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IZENA
ILE-APAINKETAKO ZERBITZU OSAGARRIAK

KODEA
IMPQ0108

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala.

LANBIDE-EREMUA
Ile-apainketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP022_1 Ile-apainketako zerbitzu osagarriak. (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Ilea eta buru-larruazala garbitu eta egokitzeko ekipoak prestatzea eta teknikak aplikatzea, eta forma eta kolorea aldatzeko
teknikak aplikatzea, teknikari arduradun batek gainbegiratuta higiene- eta segurtasun-baldintza optimoetan.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

-

UC0058_1: Ekipoak prestatzea, eta ilea eta buru-larruazala garbitzea eta egokitzea.

-

UC0059_1: Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko eta orrazten hasteko muntaketak egitea

-

UC0060_1: Ilea koloreztatzeko eta dekoloratzeko teknikak erabiltzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Besteren konturako ile-apaindegi txiki eta ertainetan egiten du lan, oro har.

Ekoizpen-sektoreak
Ile-apainketako lanak egiten diren ekoizpen-sektoreak, batez ere ile-apaindegiak.

Lanbideak edo lanpostuak
Ile-apainketako laguntzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0058_1
Higienea eta asepsia ile-apainketan. (Zeharkakoa)

40

MF0059_1
Forma aldatzeko eta orrazten hasteko muntaketak.

90

MF0060_1
Ilearen kolorea aldatzeko kosmetikoak erabiltzea.

80

MP0069
Ile-apainketako zerbitzu osagarrietako lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

120

ORDUAK, GUZTIRA

330

PRESTAKUNTZAATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala
EKIPOAK PRESTATZEA, ETA ILEA ETA BURU-LARRUAZALA GARBITZEA
ETA EGOKITZEA
Kodea: UC0058_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lan-ingurunea prestatzea eta ekipoa desinfektatzea.
BI1.1 Lan-eremua prestatzen da, eta ekipamendua garbi eta txukun egoten da.
BI1.2 Tresnak eta materialak haien ezaugarrien arabera produktu eta metodo egokiak erabiliz garbitzen eta
desinfektatzen dira.
LB2: Bezeroa dagokion tokian jartzea eta haren buru-larruazala aztertzea.
BI2.1 Bezeroa egin behar zaizkion lanen arabera jartzen eta prestatzen da dagokion tokian.
BI2.2 Ilea eskuilatzen zaio, sakatsak eta produktu-hondarrak kentzeko, eta haren ezaugarriak eta egoera aztertzen
dira.
BI2.3 Egin behar diren lan teknikoen arabera erabakitzen da bezeroen garbiketa-ordena.
LB3: Ile-mota eta buru-larruazal motaren araberako kosmetikorik egokienak hautatzen dira.
BI3.1 Garbitzeko produktu egokia hautatzen da, ikusitako ezaugarrien eta egin behar den lanaren arabera.
BI3.2 Egoki iritziz gero, eskularruak erabiltzen dira (bezeroak buru-larruazala osasuntsu ez duenean, langileak
eskuetako larruazalean osasun-arazoak dituenean).
BI3.3 Xanpu-kantitatea ilearen ezaugarrietara (zikintasuna, kantitatea, luzera) egokitzen da.
LB4: Ilea eta buru-larruazala garbitzea.
BI4.1 Xanpua buru-larruazalean eman, eta leun-leun igurzten da; ile luzeetan, sustraitik puntetara zabaltzen da.
BI4.2 Kosmetiko-hondarrak ur askorekin kendu.
BI4.3 Urik handienak eskuekin eta toalla batekin kendu, ilearen sustraietatik puntetara eta buru-larruazalean eta
belarri inguruan.
LB5: Egin behar den ile-apainketako teknikaren araberako egokitzapena egitea.
BI5.1 Ilearen ezaugarrien arabera hautatzen da kosmetiko egokitzailea.
BI5.2 Egokitzailea ile-zurtoinean zabaltzen da, sustraietatik puntetara, modu uniformean, eskuak eta orrazia
erabiliz.
BI5.3 Produktua aplikatzeko, masajea eman behar da ilean, intentsitateari, erritmoari, eremuari eta denborari
dagokionez ezarritako parametroak zainduz, eta bezeroari eroso jartzeko esan behar zaio.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: Burua garbitzeko konketak. Lanabesak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, guraizeak, ontziak,
tindu-eskuilak eta abar. Tresnak eta gainazalak garbitzeko produktuak. Esterilizatzeko aparatua, desinfektatzaile
kimikoak. Higiene-kosmetikoak: xanpuak, ile-egokitzaileak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Tresna eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta prest. Ile-higienea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aparatuen fitxa teknikoa. Kosmetikoei buruzko informazio teknikoa. Desinfektatzaile kimikoei buruzko informazio
teknikoa. Ekipoak garbitzeko eta desinfektatzeko protokoloak. Bibliografia espezifikoa.
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2

