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IZENA
ESTETIKAKO ZERBITZU OSAGARRIAK

KODEA
IMPE0108

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala.

LANBIDE-EREMUA
Estetika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP118_1 Estetikako zerbitzu osagarriak (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Azazkalak edertzea, ilea prozedura mekanikoen bidez kentzeko teknikak aplikatzea eta ilea koloregabetzea, eta eguneko
makillajea aplikatzea, prozesuetan segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz, produktuak, tresnak eta aparatuak
prestatuz —higienizatuz, desinfektatuz edo esterilizatuz—, eta teknikari arduradun batek ikuskatuta.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0343_1: Ekipoak prestatzean eta bezeroari arreta emateko eta hura kokatzeko eragiketak egitean kalitate-,
segurtasun- eta higiene-kondizioak zaintzea
-

UC0344_1: Azazkaletan oinarrizko zainketa estetikoak aplikatzea.

-

UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea.

-

UC0346_1: Eguneko makillajeak aplikatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Estetikako eta ile-apainketako enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan, besteren kontura: edergintza-zentroetan eta ileapaindegietan. Baita hoteletako, gimnasioetako, geriatrikoetako, bainuetxeetako eta spa zentroetako estetikako eremuetan
ere.

Ekoizpen-sektoreak
Estetikako eta ile-apainketako zerbitzuen sektorean egiten du lan.

Lanbideak edo lanpostuak
6

Manikurako laguntzailea.
Makillajeko laguntzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0343_1:
Higienea eta segurtasuna edergintza-zentroetan.

30

MF0344_1:
Azazkalen oinarrizko zainketa estetikoak.

60

MF0345_1:
Ilearen depilazio mekanikoa eta dekolorazioa. (Zeharkakoa)

90

MF0346_1:
Eguneko makillajea.

60

MP0070:
Estetikako zerbitzu osagarrietako lanekoak ez diren lanbidejardunbideen modulua.

120

ORDUAK, GUZTIRA

360

PRESTAKUNTZAATALAK

ORDUAK
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
EKIPOAK PRESTATZEAN ETA BEZEROARI ARRETA
EMATEKO ETA HURA KOKATZEKO ERAGIKETAK EGITEAN
KALITATE-, SEGURTASUN- ETA HIGIENE-KONDIZIOAK
ZAINTZEA
2. gaitasun-atala
AZAZKALETAN OINARRIZKO ZAINKETA ESTETIKOAK
APLIKATZEA
3. gaitasun-atala
ILEA PROZEDURA MEKANIKOEN BIDEZ KENTZEA ETA
KOLOREGABETZEA
4. gaitasun-atala
EGUNEKO MAKILLAJEAK APLIKATZEA

1
2
3
4
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1. gaitasun-atala
EKIPOAK PRESTATZEAN ETA BEZEROARI ARRETA EMATEKO ETA
HURA KOKATZEKO ERAGIKETAK EGITEAN KALITATE-, SEGURTASUNETA HIGIENE-KONDIZIOAK ZAINTZEA
Kodea: UC0343_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Depilatzeko, azazkalak zaintzeko edo eguneko makillajea aplikatzeko behar diren materiala eta produktuak
prestatzea eta haien mantentze-lanak egitea, hautatutako tekniken arabera.
BI1.1 Tresnak eta aparatuak berrikusi egiten dira, erabilera-kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzeko. Hala ez
badaude, ordeztu egiten dira.
BI1.2 Behar diren tresnak, aparatuak eta produktuak lana errazteko moduan ordenatzen dira.
BI1.3 Lan-eremua beharrezkoa den guztietan txukuntzen eta garbitzen da.
BI1.4 Lan-eremuak betetzen ditu zerbitzua behar bezala emateko eta bezeroarentzako arreta ona izateko
baldintzak —argiztapena, tenperatura eta girotze musikala—.
LB2: Zainketa estetikoetarako instalazioak eta materialak kondizio higieniko-sanitario egokietan izatea.
BI2.1 Erabiltzen diren instalazioak, altzariak eta gainazalak prestatzeko, arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta
higiene-arauak eta -neurriak betetzen dira, teknikari arduradunak gainbegiratuta.
BI2.2 Tresnak haien materialaren arabera garbitzen, desinfektatzen eta esterilizatzen dira, teknikari arduradunak
gainbegiratuta.
BI2.3 Erabili eta botatzeko edo bezero bakarrarekin erabiltzeko materiala behar bezala hautatzen eta prestatzen
da.
BI2.4 Produktu kosmetikoak aplikatzeko egoera ezin hobean daude.
BI2.5 Lana bukatutakoan, erabilera bakarreko materialak eta hondakinak haiek ezabatzeko prestatutako ontzietan
biltzen dira.
LB3: Lanerako ekipoei norbera babesteko neurriak eta higiene-neurriak aplikatzea, bezeroaren eta profesionalaren
segurtasuna eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko.
BI3.1 Jarduera profesionalaren aurretik, egin behar den lanerako bete behar diren asepsia-arauen arabera
prestatzen da, eta azazkalak moztuta eta garbi eta ilea orraztuta eta bilduta geratzen dira une oro.
BI3.2 Zerbitzua ondo emateko eta lana behar bezala egiteko moduko janzkera erabiltzen da, eta eraztunak edo
eskumuturrekoak erabiltzea saihesten da, lana zaildu eta bezeroari min egin baitiezaiokete.
BI3.3 Zerbitzu bakoitzaren aurretik eta ondoren, profesionalak eskuak garbitzen ditu eta azazkalak eskuilatzen ditu
xaboi antiseptiko batekin, eta babes-eskularruak erabiltzen ditu teknikak halakorik eskatzen badu.
BI3.4 Laneko ekipoa prestatzean, zerbitzurako beharrezkoak diren higiene-, desinfekzio- eta esterilizazioeragiketak egiten diren.
LB4: Bezeroari jakinaraztea zer-nolako zerbitzu estetikoa egingo zaion teknikari arduradunak gainbegiratuta.
BI4.1 Bezeroari egin behar zaion zerbitzuaren berri ematen zaio.
BI4.2 Informazioa hizkera argi eta zehatzean ematen da, edukazioz eta diskrezioz.
BI4.3 Bezeroari esaten zaio zer zainketa pertsonak egin behar dituen.
BI4.4 Zerbitzua egiteko behar den informazioa ematen zaio bezeroari, eta haren fitxan jasotzen da, edo, lehendik
badago, hura kontsultatzen da, teknikari arduradunak gainbegiratuta.
LB5: Bezeroa zerbitzurako segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.
BI5.1 Bezeroari zerbitzua egingo den lekura laguntzen zaio, eta haren eskaerei erantzuten zaie.
BI5.2 Bezeroari eskatu duen zerbitzurako egokia diren janzkiak ematen zaizkio, hura babestea eta prozeduraren
higienea zaintzea bermatzeko.
BI5.3 Tratatu behar den eremua eta hautatutako teknika aintzat hartuta kokatzen da bezeroa.

