrikatzaileak emandako produktuari buruzko jarraibideak. Gainera, erreakzio kaltegarririk agertzen den 
begiratzen da, eta, agertzen bada, produktua lehenbailehen kendu, eremua xaboi azido batez garbitu, eta teknikari 
arduradunari jakinarazten zaio. 
BI4.8 Esposizio-denbora igarotakoan, kosmetiko koloregabetzailea kendu, hondarrik geratzen ez dela egiaztatu, 
eta bezeroaren larruazala produktu hidratatzaile edo deskongestionatzaileekin egokitzen da. 
BI4.9 Tresnak eta lan-eremua garbi eta hurrengo zerbitzuetarako prest geratzen dira. 

LB5: Prozedura mekanikoen bidezko depilazio-teknika estetikoak aplikatzea, askotariko argizariak edo pintzak erabiliz, 
segurtasun-arauak eta zerbitzua kalitatekoa izatea bermatzen duten eskakizunak betez. 

BI5.1 Argizaria berotzeko aparatuak hautatutako produktuaren ezaugarrien arabera hautatzen dira: argizari beroa, 
epela edo hotza. 
BI5.2 Depilatu behar den eremura iritsi ahal izateko jarrerarik egokienean jartzen da bezeroa, eta jantzi egokiekin 
babesten da. 
BI5.3 Argizari-mota, haren tenperatura eta urtze-puntua bezeroaren ezaugarrien arabera hautatzen dira. 
BI5.4 Ilea hazten den noranzkoan ematen da argizari beroa, erraz kendu ahal izateko lodiera berdineko eta ertz 
erregularreko zerrendatan edo bandatan, eta depilatutako gunean segundo batzuez presioa egiten da, tiratzean 
sortutako mina arintzeko. 
BI5.5 Espatulaz edo roll-on modura argizari epela ematean, ilea hazten den noranzkoan eman behar da, ile kontra 
tiratu behar da, eta karga edo depositu bakarra aplikatzen da bezeroko. 
BI5.6 Eremuren batean odolik agertzen bada, soluzio desinfektatzaile batez hezetutako gaza esteril batez 
presionatzen da. 
BI5.7 Pintzekin depilatzean, ilearen noranzkoan tiratzen da, eta erraboilarekin batera ile-zurtoina ateratzen dela 
ziurtatzen da, betiere segurtasun- eta higiene-arauak betez. 
BI5.8 Hondakin-material eta -produktu guztiak edukiontzi espezifikoetan jartzen dira gero ezabatzeko, indarrean 
dagoen araudia eta ingurumena errespetatuz, eta lan-eremua, aparatuak, tresnak eta osagarriak garbi eta 
ondorengo zerbitzurako prest geratzen dira. 

LB6: Aurretiko eta ondorengo zainketak aplikatzea, koloregabetzeko edo depilatzeko teknikaren eskakizunen arabera, 
zerbitzuaren segurtasuna eta kalitatea eta emaitzarik onenak bermatzeko. 

BI6.1 Aplikatu behar den teknikarako —depilazioa edo dekolorazioa— egokiak diren kosmetikoak erabiliz garbitzen 
eta egokitzen da eremua. 
BI6.2 Dekolorazioa amaitutakoan, kosmetiko deskongestionatzaile eta lasaigarriak ematen dira. 
BI6.3 Eremu delikatuetan eta zirkulazio-alteraziorik ez dutenetan, bero lehorra edo hezea aplikatzen da, folikulua 
dilatatzeko eta ilea ateratzea errazteko. 
BI6.4 Argizari epel edo hotz hondarrak produktu espezifiko batez kentzen dira larruazala egokitu aurretik. 
BI6.5 Hondar-ileak ateratzeko, beharrezkoa bada, aurrez esterilizatutako pintzak erabiltzen dira. 
BI6.6 Depilatzen amaitutakoan, lozio antiseptiko bat ematen da, eta argizari-hondarrak kentzen dira eta larruazala 
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kosmetiko hidratatzaileekin, hazkuntza atzeratzekoekin eta/edo deskongestionatzaileekin egokitzen da. 
BI6.7 Aurpegiko eta gorputzeko depilazio eta dekolorazioko zainketa estetikoen azken emaitza ebaluatzeko, 
bezeroaren itxaropenekin kontrastatzen da, eta zerbitzuari eta jasotako tratuari dagokienez bezeroak duen 
gogobetetze-maila zenbatekoa den ikusten da. 
BI6.8 Beharrezkoa bada, depilazio- eta/edo dekolorazio-zerbitzuan gertatutako desbideratzeak zuzentzeko 
mekanismo egokiak martxan jartzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Besaulki etzangarria edo ohatila, mahai osagarria, argizaria berotzeko aparatu elektrikoak, esterilizagailua. Tresnak: 
ontziak, espatulak, guraizeak, pintzak, balantza, probeta, erloju kronometroduna, zurda-eskularrua. Materialak: ohatila-
papera, toallak, mantala, izaratxoak, eskularruak, kotoia, gazak, belakiak, erabili eta botatzeko mihiseria, telazko edo 
paperezko banda espezifikoak. Produktu desinfektatzaileak, 70º-ko alkohola eta erromero-alkohola, ur oxigenatua, 
kosmetiko desinfektatzaileak, argizari bero, epel eta hotzak, ilearen hazkuntza atzeratzeko kosmetikoak, hidratatzaileak, 
deskongestionatzaileak. Materialak garbitzeko eta esterilizatzeko produktuak. Material birziklagarri eta 
kutsatzaileentzako edukiontziak. 
Botikina. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ilea koloregabetzea edo kentzea, eta, ondoren, aplikazio-eremuko larruazala zaintzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: larruazalaren eta eranskinen anatomiari, fisiologiari eta patologiari buruzko eskuliburuak; larruazalaren eta 
ilearen anatomiari buruzko orri irudidunak; depilatzearekin lotutako alterazioen orri irudidunak; kosmetikoei buruzko 
informazio teknikoa; lehen laguntzari buruzko eskuliburua; 
aparatuen funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburu teknikoak; bibliografia espezializatua; ikus-
entzunezko programak eta multimedia-programak. Sortutakoa: depilazioari eta dekolorazioari buruzko protokolo 
normalizatuak eta fitxa teknikoak. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
AURPEGIAREN HARMONIA HOBETZEA MAKILLAJE SOZIALEKO 
ESTILOEKIN 

 

Kodea: UC0065_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aurpegiaren morfologia, aurpegi-atalak eta ezaugarri kromatikoak identifikatzea eta sailkatzea, kasu bakoitzean 
behar diren zuzenketa-teknikak aplikatzeko. 

BI1.1 Aurpegiaren morfologia —proportzioak, geometria eta lerroak— behatzen da, zer zuzenketa egin behar den 
definitzeko. 
BI1.2 Aurpegiko atalen —bekainen, begien, sudurraren, kopetaren, masailalboen, ahoaren eta kokotsaren— 
ezaugarriak eta haien arteko erlazioa behatzen dira, zer zuzenketa egin behar den definitzeko. 
BI1.3 Larruazal-mota eta larruazal-, begi- eta ile-kolorea identifikatzen dira, kosmetiko egokiak hautatzeko. 
BI1.4 Fitxa teknikoa egiten da, hautatutako kosmetikoei eta aurpegiko zuzenketei buruzko datu guztiak (kolorea, 
marka, forma kosmetikoa eta abar) zehaztuz. 
BI1.5 Makillaje-estiloa diseinatzen da, egindako azterketa, harmonia kromatikoko irizpideak —larruazalaren, 
begien, ilearen eta kosmetikoen kolorea— eta bezeroaren behar eta eskaerak aintzat hartuz. 

LB2: Makillaje sozialeko teknikak eta estiloak aplikatzeko behar diren kosmetikoak, tresnak eta materialak segurtasun-, 
higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-arau egokiak betez prestatzea. 
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BI2.1 Makillaje-tresnentzat eta -materialentzat egokienak diren higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-neurriak 
hartzen dira, haien konposizio eta erabileraren arabera. 
BI2.2 Ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzen dira kosmetiko apaingarriak. 
BI2.3 Makillaje-ekipoa —kosmetikoak, tresnak eta materialak— azkar eta zuzen aurkitzeko moduan ordenatzen 
eta sailkatzen da. 

LB3: Makillatu aurretik, bekainak, betileak eta larruazala prestatzeko eta haiei zuzenketak egiteko teknikak aplikatzea. 
BI3.1 Bezeroa modu egokian kokatzen eta babesten da, kosmetiko-markak edo -orbanak saihesteko. 
BI3.2 Aurpegiko, lepoko eta bularraldeko larruazala azaletik garbitzen da, larruazal-motarentzat eta haren 
beharrentzat egokiak diren kosmetiko eta teknikak erabiliz. 
BI3.3 Bekain edo betileen kolorea aldatzeko edo betileak uhintzeko produktuak eman aurretik egiten da 
sentikortasun-proba, larruazalak edo kosmetiko-motak hala eskatzen badu. 
BI3.4 Bekainen kolorea aldatzeko edo bekainak koloregabetzeko kosmetikoak eta aldez aurreko teknikak ile-
motaren nahiz -kolorearen eta lortu beharreko emaitzaren arabera hautatzen eta aplikatzen dira. 
BI3.5 Faktore hauek aintzat hartuta aztertzen eta depilatzen dira zenbait motatako bekainak: lerroa, lodiera, luzera, 
altuera-puntua, begiekiko distantzia eta obalo-mota. 
BI3.6 Betileei kolorea aldatzeko eta/edo haiek uhintzeko kosmetikoak eta aldez aurreko teknikak bezeroaren 
ilearen nahiz larruazalaren ezaugarrien arabera hautatzen eta aplikatzen dira. 
BI3.7 Kosmetiko hidratatzailea edo tenkatzailea hautatzen da, eta makillaje-oinarri gisa ematen da.  

LB4: Makillaje-teknikak bezero bakoitzaren ezaugarrietara eta makillajea erakutsiko den kondizio (argitasuna, eguneko 
ordua eta abar) eta egoeretara egokituz erabiltzea, makillaje sozialeko estiloak aplikatzeko. 

BI4.1 Larruazal-motaren nahiz -kolorearen eta aldez aurreko makillaje-diseinuaren arabera hautatzen dira 
kosmetikoak. 
BI4.2 Larruazalaren kolorearen zuzentzaileak —oinarriak eta akats-zuzentzaileak— larruazalaren kolorearen behar 
nahiz ezaugarrien eta aurpegi-motaren arabera aplikatzen dira. 
BI4.3 Makillaje-oinarria modu uniformean eta larruazal-mota, forma kosmetikoa eta aplikazio-teknika espezifikoa 
aintzat hartuz ematen da, eta behar bezala finkatzen da. 
BI4.4 Begien morfologia eta kolorea aintzat hartuz nabarmentzen da begi-ingurua eta makillatzen da betazala. 
BI4.5 Betileak maskara eta/edo zenbait motatako ordezko betileak (betile-tirak, betile-multzoak eta abar) aplikatuz 
nabarmentzen dira. 
BI4.6 Bekainetako makillajea azken forma eta kolore-intentsitate egokiak emanez osatzen da. 

BI4.7 Ezpainak eta masailalboak hautatu den teknikarekin makillatzen dira, haien kolorea harmonizatuz eta 
aurpegiko bolumenak hobetuz. 

LB5: Makillaje sozial pertsonalizatuak zenbait estiloren eta akaberaren arabera aplikatzea. 
BI5.1 Makillaje-estiloak —egunekoa, arratsalde-gauekoa, festakoa— haien ezaugarrien arabera egokiak diren 
kolore, kosmetiko eta teknikak erabiliz aplikatzen dira. 
BI5.2 Arratsalde-gaueko eta festako makillajeak aurpegiak eskatzen duen visagismo-zuzenketa guztiekin eta 
argilun-teknikarekin aplikatzen dira. 
BI5.3 Andregai-makillajea argazki eta bideorako behar diren produktu eta zuzenketekin aplikatzen da. 
BI5.4 Makillaje-estiloari, erabiltzen diren kosmetiko-mota, -kolore eta -markari eta bestelako alderdi tekniko 
nabarmengarriei buruzko datu pertsonal eta profesional guztiak bilduz prestatzen da fitxa teknikoa. 

LB6: Bezeroari aholkuak ematea haren irudiari laguntzen dioten alderdiei buruz. 
BI6.1 Bezeroari aholkuak ematea haren ezaugarrien arabera —adina, larruazal-mota eta -kolorea, lan-beharrak, 
behar sozialak eta abar— egokienak diren kosmetiko apaingarriei buruz. 
BI6.2 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren irudiari laguntzen dioten aldaketa txikiei buruz —betileak eta 
bekainak tindatzea, mikropigmentazioa, depilazioa, betile-inplanteak egitea eta abar—. 
BI6.3 Osagarriak —betaurrekoak, ukipen-leiarrak eta abar— eta makillajea harmonizatzeko moduari buruzko 
aholkuak haiek erakutsiko diren egoeraren arabera ematen dira. 

 
Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Apain-mahai argiztapen egokiduna, makillaje-besaulki eraisgarria, pintzelak, pintzel-ontziak, kotoia, gazak, paperezko 
eskuzapiak, makillajea kentzeko paper-zapiak, belakiak, kotoi-txotxak, borlak, latexezko eskularruak eta maskara. 
Kosmetiko apaingarriak, higiene-kosmetikoak eta larruazala prestatzeko kosmetikoak —hidratatzaileak eta tenkatzaileak 
(flash)—. Depilatzeko pintzak, bekain-eskuila, ordezko betileak jartzeko espatula-pintzak, espatulak, ilea babesteko 
banda, zorrozkailua, arkatzak zorrozteko xafla, lupa, arropa-babesgarriak. Tresnak eta materialak garbitzeko, 
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desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak eta ekipoak. Bekain eta betileetarako tinduak, betileak uhintzeko likidoa. 
Ekipo eta programa informatikoak.  
Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak, botikina. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Asimetria eta akatsen zuzenketa, larruazalaren kolorearen uniformetasuna, bezeroaren irudia hobetzeko hazpegien 
indartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: elektroestetika-eskuliburua, alterazio eta tratamendu estetikoak, kosmetologia; kosmetikoen eta ekipoen 
fitxa teknikoak; mediku-txostenak; kalitateari buruzko araudia, laneko arriskuak prebenitzeko plana; laneko protokolo 
normalizatuak, instalazioen, aparatuen eta ekipoen higiene- eta segurtasun-protokoloak; Bibliografia tekniko 
espezializatua; indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia, indarrean dagoen 
beltzarantze artifizialari buruzko araudia. Sortutakoa: historia estetikoa eta fitxa teknikoa; beste profesional batzuei 
bideratutako txostenak; zerbitzuaren kalitatea hobetzeko arauak; Generada. fitxak, bibliografia teknikoa, arduradunaren 
lan-aginduak. 
 