2. gaitasun-atala:
FORMA-ALDAKETA ALDI BATERAKOAK EDO IRAUNKORRAK
EGITEKO ETA ORRAZTEN HASTEKO MUNTAKETAK EGITEA
Kodea: UC0059_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Materialak prestatzea eta ekipoa desinfektatzea.
BI1.1 Behar diren tresnak, moldeak eta osagarriak garbitu eta desinfektatu egiten dira, eta lan egin behar den
tokian kokatzen dira.
BI1.2 Erabiliko diren aparatuak egoera ezin hobean daudela egiaztatzen da.
LB2: Bezeroa bere tokian jarri eta babestea.
BI2.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian eserarazten da eta babestu egiten da aplikatu behar zaizkion
tekniketarako behar diren segurtasun- eta higiene-baldintzak kontuan harturik.
BI2.2 Buru-larruazaletik gertuko zonak kosmetiko egokiarekin babesten dira narritadurak saihesteko.
LB3: Behar diren aldi baterako muntaketa guztiak egitea.
BI3.1 Behar diren tresnak, kosmetikoak, moldeak eta osagarriak teknikari arduradunaren argibideei jarraituz
hautatzen dira.
BI3.2 Aldi baterako muntaketak (markatzea) ilearen ezaugarrien, orrazkera-motaren eta jasotako instrukzioen
arabera egiten dira.
BI3.3 Teknikari arduradunak gainbegiratuta, ilea lehortzen hasten da.
BI3.4 Lehorgailuaren tenperatura eta distantzia ile-motaren eta ilearen egoeraren eta hezetasun-mailaren arabera
egokitzen da.
BI3.5 Ilea biltzeko prestatzen da, hala badagokio.
LB4: Profesionala babesteko behar diren neurriak hartzea.
BI4.1 Itxura-aldaketa iraunkorrak lortzeko kosmetiko erreduktoreak aplikatzeko esku-larruak jartzen ditu
profesionalak.
LB5: Ilearen forma-aldaketa iraunkorra lortzeko muntaketa egitea eta produktuak aplikatzea.
BI5.1 Ilea garbitzeko, gero erabiliko duen kosmetiko erreduktoreari dagokion xanpua erabiltzen du.
BI5.2 Teknikari arduradunaren argibideei jarraituz muntatzen ditu moldeak.
BI5.3 Ilea bustiz aplikatzen du kosmetiko erreduktorea.
BI5.4 Esposizio-denbora kontrolatzen du.
BI5.5 Egindako forma-aldaketa iraunkorraren arabera eta fabrikatzailearen argibideen arabera, kosmetiko
erreduktorea garbitu egiten du edo ez.
LB6: Neutralizatzeko teknikak aplikatzea.
BI6.1 Kosmetiko neutralizatzailea aplikatzen du.
BI6.2 Esposizio-denbora kontrolatzen du fabrikatzailearen argibideei egokitzeko.
BI6.3 Teknikari arduradunak adierazten dionean, moldeak kentzen ditu eta kosmetiko neutralizatzailea urez
garbitzen du.
LB7: Ile-garbiketa eta -egokitzapena bukatzea.
BI7.1 Ilea xanpu egokiarekin garbitzen du, hala badagokio.
BI7.2 Ilea kosmetiko berregituratzaile batekin egokitzen du dagozkion argibideei jarraituz.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: Burua garbitzeko konketak. Lanabesak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, osagarriak eta abar.
Tresnak eta gainazalak garbitzeko produktuak. Aparatu esterilizatzailea, desinfektatzaile kimikoak. Higiene-kosmetikoak.
Forma-aldaketa iraunkorrerako kosmetikoak: kosmetiko erreduktoreak eta kosmetiko neutralizatzaileak. Finkatzaileak.
Eskuko ile-lehorgailua eta kasko-itxurakoa. Kotoia, mantala, soingainekoa, toallak, eskularruak, aurreko mantala. Lehen
laguntzako materiala.
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Lanaren produktuak edo emaitza
Tresna eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta prest. Aldaketa iraunkorra ilearen forman: kizkurtua eta deskizkurtua.
Ilearen forma-aldaketa aldi baterakoak. Ile ordenatua eta orraztua.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aparatuen fitxa teknikoa. Kosmetikoei buruzko informazio teknikoa. Desinfektatzaile kimikoei buruzko informazio
teknikoa. Bezeroari arreta emateko protokoloak. Bibliografia espezifikoa.

3

3. gaitasun-atala
ILEA KOLOREZTATZEKO ETA DEKOLORATZEKO TEKNIKAK
ERABILTZEA
Kodea: UC0060_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lan-eremua prestatzea eta kosmetiko koloratzaileak eta dekoloratzaileak aplikatzeko ekipoa desinfektatzea.
BI1.1 Kolorea aldatzeko prozesurako behar diren tresnak higiene-baldintza onetan daudela egiaztatzen da.
BI1.2 Dekoloraziorako edo koloraziorako behar diren produktuak teknikari arduradunak emandako argibideei
jarraituz nahasten dira eta hark esandako kantitatetan.
LB2: Tolerantziaren proba egitea.
BI2.1 Bezeroa tolerantzia-proba egiteko prestatzen du eta informazioa ematen dio, eta fitxa batean jasotzen ditu
dagozkion datuak.
BI2.2 Tolerantzia-proba egiten du, eta, kosmetikoaren fabrikatzaileak aholkatutako parametroak kontuan hartuta,
lortutako emaitzak eta probaren egokitasuna baloratzen du: lehen tindaketa, azken aplikaziotik igarotako denbora,
kosmetikoaren prestaketa, emaitzak antzemateko denbora eta abar).
LB3: Bezeroa bere tokian jarri eta babestea.
BI3.1 Bezeroa dagokion tokian jartzen da eta arropa behar bezala babesten zaio kolorazio- edo dekolorazioproduktuak eman aurretik.
BI3.2 Buru-larruazalarekiko ukipen-uneak kosmetiko babesle batekin babesten dira narritadurak edo orbanak
saihesteko.
BI3.3 Bezeroak narritadurak baditu buru-larruazalean kosmetiko babesle bat erabiltzen da.
LB4: Kosmetikoa teknika egokiarekin aplikatzea, teknikari arduradunaren argibideei jarraituz.
BI4.1 Profesionalak eskularruak jartzen ditu koloratzailea edo dekoloratzailea aplikatu aurretik, sentikortasunerreakzioak eta orbanak saihesteko.
BI4.2 Teknikari arduradunak erabakitako teknikaren arabera aplikatzen da produktua.
BI4.3 Esposizio-denbora kontrolatu egiten da, eta kolore-aldaketaren prozesuaren berri ematen zaio teknikariari.
BI4.4 Esposizio-denbora amaitutakoan, ondo garbitzen dira produktuaren aztarnak.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: pintzelak, orraziak, tindu-eskuila, probeta, espatula, pintzak, orratzak, beroa airerik gabe sortzen
duten aparatuak, txanoak, plastikozko diskoak, plastikozko ontziak, eskularruak, kronometroa, aluminiozko papera,
zelofan-papera, landare-papera, hainbat formatako produktu oxidatzaileak, produktu koloratzaileak, finkatzaileak,
geruzak kentzeko produktuak, produktu kosmetiko babesleak, soingainekoa, aurreko mantala, toallak, mantala, produktu
desinfektatzaileak, aparatu esterilizatzailea.

Lanaren produktuak edo emaitza
Ilearen kolore-aldaketa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
12

Bezeroaren fitxa teknikoa, kolore-karta, produktu eta aparatuen informazio teknikoa, bezeroari arreta eskaintzeko
protokoloak. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. Bibliografia tekniko espezializatua.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
HIGIENEA ETA ASEPSIA ILE-APAINKETAN
2. prestakuntza-modulua:
FORMA ALDATZEKO ETA ORRAZTEN HASTEKO MUNTAKETAK
3. prestakuntza-modulua:
ILEAREN KOLOREA ALDATZEKO KOSMETIKOAK ERABILTZEA
4. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETAKO ZERBITZU OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
HIGIENEA ETA ASEPSIA ILE-APAINKETAN
Kodea: MF0058_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0058_1: Ekipoak prestatzea, eta ilea eta buru-larruazala garbitzea eta

egokitzea.

Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lan-ekipoen eta -eremuen higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, kasuan kasu, gauzatzeko prozedurak aztertzea.
EI1.1 Garbitasun, desinfekzio, esterilizazio eta asepsiaren kontzeptuak azaltzea.
EI1.2 Ile-apainketako ekipo eta tresnetan erabiltzen diren materialak haiek garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo
esterilizatzeko metodo egokienarekin identifikatzea.
EI1.3 Neurri higieniko-sanitarioak aplikatzeak bezeroen eta profesionalen segurtasuna bermatzeko eta ingurumena
babesteko duen garrantzia baloratzea.
EI1.4 Materialak eta ekipoak prestatu eta antolatzeko kasu praktikoetan:
- –
Ile-apainketan erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta ekipoak sailkatzea.
- –
Egon daitezkeen kutsatzaile fisikoak, kimikoak eta biologikoak azaltzea.
- –
Erabilera bakarreko materiala erabiltzearen abantailak aipatzea.
- –
Material-motaren arabera eta kutsagarritasunaren arabera, noiz desinfektatu behar den eta noiz
esterilizatu behar den arrazoitzea.
- –
Ile-apainketan aplika daitezkeen garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak deskribatzea.
EI1.5 Ile-apainketako ekipoak prestatzeko eta antolatzeko protokoloa azaltzea, honako hauek kontuan hartuta:
- Asepsiarako metodorik egokienak.
- Desinfekzio- eta esterilizazio-metodoen aplikazioaren sekuentziazioa eta dosimetria.
- Ile-apainketan desinfektatzeko eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak deskribatzea. Efektuak eta
funtzionamendua.
- Desinfektatutako ekipoak balizko kutsatzaileetatik isolatzeko metodoak.
- Lan-ekipoa antolatzea eta zerbitzua eskaintzeko aurkeztea.
A2: Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean norberaren segurtasun- eta higiene-arauak eta norbera babestekoak aplikatzea.
EI2.1 Ile-apainketako zerbitzuan bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren neurriak
deskribatzea.
EI2.2 Zerbitzu-motaren arabera bezeroa prestatzeko eta babesteko prozedura deskribatzea.
EI2.3 Bezero bat egokitzeko eta prestatzeko kasu praktiko batean:
Hautatutako teknika aplikatzeko bezeroaren jarrera higieniko egokiena zein den azaltzea.
Eskaini behar zaion zerbitzuaren arabera bezeroa babesteko neurriak aplikatzea.
Hautatutako teknika aplikatzeko behar diren tresnak eta materialak prestatzea.
EI2.4 Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean profesionalak izan behar dituen jarrera higieniko egokiak deskribatzea,
laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta jarrera-higieneko araudia betetzeko.
EI2.5 Ile-apainketako zerbitzuetan gerta daitezkeen arrisku-kasuei erantzun ahal izateko oinarrizko ekintzak
deskribatzea.
EI2.6 Profesionalaren janzkerak eta higieneak lanerako duten garrantzia deskribatzea.
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A3: Ile-apainketetako zerbitzuen bezeroei onarpen-, komunikazio-eta informazio-teknikak aplikatzea.
EI3.1 Bezeroei arreta eskaintzeko egoeretan maizen erabiltzen diren komunikazio-teknikak definitzea.
EI3.2 Bezeroari hainbat komunikazio-kanalen bidez arreta eskaintzeko prozesuaren faseak deskribatzea.
EI3.3 Ile-apainketetako zerbitzuen bezeroei arreta eskaintzeko hitzezko eta keinu bidezko hizkuntza egokiena
deskribatzea.
EI3.4 Bezeroak tratatzeko kontuan hartu behar diren portaera-arauak biltzen dituen zerrenda bat prestatzea.
EI3.5 Bezeroak eskatzen duen zerbitzuaren arabera ile-apainketako zerbitzu eta produktuei buruz eman behar zaion
informazio garrantzitsuena identifikatzea eta prestatzea.
EI3.6 Zerbitzu eta produktuen ezaugarriak argi eta garbi deskribatzea, haien abantailak nabarmenduz eta bezeroaren
premietara nola egokitzen diren azalduz.
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EI3.7 Fitxa teknikoa betetzeko informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea.
EI3.8 Bezeroaren fitxan datu pertsonalak jasotzea, teknikariak gainbegiratuta.
A4: Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak aztertzea, eta haien higienerako, egokitzapenerako eta ondoren tratatzeko
kosmetiko egokienak hautatzea.
EI4.1 Bezeroa eta profesionala eskaini beharreko zerbitzuaren arabera nola prestatu eta babestu behar diren azaltzea.
EI4.2 Bezeroaren fitxan haren datu pertsonalak jasotzea.
EI4.3 Ilearen higiene-prozesuetako jarrera higieniko egokienak deskribatzea.
EI4.4 Buru-larruazala eta ilea zaintzeko jarraibideak azaltzea.
EI4.5 Buru-larruazalaren eta ilearen egoera eta mota zehaztea.
EI4.6 Goi-mailako profesional bati kontsultatzea eskatzen duten buru-larruazaleko anomaliak aipatzea.
EI4.7 Ileko eta buru-larruazaleko zikinkeriaren osagaiak azaltzea.
EI4.8 Xanpuaren eta ile-egokitzailearen jarduera-mekanismoak eta konposizioa azaltzea.
A5: Ilearen higiene- eta egokitzapen-teknikak bezero bakoitzari egokituz aplikatzea, segurtasun-baldintza egokietan eta
emaitza estetiko optimoekin.
EI5.1 Ondoren eskaini beharreko edo aurretik eskainitako zerbitzuaren araberako higiene-teknikak deskribatzea.
EI5.2 Ilearen egokitzapen-teknikak azaltzea.
EI5.3 Kolorazioetako, dekolorazioetako eta forma-aldaketa iraunkorretako ilearen higiene-prozesua azaltzea.
EI5.4 Kolorazioetako, dekolorazioetako eta forma-aldaketa iraunkorretako egokitzapen-prozesua deskribatzea.
EI5.5 Ile-higienean bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren neurriak deskribatzea.
EI5.6 Ilearen higiene-prozesua aplikatzeko bezeroa prestatu eta egokitzeko prozedura azaltzea.
EI5.7 Ile-higienearen kasu praktiko batean:
- Bezeroaren beharrak identifikatzea, zer produktuk edo zerbitzuk gogobeteko duten zehazteko, komunikazioteknikak erabiliz; informazio hori bezeroaren fitxan sartzen da.
- Ilea garbitzeko eta egokitzeko kosmetiko egokiena hautatzea.
- Higiene-teknika aplikatzean, ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarrietara eta bezeroak eskatutako zerbitzura
egokitzea.
- Ile-egokitzapena egitea maniobrak trebetasunez eginez.
A6: Ile-higienearen prozesuak eta emaitzak ebaluatzea eta zerbitzu-eskaintza optimizatzea.
EI6.1 Higiene- eta asepsia-tekniken aplikazio-prozesuaren eta emaitzen ebaluazio-irizpideak definitzea.
EI6.2 Ematen den higiene-zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen arrazoi teknikoak eta bezero-arretakoak zerrendatzea.
EI6.3 Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.
EI6.4 Zerbitzuari buruzko kexak bezeroak lokala utzi aurretik jasotzea eta arduradunari jakinaraztea.