10

LB6: Bezeroarekin komunikatzea, komunikazio-teknika eta -trebetasunak erabiliz.
BI6.1 Bezeroa hartzeko, hari arreta emateko eta agurtzeko beharrezko komunikazio-teknikak teknikari
arduradunak ezarritako arauei jarraikiz aplikatzen dira.
BI6.2 Profesionalaren itxura ezin hobea da, bai higieneari dagokionez, bai jokabideari dagokionez; adeitsu eta
edukazioz jokatzen du.

Estetikako zerbitzu osagarriak

BI6.3 Giro atsegina, lasaia eta profesionala sortu behar da, konfiantza-giroa egon dadin une oro.
BI6.4 Egon litezkeen kexei jarrera egokiarekin ematen zaie arreta, eta teknikari arduradunaren laguntza eskatzen
da irtenbide egokiak emateko.
BI6.5 Aurreikusi gabeko gorabeherak hierarkiako nagusi hurrenari jakinarazten zaizkio, eta, hura ez badago, neurri
zuzentzaile errazak hartzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: ohatila, besaulkia, apain-mahaia, manikura eta pedikura egiteko altzariak, esterilizagailua,
autoklabea, argizaria berotzeko aparatu elektrikoak. Tresnak: gramaje edo lodiera desberdinetako limak, laranjondoziria, aliketak, guraizeak, azazkal-leungailuak, hatz-bereizgailuak, ontziak, espatulak, toallak, izaratxoa, mantala,
eskularruak. Produktu garbigarri antiseptikoak, desinfektatzaileak, kotoia, gazak, belakiak. Produktu kosmetikoak:
argizariak, dekoloratzaileak, talko-hautsak, azazkaletako makillajea kentzekoak, bigungarria, keratolitikoak, gogorgarriak,
hidratatzaileak, ilearen hazkuntza atzeratzekoak, azazkal-bernizak, berniza finkatzekoak eta lehortzekoak, makillajeproduktuak. Ekipo informatikoak. Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Altzari eta instalazioak garbi eta prest. Tresnak berrikusita, desinfektatuta eta ordenatuta. Produktuak prest.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitako kosmetiko eta produktu desinfektatzaileei, bezeroen fitxa teknikoei eta aparatuei buruzko informazio teknikoa.
Garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-protokoloak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Teknikari
arduradunaren jarraibideak. Bibliografia espezifikoa.