 
 

5. gaitasun-atala 
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKUAK EMATEA ETA 
PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK SALTZEA 

 

Kodea: UC0352_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea, irudi pertsonala zaintzeko salgai dauden produktu eta zerbitzuei 
buruzko informazioa eta aholkuak emateko. 

BI1.1 Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzeko teknikak aplikatzen dira hura gogobetetzeko moduko 
produktu kosmetikoak, tresnak, aparatuak edo zerbitzuak hautatzeko. 
BI1.2 Bezeroari jakinarazten zaio ile-apainketako eta estetikako zer tresna eta aparatuk erantzun diezaieketen 
haren eskaerei; halaber, esaten zaio haiek zer materialez eginak diren, zenbat energia kontsumitzen duten, eta 
beste alderdi garrantzitsuren bat duten, eta, beharrezkoa bada, produktuaren berritasuna azpimarratzen da. 
BI1.3 Bezeroari jakinarazten zaio saldu nahi den produktu kosmetikoak zer ezaugarri —kolorea, usaina, testura, 
forma kosmetikoa— eta propietate —funtzio eta efektu— nagusi dituen, baita lehiakideetatik zer ezaugarrik 
bereizten duten ere, argumentu teknikoak erabiliz —hala nola konposizioa, jarduera-mekanismoak eta produktu 
kosmetikoa hautatzeko irizpideak—. 
BI1.4 Ematen den informazioa ordenatu egiten da, eta hizkera argi eta ulergarria erabiliz ematen da. 
BI1.5 Irudi pertsonala zaintzeko produktu eta zerbitzuen modako joerei edo nobedadeei buruzko informazioa 
ematen zaio bezeroari. 
Imagen Personal. 
BI1.6 Profesionalak enpresaren irudirik onena transmititzen du, itxura pertsonal bikaina izanez eta adeitsu eta 
atsegin jokatuz. 

LB2: Saltzen den produktu kosmetikoaren edo aparatuaren erakustaldiak egitea, irudi pertsonala zaintzeko teknika 
espezifikoak aplikatuz, aholkuak emanez eta bezeroarentzat aukerakoa zer ezaugarri eta propietatek egiten duten 
nabarmenduz. 

BI2.1 Bezeroari egiten zaion aurkezpenean, produktuaren edo aparatuaren kualitate eta ezaugarririk 
interesgarrienak, haien prezioaren, kalitatearen eta kantitatearen arteko erlazioa eta beste alderdi esanguratsu 
batzuk nabarmentzen dira, bezeroaren arabera argumentu egokiak erabiliz. 
BI2.2 Produktua bezeroari erakusten zaio, eta aurkezpenaren ezaugarriak, ontziaren edukieraren eta edukiaren 
arteko erlazioa, kualitate kosmetikoak eta osagarriak azpimarratzen dira. 
BI2.3 Erakustaldirako eredua edo euskarria aukeratzeko, aintzat hartzen dira produktuaren ezaugarriak, eta, hala, 
erakustaldian huts egiteko aukera minimizatzen da. 
BI2.4 Bezeroa segurtasun- eta osasun-arauak betez eta lantokiak ematen dituen aukerak aintzat hartuz kokatzen 
da. 
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BI2.5 Produktua lehiakideetatik bereizten duten ezaugarriak nabarmentzen dira erakustaldian. 
BI2.6 Saldu nahi diren produktu, tresna eta aparatuen erabilerako mantentze-lanen eta kontserbazio-jarraibideen 
berri ematen zaio bezeroari. 
BI2.7 Ezaugarriei eta erabilera- eta kontserbazio-jarraibideei buruz ematen den informazioa bat dator 
produktuaren, tresnaren edo aparatuaren fabrikatzaileak emandakoarekin. 
BI2.8 Makilatzeko produktu kosmetiko apaingarrien erakustaldietan, behar bezala aplikatzeko eta nork bere burua 
makillatzeko jarraibideak ematen dira. 
BI2.9 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren beharrak bete ditzaketen produktu eta zerbitzuei buruz; hainbat 
alderdiri buruzko informazio argia eta zehatza ematen zaio —erabilerak, ezaugarriak, prezioa, onurak eta abar—, 
saltokiari laguntzeko tresnak erabiliz eta haiek emateko aukerarik ez dagoenean ordezko produktu eta zerbitzuak 
eskainiz. 

LB3: Bezeroak produktua edo zerbitzua eska dezan lortzea, sustapen-ekintza eta salmenta-teknika egokiak erabiliz, 
enpresan ezarritako jarduera komertzialaren mugen barruan. 

BI3.1 Eskaintza egin aurretik, produktu, tresna eta aparatuen izakinak egiaztatzen dira. 
BI3.2 Bezeroari esaten zaio produktuak zer prezio duen tamainaren edo ontzi-motaren arabera eta aurkezpenaren 
edo forma kosmetikoaren arabera, argumentu gisa erabiliz erakustaldian nabarmendutako ezaugarriak. 
BI3.3 Sustapen-euskarriaren kokapena bezeroari eragiten dizkion efektu psikologikoak kontuan hartuz erabakitzen 
da. 
BI3.4 Sustapen-kanpaina egitean, irizpide hauek aplikatzen dira bezero eta erabiltzaileekiko harremanean: 

- Produktuaren edo zerbitzuaren prozesuaren manipulazioa eta informazioa bat dator haren ezaugarriekin. 
- Bezeroarenganako jokabidea atsegina eta enpatiazkoa da, eta informazioa argi eta zehatz helarazten 

zaio. 
BI3.5 Bezeroari jakinarazten zaizkio zerbitzuaren abantailak, prezioak, saio-kopurua eta zer emaitza lortzea espero 
den. 
BI3.6 Bezeroak kontrako arrazoirik ikusten badu, saltzeko eta komunikatzeko teknika zehatzak erabiltzen dira 
behar bezala erantzuteko. 
BI3.7 Bezero-motaren arabera, salmenta ixteko zer estrategia erabili behar den identifikatzen da. 
BI3.8 Saltzeko argumentuak prestatzeko, ikerketa egokiak egiten dira, lehiakideei buruzko informazioa lortzeko, 
eta saldu nahi diren produktu, objektu edo zerbitzuen balio erantsiak zehazteko eta haiek lehiakideenetatik 
bereizteko. 
BI3.9 Bezeroari balio erantsien berri ematen zaio: prestakuntza, aplikazio-teknikak, saltzen den produktu edo 
zerbitzu bakoitzari buruzko informazio teknikoa eta abar. 

LB4: Saltzeko eta zerbitzua emateko ekintzen eraginkortasuna hobetzeko aukera emango duten jarraipen-prozesuak eta 
saldu ostekoak egitea. 

BI4.1 Fitxa teknikoak eta komertzialak aztertu egiten dira, ikuspegi komertzialetik esanguratsuak diren datuak 
lortzeko. 
BI4.2 Teknika egokiak erabiltzen dira sustapen-ekintzaren emaitzei buruzko ondorioak ateratzeko. 
BI4.3 Desbideratzeak egiaztatu egiten dira, lorpenak aurreikusitako helburuekin konparatuz, helburuko publikoari 
—bezero izan litezkeenak— eta salmenta-bolumenari dagokienez, zer neurri zuzentzaile behar diren zehazteko, 
dagokionean. 
BI4.4 Kontrol-mekanismo guztiak martxan jartzen dira, egindako sustapenen errentagarritasuna eta 
eraginkortasuna egiaztatzeko eta, beharrezkoa bada, neurri zuzentzaileak definitzeko. 
BI4.5 Bezeroen gogobetetze-maila zenbatekoa den jakiteko, zuzeneko behaketan oinarritutako metodoak 
erabiltzen dira. 
BI4.6 Saldu osteko zerbitzuan, salmentaren eraginkortasuna eta egokitasuna eta bezeroaren leialtzea ebaluatzeko 
aukera ematen duten teknikak erabiltzen dira. 
BI4.7 Kontrol-eragiketak egiten dira balio erantsiko ekintzak eraginkorrak diren ikusteko, eta zuzenketa-ekintzak 
proposatzen dira, beharrezkoa bada emaitzak hobetzeko. 

LB5: Norberaren erantzukizun-esparruaren barruan, bezeroek aurkeztutako erreklamazioak jaso eta konpontzea, 
enpresak ezarritako irizpide eta prozeduren arabera. 

BI5.1 Bezeroak aurrez aurre edo beste bideren bat erabiliz aurkezturiko kexa edo erreklamazioen aurrean, jarrera 
positiboa hartzen da, estilo asertiboa erabiliz. 
BI5.2 Erreklamazioaren izaera identifikatzen da, ezarritako prozeduraren arabera dagozkion dokumentuak zuzen 
betetzen dira, eta jarraitu beharreko prozesuari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI5.3 Kexen eta erreklamazioen aurrean, jarrera ziurra hartzen da, interesa erakutsiz eta bezeroarekin akordio 
batera heltzeko aukerak aurkeztuz, erakundeak ezarritako irizpideak eta indarrean den arlo honetako araudia 
aplikatuz. 
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BI5.4 Erreklamazioak eta kexak jaso egiten dira, ondoren aztertzeko informazio-iturri gisa, prozesua bideratzeko 
tresna informatiko bat erabiliz, hala badagokio. 
BI5.5 Informazioa edo gorabehera esleitutako arduraz gaindikoa bada, nagusi hurrenari bideratzen zaio 
lehenbailehen. 
BI5.6 Erreklamazioei erantzuteko, uniformetasun-irizpideak erabiltzen dira, talde-lanera integratuz eta egokituz, 
lankidetzan arituz edo aginduak betez, kasuen arabera. 
BI5.7 Erreklamazioak tratatzeko, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira, jarrera positiboarekin. 

 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Datu-baseak, testu-prozesadoreak eta aplikazio informatikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Irudi pertsonaleko produktuak eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko datu-baseak. Aholkularitza teknikoa eta 
erakustaldiak bezeroentzat. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sustatzen diren produktuen, aparatuen eta materialen fabrikatzaileak igorritako informazio teknikoa, fitxategi komertziala, 
bidalitako txosten profesionalak. Produktuen edo zerbitzuen katalogoak. Produktu eta koloreen erakusgaiak: oinarriak, 
koloreteak, ezpainetakoak, itzalak, azkazaletakoak, tinduak eta abar. Prezio eta eskaintzen zerrenda, enpresako 
txartelak, sektoreari, markei, prezioei, gustuei, zaletasunei, lehiakideei eta abarri buruzko informazioa. Enpresaren 
informazio orokorra eta komertziala. Marketin-plana. Bezeroen sailkapenaren zerrenda. Datu-baseak. Salmenta-
argumentuak, kexen edo erreklamazioen ereduak. Merkataritza-gaiei buruzko testuak. Publizitate-euskarriak: liburuxkak, 
katalogoak eta abar. Aldizkari espezializatuak. Biltegiko stockari buruzko informazioa. Bezeroen fitxak. Ekipo 
informatikoak. Ile-apainketako eta estetikako establezimenduak erregulatzeko arauak. Kosmetikoei, produktuei eta 
aparatuei buruzko legedia. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
SEGURTASUNA ETA OSASUNA HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA  

MAKILLAJE-ZERBITZUETAN 

 
2. prestakuntza-modulua:  

AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENEA ETA HIDRATAZIOA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

ILEAREN DEPILAZIO MEKANIKOA ETA DEKOLORAZIOA  

  
4. prestakuntza-modulua:  

MAKILLAJE SOZIALA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA 
ZERBITZUEN SALMENTA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 

5 
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1. prestakuntza-modulua:  
SEGURTASUNA ETA OSASUNA HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA  
MAKILLAJE-ZERBITZUETAN 
 

Kodea: MF0354_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0354_2 Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoko bezeroari 

segurtasun-, osasun- eta higiene-kondizioetan arreta ematea. 

 
Iraupena: 120 ordu 

 

1.1. prestakuntza-atala 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO DIAGNOSTIKO ESTETIKOA 
 
Kodea: UF0085 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Arreta emateko teknikak aplikatzea edergintza-zentroko zerbitzu estetikoko bezeroei. 
EI1.1 Bezeroei harrera egitean, kortesia-formulak aplikatzea, protokolo-tratamenduak kontuan hartuz, eta arreta 
emateko barneko arauak errespetatzea erabiltzen den komunikazio-kanalaren arabera: aurrez aurrekoa, telefono 
bidezkoa, informatikoa. 
EI1.2 Bezeroaren premiak interpretatzea, gogobete dezaketen produktuak eta/edo zerbitzuak zehazteko, galdera 
gidatuen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, eta, hala badagokio, informazio hori bezeroekiko erlazioak kudeatzeko 
aplikazioetan sartzea. 
EI1.3 Bezeroari haren beharrak bete ditzaketen produktu eta zerbitzuei buruzko informazio zehatza eta argia ematea: 
ezaugarriak, prezioa, onurak, etab. 
EI1.4 Zerbitzurako egokia den irudi pertsonala izatea —higienea, arropa, mugimenduak, keinuak— eta zuzen eta modu 
atseginean adieraztea, bezeroarekin harreman komertzial onak sustatzeko, gaur egun zein etorkizunean. 

A2: Bezeroaren larruazalaren ezaugarriak eta egoera giza gorputzeko aparatuekin eta sistemekin erlazionatzea, higiene-, 
hidratazio-, depilazio- eta makillaje-zainketa estetikoak aplikatzeko. 