Edukiak:
1.

Garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa eta asepsia.
- Mikroorganismoak eta parasitoak:
•
mikroorganismoen kontzeptua eta motak.
•
Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean transmiti daitezkeen mikroorganismo patogenoak.
•
Ile-apainketako parasitoak.
•
Pedikulosia.
•
Transmisio-moduak eta prebentzio-neurriak.
- Garbiketaren, desinfekzioaren, esterilizazioaren eta asepsiaren kontzeptuak.
- Ile-apainketan erabiltzen diren tresnen, aparatuen eta ekipoen garbitasuna, desinfekzioa, esterilizazioa eta
asepsia.
- Ile-apaindegietako arau higieniko-sanitarioak.
- Ile-apainketako garbiketa, desinfekzio eta esterilizaziorako protokoloak.
- Ile-apainketan materialak desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak.
- Ezaugarri teknikoak.
- Desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak: fisikoak eta kimikoak.
•
Ile-apaindegiak desinfektatzeko eta garbitzeko produktuak.
- Lan-ekipoa antolatzea eta zerbitzua eskaintzeko aurkeztea.
- Erabilera bakarreko materialak eta hondakinak desagerrarazteko prozedurak eta ingurumena zaintzeko protokoloa.

2.

Bezeroaren harrera, komunikazioa eta bezeroari arreta eskaintzea
- Bezeroa hartzeko eta arreta eskaintzeko teknikak.
- Ile-apaindegietako komunikazio-arau oinarrizkoak.
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-

3.

Egokitzapen pertsonalerako eta lan-giroa egokitzeko arauak.
Ile-apainketako zerbitzuen eta produktuen informazio-jarraibideak.
Bezeroen fitxen ereduak. Datu-baseen oinarrizko ezagutzak.
Kexa eta erreklamazioen aurreko prozedura-arauak.

Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea:
-

Ile-apainketan arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroa babesteko neurriak.
Bezeroa eta profesionala babesteko ekipoak.
Profesionalaren jarrera higienikoak, jarreratik eratorritako arriskuak gutxitzeko.
Bezeroaren jarrera higienikoak, ile-apainketako zerbitzuetatik eratorritako arriskuak gutxitzeko.
Ile-apainketako zerbitzuetatik eratorritako lanbide-gaixotasun ohikoenak.
Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroek jasan ditzaketen arrisku arruntenak.
Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean gerta daitezkeen larrialdi-egoeretarako jarduera-arau oinarrizkoak.
Larrialdietarako botikina.

4. Ilearen eta buru-larruazalaren egoera eta ilearen higienea zaintzeko zerbitzuetan ematen diren
kosmetikoak:
Ilea: ile-motak eta buru-larruazal motak.
Ilearen ezaugarriak eta egoera.
Buru-larruazaleko eta ileko alteraziorik ohikoenak.
Ilearen zikintasuna: konposizioa.
Kosmetikoen sailkapena:
•
Xanpuak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.
•
Ile-egokitzaileak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.
•
Ile-suspergarriak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.
•
Produktu emulgenteak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.
- Produktu-mota desberdinak hautatzeko irizpideak eta erabiltzeko, aplikatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak.

-

5.

Ilearen higiene-tekniken aplikazioa:
- Ileko higienearen prozesua:
•
Garbitzeko teknika: faseak eta aplikazioa.
•
Kolorazioetan, dekolorazioetan eta forma-aldaketa iraunkorretan ilea garbitzeko teknikak.
•
Masaje kapilarra: mugimenduak, erabilerak eta kontraindikazioak
- Kosmetikoen aplikazioa eta kontuan izan beharrekoak.
- Ile-egokitzapenaren faseak.
- Ile-higienerako aparatuak.
•
Lurruna sortzen duten aparatuak.
•
Ozono-lurruna sortzen duten aparatuak.
•
Erabilerak eta kontraindikazioak.
•
Zuzen erabili, kontserbatu eta mantentzeko jarraibideak.
- Ilearen higienerako tresnak eta baliabide teknikoak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, guraizeak, ontziak, tindueskuilak, burua garbitzeko konketak eta abar. Zuzen erabili, kontserbatu eta mantentzeko jarraibideak.
- Ile-higienean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Lanerako jarrera higieniko egokiena.
- Ilearen higienea zaintzean bezeroa babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Ilearen higienea zaintzeko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendatuak.

6.

Ilearen higiene- eta egokitzapen-prozesuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola:
-
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Ilearen higiene-zerbitzuetako kalitatearen kontzeptua, ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Ilearen higiene- eta egokitzapen-zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Kalitatea ilearen higiene-zerbitzuak aplikatzean eta saltzean.
Ilearen higiene-zerbitzuak eskaintzean lortutako emaitzak baloratzea eta gertatutako desbideratzeak zuzentzea.

Ile-apainketako zerbitzu osagarriak

2

2. prestakuntza-modulua:
FORMA ALDATZEKO ETA ORRAZTEN HASTEKO MUNTAKETAK
Kodea: MF0059_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0059_1: Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko eta