2

2. gaitasun-atala:
AZAZKALETAN OINARRIZKO ZAINKETA ESTETIKOAK APLIKATZEA
Kodea: UC0344_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroaren esku edo oinetako azazkalen ezaugarriei buruzko informazioa lortzea, bereizgarri nabarmenenei
behatuz, eta datuak fitxa teknikoan sartzea.
BI1.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian jartzen da, eta hautatutako teknikaren arabera babesten da.
BI1.2 Esku edo oinetako azazkaletan, azazkalen inguruan eta larruazalean narritadurarik edo alteraziorik ez dagoela
egiaztatzen da; beharrezkoa bada, teknikari arduradunari kontsultatzen zaio.
BI1.3 Bezeroarentzat egokia den azazkal-forma hautatzen da, teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz, bezeroaren eskaerak
eta beharrak aintzat hartuta.
BI1.4 Teknikari arduradunak gainbegiratuta, fitxa teknikoan jasotzen dira lana egiteko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko behar
diren datu guztiak.

LB2: Azazkaletako makillajea segurtasun- eta higiene-kondizio ezin hobeetan kentzea, manikura-prozesurako
prestatzeko.
BI2.1 Makillajea kentzeko kosmetikoa azazkalen egoeraren arabera aukeratzen da, ahulak edo hauskorrak diren edo beste
ezaugarriren bat duten aintzat hartuz.
BI2.2 Makillajea bi alditan kentzen da; lehenengoan, azazkalaren gorputzekoa kentzen da, kotoia edo antzeko material bat edo
beste euskarri blaitu bat erabiliz, eta, bigarrenean, azazkalaren inguruko tolestura kentzen da, gune hori ondo garbitzeko
aukera ematen duten tresna batekin
BI2.3 Bezeroaren azazkaletako makillajea kentzeko, azazkalak berak zikintzea edo kaltetzea saihesten duten teknikak
erabiltzen dira.

LB3: Azazkalen forma aldatzea, segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan moztuz edo limatuz, eta bezeroaren
ezaugarriak eta gustuak aintzat hartuz.
BI3.1 Eskuetako azazkalak moztean, haien forma konbexua errespetatzen da; alde bat mozten da lehenik, bestea ondoren, eta
erdialdea azkena.
BI3.2 Oinetako azazkalak moztean, lauki-forma errespetatzen da, alterazioak —hala nola haragian sartzea— saihesteko.
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BI3.3 Azazkalak limatzeko, lima egokia erabiltzen da, azazkalaren inguruan batera eta bestera mugituz,
azazkalaren inguruko ildotik ertz askearen erdirantz, luzera eta forma bezeroaren eskaeretara eta eskuen
morfologiara eta azazkalen ezaugarrietara egokituz.
LB4: Kutikularen zainketa estetikorako teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzea.
BI4.1 Kutikula biguntzeko eta kentzeko metodorik onena —beroa, produktu bigungarriak eta abar— azazkalari eta
haren inguruko tolesturari kalterik egin gabe aplikatzen da.
BI4.2 Kutikulak kentzeko produktua emateko, laborategiak esposizio-denborari eta aintzat hartu beharreko neurriei
buruz emandako argibideei jarraitzen zaie.
BI4.3 Kutikulak kentzeko produktua erabat kentzeko, arretaz garbitzen da gunea.
LB5: Azazkalak zaintzeko, leuntzeko edo makillatzeko teknikak aplikatzea, haien forma estetikoa hobetzeko, ezpainen
makillajearekin eta arroparekin harmonizatuz.
BI5.1 Azazkalaren gorputza eta inguruko tolestura arretaz garbitzen dira, produktu-hondarrak kentzeko.
BI5.2 Azazkalaren gorputzaren babesgarria edo azazkal-gogortzailea azazkal garbien gainean ematen da,
fabrikatzailearen argibideei jarraikiz.
BI5.3 Azazkala produktu, zapi edo lima espezifikoak erabiliz leuntzen da, azazkalaren gorputzaren lodiera aintzat
hartuz betiere.
BI5.4 Lakaren kolorea hautatzeko, faktore hauek hartzen dira aintzat: Ezpain-margoaren kolorea. Arroparen
kolorea. Noizko den. Bezeroaren gustuak.
BI5.5 Oinetako azazkalak makillatzeko, behatz-bereizgailuak jartzen dira, emaitza profesional ona lortzeko.
BI5.6 Laka azazkalaren jaiolekutik ertz askerantz ematen da, pintzelkada uniformeak emanez eta geruza batetik
besterako itxaronaldiak errespetatuz.
BI5.7 Laka-geruza fin eta homogeneo geratzen da azazkalean, eta desorekak edo akats estetikoak zuzendu egiten
dira.
BI5.8 Azkar lehortzeko produktua fabrikatzailearen argibideei jarraikiz ematen da.
BI5.9 Bezeroari galdetzen zaio zerbitzuaren emaitzarekin gustura geratu den; erantzuna ezezkoa bada, akatsa
zuzentzen da, bezeroaren onespena lortu arte.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: besaulkia, ohatila, apain-mahaia. Manikura- eta pedikura-altzariak. Tresnak: gramaje edo lodiera
desberdinetako limak, laranjondo-ziria, aliketak, guraizeak, azazkal-leungailuak, hatz-bereizgailuak, ontziak, oinbainuontziak, espatula, toallak, mantala. Kotoizko produktuak, gazak, belakiak. Produktu kosmetikoak: azazkaletako
makillajea kentzekoak, bigungarria, keratolitikoak, gogorgarriak, krema hidratatzailea, azazkal-bernizak. Material
birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. Ekipo informatikoak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Azazkalen oinarrizko zainketa estetikoak segurtasun- eta higiene-arauak betez egitea. Bezeroen datuak erregistratuta.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Kosmetikoei eta produktu desinfektatzaileei buruzko informazio teknikoa. Bezeroen fitxa teknikoak. Teknikari
arduradunaren jarraibideak. Manikurako eta pedikurako prozesuei buruzko eskuliburuak. Ikus-entzunezko programak eta
multimedia-programak. Bibliografia espezifikoa.