EI2.1 Giza gorputzeko ehunak haien egitura eta funtzioekin erlazionatzea. 
EI2.2 Aparatu eta sistemen egitura eta funtzioak eta haiek larruazal-motan eta larruazalaren egoeran duten eragina 
deskribatzea. 
EI2.3 Zainketa estetikoak aplikatzea edo mediku espezialista batengana edo beste profesional batzuengana bideratzea 
eskatzen duten alterazioak edo gabeziak deskribatzea. 

A3: Larruazalaren eta haren eranskinen ezaugarri eta kondizio anatomiko-fisiologikoak aztertzea, bezeroaren beharren eta 
eskaeren araberako arreta emateko. 

EI3.1 Larruazalaren eta haren eranskinen egitura deskribatzea eta egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea. 
EI3.2 Larruazal-mota aztertzeko eta haren diagnostikoa egiteko erabiltzen diren aparatuen oinarria deskribatzea. 
EI3.3 Larruazal-motak emultsio epikutaneoaren arabera sailkatzea, higiene-teknika egokienak aplikatzeko. 
EI3.4 Higiene- eta makillaje-teknikak aplikatzean eragiten duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak identifikatzea. 
EI3.5 Zirkulazio-alterazioak identifikatzea, depilatzeko teknika egokia aukeratzeko. 
EI3.6 Ile-motak sailkatzea, eta desbideratze patologikoak adierazten dituzten zeinuak baloratzea. 
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Edukiak: 

1.  Bezeroari arreta emateko teknikak. 
- Harrera egitea. 
- Prestatzea eta kokatzea. 
- Behar estetikoak aztertzea. 
- Bezeroak informatzea. 

2.  Oinarrizko giza anatomia eta fisiologia, aurpegiko eta gorputzeko estetikara aplikatuta 
- Zelula. Egitura eta funtzioak. 
- Ehunak: kontzeptua eta sailkapena. 
- Osagaiak, egitura eta funtziorik garrantzitsuenak aparatu eta sistema hauen zainketa estetikoak aplikatzeko: 

lokomozio-aparatua,  zirkulazio-aparatua, digestio-aparatua, arnas aparatua, ugalketa-aparatua, gernu-aparatua,  
sistema endokrinoa, nerbio-sistema. 

3.  Larruazalaren eta eranskinen anatomia, fisiologia eta patologia 
- Larruazalaren makroegitura eta mikroegitura: epidermisa, dermisa eta hipodermisa. 
- Larruazaleko eranskinak: ilea, izerdi-guruinak, sebo-guruinak eta azazkalak. 
- Larruazaleko eranskinen egitura eta funtzioak. 
- Emultsio epikutaneoa: definizioa, konposizioa eta funtzioak. 
- Larruazalaren funtzioak: 

• Babestekoa. 

• Metabolikoa. 

• Tenperatura erregulatzekoa. 

• Sentsoriala. 

• Iraiztekoa. 

• Energia gordetzekoa. 
- Baskularizazioa eta inerbazioa. 
- Larruazaleko funtsezko lesioak: 

• Zaldarra, papula, pustula 

• Kistea, nodulua, besikula, anpoila 

• Makula, zarakarra, ezkatatzea, urradura. 
- Teknika estetiko hauetan eragina duten larruazalaren eta haren eranskinen alterazioak: 

• Jariaketa: deshidratazioa, izerdia botatzea, koipea, seborrea. 

• Pigmentazioa: hiperkromiak, akromiak. 

• Keratinizazioa: hiperkeratosia, ezkatazko keratosia. 
- Aknea. Definizioa. Jatorria. Motak. Garapenean eragina duten faktoreak. 
- Teknika estetikoekin erlazionatutako alterazio baskularrak. Definizioa eta sailkapena. 

• Eritrosia 

• Telangiestasia 

• Gorritasuna 

• Eritemak 

• Bena-estasiak 

• Angiomak 

• Barizeak 
- Ile-sistemaren kantitate-alterazioak Hipertrikosia. Hirtsutismoa. 
- Larruazala zahartzeko prozesuaren ondorioz sortutako alterazioak: 

• Zimurrak. 

• Orbanak. 

• Biguntasuna. 

• Deshidratazioa. 

• Beste batzuk. 
- Narritadura-erreakzioak eta erreakzio alergikoak. 
- Larruazal-moten sailkapena hauen arabera: 

• Lodiera 

• Emultsio epikutaneoa 

• Larruazaleko fototipoa 

• Egoera 
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4.  Aurpegiko eta gorputzeko diagnostiko estetikoa egiteko erabiltzen diren aparatuak 
- Hauen sailkapena, deskribapena eta ezaugarriak: 

• Lupak. 

• Mikrokamerak. 

• Sebometroa. 

• Hidratazio-mailaren neurgailua. 

• Larruazaleko fototipoaren identifikadorea. 

• Identificador del fototipo cutáneo. 

• Beste batzuk. 
- Oinarri zientifikoak eta aplikazio-metodoak. 
- Efektuak, erabilerak eta kontuan hartu beharrekoak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZAINKETA ESTETIKOETARAKO 
KOSMETIKOAK ETA EKIPOAK 
 
Kodea: UF0086 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan, makillaje sozialean, depilazio fisikoan eta dekolorazioan erabiltzen diren 
kosmetikoen ezaugarriak kosmetikoen efektuekin erlazionatzea. 

EI1.1 Erabiltzen diren kosmetikoen oinarrizko konposizioa azaltzea, osagaien funtzioak arrazoituz. 
EI1.2 Erabiltzen diren kosmetikoek jarduera-mekanismoan dituzten efektuak. 
EI3.3 Kosmetikoak funtzioaren arabera sailkatzea. 
EI1.4 Erabiliko diren kosmetikoak haien konposizioaren eta ekintzaren arabera eta erabiliko den teknikaren 
eskakizunetara, larruazalaren ezaugarrietara eta bezeroaren egoerara egokituz hautatzeko irizpideak azaltzea. 
EI1.5 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak trebetasunez 
egitea. 
EI1.6 Kosmetikoen konposizioa alda dezaketen edo haien konposizioan eragin dezaketen ingurune-kondizioak zein 
diren adieraztea, eta behar bezala manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak zehaztea. 
EI1.7 Makillaje sozialerako kosmetiko apaingarriak aukeratzean koloreak nola eragiten duen azaltzea. 

A2: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak, makillaje soziala, dekolorazioa eta depilazio fisikoa egiteko aparatu, tresna, 
material eta gehigarri egokiak aukeratzeko irizpideak ezartzea. 

EI2.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketarako, makillaje sozialerako, dekoloraziorako eta depilaziorako 
eskakizun teknikoak eta materialak zehaztea. 
EI2.2 Aurpegiko eta gorputzeko eta depilazio fisikako tekniketan erabiltzen diren tresnen eta aparatuen efektuak, 
erabilerak eta kontraindikazioak adieraztea. 
EI2.3 Aurpegiko eta gorputzeko higienean eta hidratazioan eta depilazio fisikoan erabiltzen diren aparatuen parametroak 
programatzeko irizpideak azaltzea. 
EI2.4 Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan eta depilazio fisikoko tekniketan erabiltzen diren aparatuak behar 
bezala erabiltzeko eta kontserbatzeko jarraibideak adieraztea. 

A3: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan, makillaje sozialean eta depilazio fisikoan erabiltzen diren instalazioak eta 
baliabide teknikoak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak aztertzea, eta segurtasun eta higiene 
pertsonaleko baldintzekin erlazionatzea. 

EI3.1 Instalazioak eta baliabide teknikoak tratatzeko egokiak diren garbitzeko, desinfektatzeko edo esterilizatzeko 
metodo egokiak deskribatzea, materialen ezaugarriak, haien erabilera eta kontaminatzaile-mota ohikoenak kontuan 
hartuta. 
EI3.2 Tresnak eta aparatuak zer baldintzetan garbitu, desinfektatu eta esterilizatu behar diren zehaztea, metodo, 
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denbora eta behar diren produktuei dagokienez. 
EI3.3 Zer tresna desinfektatu edo esterilizatu behar diren finkatzea. 
EI3.4 Behin soilik erabiltzekoa den materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea. 
EI3.5 Aurpegiko eta gorputzeko higiene-prozesuetan, makillaje sozialean eta depilazio fisikoan osasunerako arriskuen 
prebentzioa bermatuko duten babes-neurriak aplikatzea. 
EI3.6 Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan, makillaje sozialean, dekolorazioan eta depilazio fisikoan erabiltzen 
diren aparatu edo produktu kosmetikoak aplikatzean istripurik gertatuz gero, lehen laguntzako zer neurri hartu behar 
diren azaltzea. 

A4: Zainketa estetikoak aplikatzean istripuren bat gertatuz gero edo erreakzio kaltegarriren bat egonez gero, azaltzea lehen 
laguntzako zer teknika aplikatu behar diren. 

EI4.1 Jarduera-protokolo bat egitea zainketa estetikoak aplikatzean erreakzio kaltegarriren bat gertatuz gero jarraitu 
behar diren arauak jasotzeko. 
EI4.2 Elektroestetikako eta depilazio mekanikoko ekipoak aplikatzean jarraitu beharreko segurtasun-arauak detektatzea 
eta aztertzea. 
EI4.3 Osasun-zentro batera eramateko, pertsona batek zer zeinu eta sintoma adierazi behar dituen deskribatzea. 

A5: Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko prozedura egokiak aplikatzea. 
EI5.1 Identifikatzea aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan, makillaje sozialean, dekolorazioan eta depilazio 
fisikoan zer alderdi ebaluatu behar diren zerbitzuen kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko. 
EI5.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea. 
EI5.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak edo bezeroarenganako arreta pertsonalekoak 
zerrendatzea. 
EI5.4 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak proposatzea. 
EI5.5 Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko zer arau 
aplikatu behar diren deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Kosmetikari buruzko sarrera 
- Kosmetikoaren definizioa. 
- Kosmetiko baten osagaiak: printzipio aktiboak, eszipientea edo garraiatzailea, gehigarriak, zuzentzaileak. 
- Forma kosmetikoak: 

• Lozioak. 

• Emultsioak. 

• Gelak. 

• Hautsak. 

• Maskarak. 

• Barrak. 

• Euskarri blaituak. 

• Beste batzuk. 
- Zainketa estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen sailkapena: 

• Higienea. 

• Mantentzea eta babestea. 

• Apaingarriak. 

• Alterazio estetikoak zuzentzeko: depilatzekoak, koloregabetzekoak, eta beste. 

2.  Higiene-, hidratazio-, makillaje- eta depilazio-tekniketan erabiltzen diren kosmetikoak 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-kosmetikoak: 

• Emultsioak. 

• Xaboiak. 

• Gelak. 

• Maskarak. 

• Beste batzuk. 
- Kosmetiko esfoliatzaileak: fisikoak,  kimikoak. 
- Kosmetiko hidratatzaileak eta suspergarriak: 

• Emultsioak. 

• Maskarak. 

• Fluidoak. 
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• Gelak. 
- Larruazala mantentzeko eta babesteko kosmetikoak. 
- Kosmetikoak larruazal-motaren arabera aukeratzeko irizpideak. 
- Elektroestatika aplikatzeko erabiltzen diren kosmetikoak. 
- Konposizioa, aktibo kosmetikoak, jarduera-mekanismoak, propietateak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta 

kontraindikazioak. 
- Kosmetiko apaingarriak: 

• Oinarri akats-zuzentzaileak, oinarri-makillajea, hautsak, akats-zuzentzaileak, koloreteak eta beste batzuk. 

• Begiak makillatzeko kosmetikoak. 

• Ezpainak makillatzeko kosmetikoak. 

• Konposizioa eta forma kosmetikoak. 
- Makillatzeko kosmetikoak hautatzeko irizpideak. 
- Aurpegiko eta gorputzeko ilea depilatzeko eta koloregabetzeko kosmetikoak: 

• Depilatzeko argizariak: motak, konposizioa, forma kosmetikoak eta erabilera-arauak. 

• Argizari hotzak, epelak eta beroak. 
- Ilearen hazkuntza atzeratzekoak. 
- Ilea koloregabetzekoak. 
- Depilatzeko eta koloregabetzeko kosmetikoak hautatzeko irizpideak. 
- Kosmetikoek eragindako erreakzio kaltegarriak: intolerantzia, alergia. 
- Kosmetikoen kontserbazioa eta biltegiratzea. Inguru-kondizioak: argia, hezetasun-maila, giro-tenperatura. 
- Hondakinak tratatzeko arauak. 

3.  Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketetan erabiltzen diren aparatuak eta tresnak. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketetan erabiltzen diren aparatuak eta tresnak: belakiak, 

ateragailuak, brotxak, pintzak, eskuilak, ontziak eta beste batzuk. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketetan erabiltzen diren aparatuak: 

• Ozono-lurruna sortzen duten aparatuak. 

• Erradiazio infragorriak sortzen dituen lanpara. 

• Dutxa eta langarreztagailu epelak eta hotzak. 

• Bentosak. 

• Eskuila birakariak. 

• Bibragailuak. 

• Korronte zuzenak eta maiztasun handikoak. 

• Esterilizagailuak 

• Beste batzuk. 
- Oinarri zientifikoak eta aukeratzeko eta aplikatzeko irizpideak. 
- Efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- argizari bero eta epelaz depilatzeko ekipoak: urgailuak eta berogailuak. Motak, erabilerak, kontuan hartu 

beharrekoak eta kontraindikazioak. 

4.  Higienea, desinfekzioa, esterilizazioa, segurtasun-neurriak eta lehen laguntzak 
- Higienearen, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptua. 
- Estetika-zentro bateko instalazioetako, tresnetako eta materialetako kontaminatzaile-mota ohikoenak. 
- Mikroorganismoen sailkapena. 
- Organismoak infekzioen aurrean dituen defentsa-sistemak. Kutsatzea eta prebentzioa. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tekniketan, makillaje sozialean eta depilazio fisikoan erabiltzen diren tresna eta 

baliabide teknikoei aplikatutako garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak. 
- Teknika estetikoetan erabiltzen diren aparatuak eta produktuak maneiatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 
- Osasunerako arriskuak prebenitzeko bezeroa eta profesionala babesteko neurriak. 
- Edergintza-areto bateko istripurik ohikoenei aplikatzen zaizkien lehen laguntzak. 
- Jarrera-higienea. 
- Indarrean dagoen estetika-zentroetako guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. 