orrazten hasteko muntaketak egitea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko edo orrazten hasteko moldeak muntatzeko behar diren tresnak,
aparatuak eta gehigarriak hautatzea.
EI1.1 Forma-aldaketa baten muntaia garbitasun- eta desinfekzio-kondizio ezin hobeetan egiteko behar diren tresnak eta
gehigarriak deskribatzea, ile-motari eta egin nahi den orrazkerari erreparatuta.
EI1.2 Forma-aldaketaren prozesu batean erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta moldeak hautatzeko orduan eragiten
duten faktoreak azaltzea.
A2: Ilearen forma-aldaketaren prozesua aztertzea.
EI2.1 Ilearen ezaugarrien eta kondizioen arabera, forma-aldaketan egin beharreko urratsak deskribatzea.
EI2.2 Aldi baterako forma-aldaketaren prozesuan ileari eragiten zaizkion aldaketak azaltzea.
EI2.3 Ilearen forma aldi baterako aldatzeko erabiltzen diren prozedura fisikoak deskribatzea.
EI2.4 Ilearen aldi baterako forma-aldaketak errazten eta mantentzen dituzten kosmetikoak aipatzea, bai eta haien
konposizioa eta jarduteko modua ere.
EI2.5 Forma-aldaketa iraunkorra egiteko behar diren faseak deskribatzea.
EI2.6 Forma-aldaketa iraunkorraren faseetan egiten diren eraldaketak eta erabiltzen diren kosmetikoak azaltzea.
A3: Ilearen aldi baterako forma-aldaketa lortzeko moldeak edo osagarriak haien tokian jartzea.
EI3.1 Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak azaltzea.
EI3.2 Aldi baterako forma-aldaketa egiteko moldeak jartzean bezeroa prestatu eta eserarazteko prozedura azaltzea.
EI3.3 Teknikari arduradunak gainbegiratuta moldeak jartzeko kasu praktiko batean:
- Ile-mota eta ilearen egoera aztertzea.
- Aplikatu beharreko teknika ilearen egoerari egokitzea.
- Forma-aldaketa egiteko muntaketan behar den molde- edo osagarri-tamaina eta -mota zehaztea.
- Nahi den efektua lortzeko, muntaketen norabide zuzenen adierazpide grafikoa egitea.
- Forma-aldaketa egiteko muntaketa prestatzea.
- Kosmetikoa ondo hautatzea eta aplikatzea.
- Esposizio-denbora kontrolatzea.
EI3.4 Eskuko lehorgailua erabiliz aldi baterako forma-aldaketa lortzeko:
- Lehorgailuaren tenperatura eta distantzia ile-motaren eta ilearen egoeraren eta hezetasun-mailaren arabera
egokitzea.
- Erabiliko diren tresnak aplikatuko den teknikaren arabera egokitzea.
EI3.5 Bezeroaren gogobetetze-maila ezagutzeko galderak egitea, bai jasotako arretari buruzkoak, bai eskainitako
zerbitzuari buruzkoak.
A4: Forma-aldaketa iraunkorra lortzeko teknikak trebetasunez aplikatzea.
EI4.1 Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak azaltzea.
EI4.2 Aldi baterako forma-aldaketa egiteko, bezeroa prestatu eta eserarazteko prozedura azaltzea.
EI4.3 Teknikari arduradunak gainbegiratuta forma-aldaketa iraunkorra egiteko kasu praktiko batean:
- Produktu moldekatzailearekiko sentikortasunaren proba egitea bezeroari.
- Ilearen mota eta egoera eta tolerantzia-maila aztertzea.
- Forma-aldaketa egiteko muntaketan behar den molde-tamaina eta -mota zehaztea.
- Lortu nahi den efektuaren arabera teknikari arduradunak adieraziko duen norabidean ezartzea moldeak.
- Teknikariak hautatutako kosmetiko erreduktorea aplikatzea ilea homogeneoki bustiz.
- Prozesua (esposizio-denbora, tenperatura, produktu-garbiketa, hala badagokio, eta abar) teknikariaren argibideei
jarraituz kontrolatzea.
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- Kosmetiko neutralizatzailea homogeneoki aplikatzea eta, esposizio-denbora igaro ondoren, ilea urez garbitzea
eta egokitzea.
EI4.4 Bezeroaren gogobetetze-maila ezagutzeko galderak egitea, bai jasotako arretari buruzkoak, bai eskainitako
zerbitzuari buruzkoak.

Edukiak:
1.

Ilearen forma-aldaketak eta aldaketen oinarriak
- Ilea: Funtzioa, kontzeptua eta ezaugarriak.
•
Ile-moten sailkapena.
•
Ilearen egitura eta ezaugarriak.
- Aldi baterako forma-aldaketen oinarriak.
•
Erabiltzen diren prozedura fisikoak.
•
Ilean eragina duten faktoreak: trakzioa, beroa, hezetasuna eta beroari lotutako hezetasuna.
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorren oinarriak:
•
Aldaketak ilearen egituran.
•
Forma-aldaketa iraunkorrek ilean eragindako efektuak.

2.

Forma-aldaketa aldi baterako eta iraunkorretarako kosmetika eta aparatuak:
- Forma-aldaketa aldi baterakoak egiteko eta orrazten hasteko kosmetika espezifikoa.
•
Jarduera-motak eta -mekanismoa: Produktu egokitzaileak: bolumen-emaileak, aldi baterako kizkurkentzaileak, argizariak eta abar. Finkatzaileak. Akabera-produktuak.
•
Zuzen kontserbatzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko jarraibideak.
•
Aldi baterako forma-aldaketetarako produktu kosmetikoak hautatzeko irizpideak.
- Forma-aldaketa iraunkorretan erabiltzen den kosmetika espezifikoa.
•
Jarduera-motak eta -mekanismoa: Uhindu aurreko kosmetiko babeslea. Produktu erreduktoreak.
Sentikortasun-proba. Produktu neutralizatzaileak.
•
Zuzen kontserbatzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko jarraibideak.
•
Forma-aldaketa iraunkorretarako produktu kosmetikoak hautatzeko irizpideak.
- Ilearen forma-aldaketa egiteko eta orrazten hasteko aparatuak eta tresnak.
•
Aparatuak: Eskuko ile-lehorgailua eta kasko-itxurakoa.
•
Tresnak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, osagarriak eta abar.
•
Ilearen forma aldatzeko aparatuak eta tresnak maneiatzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko lanak.
•
Segurtasuna eta higienea, forma aldatzeko prozesuetako aparatu elektrikoak erabiltzean. Aparatuak
berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak.

3.
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Aldi baterako forma-aldaketak egitea eta orrazten hastea
- Erabili beharreko teknikaren arabera, tresnak, aparatuak eta osagarriak hautatzea.
- Aldi baterako forma-aldaketak egiteko teknikak.
•
Hezetasuna erabiliz eta ondoren lehortuz: erruloak, uztaiak, ur-uhinak, eskuko ile-lehorgailua, moldeak,
toga.
•
Lehorrean: ile-kizkurgailuak, plantxak, molde eta finkatzailearekin, uztaiak edo eraztunak.
- Forma-aldaketen exekuzio teknikoa. Orrazkera-estiloak: Akaberak, oinarrizko orrazkera bilduak, ile-luzapenak eta
berrikuntzak.
- Eskuz lehortzeko teknika-motak.
•
Lisatua.
•
Kizkurra.
•
Kiribilak.
•
Orrazkera informala.
- Aldi baterako forma-aldaketetan eta orrazten hastean izan daitezkeen arriskuak prebenitzeko profesionala
babesteko neurriak.
•
Higienea.
•
Jantziak.
•
Lanerako jarrera higieniko egokiena.
- Aldi baterako forma-aldaketetan eta orrazten hastean bezeroa babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Jarrera higieniko gomendagarria.