3

3. gaitasun-atala
ILEA PROZEDURA MEKANIKOEN BIDEZ KENTZEA ETA
KOLOREGABETZEA
Kodea: UC0345_1
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Depilatzeko teknikarik eta produkturik egokienak hautatzea, bezeroaren ilearen eta larruazalaren ezaugarriak
aztertuta.
BI1.1 Bezeroa posizio 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.
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.
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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 larruazala 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: ohatilapapera, 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. Ekipo informatikoak. 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.
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4. gaitasun-atala
EGUNEKO MAKILLAJEAK APLIKATZEA
Kodea: UC0346_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Eguneko makillaje-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzeko behar diren produktuak eta materialak
prestatzea.
BI1.1 Erabili behar diren forma kosmetikoen arabera hautatzen dira tresnak.
BI1.2 Garbitzeko eta desinfektatzeko metodorik egokienak erabiltzen dira tresnetan, zer materialekin fabrikatuak
diren eta zertarako diren aintzat hartuta.
BI1.3 Egin nahi den makillaje-lana egiteko kosmetiko espezifikoak bezeroaren larruazalaren arabera hautatzen
dira.
BI1.4 Bezeroaren arroparen, larruazalaren, ilearen eta begien koloreekin harmonizatzen duten koloreak eta
testurak hautatzen dira.
LB2: Larruazala makillatzeko egokitzea eta prestatzea, aurpegian azaleko higiene-teknikak aplikatuz.
BI2.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian jartzen da, eta jantzi egokiekin babesten da.
BI2.2 Begien inguruak eta betileak garbitzeko kosmetiko garbigarriak haiekin blaitutako euskarri egokiak erabiliz
ematen dira, norabide zirkularrean eta betileak hazten diren norabidean.
BI2.3 Ezpainak garbitzeko kosmetikoa harekin blaitutako euskarri egokiak erabiliz ematen da, ahoaren norabide
orbikularrari jarraituz, aurrez ezpain-ertzei helduta.
BI2.4 Aurpegiaren gainerakoan, lepoan eta bularraldean, kosmetiko garbigarria hatz-mamiekin ematen da,
homogeneoki zabalduz, eta euskarri espezifikoarekin kentzen da: belakiak, kotoia eta abar. Egiaztatzen da
hondarrik ez dela geratzen.
LB3: Bezeroaren ezaugarri eta beharren araberako eguneko makillajea aplikatzea, larruazalaren itxura hobetzeko.
BI3.1 Oinarri hidratatzailearen kantitate zehatza ematen da aurpegian, mugimendu zirkularrak eginez, errazago
barneratu dadin, eta sobrakoa zelulosazko zapi batez kentzen da.
BI3.2 Makillaje-oinarria ez da geratzen bekainetan, patilletan, sudur-hegaletan, buru-larruazalaren lerroan eta
aurpegiaren inguruan pilatuta, eta aurpegiak itxura naturala izaten du.
BI3.3 Begi-itzalak hainbat lodieratako pintzelekin ematen dira, produktua ongi lausotuz.
BI3.4 Betile-maskara modu uniformean ematen da, begien espresioa gogortzen ez duten kolore leunak erabiliz.
BI3.5 Ezpainak kolore oso leunekin edo kolorerik gabeko distirekin makillatzen dira, espatula batekin produktukantitate txiki bat hartuz eta pintzel batekin emanez, higiene-neurri gisa, produktua kutsatzea edo infekzioak
transmititzea saihesteko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ekoizpen-baliabideak: besaulki etzangarria edo ohatila, apain-mahaia, mahai osagarria; materialak garbitzeko eta
esterilizatzeko produktuak. Tresnak: ontziak, espatula, toallak, mantala, izaratxoak, ileari eusteko zinta, txanoa,
pintzelak, brotxak, borlak, laranjondo-ziria, zorrozkailua, arkatzak zorrozteko xafla, pintzak, guraizeak, bekainetarako
eskuila, kotoia, gazak, belakiak, kotoi-txotxak, paper-zapiak. Produktu kosmetikoak: makillaje-oinarri jariakorrak, begiitzalak, betile-maskara, hainbat koloretako arkatz delineatzaileak, koloretea, hauts askeak eta trinkoak, ezpainetako
barrak, hidratatzaileak, emultsio garbigarriak eta aurpegirako larruazal-suspergarriak, begietako eta ezpainetako
makillajea kentzekoak, makillaje-finkagarriak; material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak; ekipo
informatikoak; botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Aurpegiaren itxura estetikoa hobetzea eguneko makillaje-teknikak erabiliz.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Makillajeari buruzko eskuliburuak. Aldizkari profesionalak. Bibliografia espezializatua. Ikus-entzunezko programak eta
multimedia-programak. Kosmetikoei buruzko informazio teknikoa. Fitxa teknikoa. Teknikari arduradunaren jarraibideak.
15