5.  Higiene-, hidratazio-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoen ebaluazioa eta kalitate-kontrola 
- Kalitatearen kontzeptua. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higieneko, makillaje sozialeko, depilazio fisikoko eta ile-dekolorazioko zerbitzuen 

ebaluazioa eta kalitate-kontrola. 
- Estetika-areto bateko zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENEA ETA HIDRATAZIOA 
 

Kodea: MF0355_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0355_2 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika 

estetikoak aplikatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENE- ETA HIDRATAZIO-ZAINKETA 
ESTETIKOETARAKO BALIABIDEEN AZTERKETA ESTETIKOA ETA AUKERAKETA. 
 

Kodea: UF0087 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroa egingo zaion tratamendurako egokiak diren segurtasun-kondizioetan jartzea. 
EI1.1 Bezeroa teknika estetikoak egiteko forma zehatzean kokatzeko behar diren kabina, ohatila edo besaulkia, 
mihiseria eta bestelako materialak prestatzea. 
EI1.2 Modelo batekin egiten kasu praktiko batean: Egingo den teknika estetikorako egokia den jarreran jartzea. 
EI1.3 Egingo den teknikara egokitutako neurriekin babestea modeloa: 

- Lepo/garondo, giltzurrun/gerri inguruak eta zokogune popliteoa burkoekin, toallekin edo bestelako material 
espezifikoekin babestea. 

- Ilea. 
- Kotoia jartzea begietan edo zona sentikorretan, lurruna aplikatu behar bada. 

A2: Bezeroaren larruazal-mota eta larruazalaren egoera eta haren eskaerak aztertzea, aurpegiko eta gorputzeko higiene- 
eta hidratazio-teknika estetiko egokienak aukeratzeko. 

EI2.1 Sailkatzeko eta diagnostikoa egiteko aukera ematen duten larruazalaren ezaugarriak aztertzea. 
EI2.2 Larruazala aztertzeko eta analizatzeko ekipoak, metodoak eta teknikak aplikatzea: irudia handitzea, jariakinak 
neurtzea, larruazaleko fototipoa eta beste batzuk. 
EI2.3 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aukeratzean eta gauzatzean eragina duten alterazio 
estetiko nagusiak aipatzea. 
EI2.4 Higiene- eta hidratazio-tratamendu estetikoak egitea komeni den larruazaleko agerpenak identifikatzea. 
EI2.5 Bezerori galderak egitea, intolerantzia-erreakzioak eragin ditzaketen produktu kosmetikoei eta aurpegiko eta 
gorputzeko higiene- eta hidratazio-ohiturei buruzko informazioa lortzeko. 
EI2.6 Bezeroa beste profesional batzuengana bideratzea komeni den alterazioak edo egoerak identifikatzea. 
EI2.7 Larruazala aztertzeko fitxa teknikoan zer datu jaso behar diren deskribatzea, eta egindako aurpegiko eta 
gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketak kontrolatzea eta ebaluatzea. 
EI2.8 Elkarrizketa txiki bat egitea bezeroari diagnostikoa egiteko, eta lortutako datuekin bezeroaren fitxa betetzea. 
EI2.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: - Larruazal-mota azaltzea. 

- Higiene- eta hidratazio-teknikei eragiten dieten berezitasunak dituzten zonak bereiztea. 
- Higiene-teknika eta baliabide tekniko zehatzak larruazalaren ezaugarrien eta egoeraren arabera aukeratzea. 
- Teknika horiek zer maiztasunekin aplikatu behar diren zehazteko jarraibideak jartzea. 

A3: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aplikatzeko faseetan zer baliabide teknikoa eta produktu 
erabiliko diren identifikatzea. 

EI3.1 Aukeratutako higiene-teknika —azalekoa edo sakonekoa eta hidratazio-teknika arrazoitzea, baita jarraitu 
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beharreko prozesuen segida ere. 
EI3.2 Larruazala azaletik eta sakon garbitzeko kosmetiko egokiak identifikatzea, haien ezaugarri teknikoak kontuan 
hartuta. 
EI3.3 Kosmetiko bakoitza hura egokia den larruazal-motarekin erlazionatzea. 
EI3.4 Kosmetiko hidratatzaileak bezeroaren larruazalaren egoeraren arabera aukeratzea. 
EI3.5 Fase bakoitzean zer aparatu behar diren zehaztea, eta haiek behar bezala erabiltzeko, mantentzeko eta 
kontserbatzeko jarraibideak adieraztea. 
EI3.6 Aparatuak, produktuak eta materialak behar bezala erabiltzeko eta kontserbatzeko jarraibideak adieraztea. 

  

Edukiak: 

1.  Bezeroa segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea 
- Ekipoa prestatzea: mihiseria eta beste. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Prozesu hauetan babesteko metodoak eta zonak:  

• aurpegiko eta gorputzeko higienea. 

• aurpegiko eta gorputzeko hidratazioa. 
- Bezeroa babesteko erabiltzen diren materialak eta baliabideak. 
- Arriskuen eta nahi ez diren erreakzioen prebentzioa. 

2.  Aurpegiko eta gorputzeko higiene-prozesuetan eragina duten larruazaleko eta haren eranskinetako 
alterazioen azterketa. 

- Kontzeptua eta sailkapena: 

• Sortzetikoak, hereditarioak, 

• Exogenoak, endogenoak 

• Pigmentarioa, baskularra. 

• Keratinizazioarenak, izerdiarenak, lipidazioarenak. 
- Larruazalaren analisia. Larruazal-moten sailkapena hauen arabera: 

• Emultsio epikutaneoa: normala, deshidratatua, koipetsua, mistoa, atipikoa, okluitua. 

• Testura eta lodiera. 

• Larruazaleko fototipoa. 

• Larruazalaren zahartze-zeinuak. 

• Beste zeinu batzuk. 
- Fitxa teknikoa: garrantzia eta erabilgarritasuna. 
- Fitxa teknikoaren egitura: datu pertsonalak, teknikoak, oharrak eta beste. 
- Beste profesional batzuei bideratzeko txostena. 

3.  Aurpegiko eta gorputzeko larruazal-motaren diagnostikoa egiteko ekipoak eta teknikak 
- Diagnostiko estetikoa egiteko erabiltzen diren ekipoak. 

• Lupak. 

• Mikrokamera. 

• Sebometroa. 

• Hidratazio-mailaren neurgailua. 

• Wood-en argia. 

• pH-aren neurgailua. 
- Erabilerak eta aplikatzeko teknikak. 
- Larruazalaren analisi estetikorako metodoak: Behaketa. Haztapena. Presioa. Zimikoa. 

4.  Aurpegiko eta gorputzeko higiene eta hidrataziorako baliabide teknikoak, kosmetikoak eta aparatuak 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tratamenduetarako baliabideak eta ekipoak: 
- Aukeratze-irizpideak baliabideen, aparatuen eta kosmetikoen arabera: 

• Larruazal-mota. 

• Larruazalaren egoera. 

• Aplikatzen den zona anatomikoa. 

• Tratamendu-mota. 
- Teknikak hautatzeko irizpideak: 

• Makillajea kentzea. 

• Ateratzea. 
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• Inkrustazioak kentzea. 

• Hidratazioa. 

• Beste batzuk. 
- Prestatzeko eta manipulatzeko jarraibideak. 
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak aurpegiko eta gorputzeko higiene eta hidratazioko ekipoei, 

erremintei eta materialei aplikatuta 
 

2.2. prestakuntza-atala 
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO HIGIENE- ETA HIDRATAZIO-TEKNIKAK 
 

Kodea: UF0088 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5, LB6, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzea, bezeroarekin eskaera 
teknikoak eta baldintzak kontuan hartuta. 

EI1.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aplikatzeko behar diren aparatuak, produktuak, tresnak 
eta materialak aukeratzea eta prestatzea, behar diren higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-teknikak aplikatuz. 
EI1.2 Bezeroa egin behar zaizkion tekniketarako jarrera anatomiko egokian jartzea eta bezeroa babestea. 
EI1.3 Begietako, ezpainetako, aurpegiko eta bularraldeko makillajea kentzeko teknikak eta larruazala suspertzeko 
teknikak berariazko produktu, material eta tresnekin egitea. 
EI1.4 Larruazala sakon garbitu behar bada, aurrez makillajea kenduta, pilatutako zikinkeria mugitzea errazten duten 
produktuak eta teknikak aplikatzea —adibidez, esfoliazio mekanikoa, berariazko masajea eta bero lehorra edo hezea—, 
kontuan izanda larruazalaren egoera eta tresnak, aparatuak eta produktuak erabiltzeko jarraibideak. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zikinkeria honela kentzea: 

- Presio digitala eginez, behar diren higiene- eta babes-neurriak aplikatuz: maskara eta eskularruak asepsia-
baldintzetan. 

- Zaldarrak ateratzekoa erabiliz. 
- Bentosak erabiliz. 
- Euskarri blaituak erabiliz. 
- Hainbat metodo konbinatuz. 

EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, inkrustazioak kentzeko teknikak korronte 
galvanikoz aplikatzea, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak, kontraindikazioak eta programatzeko jarraibideak aintzat 
hartuz. 
EI1.7 Sakoneko garbiketako tratamendua amaitzea kosmetiko lasaigarriak eta hidratatzaileak aplikatuz eta, hala behar 
izanez gero, bezeroaren beharretara egokitutako eguneko makillajea aplikatuz. 
EI1.8 Etxean egiteko zainketa estetikoen jarraibideei buruzko aholkuak ematea bezeroari. 

A2: Aurpegiko eta gorputzeko hidratazio-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzea, bezeroarekin eskaera 
teknikoak eta baldintzak kontuan hartuta. 

EI2.1 Hidratazioaren alterazioen diagnostikoa egitea metodo egokiak aplikatuz: behaketa, haztapena, hidratazio-
mailaren neurgailua. 
EI2.2 Larruazala hidratatzeko tratamendurako berariazko kosmetikoak eta aparatuak aukeratzea. 
EI2.3 Larruazala hidratatzeko erabiltzen diren ekipo elektrikoen parametroak programatzea, kontuan hartuta 
larruazalaren egoera eta ezaugarriak eta tratamenduaren helburua. 
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, teknika estetikoak —masajea, oklusioa eta 
beste— egiten dituzten hidratazio-tratamenduak aplikatzea. 
EI2.5 Larruazala hidratatzeko higiene-tratamenduekin lotutako berariazko aparatuak eta produktuak aplikatzea, 
larruazalaren egoera eta beharrak kontuan hartuta. 

A3: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tekniketan adierazitako masaje estetikoa aplikatzea. 
EI3.1 Masaje estetikoko teknikak aplikatzea kontraindikatzen dituzten egoerak identifikatzea. 
EI3.2 Masaje estetikoak aplikatuko diren zona anatomikoen ezaugarriak azaltzea:  larruazala, muskuluak, inerbazioa eta 
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baskularizazioa. 
EI3.3 Masaje estetikoaren maniobrak aukeratzea, larruazal-mota eta larruazalaren egoera eta lortu nahi diren efektuak 
kontuan hartuta. 
EI3.4 Maniobrak tratatu beharreko zonetara egokituz egitea masaje estetikoa. 
EI3.5 Maniobren segida, erritmoa eta intentsitatea lortu nahi den efektu-motara egokitzea. 

A4: Lortutako emaitzak eta bezeroaren gogobetetze-maila baloratzea, egon litezkeen desbideratzeentzat neurri 
zuzentzaileak proposatuz. 

EI4.1 Higiene- eta hidratazio-zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko ebaluatu behar diren alderdi garrantzitsuak 
identifikatzea. 
EI4.2 Zerbitzugintza-prozesu osoaren zein lortutako emaitzaren kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI4.3 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika estetikoak aplikatzeko kasu praktiko batean: 

- Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea. 
- Desbideratzeak zer fasetan gertatu diren identifikatzea. 
- Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea. 

EI4.4 Zerbitzua ematean gertatzen diren desbideratzeak baloratzeko aukera ematen duten galdera tipoak egitea. 
 

Edukiak:  

1.  Aurpegiko eta gorputzeko larruazalaren higienea eta hidratazioa 
- Larruazalaren higienea. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene-tratamendu motak. 
- Azaleko garbiketa eta larruazaleko makillajea kentzea. Egiteko teknikak. 
- Larruazalaren sakoneko garbiketa. Tratamenduaren faseak. Erabiltzen diren tresnak eta materialak. 
- Bezeroa prestatzea eta fitxa teknikoa egitea. 
- Berariazko kosmetologia aukeratzeko eta aplikatzeko irizpideak. 
- Tratamenduetako fase bakoitzean erabiltzen diren aparatuak aukeratzeko, programatzeko eta aplikatzeko 

irizpideak. 
- Erabiltzen diren eskuzko teknikak. 
- Sakoneko garbiketa egiteko berariazko teknikak, larruazal-motaren arabera: Normala. Atipikoa. Deshidratatua. 

Koipetsua. Akneikoa. Sentikorra. Zahartua. 
- Larruazalaren hidratazioa: eskuzko teknikak; materialak eta baliabide teknikoak; kosmetiko espezifikoak 

(aukeratzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko irizpideak); aparatuak (aukeratzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko 
irizpideak). 

2.  Eskuzko teknikak 
- Higiene- eta hidratazio-prozesuetan aplikatutako aurpegiko eta gorputzeko masaje estetikoa. Masajeari buruzko 

sarrera. Definizioa eta jatorria. 
- Masajearen efektu onuragarriak 

• Larruazalean. 

• Muskuluetan. 

• Odol- eta linfa-zirkulazioan. 