Ile-apainketako zerbitzu osagarriak

4.

Forma-aldaketa iraunkorrak egitea
- Forma-aldaketa iraunkorren faseak.
- Forma-aldaketa iraunkorreko teknikak: baliabide teknikoak eta exekuzioa.
•
Uhinak egitea: zuzenean, zeharka, partzialki eta abar.
•
Kizkurrak kentzea: normala, termikoa.
- Teknika berritzaileak.
- Forma-aldaketa iraunkorrean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
•
Higienea.
•
Jantziak.
•
Lanerako jarrera higieniko egokiena.
- Forma-aldaketa iraunkorretan bezeroa babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Jarrera higieniko gomendagarria.
•
Forma-aldaketa iraunkorretan produktuekiko sentikortasunaren proba.

5.

Forma-aldaketako prozesuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

3

Ilearen forma-aldaketako zerbitzuetako kalitatearen kontzeptua, ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Ilearen forma-aldaketaren zerbitzuan kalitatea definitzen duten parametroak.
Kalitatea ilearen forma-aldaketaren zerbitzua aplikatzean eta saltzean.
Ilearen forma-aldaketaren zerbitzuak eskaintzean lortutako emaitzak baloratzea eta gertatutako desbideratzeak
zuzentzea.

3. prestakuntza-modulua:
ILEAREN KOLOREA ALDATZEKO KOSMETIKOAK ERABILTZEA
Kodea: MF0060_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0060_1: Ilea koloreztatzeko eta dekoloratzeko teknikak erabiltzea.
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ilean kosmetiko koloratzaileek eta dekoloratzaileek dituzten efektuak eta kolorea aldatzeko erabiltzen diren teknikak
aztertzea.
EI1.1 Ilearen kolorazio naturala eta tonu-eskala azaltzea.
EI1.2 Ilearen koloratzaileak sailkatzea izaeraren arabera, emaitzaren iraupenaren arabera eta konposizio orokorraren
arabera.
EI1.3 Produktu kosmetikoen konposizio orokorra eta haien printzipio aktiboek ilearen kolore-aldaketan duten jardueramekanismoa azaltzea.
EI1.4 Ilearen kolorazio- eta dekolorazio-mota bakoitzaren helburua deskribatzea.
EI1.5 Ilearen kolorea aldatu aurreko eragiketa teknikoak azaltzea.
EI1.6 Erreakzio-motak identifikatzea eta teknikari arduradunari jakinaraztea, hortik aurrera produktu egokiak aplikatzeko.
A2: Ilearen kolorea erabat, partzialki, aldi baterako edo iraunkorki aldatzeko teknikak aplikatu aurretik, bezeroa prestatzea,
babestea eta eseraraztea.
EI2.1 Bezeroa jarrera higieniko egokian jartzea eta behar den janzkerarekin babestea.
EI2.2 Bezeroaren larruazala babestea, narritadurak edo orbanak saihesteko.
EI2.3 Produktu koloratzaileetatik eta dekoloratzaileetatik babestea behar diren jantzi eta/edo osagarrien bidez.
A3: Kolorea aldatzeko produktuarekiko tolerantzia-proba egitea.
EI3.1 Tolerantzia-proban bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren neurriak
deskribatzea.
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EI3.2 Kolorea aldatzeko produktuarekiko tolerantzia-maila egiaztatzeko prozesua deskribatzea.
EI3.3 Tolerantzia-proba egiteko kasu praktiko batean:
- Bezeroa prestatzea eta egin behar zaion probaren berri ematea.
- Lehenengo tindaketan edo aplikaziotik tarte bat igarotakoan emaitzak egokiak diren ala ez egiaztatzea.
- Datuak fitxa teknikoan jasotzea.
A4: Ilearen kolorea aldatzeko behar diren eragiketa teknikoak trebetasunez egitea, segurtasun- eta higiene-neurri egokiak
aplikatuz.
EI4.1 Kolore-aldaketako zerbitzuetan bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren
neurriak deskribatzea.
EI4.2 Kosmetiko koloratzaileak eta dekoloratzaileak fabrikatzailearen eta teknikari arduradunaren argibideei jarraituz
aplikatzeko nahaste egokiak nolakoak diren azaltzea.
EI4.3 Produktuak aplikatzeko modua deskribatzea, eta, lortu nahi diren emaitzen arabera, modu hori ilearen kolorea
aldatzeko teknikekin erlazionatzea.
EI4.4 Ile-kolorea aldatzeko kasu praktiko batean:
- Bezeroa produktu kosmetikoen eraginetik babestea, dagozkion jantziak eta osagarriak erabiliz.
- Produktuarekiko sentikortasunaren proba egitea bezeroari.
- Ilearen mota eta egoera eta tolerantzia-maila aztertzea, arduradunaren argibideei jarraituz.
- Produktua prestatzea teknikari arduradunaren argibideei jarraituz.
- Kolorazio edo dekolorazio totala, partziala, iraunkorra edo aldi baterakoa egiteko kosmetiko egokiak ilearen
premien arabera aplikatzea.
- Ilearen kolorazio- edo dekolorazio-prozesua zaintzea, eta, beharrezkoa izanez gero, esposizio-denborak
aldatzea, teknikari arduradun batek gainbegiratuta.
- Kolore-aldaketari akabera emateko ilea garbitu eta kosmetikoak aplikatzea.
EI4.5 Bezeroaren gogobetetze-maila ezagutzeko galderak egitea, bai jasotako arretari buruzkoak, bai eskainitako
zerbitzuari buruzkoak.

Edukiak:
1.

Ilearen kolorazioa eta dekolorazioa
- Ilearen kolore naturala: melanina-motak.
•
Pigmentu naturalak: motak eta efektuak.
•
Ile-kolorean eragiten duten faktoreak.
•
Aldaketak ilearen kolorazioan.
- Ilearen kolore-aldaketak eta aldaketen oinarriak.
•
Tonua eta tonu-eskala.
•
Ezaugarriak: tonalitatea, distira, asetasuna.
- Kolorazio kapilarra.
- Dekolorazio kapilarra.

2.

Kolorazio eta dekolorazio kapilarrerako kosmetikoak:
- Ile-kolorea aldatzeko kosmetikoen sailkapena konposizio orokorraren arabera.
•
Produktu oxidatzaileak.
•
Produktu koloratzaileak.
•
Geruzak kentzeko produktuak eta dekoloratzaileak.
•
Produktu kosmetiko babesleak.
- Aukeratzeko irizpideak, eta behar bezala erabiltzeko, aplikatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak.
- Produktu koloratzaileen eta dekoloratzaileen jarduera-mekanismoak.
- Kolore-aldaketan erabilitako kosmetikoekiko sentikortasun- eta tolerantzia-proba: Proba egiteko baldintzak eta
jarraibideak, eta emaitzen azterketa.