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

16

Estetikako zerbitzu osagarriak

III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
HIGIENEA ETA SEGURTASUNA EDERGINTZA-ZENTROETAN
2. prestakuntza-modulua:
AZAZKALEN OINARRIZKO ZAINKETA ESTETIKOAK
3. prestakuntza-modulua:
ILEAREN DEPILAZIO MEKANIKOA ETA DEKOLORAZIOA
4. prestakuntza-modulua:
EGUNEKO MAKILLAJEA
5. prestakuntza-modulua:
ESTETIKAKO ZERBITZU OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
HIGIENEA ETA SEGURTASUNA EDERGINTZA-ZENTROETAN
Kodea: MF0343_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0343_1. Ekipoak prestatzean eta bezeroari arreta emateko eta hura
kokatzeko eragiketak egitean kalitate-, segurtasun- eta higiene-kondizioak zaintzea.

Iraupena: 30 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Edergintza-zentroetan maizen erabiltzen diren tresna eta aparatuak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko
oinarrizko eragiketak egitea.
EI1.1 Garbitasun, desinfekzio, esterilizazio eta asepsiaren kontzeptuak azaltzea.
EI1.2 Ekipo eta aparatuak zer materialez eginak diren kontuan hartuta, haiek garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo
esterilizatzeko metodorik egokiena hautatzea.
EI1.3 Azaltzea zer garrantzitsua den higiene-arauak betetzea estetika-zerbitzuetan bezeroen eta profesionalen
segurtasuna bermatzeko.
EI1.4 Erabilera bakarreko materiala erabiltzea zehazten duten arrazoiak deskribatzea.
EI1.5 Tresna eta aparatuei haien fabrikazio-materialaren araberako higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak
aplikatzea.
EI1.6 Edergintza-zentroetan erabilitako ekipo eta aparatuak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko kasu
praktiko batean:
- Garbitzeko baliabideak eta produktuak teknikaren arabera hautatzea.
- Desinfektatzeko produktuak prestatzeko behar diren kalkuluak egitea.
- Erabilera bakarreko materiala higiene- eta segurtasun-arauak betez kendu eta botatzea.
- Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak erabiltzean norbera babesteko neurriak aplikatzea.
A2: Edergintza-zentro batek bete behar dituen higiene-baldintzak betetzea, eta horretarako metodoak eta teknikak
deskribatzea.
EI2.1 Edergintza-zentro bateko tresnak eta aparatuentzako higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoekin erabiltzen
diren produktuak identifikatzea.
EI2.2 Bezeroa eta profesionala babesteko erabilitako materiala garbitzeko prozedurak deskribatzea, eta zer kutsatzaile
izan litzaketen azaltzea.
EI2.3 Edergintza-zentro batean maizen aurkitzen diren kutsatzaile-motak zein diren azaltzea.
EI2.4 Edergintza-zentroetan higiene-metodoak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Erabiltzen diren altzari eta gainazaletarako higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak hautatzea.
- Teknikari arduradunak gainbegiratuta, bezeroa babesteko materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea.
- Produktu kosmetikoak egoera ezin hobean daudela egiaztatzea, haietako bakoitza aztertuz.
A3: Estetikako zerbitzu osagarrien 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 Zerbitzuaren arabera bezeroari estetikako-produktuei buruzko zer informazio garrantzitsu eman behar zaion
identifikatzea.
EI3.4 Estetikako zerbitzu osagarrien bezeroei arreta eskaintzeko hitzezko eta keinu bidezko hizkuntza egokiena
deskribatzea.
EI3.5 Bezeroak tratatzeko kontuan hartu behar diren portaera-arauak biltzen dituen zerrenda bat prestatzea.
EI3.6 Fitxa teknikoa betetzeko informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea.
EI3.7 Bezeroaren fitxan datu pertsonalak jasotzea, teknikariak gainbegiratuta.
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A4: Estetikako zerbitzu osagarriak eskaintzean norberaren segurtasun- eta higiene-arauak eta norbera babestekoak
aplikatzea.
EI4.1 Profesionalak estetika-zerbitzuak eman haurretik hartu behar dituen higiene pertsonaleko neurriak deskribatzea.
EI4.2 Estetikako zerbitzuetan babesteko erabiltzen diren neurri eta ekipo pertsonalak eta profesionalak deskribatzea.
EI4.3 Zerbitzu-motaren arabera bezeroa prestatzeko eta babesteko prozedura deskribatzea.
EI4.4 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.
- Produktu kosmetikoak emateko eta kentzeko behar diren tresnak eta materialak prestatzea.
EI4.5 Estetikako zerbitzuak eskaintzean profesionalak izan behar dituen jarrera higieniko egokiak deskribatzea, laneko
arriskuak prebenitzeko araudia eta jarrera-higieneko araudia betetzeko.
EI4.6 Estetikako zerbitzuetan gerta daitezkeen arrisku-kasuei erantzun ahal izateko oinarrizko ekintzak deskribatzea.
EI4.7 Profesionalaren janzkerak eta higieneak lanerako duten garrantzia deskribatzea.
A5: Estetikako zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea.
EI5.1 Higiene- eta asepsia-tekniken aplikazio-prozesuaren eta emaitzen ebaluazio-irizpideak definitzea.
EI5.2 Larruazalaren azaleko higiene-zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen arrazoi teknikoak eta arretaren kalitateari
dagozkionak zerrendatzea.
EI5.3 Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak deskribatzea.
EI5.4 Bezeroaren gogobetetze-maila egiaztatzea galderak eginez eta zuzenean behatuz.