• Nerbio-bukaeretan. 
- Erabilerak eta kontraindikazioak. 
- Aurpegiko masajea. 
- Aurpegiko eta lepoko azaleko muskuluak. 
- Aurpegiko masaje estetikoko berariazko maniobrak: sailkapena eta egiteko ordena. 
- Masajea, larruazal motaren arabera. 
- Efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- Higiene- eta hidratazio-prozesuei aplikatutako gorputzeko masajea. 
- Gorputzeko masaje estetikoko maniobrak: sailkapena eta egiteko ordena. 
- Efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

3.  Higiene- eta hidratazio-prozesuen kalitate-kontrola 
- Kalitatearen kontzeptua. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-prozesuen kalitatea definitzeko parametroak. 
- Kalitatea aurpegiko eta gorputzeko higiene-zerbitzuen aplikazioan eta salmentan. Bezeroaren gogobetetze-maila 

neurtzeko teknikak. 
- Higieneko eta hidratazioko zainketa estetikoetan izandako desbideratzeak zuzentzeko teknikak. 
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3. prestakuntza-modulua:  
ILEAREN DEPILAZIO MEKANIKOA ETA DEKOLORAZIOA 
 

Kodea: MF0345_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0345_1 Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ilearen eta eremuaren ezaugarriak aztertzea, depilatzeko edo koloregabetzeko teknikarik egokiena hautatzeko. 
EI1.1 Depilazio mekanikoak —ilea pintzekin edo argizariarekin ateratzeak— eta ilea koloregabetzeak dituzten efektuak 
deskribatzea, eta bi prozesuen abantailak eta eragozpenak azaltzea. 
EI1.2 Ilearen egitura eta ezaugarri morfologikoak deskribatzea. 
EI1.3 Hipertrikosia eta hirtsutismoa eragin ditzaketen arrazoiak aipatzea, eta bi patologien artean dauden aldeak 
azaltzea. 
EI1.4 Depilatzeko produktuen abantailak eta eragozpenak deskribatzea, depilazio mekanikoan aplikatzeko tenperatura 
aintzat hartuta. 
EI1.5 Koloregabetzeko edo depilazio mekanikoko teknikaren aukeraketa zehazten duten kausak justifikatzea. 
EI1.6 Koloregabetzeko eta depilazio mekanikoko teknikak aplikatzeko kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak 
aipatzea. 
EI1.7 Bezeroa beste profesional batzuengana noiz bideratu behar den bereizteko irizpideak azaltzea. 

A2: Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko eta depilazio mekanikorako behar diren kosmetikoak, materiala eta 
aparatuak hautatzea eta prestatzea. 

EI2.1 Depilazio mekanikoan eta dekolorazioan erabiltzen diren aparatuak eta materialak garbitzeko prozedurak 
deskribatzea. 
EI2.2 Depilazio mekanikoko prozesuetan behar diren tresnak eta materialak prestatzea: 
espatulak, paperezko bandak, zelulosazko zapiak. 
EI2.3 Produktu kosmetiko dekoloratzaileak prestatzeko modua eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI2.4 Argizari beroarekin, epelarekin eta hotzarekin depilatzeko aparatuak deskribatzea, eta behar bezala erabiltzeko eta 
kontserbatzeko jarraibideak aipatzea. 
EI2.5 Aparatuak eta argizari beroa eta epela depilazio-prozesuetan erabiltzeko kondizio egokietan prestatzea. 

A3: Bezeroa hark eskatutako depilazio- edo dekolorazio-zerbitzuaren arabera prestatzeko eta kokatzeko teknikak aplikatzea. 
EI3.1 Bezeroa depilazio mekanikorako edo dekoloraziorako kokatzeko eta prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Tratatu behar den eremuaren arabera komeni den jarrera ergonomikoan jartzea bezeroa, eta haren arropa 
babestea. 

- Aplikaziorako behar diren tresnak eta materialak hautatzea, eta produktu kosmetiko dekoloratzaileak edo argizari 
hotz, epel eta beroa kentzea. 

- Profesionala produktu dekoloratzaileetatik eta/edo argizarietatik babestea, behar diren jantziak eta osagarriak 
erabiliz. 

- Tratatu behar den eremu anatomikoan, garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak egitea aurrez. 
EI3.2 Bezeroaren fitxa egiteko behar den informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea. 
EI3.3 Bezeroari depilatzeko eta koloregabetzeko produktu kosmetikoekiko sentikortasunaren proba nola egiten zaion 
azaltzea, esposizio-denbora egokia zehaztuz. 
EI3.4 Bezeroari jakinaraztea zer depilazio-metodo erabil daitezkeen eta haiek zer efektu, erabilera eta kontraindikazio 
dituzten. 

A4: Ilea koloregabetzeko teknikak eremuaren ezaugarrien arabera abileziaz aplikatzea, segurtasun- eta higiene-neurri 
egokiak betez. 

EI4.1 Edozein dekolorazio-tratamenduren aurretiko sentikortasun-proba egitea. 
EI4.2 Ilea koloregabetzeko produktuak prestatzeko arauak deskribatzea. 
EI4.3 Ilea koloregabetzeko kasu praktiko batean, produktu dekoloratzaileak abileziaz ematea tratatu beharreko zonan, 2 
edo 3 milimetroko lodierarekin. 

- Dekolorazio-prozesua zaintzea, eta, emaitzaren arabera, esposizio-denborak aldatzea beharrezkoa denean. 
- Kosmetiko dekoloratzailea behar bezala kentzea tratatutako zonatik. 

3
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- Dekolorazioaren ostean larruazala goxatzeko eta emultsio epikutaneoa leheneratzeko zainketak aplikatzea. 

A5: Aurpegirako eta gorputzerako depilazio mekanikoa pintzarekin eta argizariarekin egitea, gunearen ezaugarriak kontuan 
hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurriak betez. 

EI5.1 Ilearen depilazio mekanikoko prozesuen aurretik larruazala prestatzeko eta egokitzeko eragiketak egitea. 
EI5.2 Depilazio mekanikoko prozesuak aplikatzeko kontuan hartu beharrekoak deskribatzea. 
EI5.3 Larruazala neurri egokiekin prestatzea, depilazio mekanikoko prozesuak egiteko argizariarekin edo pintzekin. 
EI5.4 Ilea pintzekin ateraz —eta prozesu horretan beharrezkoak diren segurtasun- eta higiene-arauak betez— egiten 
den depilazio mekanikoaren efektuak deskribatzea. 
EI5.5 Argizari bidezko depilazio mekanikoko kasu praktiko batean: 

- Egiaztatzea argizariaren tenperatura eta biskositate-maila hura emateko egokiak direla. 
- Ilea hazten den noranzkoan ematea argizaria, lodiera berdineko zerrendatan, eta eman den kontrako 

noranzkoan kentzea zerrenda hautsi gabe, eta gunean presioa egitea. 
- Argizari epela edo hotza ematean, telazko edo paperezko zerrenda jartzea gunean, eskuarekin presioa egitea, 

eta zerrenda ilearen aurkako noranzkoan kentzea. Behar izanez gero, geratzen diren ileak pintzaz kendu behar 
dira. 

- Depilatutako guneko argizari-hondarrak erabat kentzea, zainketa egokiak aplikatzea, eta produktu kosmetiko 
egokiak ematea. 

EI5.6 Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea. 

A6: Ilearen dekoloraziorako eta depilazio mekanikorako tekniken prozesuak eta emaitzak ebaluatzea, zerbitzugintza 
hobetzeko. 

EI6.1 Ematen den dekolorazio- eta depilazio-zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen arrazoi teknikoak eta bezero-
arretakoak zerrendatzea. 
EI6.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den 
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea. 
EI6.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten dekolorazio- eta depilazio-zerbitzuak emateko kasu praktikoetan: 

- Aurreikusitako emaitzarekiko desbideratzeak prozesuko zer fasetan gertatu diren identifikatzeko teknikak 
aplikatzea. 

- Gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Ilea 
- Ilea: egitura eta funtzioak. 
- Definizioa eta ezaugarriak: luzera, lodiera, kolorea, hazkuntza-erritmoa eta abar. 
- Ile-motak: aldeak eta ezaugarriak.  

• Lanugoa 

• Biloa 

• Ile terminala 
- Depilazioarekin lotutako ile-sistemaren alterazioak. 

• Hipertrikosia. 

• Hirtsutismoa. 
- Ilearen depilazio mekanikorako eta dekoloraziorako nolabaiteko kontraindikazioa edo erabatekoa izan litezkeen 

larruazaleko lesioak. 

2.  Aurpegiko eta gorputzeko ilearen dekolorazioan eta depilazio mekanikoan erabiltzen diren tresnak, 
aparatuak eta kosmetikoak: 

- Altzariak babesteko materiala. 
- Pintzak: motak eta erabilera-arauak. 
- Argizaria emateko paletak. 

• Tamaina, forma eta fabrikazio-materialak. 

• Erabilera bakarrekoak. 
- Argizari epela kentzeko paperezko zerrendak. 
- Argizari beroaren urgailuak. 
- Argizari epelaren urgailuak eta berogailuak: terrina eta arrabola edo roll-ona. 
- Depilazio mekanikoan erabiltzen diren aparatu elektrikoen erabilera- eta segurtasun-arauak. 
- Erabiltzeko, kontserbatzeko eta mantentze-lanetarako teknikak. 
- Garbiketa, desinfekzioa eta/edo esterilizazioa: ekipoak, produktuak eta teknikak. 
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- Gorputzeko eta aurpegiko ilearen depilazio mekanikorako eta dekoloraziorako kosmetikoak. 
- Honako hauek hautatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko irizpideak: 

• Depilatu aurretik emateko kosmetikoak: garbigarriak, babesgarriak eta abar. 

• Depilatu ondoren emateko kosmetikoak: garbigarriak, hidratatzaileak, deskongestionatzaileak. 

• Argizariak: beroa, epela eta hotza. 

• Ilearen hazkuntza atzeratzeko kosmetikoak. 

• Koloregabetzeko kosmetikoak. 

• Koloregabetu aurretik eta ondoren emateko kosmetikoak. 

3.  Bezeroa segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea. 
- Ekipoa prestatzea: mihiseria eta beste. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Prozesu hauetan babesteko metodoak eta zonak: 

• aurpegiko eta gorputzeko depilazioa, 

• aurpegiko eta gorputzeko dekolorazioa. 
- Bezeroa babesteko erabiltzen diren materialak eta baliabideak. 
- Arriskuen eta nahi ez diren erreakzioen prebentzioa. 

4.  Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko teknikak 
- Gorputzeko eta aurpegiko ilea koloregabetzea. 
- Kontzeptua. Erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- Gauzatze-teknikak: 

• Larruazala prestatzea. 

• Larruazalaren sentikortasunaren proba. 

• Produktu dekoloratzailea prestatzea. 

• Produktu dekoloratzailearen aplikazioa, jardute-denbora eta kentzea. 

• Larruazalarentzako ondorengo zainketak eta kosmetikoak. 

• Dekolorazioa azkartzeko metodoak erabiltzea: bero lehorra. 
- Ilea koloregabetzeko prozesuetako segurtasuna eta higienea. 
- Ilea koloregabetzeko prozesuetan profesionala babesteko neurriak. 

• Janzkera. Arropa eta oinetakoak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

• Larrialdi txikietarako botikina. 

5.  Aurpegiko eta gorputzeko ilearen depilazio mekanikorako teknikak 
- Depilazioari buruzko sarrera. 
- Depilazioa eta epilazioa. Motak. 

• Depilazio fisikoa: kontzeptua eta sailkapena. 

• Depilazio kimikoa. 
- Depilatzeko teknikak. Kontzeptua eta sailkapena. 

• Pintzak. 

• Argizari beroarekin depilatzea. 

• Argizari epelarekin depilatzea. 

• Argizari hotzarekin depilatzea. 
- Depilazio progresiboa: kosmetikoak, eta haiek hautatzeko eta emateko irizpideak. 
- Argizari-moten erabilerak eta kontraindikazioak. 
- Gorputzeko hainbat zona depilatzeko bezeroak hartu behar dituen jarrerak. 
- Segurtasuna eta higienea depilazio mekanikoko prozesuetan. 
- Depilazio mekanikoko prozesuetan profesionala babesteko neurriak. 

• Janzkera. Arropa, oinetakoak eta beste. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

• Larrialdi txikietarako botikina. 
- Segurtasuna eta higienea depilazio mekanikoko prozesuetako aparatu elektrikoak erabiltzean. 

• Aparatuak berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak. 

• Aparatuen, osagarrien eta beste osagai batzuen garbiketa eta mantentze-lanak. 

• Behar bezala funtzionatzeko arauak. 

• Aurpegiko eta gorputzeko depilaziorako argizari-urgailuak erabiltzeko araudia betetzea. 
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6.  Depilatzeko eta koloregabetzeko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola. 
- Kalitatearen kontzeptua ilea depilatzeko eta koloregabetzeko prozesuetan. 
- Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko eta depilatzeko zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Kalitatea aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko eta depilatzeko zerbitzuen aplikazioan eta salmentan. 
- Bezeroak zerbitzuari dagokionez nahiz jasotako tratuari dagokionez zer-nolako gogobetetze-maila duen neurtzeko 

teknikak. 
- Ilearen dekolorazioan eta depilazioan gertatutako desbideratzeak zuzentzeko teknikak. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
MAKILLAJE SOZIALA 
 

Kodea: MF0065_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0065_2 Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aurpegi-motak eta ezaugarri kromatikoak ezagutzea eta desberdintzea, makillaje sozialeko estiloetarako beharrezko 
diren visagismo-zuzenketak egiteko. 

EI1.1 Aurpegi-motak sailkatzea, aurpegiaren geometriaren eta proportzioen arabera. 
EI1.2 Lerroen, argilun-tekniken eta orrazkeren bidez obalo-motei zer zuzenketa egiten zaizkien azaltzea. 
EI1.3 Bekain-motei egiten zaizkien zuzenketak eta haiek begi, sudur eta obaloarekin duten erlazioa deskribatzea. 
EI1.4 Begi-motei delineatzeen, itzalen edo azaleko kosmetikoen bidez egiten zaizkien zuzenketak fitxa teknikoaren 
laguntzaz diseinatzea. 
EI1.5 Kopetari, sudurrari, kokotsari eta obaloari argilun-teknikaren bidez zer zuzenketa egiten zaien azaltzea. 

A2: Makillaje sozialak aplikatzean argiak, koloreak eta beste elementu batzuek —egoerak, adinak, estiloak eta janzkerak— 
duten eragina azaltzea. 