3.

Kolorazio- eta dekolorazio-tekniken aplikazioa
- Kolore-aldaketak eta exekuzio teknikoa:
•
Ilea koloratu aurretiko teknikak: finkatzea eta aurrez pigmentatzea.
•
Aldi baterako koloratzaileak aplikatzeko teknikak.
•
Koloratzaile erdiiraunkorrak aplikatzeko teknikak.
•
Oxidazio-koloratzaileak edo iraunkorrak aplikatzeko teknikak: partziala edo totala.
•
Dekoloratzaileak aplikatzeko teknikak: partziala edo totala.
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- Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuan erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta osagarriak:
•
Airearekin edo airerik gabe beroa sortzeko aparatuak: infragorriak, lehorgailuak eta abar.
•
Hautespen-jarraibideak.
•
Zuzen erabili, kontserbatu eta mantentzeko jarraibideak.
•
Segurtasuna eta higienea, kolorea aldatzeko prozesuetako aparatu elektrikoak erabiltzean. Aparatuak
berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak.
- Ilearen kolore-aldaketan arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Lanerako jarrera higieniko egokiena.
- Ilearen kolore-aldaketan bezeroa babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Ilearen kolorea aldatzeko prozesuetarako gomendatutako jarrera higienikoa.
•
Ilearen kolore-aldaketan produktu kosmetikoekiko sentikortasunaren proba.

4.

Kolore-aldaketako prozesuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

4

Ilearen kolore-aldaketako zerbitzuetako kalitatearen kontzeptua, ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Ilearen kolore-aldaketaren zerbitzuan kalitatea definitzen duten parametroak.
Kalitatea ilearen kolore-aldaketaren zerbitzua aplikatzean eta saltzean.
Ilearen kolore-aldaketaren zerbitzuak eskaintzean lortutako emaitzak baloratzea eta gertatutako desbideratzeak
zuzentzea.

4. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETAKO ZERBITZU OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0069_ 1
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lan-ekipoen eta -eremuen higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, kasuan kasu, gauzatzeko prozedura aukeratzea.
EI1.1 Ile-apainketako garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-ekipoak prestatzea eta antolatzea.
EI1.2 Ilearen higienerako, forma-aldaketetarako eta kolore-aldaketetarako tresnak garbitzea, desinfektatzea eta
esterilizatzea.
EI1.3 Ile-apainketako ekipoen higienean, desinfekzioan eta esterilizazioan jarduteko protokoloak aplikatzea teknika
aplikatu aurretik eta ondoren.
A2: Ilearen higiene- eta egokitzapen-teknikak bezero bakoitzari egokituz aplikatzea, segurtasun-baldintza egokietan eta
emaitza estetiko optimoekin.
EI2.1 Bezeroa prestatzea eta profesionala babesteko neurriak hartzea.
- Bezeroa egin behar zaizkion lanen arabera eseraraztea eta prestatzea.
- Datu pertsonalak bezeroaren fitxa teknikoan jasotzea arduradunak gainbegiratuta.
- Arriskuen prebentzioa bermatuko duten norbera babesteko neurriak erabiltzea.
EI2.2 Garbiketarako eta egokitzapenerako kosmetiko egokienak ilearen eta buru-larruazalaren arabera hautatzea.
- Garbitzeko produktu egokia hautatzea, ikusitako ezaugarrien eta egin behar den lanaren arabera.
EI2.3 Higiene-teknika aplikatzean, ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarrietara eta bezeroak eskatutako zerbitzura
egokitzea.
- Xanpua aplikatzea eta buru-larruazalean masajeak ematea, ilearen beharren araberako jarduera-protokoloa
errespetatuz.
- Kosmetiko-hondarrak behar bezala kentzea.
EI2.4 Hautatutako ile-egokitzaile banatzea teknika eta tresna egokienak erabiliz.
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A3: Ilearen aldi baterako forma-aldaketa lortzeko moldeak edo osagarriak haien tokian jartzea.
EI3.1 Bezeroa hartzea eta aldi baterako forma-aldaketa egiteko eseraraztea.
EI3.2 Bezeroa jantzi egokiekin babestea.
EI3.3 Ilearen mota eta egoera aztertzea, teknikari arduradunak gainbegiratuta.
EI3.4 Aldi baterako forma-aldaketa egiteko muntaketan behar diren moldeak edo osagarriak aukeratzea.
EI3.5 Kosmetikoa modu egokian aplikatzea.
EI3.6 Lortu nahi den emaitzaren arabera egitea muntaketa.
EI3.7 Ilea lehortzea eskuko lehorgailuarekin:
- Lehorgailuaren tenperatura eta distantzia ile-motaren eta ilearen egoeraren eta hezetasun-mailaren arabera
egokitzea.
- Erabiliko diren tresnak aplikatuko den teknikaren arabera egokitzea.
EI3.8 Akabera emateko eta kontserbatzeko kosmetikoak aplikatzea.
A4: Forma-aldaketa iraunkorra lortzeko teknikak egitea.
EI4.1 Bezeroa hartzea eta forma-aldaketa iraunkorra egiteko eseraraztea.
EI4.2 Bezeroa produktu erreduktoreen eraginetik babestea, dagozkion jantziak eta osagarriak erabiliz.
EI4.3 Profesionala babesteko neurriak erabiltzea.
EI4.4 Ile-mota eta ilearen egoera aztertzea.
EI4.5 Produktuarekiko sentikortasunaren proba egitea bezeroari.
EI4.6 Forma-aldaketa iraunkorra egiteko muntaketan behar diren moldeak aukeratzea.
EI4.7 Lortu nahi den efektuaren arabera teknikari arduradunak adieraziko duen norabidean ezartzea moldeak.
EI4.8 Teknikariak hautatutako produktu erreduktorea aplikatzea ilea homogeneoki bustiz.
EI4.9 Prozesua (esposizio-denbora, tenperatura, produktu-garbiketa, hala badagokio, eta abar) teknikariaren argibideei
jarraituz kontrolatzea.
EI4.10 Produktu neutralizatzailea homogeneoki aplikatzea eta, esposizio-denbora igaro ondoren, ilea urez garbitzea eta
dagokion produktuarekin egokitzea.
A5: Ilearen kolorazio- eta dekolorazio-teknikak aplikatzea, segurtasun- eta higiene-neurri egokiak erabiliz.
EI5.1 Bezeroa hartzea eta ilearen kolorea aldatzeko eseraraztea.
EI5.2 Bezeroa produktu kosmetikoen eraginetik babestea, dagozkion jantziak eta osagarriak erabiliz.
EI5.3 Profesionala babesteko neurriak erabiltzea.
EI5.4 Produktuarekiko sentikortasun- eta tolerantzia-proba egitea bezeroari.
EI5.5 Produktua prestatzea teknikari arduradunaren argibideei jarraituz.
EI5.6 Aldi baterako koloraziorako, kolorazio erdiiraunkor edo iraunkorrerako eta dekolorazio total edo partzialerako
kosmetiko egokiak aplikatzea.
EI5.7 Ilearen kolorazio- edo dekolorazio-prozesua zaintzea, eta, beharrezkoa izanez gero, esposizio-denborak aldatzea,
teknikariaren gomendioei jarraituz.
EI5.8 Garbiketa-teknika aplikatzea eta akabera emateko kosmetikoak aplikatzea.
A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti

Edukiak:
1. Ile-apainketako ekipoak eta instalazioak kokatzea eta antolatzea segurtasun-, higiene- eta
desinfekzio-baldintzak errespetatuz:
Garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak prestatzea.
Desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak emango zaien erabilerari dagozkion proportzioetan prestatzea.
Material-mota bakoitzari ondoen egokitzen zaion desinfekzio- edo esterilizazio-metodoa hautatzea.
Instalazioa, baliabideak, ekipoak, tresnak eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea, metodo
fisikoak eta kimikoak aplikatuz.
- Laneko instalazioak, baliabideak eta ekipoak berrikustea eta antolatzea.

-
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2. Bezeroari harrera egin, informazioa eman eta esertzen laguntzea eta profesionala babesteko neurriak
aplikatzea:
- Bezeroari harrera egitea eta eskainiko zaion zerbitzuaren arabera jartzea.
- Bezeroa behar den jarreran jartzea eta aplikatuko zaizkion tekniketarako behar diren babes-neurriak erabiltzea.
- Ilearen higiene-zerbitzuetan, forma-aldaketan eta kolore-aldaketan osasunerako arriskuen prebentzioa bermatuko
duten babes-neurriak aplikatzea.
- Bezeroaren fitxako datu pertsonalak betetzea.

3. Ilearen higiene-tekniken aplikazioa:
-

Ilearen eta buru-larruazalaren baldintza higienikoak aztertzea.
Ilea garbitzeko eta egokitzeko behar diren kosmetikoak hautatzea eta prestatzea.
Ile-apainketako zerbitzuetan ilearen higiene-teknikak aplikatzea.
Ile-apainketako zerbitzuetan ilearen egokitzapen-teknikak aplikatzea.

4. Aldi baterako forma-aldaketak egiteko eta orrazten hasteko muntaketak egitea:
-

Forma-aldaketa egiteko muntaketa prestatzea.
Aldi baterako forma-aldaketa egiteko behar diren moldeak eta osagarriak hautatu eta muntatzea.
Aldi baterako forma-aldaketetarako kosmetikoak erabiltzea.
Aldi baterako forma-aldaketan eskuko ile-lehorgailua erabiltzea orrazteko.
Akabera emateko eta mantentze-lanetarako kosmetikoak aplikatzea.

5. Forma-aldaketa iraunkorrak egitea:
-

Sentikortasun-proba egitea.
Forma-aldaketa iraunkorra egiteko teknikak aplikatzea.
Forma-aldaketa iraunkorra egiteko behar diren moldeak eta osagarriak hautatu eta muntatzea.
Forma-aldaketa iraunkorreko prozesua zaintzea.
Forma-aldaketa iraunkorretan produktuak aplikatzea.
Akabera emateko eta mantentze-lanetarako kosmetikoak aplikatzea.

6. Kolorez aldatzeko teknikak aplikatzea.
- Sentikortasun- eta tolerantzia-proba egitea.
- Kolore-aldaketetarako kosmetikoak egin behar den lanaren, kosmetikoaren konposizioaren eta emaitzen
iraupenaren arabera erabiltzea.
- Aldi baterako koloraziorako, kolorazio erdiiraunkor edo iraunkorrerako eta dekolorazio total edo partzialerako
teknikak aplikatzea.
- Kolore-aldaketako prozesua zaintzea.

7. 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 erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Titulazioa izanez
gero

MF0058_1:
Higienea eta asepsia ileapainketan

MF0059_1:
Forma aldatzeko eta orrazten
hasteko muntaketak
MF0060_1:
Ilearen kolorea aldatzeko
kosmetikoak erabiltzea

Titulaziorik izan
ezean

• Ile-apainketako teknikaria.
• Ile-apainketa tekniko-artistikoaren
profesionaltasun-ziurtagiria, III. maila
• Farmazian lizentziaduna.
• Medikuntzan lizentziaduna.
• Odontologian lizentziaduna.
• Erizaintzan diplomatua.
• Fisioterapian Diplomatua.

1 urte

3 urte

• Ile-apainketako teknikaria.
• Ile-apainketa tekniko-artistikoaren
profesionaltasun-ziurtagiria, III. maila

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Ile-apainketako teknikaria.
• Ile-apainketa tekniko-artistikoaren
profesionaltasun-ziurtagiria, III. maila

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA
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AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

45

Ile-apainketako lantegia

60

90
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

Erabilera anitzeko gela

X

Ile-apainketako lantegia

X

2. M

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Ile-apainketako lantegia

X

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak
Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Burua garbitzeko konketak.
Burua garbitzeko konketetarako besaulkiak.
Apain-mahaiak.
Besaulkiak.
Oin-pausatzekoak.
Mahaitxo osagarriak edo orgak.
Tabureteak.
Buru iledunak.
Irudia handitzeko ekipoak: lupa, mikrokamera,
mikrobisorea.
Lurruna, ozono-lurruna sortzeko aparatua.
Maiztasun handiko korrontea sortzeko aparatua.
Erradiazio infragorriak sortzen dituen aparatua.
Wood-en argi-lanpara.
Bibragailua.
Langarreztagailua.
Esterilizagailua, izpi ultramore bidezkoa edo autoklabea.
Kasko-itxurako ile-lehorgailua.
Eskuko lehorgailua.
Zeramikazko lisaburdinak.
Ile-kizkurgailuak.
Beroa airerik gabe sortzen duten aparatuak.
Luzapenak aplikatzeko tresnak.
Ile-eranskin eta ileordeentzako buruak.
Probetak.
Arroparako eta larruazalerako eskuilak.
Lehen laguntzako botikina.
Apalak.
Ile-apainketako lan teknikoetarako kosmetikoak eta
produktuak.
Produktuen erakusgaiak.
Prezioen zerrendak.
Katalogoak.
Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
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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
Ez dago sartzeko eskakizunik.
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