Edukiak:
1.

Higienea, desinfekzioa, esterilizazioa eta asepsia.
- Mikroorganismoak eta parasitoak:
•
mikroorganismoen kontzeptua eta motak.
•
Edergintza-zentroetan zerbitzuak ematean transmiti daitezkeen mikroorganismo patogenoak.
•
Transmisio-moduak eta prebentzio-neurriak.
- Garbiketaren, desinfekzioaren, esterilizazioaren eta asepsiaren kontzeptuak.
- Materialak desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak.
- Garbitzeko eta desinfektatzeko erabiltzen diren aparatuen ezaugarri teknikoak.
- Edergintza-zentroetan erabiltzen diren tresnen, aparatuen eta ekipoen garbitasuna, desinfekzioa, esterilizazioa eta
asepsia.
- Edergintza-zentro bateko arau higieniko-sanitarioak.
- Edergintza-zentroetako garbiketa, desinfekzio eta esterilizaziorako jarduera-protokoloak.
- Desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak: fisikoak eta kimikoak.
- Edergintza-zentroak 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
-

3.

Bezeroa hartzeko eta arreta eskaintzeko teknikak.
Edergintza-zentroetako komunikazio-arau oinarrizkoak.
Estetikako zerbitzuen eta produktuen informazio-jarraibideak.
Egokitzapen pertsonalerako eta lan-giroa egokitzeko arauak.
Bezeroen fitxen ereduak: Datu-baseen oinarrizko ezagutzak.
Kexa eta erreklamazioen aurreko prozedura-arauak.

Segurtasuna eta higienea edergintza-zentroetan:
-

Zerbitzu estetikoak emateko erabiltzen diren aparatu eta produktuak maneiatzeko segurtasun- eta higiene-arauak.
Profesionalak babesteko neurriak eta ekipoak: jantziak.
Bezeroak babesteko neurriak eta ekipoak.
Profesionalaren jarrera higienikoak, jarreratik eratorritako arriskuak gutxitzeko.
Bezeroaren jarrera higienikoak, jasotako zerbitzuetatik eratorritako arriskuak gutxitzeko.
Edergintza-zentroetako lanetik eratorritako gaixotasun profesionalik ohikoenak:
•
Edergintza-zentroetan maiz erabiltzen diren produktuekiko kontaktuak eskuetan eragin ditzakeen
gaixotasun profesionalak.
•
Horrelako arriskuak saihesteko prebentzio-neurriak.
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- Apaindegietako zerbitzuetako bezeroek jasan ditzaketen arrisku arruntenak.
- Estetikako zerbitzuak eskaintzean gerta daitezkeen larrialdi-egoeretarako jarduera-arau oinarrizkoak.
Larrialdietarako botikina.

4.

Edergintza-zentroetako zerbitzuaren kalitatearen ebaluazioa eta kontrola.
-

2

Edergintza-zerbitzuetako kalitatearen kontzeptua, ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Edergintza-zentroetako zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.
Kalitatea edergintza-zentroetan zerbitzuak aplikatzean eta saltzean.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Edergintza-zerbitzuak eskaintzean lortutako emaitzak baloratzea eta gertatutako desbideratzeak zuzentzea.