EI2.1 Argi-motek kosmetikoen kolorean eta testuran duten eragina azaltzea. 
EI2.2 Eguneko eta arratsalde-gaueko makillaje-estiloak argi-motekin erlazionatzea, kalitateari eta intentsitateari 
dagokienez. 
EI2.3 Makillatze-jarduerarekin erlazioa duten kolorearen teoriaren alderdi nagusiak deskribatzea. 
EI2.4 Pigmentu-koloreen nahasketen gakoak eta makillajean haiek duten aplikazioa azaltzea. 
EI2.5 Kolore beroak eta hotzak desberdintzea. 
EI2.6 Makillajeko koloreen harmonia eta horrek larruazalaren, begien eta ilearen kolorearekin duen erlazioa azaltzea. 
EI2.7 Adinak, nortasunak, egoerak eta janzkerak makillajean duten eragina deskribatzea. 

A3: Makillaje sozialeko kosmetiko, tresna eta materialak aplikatzean eta manipulatzean, desinfekzio-, esterilizazio- eta 
garbiketa-prozedurak aztertzea eta aplikatzea, eta makillajearen konposizioari eta ezaugarriei dagokienez egokienak direnak 
hautatzea. 

EI3.1 Bezeroa babesteko neurriak deskribatzea. 
EI3.2 Tresnak eta materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko kasu praktiko batean, tratatu beharreko 
materialaren (pintzelak, belakiak, borlak eta abar) konposizioa ezagutzen dela: 

• Material-multzo bakoitzean ohikoenak diren zikinkeria-motak azaltzea. 

• Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea. 

• Zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar den arrazoiak emanez azaltzea. 
EI3.3 Makillajeak, ezpain-margoak, begietako arkatzak eta betile-maskarak infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu 
behar diren zehaztea. 
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A4: Makillaje sozial motak aplikatzeko behar diren kosmetikoak, tresnak eta materialak beharrezko higiene-, desinfekzio- eta 
esterilizazio-arauak betez hautatzea eta prestatzea. 

EI4.1 Larruazal-motak identifikatzea, eta haiek makillaje-kosmetikoak hautatzeko duten garrantzia azaltzea. 
EI4.2 Tresnak eta materialak —pintzelak, belakiak, espatulak, kotoi-txotxak eta beste batzuk—identifikatzea, eta haien 
helburua eta erabilera ezagutzea. 
EI4.3 Aurpegia, begiak, ezpainak eta masailalboak makillatzeko behar diren kosmetiko apaingarri motak desberdintzea. 

A5: Zenbait estilotako makillaje soziala aplikatzea, ezaugarri estetikoak, adina, nortasuna nahiz makillajea erakutsiko den 
egoera aintzat hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurri optimoetan. 

EI5.1 Bekainen forma diseinatzea eta hari zuzenketak egitea, aurpegiaren harmonia hobetzeko. 
EI5.2 Larruazala haren ezaugarrien arabera —adina, emultsio epikutaneoa, kolorea— produktu egokiekin prestatzea, 
emaitza hobea izan dadin eta makillajeak gehiago iraun dezan. 
EI5.3 Larruazalaren alterazio txikiei eta kolorazioari zuzenketak egitea, akatsak neutralizatzen dituzten oinarri akats-
zuzentzaileak emanez. 
EI5.4 Makillaje-oinarri jariakorra, erdikonpaktua, konpaktua eta kamuflajekoa hautatzeko irizpideak azaltzea eta 
aplikatzea, forma kosmetiko bakoitzerako egokiak diren arrastatze- eta lausotze-teknikak eta makillajea ukitu 
homogeneoak eginez emateko teknikak hautatuz. 
EI5.5 Makillaje-oinarria zenbait kosmetiko-motaren —hautsezko kosmetikoen, espraiz finkatzeko kosmetikoen eta 
abarren— bidez finkatzea. 
EI5.6 Begi urdinak, berdeak edo gaztainkarak izanez gero, begi-itzalen eta makillajearen artean zer kolore-harmonia 
hautatu behar den azaltzea. 
EI5.7 Makillajearen harmonia naturalari dagokionez, begietan, ezpainetan eta masailalboetan aplikatuko diren koloreak 
hautatzea. 
EI5.8 Begi, betile, ezpain eta masailalboen formari zuzenketak egitea, kosmetiko eta makillaje-teknika —delineatzea, 
lausotzea, nabarmentzea eta abar— egokien bidez.  
EI5.9 Ordezko betileak —betile-tirak edo betile-multzoak— segurtasun-neurriak betez jartzea. 
EI5.10 Makillaje sozialeko estiloak aplikatzea adin desberdinetako pertsonei eta egoera desberdinetan erakusteko. 

A6: Makillaje sozialeko prozesuen kalitatea ebaluatzea, bezeroaren gogobetetze-maila ezagutzeko teknikak erabiliz, eta 
gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzea. 

EI6.1 Makillaje-zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko ebaluatu behar diren alderdi garrantzitsuak identifikatzea. 
EI6.2 Makillaje-zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean: 

• - Aurreikusitako emaitzekin konparatuta izan diren desbideratzeak detektatzeko teknikak deskribatzea. 

• - Zer fasetan gertatu diren identifikatzea. 

• - Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Aurpegiaren morfologia eta zuzenketak: 
- Edertasunaren kontzeptuaren bilakaera. 
- Aurpegia eta aurpegi-obaloa: 

• Geometria, proportzioak eta lerroak. 

• Bertikaltasuna eta horizontaltasuna. 

• Obalo-motak eta sailkapena. 

• Aurpegi-mota desberdinen ezaugarriak. 

• Harmoniaren kontzeptua. 

• Aurpegiaren adierazkortasuna. Puntu aktiboak eta pasiboak. 

• Aurpegiko hezur-irtenguneak eta -sakonuneak. 

• Aurpegiaren lerroak eta neurriak. 

• Aurpegi-atalen proportzioak. 
- Aurpegiko elementuak eta atalak: 

• Bekainak, begiak eta ezpainak. 

• Kopeta, masailalboak, sudurra eta kokotsa. 

• Motak, sailkapena eta ezaugarriak. 
- Aurpegiko elementuei zuzenketak egiteko teknikak: 

• Argiluna. 

• Lerroak. 

• Depilazioa. 
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• Kolorea. 

• Ileak aurpegiko zuzenketetan eta harmonian duen funtzioa. 
- Zuzendu daitezkeen aurpegiko atalak: 

• Aurpegi-obaloa: geometria, proportzioak, irtenguneak, sakonuneak eta abar. 

• Bekainak: kolorea, lodiera, luzera, lerro-oreka, asimetriak. 

• Begiak: lerroa, distantzia, forma, tamaina eta bolumena. Betileak. 

• Ezpainak: tamaina, lodiera, lerroa, sudurrarekiko distantzia, asimetriak. 

• Kopeta, sudurra eta kokotsa: zabalera, luzera eta abar. 

2. Argia eta kolorea, makillaje sozialari aplikatuta: 
- Argia eta hark makillajean duen eragina. 

• Argi naturala eta argi artifiziala: ezaugarriak. 

• Intentsitatea eta kalitatea. 
- Kolorearen teoria eta makillajea. 

• Kolorea: izaera eta ezaugarriak. 

• Argi-kolorea eta pigmentu-kolorea. 

• Pigmentu-koloreen sailkapena eta ezaugarriak. 

• Zirkulu kromatikoa. 

• Kolorearen dimentsioak edo aldagaiak: asetasuna, tonua eta distira. 
- Kolorea makillajeari aplikatzea: 

• Koloreak: beroak eta hotzak. 

• Eskala kromatikoak. 

• Harmonia eta kontrastea. 

• Kolorearen efektu psikologikoak. 
- Kolorea eta makillaje sozialeko estiloak. 

• Harmonia makillaje sozialean. 

• Elementu eta faktore baldintzatzaileak. Argi-mota. Estiloa. Aurpegiko koloreak: larruazala, begiak, bekainak 
eta ezpainak. Jantzien kolorea. 

3.  Higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, makillaje sozialeko prozesuei aplikatuta: 
- Higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, kosmetiko apaingarrien aplikazioan. 
- Makillaje sozialeko prozesuetan kontuan hartu beharreko arriskuak. 

• Intolerantziak, alergiak eta kutsatzeak. 
- Kosmetiko apaingarriak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 

• Apain-mahaia prestatzea, garbiketa- eta antolamendu-prozedura espezifikoekin. 

• Tresnak eta materialak zer materialez eginak diren kontuan hartuta, haiek garbitzeko, desinfektatzeko 
eta/edo esterilizatzeko metodoak. 

• Lantaldea berrikustea eta antolatzea. 

• Kosmetikoak —oinarriak, ezpain-margoak eta betile-maskarak— aplikatzeko arauak. 

• Behin erabili eta botatzeko tresnak eta materialak. 

4. Makillaje sozialean erabiltzen diren kosmetiko apaingarriak, tresnak eta materialak: 
- Makillaje-ekipoa; tresna eta material hauek deskribatzea, sailkatzea eta prestatzea: pintzelak, belakiak, pintzak, ile-

eskuila, kosmetiko apaingarriak eta abar. 
- Makillaje sozialean erabiltzen diren kosmetiko apaingarriak hautatzeko irizpideak. 
- Kosmetiko apaingarrien kolorea eta testura hautatzeko erabakigarriak diren faktoreak: 

• Larruazal-mota eta larruazal-, begi- eta ile-kolorea. 

• Bezeroaren nortasuna eta adina. 

• Jantzien kolorea. 

• Argiztapen-mota. 

• Unea eta egoera. 
- Tresnak eta materialak hautatzeko irizpideak: 

• Teknika-mota. 

• Kosmetiko-mota: testura, estaltzeko ahalmena eta abar. 

5.  Makillaje sozialeko teknikak: 
- Aldez aurreko teknikak: 

• Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
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• Sentikortasun-proba. 

• Bekainak eta betileak tindatzea. 

• Bekainak eta aurpegia depilatzea. 

• Makillajea kentzea eta larruazala prestatzeko teknikak. 
- Makillatzeko teknikak: 

• Makillaje-oinarriak. 

• Zuzenketa argiak. 

• Oinarri-makillajea: makillajea ukitu homogeneoak eginez ematea, arrastatzea eta lausotzea. 

• Zuzenketa ilunak. 

• Delineatzea eta begi-itzalak: lerro-trazatzea eta lausotzea. 

• Ezpainak nabarmentzea eta makillatzea. 

• Koloretea. 

• Makillajea finkatzeko teknikak. 

6.  Makillaje sozialeko estiloak: 
- Makillaje sozialeko estiloak: kontzeptua eta sailkapena. 
- Makillaje-estiloak desberdintzen dituzten ezaugarriak. 
- Makillaje sozialeko estiloaren arabera koloreak eta testurak hautatzeko irizpideak. 
- Makillaje sozialeko estiloak aplikatzeko teknikak: 

• Eguneko makillajea: zuzenketak, koloreak, testurak eta teknikak. 

• Arratsalde-gaueko makillajea: zuzenketa argiak eta ilunak, koloreak, testurak eta teknikak. 

• Festako makillajea: zuzenketa argiak eta ilunak, koloreak, testurak, distirak, lentejuelak eta beste batzuk. 
Andregai-makillajea: argazki eta bideorako zuzenketak, koloreak eta testurak. 

• Nork bere burua makillatzea. 

• Makillaje bereziak: gorriuneak, orbanak eta beste zenbait alterazio estetiko. Begi betaurrekodunak. 

7.  Makillaje sozialeko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola: 
- Kalitatearen kontzeptua, makillaje sozialeko prozesuei aplikatuta. 
- Makillaje sozialeko zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Kalitatea makillaje sozialeko zerbitzuak eta kosmetiko apaingarriak saltzeko teknikak aplikatzean. 
- Bezeroak zerbitzuari dagokionez nahiz jasotako tratuari dagokionez zer-nolako gogobetetze-maila duen neurtzeko 

teknikak. 
- Makillaje sozialeko zerbitzuetan izandako desbideratzeak zuzentzeko teknikak. 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA 
ZERBITZUEN SALMENTA 
 

Kodea: F0352_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC352_2  Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta 

zerbitzuak saltzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salmenta-jarduera programatzea, irudi pertsonaleko enpresen helburuetan eta posizionamenduan oinarrituz. 

EI1.1 Salmenten argumentu-sorta baten ezaugarriak eta egitura deskribatzea, eta argumentu-sortaren funtzioa 
zehaztea. 
EI1.2 Salmenta-helburuei eta enpresaren, produktuen nahiz lehiakideen ezaugarriei buruzko informazio xehea oinarri 
hartuta, salmenta-ekintzaren berariazko programazio bat egitea, hauek baliatuz: 
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• Helburuak lortzeko ildoak eta jarduera-marjinak. 

• Salmenten argumentu-sortak. 

• Bezeroen sailkapena. 

• Bezero-zorroko informazioaren eguneratzea. 

• Egindako salmenta-eragiketen azterketa. 
EI1.3 Enpresa baten ezaugarri garrantzitsuenak —bezero-mota, zerbitzu-mota, produktuak eta beste alderdi interesgarri 
batzuk— biltzen dituen kasu praktiko batean, enpresaren salmenta-helburuak programatzea. 

A2: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 
EI2.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta 
emoziozko elementuak aztertuz. 
EI2.2 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan izan behar dituen 
ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea. 
EI2.3 Bezeroen jokabideari eragiten dioten aldagaiak eta produktu nahiz zerbitzuak erosteko motibazioak identifikatzea. 
EI2.4 Zerbitzu estetikoko enpresetan egiten diren sustapen-ekintzek izan ohi dituzten helburuak definitzea, eta erabiltzen 
dituzten sustapen-baliabideak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.5 Sustapen-ekintzak ezar daitezkeeneko egoerak detektatzea, eta erabiltzen diren teknika psikologiko nagusiak 
definitzea. 
EI2.6 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak salmentan duen eragina deskribatzea. 
EI2.7 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea. 
EI2.8 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala 
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori 
aurkeztea. 
EI2.9 Produktu eta zerbitzu estetiko baten ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean: 

• Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko 
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

• Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna 
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari 
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea. 

• Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 

• Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 

• Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 
EI2.10 Ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri 
hartuta: 

• Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 

• Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 

• Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 

• Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 

A3: Produktu eta zerbitzu estetikoen salmenta-jardueratik ondorioztatutako oinarrizko dokumentuak egitea, indarrean den 
araudia aplikatuz eta zehaztutako helburuen arabera. 