2. prestakuntza-modulua:
AZAZKALEN OINARRIZKO ZAINKETA ESTETIKOAK
Kodea: MF0344_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0344_1 Azazkaletan oinarrizko zainketa estetikoak aplikatzea.
Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroaren esku eta oinen ezaugarriei behatzea, eta, alterazioren bat badago, hura detektatzea, teknikarik egokienak
aplikatzeko.
EI1.1 Teknikari arduradunari kontsultatu beharreko azazkaletako anomalien berri azaltzea.
EI1.2 Eskuen eta azazkalen ezaugarri morfologikoak zerrendatzea, azken formarik egokiena hautatzeko.
EI1.3 Zerbitzuak erantzun behar dien eskaerak eta beharrak detektatzeko galdera tipoak egitea.
EI1.4 Fitxa teknikoa bezeroaren datuekin betetzea, gauzatzeko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko, teknikari arduradunaren
argibideei jarraikiz.
A2: Bezeroa, ekipoak eta baliabideak prestatzea segurtasun- eta higiene-teknika espezifikoak aplikatuz.
EI2.1 Manikurako laguntzaileak zer itxura izan behar duen deskribatzea: ilea, janzkera, osagarriak eta higienea.
EI2.2 Manikurako eta pedikurako teknikak aplikatzeko bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera higienikoa
deskribatzea.
EI2.3 Teknika estetikoetan aplikatzen diren higiene-, desinfekzio- eta garbiketa-metodo fisikoak eta kimikoak
zerrendatzea.
EI2.4 Tresnak, materialak eta produktuak prestatzea, behar diren higiene- eta desinfekzio-teknikak aplikatuz, eta zer
konposizio duten eta zertarako diren aintzat hartuz.
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bezeroa beharrezko higiene- eta segurtasunkondizioetan prestatzea manikurako eta pedikurako tekniketarako.
A3: Azazkalen forma aldatzea, mozteko eta limatzeko teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatuz eta
bezeroaren eskariak eta ezaugarriak aintzat hartuz.
EI3.1 Azazkalak mozteko eta limatzeko teknikak aplikatzean arrisku pertsonalak prebenitzeko kontuan hartu
beharrekoak deskribatzea.
EI3.2 Eskuetako azazkalak forma egokiarekin mozteko urratsak azaltzea.
EI3.3 Alterazioak prebenitzen dituen oinetako azazkalak mozteko modua deskribatzea.
EI3.4 Lima-mota azazkalen ezaugarrien arabera hautatzea.
EI3.5 Azazkalak luzeraren eta formaren arabera limatzeko faseak azaltzea.
EI3.6 Azazkalen forma aldatzeko kasu praktiko batean:
- Teknika aplikatzeko behar diren tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Jarrera higieniko egokia zein den aintzat hartuta kokatzea bezeroa.
- Eskuetako eta oinetako azazkalak mozteko teknika segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan aplikatzea.
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- Luzera eta forma bezeroaren eskarietara, esku eta oinen morfologiara eta azazkalen ezaugarrietara egokituz
limatzea azazkalak.
A4: Azazkalak eta kutikula txukuntzeko oinarrizko manikura-teknikak aplikatzea, behar diren tresnak eta kosmetikoak
hautatuz eta prozesua dagokion ordenan eginez.
EI4.1 Manikurako eta pedikurako prozesuen faseak azaltzea, eta haietako bakoitzean zer eragiketa tekniko egiten diren
adieraztea.
EI4.2 Kosmetikoak, tresnak eta materialak manikuran eta oinetako azazkalen zainketa estetikoetan aplikatzen diren
teknikekin erlazionatzea.
EI4.3 Azazkalak eta kutikulak txukuntzeko teknikak aplikatzean arrisku pertsonalak prebenitzeko kontuan hartu
beharrekoak deskribatzea.
EI4.4 Bezeroa eman behar zaion zerbitzuaren arabera prestatzea eta babestea.
EI4.5 Manikurako eta pedikurako kasu praktiko batean:
- Beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Makillajea kentzeko, limatzeko eta kutikulak egokitzeko teknikak azazkalen ezaugarriei eta bezeroak eskatutako
zerbitzuari egokituta aplikatzea.
- Mantentzeko oinarrizko zainketei eta produktuei buruzko informazioa ematea bezeroari.
- Masaje-mugimenduak finkatutako ordenan egitea.
A5: Azazkalak leuntzeko eta makillatzeko teknikak aplikatzea, eta zerbitzuaren emaitzak ebaluatzea, beharrezkoa bada
neurri egokiak proposatzeko.
EI5.1 Azazkalak leuntzeko eta makillatzeko teknikak aplikatzean arrisku pertsonalak prebenitzeko kontuan hartu
beharrekoak deskribatzea.
EI5.2 Azazkalaren gorputza leundu eta makillatu aurretik hango produktu-hondarrak garbitzeko teknikak deskribatzea.
EI5.3 Azazkal-babesgarria edo -gogortzailea fabrikatzailearen argibideei jarraikiz aplikatzeko prozesua azaltzea.
EI5.4 Azazkalak leuntzeko teknikak aplikatzea, tresna eta produktu espezifikoak erabiliz —kosmetikoak, zapiak edo
limak— eta azazkalen ezaugarriak errespetatuz.
EI5.5 Berniza hautatzeko irizpideak azaltzea, arroparen eta koloretearen kolorearekin erlazionatuz, harmonia egokia
sortzeko.
EI5.6 Kosmetiko apaingarriak ematea azazkaletan, teknika espezifikoa hautatuz, hiru pintzelkada eta bi geruza emanez,
emaitza uniformea lortzeko.
EI5.7 Azkar lehortzeko produktua fabrikatzailearen argibideei jarraikiz aplikatzeko prozesua azaltzea.
EI5.8 Kontserbatzeko zainketei eta produktuei buruzko informazioa ematea bezeroari.
EI5.9 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI5.10 Bezeroa ez gogobetetzea eragin dezaketen arrazoi teknikoak eta bezeroaren arretakoak aipatzea.