EI3.1 Zerbitzu estetikoak emateko edo produktuak saltzeko ohiko eragiketekin lotuta dauden oinarrizko dokumentuak 
identifikatzea. 
EI3.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei aplikatzen zaien araudia identifikatzea. 
EI3.3 Produktu edo zerbitzu batetik, merkataritza-helburu batetik eta aurrez ezarritako oinarrizko salmenta-baldintza 
batzuetatik abiatuz, oinarrizko dokumentazioa prestatzea, beharrezkoa bada bezeroarekiko erlazioaren bidez lortutako 
informazioa erabiliz. 

A4: Irudi pertsonaleko bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI4.1 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-egoerak identifikatzea. 
EI4.2 Saldu osteko zerbitzuaren kalitatearen kontrolean gehien erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI4.3 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari 
buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin 
denetik aurrera jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz: 

• Gorabehera eragin duten gakoak. 

• Erantzukizunaren esparrua. 

• Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala 
badagokio, saldu osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan 
hartuz. 
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EI4.4 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala 
badagokio, programa informatiko bat erabiliz, egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker 
onak, etab.), argi eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, 
mugikorretako mezuak, etab.). 

A5: Gatazkak eta erreklamazioak ebazteko teknikak erabiltzea, ezarritako irizpide eta prozedurei jarraikiz. 
EI5.1 Gatazkak aurreikusteko teknikak identifikatzea. 
EI5.2 Gatazken eta erreklamazioen izaera identifikatzea. 
EI5.3 Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
EI5.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa 
zehaztea. 
EI5.6 Bezero batekiko elkarrizketa baten simulazioan, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko behar 
bezala zehaztuta eta ezarria dagoela: 

• Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 

• Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 

• Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 

• Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak 
kudeatzeko tresna informatikoan sartzea. 

 

Edukiak: 

1.  Marketina estetikaren merkatuan: 
- Produktu eta zerbitzu estetikoen arteko desberdintasunak. 
- Produktu kosmetikoen propietateak. 
- Zerbitzuen izaera. 
- Zerbukzioa edo zerbitzu bat sortzeko prozesua. 

2.  Merkataritza-agentea edo aholkulari teknikoa: 
- Ezaugarriak, funtzioak, jarrerak eta jakintza. 
- Saltzaile edo aholkulari tekniko batek izan behar dituen dohainak. 
- Bezeroekiko harremanak. 
- Merkataritza-agente batek jakin behar dituen produktuen eta/edo zerbitzuen funtsezko ezaugarriak. 

3.  Bezeroa: 
- Bezeroa negozioaren ardatz. 
- Bezero-motak, eta haiek zerbitzugintzarekin duten erlazioa. 
- Arreta pertsonalizatua. 
- Bezeroaren beharrak eta gustuak. 
- Motibazioa, frustrazioa eta defentsa-mekanismoak. 
- Gogobetetze-irizpideak. 
- Bezeroek agertzen dituzten eragozpenak, eta haien trataera. 
- Bezeroak leialtzea. 

4.  Salmenta antolatzea eta kudeatzea: 
- Informazioa salmentaren oinarri. 
- Bezeroarekiko harremana kudeatzeko erreminta informatikoak maneiatzea. 
- Estetikako zerbitzuak emateari eta produktuak saltzeari lotutako oinarrizko dokumentazioa. 
- Indarrean dagoen araudia. 

5.  Estetikako produktu eta zerbitzuen sustapena eta salmenta: 
- Salmenta-teknikak eta etapak. 
- Sustapen-merchandisingaren faktore erabakigarriak. 
- Salmenta gurutzatua. 
- Arrazoiketa komertziala. 
- Produktu eta/edo zerbitzu baten aurkezpena eta erakustaldia. Nabarmendu beharreko puntuak. 
- Komunikazio-tekniken erabilera estetikako produktu eta zerbitzuen salmentan. 

6.  Jarraipena eta saldu osteko zerbitzua: 
- Jarraipen komertziala. 
- Saldu osteko zerbitzuan erabiltzen diren prozedurak. 
- Saldu osteko zerbitzua: informazioa aztertzea. 
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- Saldu osteko laguntza-zerbitzua. 
- Zerbitzu kosmetikoen kalitatearen azterketa. 

7.  Erreklamazioak ebaztea: 
- Erreklamazioak/kexak (aurrez aurre eginak nahiz bestelakoak) jasotzeko prozedura. 
- Erreklamazioa testuinguruan kokatzeko elementu formalak. 
- Erreklamazio bat bideratzeko behar diren dokumentuak edo frogak. 
- Erreklamazioak ebazteko erabiltzen diren teknikak. 
- Bezeroarekiko harremana kudeatzeko erreminta informatikoak erabiltzea. 

 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua:  
HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0022 

 

Iraupena: 160 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Arreta emateko teknikak aplikatzea edergintza-zentroko zerbitzu estetikoko bezeroei. 
EI1.1 Bezeroei harrera egitean, kortesia-formulak aplikatzea, protokolo-tratamenduak kontuan hartuz, eta arreta 
emateko barneko arauak errespetatzea erabiltzen den komunikazio-kanalaren arabera: aurrez aurrekoa, telefono 
bidezkoa, informatikoa. 
EI1.2 Bezeroaren premiak interpretatzea, gogobete dezaketen produktuak eta/edo zerbitzuak zehazteko, galdera 
gidatuen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, eta, hala badagokio, informazio hori bezeroekiko erlazioak kudeatzeko 
aplikazioetan sartzea. 
EI1.3 Bezeroari haren beharrak bete ditzaketen produktu eta zerbitzuei buruzko informazio zehatza eta argia ematea: 
ezaugarriak, prezioa, onurak, etab. 

A2: Larruazalaren eta haren eranskinen ezaugarriak eta egoera aztertzea, higiene-, hidratazio- eta depilazio-zerbitzuak 
egiteko. 
EI2.1 Larruazala aztertzeko eta analizatzeko ekipoak, metodoak eta teknikak aplikatzea: irudia handitzea, jariakinak 
neurtzea, larruazaleko fototipoa eta beste batzuk. 
EI2.2 Larruazal-motak emultsio epikutaneoaren arabera sailkatzea, higiene-teknika egokienak aplikatzeko. 
EI2.3 Higiene- eta depilazio-teknikak aplikatzean eragiten duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak identifikatzea. 
EI2.4 Bezeroaren larruazal-mota eta larruazalaren egoera eta haren eskaerak aztertzea, aurpegiko eta gorputzeko 
higiene- eta hidratazio-teknika estetiko egokienak aukeratzeko. 
EI2.5 Larruazalaren analisi estetikoa egitea: 

• Larruazal-mota azaltzea. 

• Higiene- eta hidratazio-teknikei eragiten dieten berezitasunak dituzten zonak bereiztea. 

• Higiene-teknika eta baliabide tekniko zehatzak larruazalaren ezaugarrien eta egoeraren arabera aukeratzea. 

• Teknika horiek zer maiztasunekin aplikatu behar diren zehazteko jarraibideak jartzea. 
EI2.6 Ilearen eta eremuaren ezaugarriak aztertzea, depilatzeko edo koloregabetzeko teknikarik egokiena hautatzeko. 
EI2.7 Ile-motak sailkatzea, eta desbideratze patologikoak adierazten dituzten zeinuak baloratzea. 
EI2.8 Zirkulazio-alterazioak identifikatzea, depilatzeko teknika egokia aukeratzeko. 
EI2.9 Bezerori galderak egitea, intolerantzia-erreakzioak eragin ditzaketen produktu kosmetikoei eta aurpegiko eta 
gorputzeko higiene- eta hidratazio-ohiturei buruzko informazioa lortzeko. 
EI2.10 Bezeroa beste profesional batzuengana bideratzea komeni den alterazioak edo egoerak identifikatzea. 
EI2.11 Elkarrizketa txiki bat egitea bezeroari diagnostikoa egiteko, eta lortutako datuekin bezeroaren fitxa betetzea. 

A3: Bezeroa hark eskatutako dekolorazio-, depilazio-, higiene- eta hidratazio-zerbitzuaren arabera eta segurtasun-kondizio 
egokietan prestatzea eta kokatzea. 

EI3.1 Bezeroa teknika estetikoak egiteko forma zehatzean kokatzeko behar diren kabina, ohatila edo besaulkia, 
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mihiseria eta bestelako materialak prestatzea. 
EI3.2 Bezeroa jarrera egokian jartzea, eta egin behar den teknikarako beharrezkoak diren neurriekin babestea: 

• Lepo/garondo, giltzurrun/gerri inguruak eta zokogune popliteoa burkoekin, toallekin edo bestelako material 
espezifikoekin babestea. 

• Ilea. 

• Kotoia jartzea begietan edo zona sentikorretan, lurruna aplikatu behar bada. 
EI3.3 Depilazio mekanikoko edo dekolorazioko zerbitzu baterako kokatzea eta prestatzea bezeroa. 

• Tratatu behar den eremuaren arabera komeni den jarrera ergonomikoan jartzea bezeroa, eta haren arropa 
babestea. 

• Profesionala produktu dekoloratzaileetatik eta/edo argizarietatik babestea, behar diren jantziak eta osagarriak 
erabiliz. 

• Tratatu behar den eremu anatomikoan, garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak egitea aurrez. 
EI3.4 Bezeroaren fitxa egiteko behar den informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea. 
EI3.5 Depilatzeko eta koloregabetzeko produktu kosmetikoekiko sentikortasunaren proba egitea, esposizio-denbora 
egokia zehaztuz. 
 

A4: Higiene-, dekolorazio-, depilazio- eta makillaje-teknikak egiteko behar diren tresnak, kosmetikoak, produktuak, 
materialak eta aparatuak aukeratzea eta prestatzea. 

EI4.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aplikatzeko faseetan zer baliabide teknikoa eta produktu 
erabiliko diren aukeratzea eta prestatzea. 
EI4.2 Kosmetiko hidratatzaileak bezeroaren larruazalaren egoeraren arabera aukeratzea. 
EI4.3 Egin beharreko tratamenduaren fase bakoitzean behar diren aparatuak aukeratzea eta prestatzea. 
EI4.4 Dekolorazioko eta depilazio mekanikoko prozesuetan behar diren tresnak, materialak eta produktuak prestatzea. 
espatulak, paperezko bandak, zelulosazko zapiak, argizariak, eta beste. 
EI4.5 Aparatuak eta argizari beroa eta epela depilazio-prozesuetan erabiltzeko kondizio egokietan prestatzea. 
EI4.6 Makillaje sozial motak aplikatzeko behar diren kosmetikoak, tresnak eta materialak beharrezko higiene-, 
desinfekzio- eta esterilizazio-arauak betez hautatzea eta prestatzea. 

A5: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzea, bezeroarekin eskaera 
teknikoak eta baldintzak kontuan hartuta. 

EI5.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aplikatzeko behar diren aparatuak, produktuak, tresnak 
eta materialak aukeratzea eta prestatzea, behar diren higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-teknikak aplikatuz. 
EI5.2 Bezeroa egin behar zaizkion tekniketarako jarrera anatomiko egokian jartzea eta bezeroa babestea. 
EI5.3 Begietako, ezpainetako, aurpegiko eta bularraldeko makillajea kentzeko teknikak eta larruazala suspertzeko 
teknikak berariazko produktu, material eta tresnekin egitea. 
EI5.4 Larruazala sakon garbitu behar bada, aurrez makillajea kenduta, pilatutako zikinkeria mugitzea errazten duten 
produktuak eta teknikak aplikatzea —adibidez, esfoliazio mekanikoa, berariazko masajea eta bero lehorra edo hezea—, 
kontuan izanda larruazalaren egoera eta tresnak, aparatuak eta produktuak erabiltzeko jarraibideak. 
EI5.5 Zikinkeria honela kentzea: 

• Presio digitala eginez, behar diren higiene- eta babes-neurriak aplikatuz: maskara eta eskularruak asepsia-
baldintzetan. 

• Zaldarrak ateratzekoa erabiliz. 

• Bentosak erabiliz. 

• Euskarri blaituak erabiliz. 

• Hainbat metodo konbinatuz. 
EI5.6 Inkrustazioak kentzeko teknikak korronte galvanikoz aplikatzea, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak, 
kontraindikazioak eta programatzeko jarraibideak aintzat hartuz. 
EI5.7 Sakoneko garbiketako tratamendua amaitzea kosmetiko lasaigarriak eta hidratatzaileak aplikatuz eta, hala behar 
izanez gero, bezeroaren beharretara egokitutako eguneko makillajea aplikatuz. 
EI5.8 Etxean egiteko zainketa estetikoen jarraibideei buruzko aholkuak ematea bezeroari. 

A6: Aurpegiko eta gorputzeko hidratazio-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzea, bezeroarekin eskaera 
teknikoak eta baldintzak kontuan hartuta. 

EI6.1 Hidratazioaren alterazioen diagnostikoa egitea metodo egokiak aplikatuz: behaketa, haztapena, hidratazio-
mailaren neurgailua. 
EI6.2 Larruazala hidratatzeko tratamendurako berariazko kosmetikoak eta aparatuak aukeratzea. 
EI6.3 Larruazala hidratatzeko erabiltzen diren ekipo elektrikoen parametroak programatzea, kontuan hartuta 
larruazalaren egoera eta ezaugarriak eta tratamenduaren helburua. 
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EI6.4 teknika estetikoak —masajea, oklusioa eta beste— egiten dituzten hidratazio-tratamenduak aplikatzea. 
EI6.5 Larruazala hidratatzeko higiene-tratamenduekin lotutako berariazko aparatuak eta produktuak aplikatzea, 
larruazalaren egoera eta beharrak kontuan hartuta. 

A7: Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tekniketan adierazitako masaje estetikoa aplikatzea. 
EI7.1 Masaje estetikoaren maniobrak aukeratzea, larruazal-mota eta larruazalaren egoera eta lortu nahi diren efektuak 
kontuan hartuta. 
EI7.2 Segida, erritmoa eta intentsitatea lortu nahi den efektura egokituz aplikatzea masaje-maniobrak. 
EI7.3 Maniobrak tratatu beharreko zonetara egokituz egitea masaje estetikoa. 

A8: Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko teknikak eta depilazio mekanikoko teknikak gunearen ezaugarriak 
kontuan hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurriak betez aplikatzea. 

EI8.1 Edozein dekolorazio-tratamenduren aurretiko sentikortasun-proba egitea. 
EI8.2 Ilea koloregabetzea, produktu dekoloratzaileak tratatu beharreko zonan abileziaz eta 2 edo 3 milimetroko 
lodierarekin emanez. 

• Dekolorazio-prozesua zaintzea, eta, emaitzaren arabera, esposizio-denborak aldatzea beharrezkoa denean. 

• Kosmetiko dekoloratzailea behar bezala kentzea tratatutako zonatik. 

• Dekolorazioaren ostean larruazala goxatzeko eta emultsio epikutaneoa leheneratzeko zainketak aplikatzea. 
EI8.3 Ilearen depilazio mekanikoko prozesuen aurretik larruazala prestatzeko eta egokitzeko eragiketak egitea. 
EI8.4 Larruazala neurri egokiekin prestatzea, depilazio mekanikoko prozesuak egiteko argizariarekin edo pintzekin. 
EI8.5 Depilazio mekanikoa argizariarekin egitea: 

• Egiaztatzea argizariaren tenperatura eta biskositate-maila hura emateko egokiak direla. 

• Ilea hazten den noranzkoan ematea argizaria, lodiera berdineko zerrendatan, eta eman den kontrako noranzkoan 
kentzea zerrenda hautsi gabe, eta gunean presioa egitea. 

• Argizari epela edo hotza ematean, telazko edo paperezko zerrenda jartzea gunean, eskuarekin presioa egitea, eta 
zerrenda ilearen aurkako noranzkoan kentzea. 

• Behar izanez gero, geratzen diren ileak pintzaz kendu behar dira. 

• Depilatutako guneko argizari-hondarrak erabat kentzea, zainketa egokiak aplikatzea, eta produktu kosmetiko 
egokiak ematea. 

EI8.6 Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea. 

A9: Zenbait estilotako makillaje soziala aplikatzea, ezaugarri estetikoak, adina, nortasuna nahiz makillajea erakutsiko den 
egoera aintzat hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurri optimoetan. 

EI9.1 Bekainen forma diseinatzea eta hari zuzenketak egitea, aurpegiaren harmonia hobetzeko. 
EI9.2 Larruazala haren ezaugarrien arabera —adina, emultsio epikutaneoa, kolorea— produktu egokiekin prestatzea, 
emaitza hobea izan dadin eta makillajeak gehiago iraun dezan. 
EI9.3 Larruazalaren alterazio txikiei eta kolorazioari zuzenketak egitea, akatsak neutralizatzen dituzten oinarri akats-
zuzentzaileak emanez. 
EI9.4 Makillaje-oinarria zenbait kosmetiko-motaren —hautsezko kosmetikoen, espraiz finkatzeko kosmetikoen eta 
abarren— bidez finkatzea. 
EI9.5 Makillajearen harmonia naturalari dagokionez, begietan, ezpainetan eta masailalboetan aplikatuko diren koloreak 
hautatzea. 
EI9.6 Begi, betile, ezpain, masailalbo eta obaloaren formari zuzenketak egitea, kosmetiko eta makillaje-teknika —
delineatzea, lausotzea, nabarmentzea eta abar— egokien bidez. 
EI9.7 Ordezko betileak —betile-tirak edo betile-multzoak— segurtasun-neurriak hartuz jartzea. 
EI9.8 Makillaje sozialeko estiloak aplikatzea adin desberdinetako pertsonei eta egoera desberdinetan erakusteko. 

A10: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 
EI10.1 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala 
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori 
aurkeztea. 
EI10.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea. 

• Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko 
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

• Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna 
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari 
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea. 

• Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 

• Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 

• Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 
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EI10.3 Bezero batekiko elkarrizketa batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 

• Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 

• Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 

• Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 

• Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 
EI10.4 Bezero batekiko elkarrizketa batean, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko: 

• Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 

• Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 

• Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 

• Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak 
kudeatzeko tresna informatikoan sartzea. 

A11: Irudi pertsonaleko bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI11.1 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari 
buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin 
denetik aurrera jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz: 

• Gorabehera eragin duten gakoak. 

• Erantzukizunaren esparrua. 

• Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala 
badagokio, saldu osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan 
hartuz. 

EI11.2 Egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, etab.), argi eta labur, haien 
asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, mugikorretako mezuak, etab.). 

A12: Lortutako emaitzak eta bezeroaren gogobetetze-maila baloratzea, higiene, hidratazio, dekolorazio, depilazio mekaniko 
eta makillaje sozialeko zerbitzuetan egon litezkeen desbideratzeentzat neurri zuzentzaileak proposatuz. 

EI12.1 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika estetikoak aplikatzean, zerbitzuaren kalitatea 
ebaluatzea: 

• Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea. 

• Desbideratzeak zer fasetan gertatu diren identifikatzea. 

• Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea. 
EI12.2 Dekolorazio- eta depilazio-zerbitzuen kalitatea ebaluatzea. 

• Aurreikusitako emaitzarekiko desbideratzeak prozesuko zer fasetan gertatu diren identifikatzeko teknikak 
aplikatzea. 

• Gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea. 
EI12.3 Makillaje sozialeko zerbitzuen kalitatea ebaluatzea: 

• Aurreikusitako emaitzekin konparatuta izan diren desbideratzeak detektatzeko teknikak deskribatzea. 

• Zer fasetan gertatu diren identifikatzea. 

• Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea. 
EI12.4 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den 
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea. 
EI12.5 Jarduera-protokolo bat egitea zainketa estetikoak aplikatzean erreakzio kaltegarriren bat gertatuz gero jarraitu 
behar diren arauak jasotzeko. 
EI12.6 Lehen laguntzako neurriak aplikatzea, higiene-, dekolorazio-/depilazio- eta makillaje-zainketa estetikoak 
aplikatzean istripuren bat gertatuz gero edo erreakzio kaltegarriren bat egonez gero. 

A13: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI13.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI13.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI13.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI13.4 Lantokiko ekoizpen-prozesua deskribatzea. 
EI13.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI13.6 Prebentzio-neurriak eta laneko osasunekoak une oro errespetatzea, baita ingurumena babestekoak ere. 

 

Edukiak: 

1.  Komunikazioko eta bezeroarentzako arretako teknikak: 
- Bezeroei arreta ematean, kortesia-formulak eta erabiltzen den komunikazio-kanal bakoitzera —aurrez aurrekora, 

telefono bidezkora eta informatikora— egokitutako hizkera erabiltzea. 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

44

- Galdera gidatuen teknikak erabiltzea, bezeroaren beharrak identifikatzeko eta hura gogobete dezaketen 
produktuak eta/edo zerbitzuak zehazteko. 

- Bezeroekiko harremanak kudeatzeko aplikazioetan sartzea informazioa. 
- Zerbitzuei eta produktuei buruzko informazioa —ezaugarriak, prezioa, onurak eta beste— bezeroari transmititzea. 

2.  Ileko eta larruazaleko alterazio estetikoak identifikatzea: 
- Bezeroa alterazioen azterketa estetikorako prestatzea. 
- Larruazaleko eta ileko alterazioen diagnostiko estetikoa egiteko ekipoak prestatzea. 
- Larruazalaren analisi estetikoa eta aurpegiko eta gorputzeko ilearen analisi estetikoa egitea. 
- Larruazaleko eta aurpegiko eta gorputzeko ileko alterazio estetikoen eta/edo patologikoen zeinuak eta sintomak 

identifikatzea. 
- Ikusitako alterazioen kausa posibleak detektatzeko egin beharreko galderak egitea. 
- Bezeroaren fitxa teknikoa egitea. 

3.  Ileko eta larruazaleko alterazio estetikoak identifikatzea: 
- Lantaldea berrikustea eta antolatzea. 
- Garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak prestatzea. 
- Desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktuak emango zaien erabilerari dagozkion proportzioetan prestatzea. 
- Material-mota bakoitzari ondoen egokitzen zaion desinfekzio- edo esterilizazio-metodoa hautatzea. 
- Kabina edo lanpostua garbiketa- eta antolamendu-prozedura espezifikoekin prestatzea. 
- Tresnak eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea, metodo fisikoak eta kimikoak aplikatuz. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene-prozesuetan, makillaje sozialean eta depilazio fisikoan osasunerako arriskuen 

prebentzioa bermatuko duten babes-neurriak aplikatzea. 

4.  Bezeroa prestatzea eta kokatzea: 
- Bezeroari harrera egitea eta higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoetan arreta ematea. 
- Bezeroa egin behar zaizkion tekniketarako behar den posizioan prestatzea. 
- Lan-eremua segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea. 
- Babes-neurriak erabiltzen diren tekniken eta bezeroaren larruazal-motaren eta larruazalaren egoeraren arabera 

aplikatzea. 

5.  Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tratamendu estetikoak egitea: 
- Kosmetikoak, produktuak, materialak, tresnak eta aparatuak aukeratzea. 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroa prestatzea. 
- Tratatu beharreko zona aztertzea, eta higiene- eta/edo hidratazio-tratamendu estetikoa aukeratzea. 
- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tratamendu estetikoak egitea. 

6.  Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko teknikak eta depilazio fisikokoak erabiltzea 
- Kosmetikoak, produktuak, materialak, tresnak eta aparatuak aukeratzea. 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroa kokatzea, prestatzea eta babestea. 
- Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzea. 
- Tratatu beharreko zona aztertzea, eta depilazio-teknika aukeratzea. 
- Depilatu beharreko zonako larruazala prestatzea. 
- Aurpegia eta gorputza argizari beroarekin, epelarekin eta hotzarekin depilatzea. 
- Tratatu beharreko zona garbitzea. 
- Ilea koloregabetu eta depilatu ondorengo larruazaleko zainketak aplikatzea. 

7.  Makillaje sozialeko estiloen aplikazioa. 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Aurpegia aztertzea. 
- Baliabideak, tresnak, produktuak eta kosmetikoak aukeratzea. 
- Aurpegia prestatzea: bekainak depilatzea, makillajea kentzea, larruazala prestatzeko produktuak aplikatzea. 
- Hainbat estilotako makillajeak aplikatzea: sport estiloa, egunekoa, arratsalde-gauekoa, festakoa, andregai-

makillajea. 

8.  Higieneko, depilazio fisikoko eta makillajeko zainketa estetikoetarako zerbitzu eta kosmetikoak 
saltzeko eta aholkatzeko metodoen aplikazioa. 
- Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea. 
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- Produktu eta zerbitzu estetikoak saltzeko teknikak aplikatzea. 
- Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
- Bezeroen erreklamazioei erantzuteko teknikak aplikatzea. 

9.  Higieneko, depilazio fisikoko eta makillajeko zainketa-zerbitzu estetikoen kalitatea ebaluatzeko 
metodoen aplikazioa: 
- Behaketa-teknikak aplikatzea eta galderak egitea, lortutako emaitzarekiko eta jasotako tratuarekiko bezeroak duen 

gogobetetze-maila egiaztatzeko. 
- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko baliabideak aplikatzea. 

10.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Segurtasun-arauak eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0354_2:  
Segurtasuna eta osasuna 
higiene-, depilazio- eta 
makillaje-zerbitzuetan 

• Medikuntzan lizentziaduna 

• Kimika Zientzietan lizentziaduna 

• Biologia Zientzietan lizentziaduna 

• Farmazian lizentziaduna 

1 urte 
 

MF0355_2:  
Aurpegiko eta gorputzeko 
higienea eta hidratazioa 

• Estetikako goi-mailako teknikaria 
1 urte 

 

MF0345_2:  
Ilearen depilazio mekanikoa 
eta dekolorazioa 

• Estetikako goi-mailako teknikaria 
1 urte 

 

MF0065_2:  
Makillaje soziala 

• Estetikako goi-mailako teknikaria 
1 urte 

 

MF0352_2:  
Irudi pertsonala zaintzeko 
aholkularitza eta produktu 
eta zerbitzuen salmenta 

• Estetikako goi-mailako teknikaria 1 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Aurpegiari eta makillajeari buruzko 
lantegia 

60 90 
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Gorputzari eta depilazioari buruzko 
lantegia 

90 120 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 
PRESTAKUNTZA-
GUNEA 

Gorputz- eta kirol-arloko 
ikasgela-lantegia 

X    X 

Aurpegiari eta makillajeari 
buruzko lantegia 

 X  X  

Gorputzari eta depilazioari 
buruzko lantegia 

 X X   

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Makillaje-lantegia 

− Apain-mahaiak. 

− Besaulki anatomikoak. 

− Bizkarra eta gurpilak dituzten aulkiak. 

− Mahai osagarriak. 

− Lupa. 

− Mikrokamera. 

− Sebometroa. 

− Hidratazio-mailaren neurgailua. 

− Langarreztagailuak. 

− Ozono-lurruna sortzen duten aparatuak. 

− Eskuila birakariak. 

− Bibragailuak. 

− Bentosak. 

− Erradiazio infragorriak sortzen dituen lanpara. 

− Korronte zuzeneko eta korronte alternoko ekipoak. 

− Esterilizagailuak. 

− Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketa 
estetikoetarako kosmetikoak eta produktuak. 

− e hidratación facial y corporal. 

− Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-
tratamenduetarako materialen eta tresnen ekipoa 

− e hidratación facial y corporal. 

− Kosmetiko apaingarriak. 

− Makillaje-ekipoa. 

− Mihiseria. 

− Material birziklagarriak, ez-birziklagarriak eta kutsatzaileak 
botatzeko edukiontziak. 

− contaminantes 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

50

Depilazio-lantegia 

− Apain-mahaiak. 

− Esku-oheak. 

− Bizkarra eta gurpilak dituzten aulkiak. 

− Mahai osagarriak. 

− Lupa. 

− Erradiazio infragorriak sortzen dituen lanpara. 

− Argizari beroaren eta epelaren urgailuak. 

− Esterilizagailuak. 

− Dekoloraziorako materialen, tresnen, produktuen eta kosmetikoen 
ekipoa. 

− Depilaziorako materialen, tresnen, produktuen eta kosmetikoen 
ekipoa. 

− Mihiseria. 

− Material birziklagarriak, ez-birziklagarriak eta kutsatzaileak 
botatzeko edukiontziak. 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 

 



 

 



 

 

 