Edukiak:
1.

Azazkalak, eskuak eta oinak.
- Eskuen, oinen eta azazkalen morfologia.
- Egitura eta funtzioak.
- Azazkalen alteraziorik ohikoenak:
•
Patologikoak.
•
Ez-patologikoak.
•
Beste profesional batek esku hartzea komeni den alterazioak.
- Azazkaletako eta azazkalen inguruko alterazioek manikurako eta pedikurako prozesuetan duten eragina.

2.

Manikuran eta pedikuran erabiltzen diren tresnak eta kosmetikoak:
- Tresnen sailkapena eta erabilera. Limak: motak, formak eta gramajeak. Kutikuletarako eta azazkaletarako aliketak.
Guraizeak. Laranjondo-ziria. Azazkal-leungailuak. Hatz-bereizgailuak. Espatula. Eskuentzako eta oinentzako
ontziak. Parafinazko aparatua. Produktuak: kotoia, gazak, belakiak eta abar. Hautatzeko, manipulatzeko eta
kontserbatzeko irizpideak.
- Tresna eta materialen garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa.
- Kosmetikoen sailkapena:
•
Azazkaletarako makillaje-kentzekoak.
•
Bigungarriak.
•
Keratolitikoak.
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•
Gogorgarriak.
•
Krema hidratatzaileak.
•
Parafina.
•
Azazkal-bernizak.
- Kosmetikoak hautatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko irizpideak.
- Produktu kosmetikoen garbiketa, kontserbazioa eta mantentze-lanak.

3. Manikurako eta pedikurako zerbitzua antolatzea eta bezeroa prestatzea segurtasun- eta higienekondizioetan
- Lanerako ekipoa eta espazioa prestatzea.
- Bezeroa kokatzea: jarrera higieniko gomendagarriak.
- Manikurako eta pedikurako prozesuetan bezeroa babesteko neurriak: bezeroa babesteko erabiltzen diren
materialak eta baliabideak.
- Manikurako eta pedikurako zerbitzuen arriskurik ohikoenak prebenitzeko neurriei eta oinarrizko zainketei buruzko
informazioa.

4.

Manikurako eta pedikurako zainketa eta teknika espezifikoak
- Azazkaletako makillajea kentzeko teknika: azazkalaren gorputza eta inguruko tolestura.
- Txukunketa eta forma:
•
Esku eta oinetako azazkalak mozteko teknika.
•
Azazkalak limatzeko eta leuntzeko teknika.
•
Kutikulak egokitzeko, kentzeko eta zaintzeko teknika.
•
Esku eta oinetan masajea emateko mugimenduak. Sekuentziazioa eta sortzen dituzten efektuak.
Erabilerak eta kontraindikazioak.
•
Azazkalak makillatzeko teknika: ohikoa, ilargi-formakoa, fantasiazkoa eta abar.
- Gizonezkoen manikura:
•
Eskuetako azazkalak mozteko teknika.
•
Limatzeko teknika.
•
Kutikulak egokitzeko, kentzeko eta zaintzeko teknika.
•
Gauzatzeko protokolo espezifikoa.
- Manikura- eta pedikura-prozesuetako segurtasuna eta higienea.
- Manikurako eta pedikurako prozesuetan profesionala babesteko neurriak:
•
Jantziak.
•
Lanerako jarrera higieniko egokiena.
- Manikurako eta pedikurako zerbitzuan gerta litezkeen aurreikusi gabeko gorabeheretarako oinarrizko ekintzak eta
botikina.

5.

Manikurako eta pedikurako prozesuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Kalitatearen kontzeptua manikura- eta pedikura-prozesuetan.
Manikura- eta pedikura-zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Kalitatea manikura- eta pedikura-zerbitzuen aplikazioan eta salmentan.
Bezeroak zerbitzuari dagokionez nahiz jasotako tratuari dagokionez zer-nolako gogobetetze-maila duen neurtzeko
teknikak.
- Manikura- eta pedikura-prozesuetan izandako desbideratzeak zuzentzeko teknikak.

-

3

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.
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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 higienikoan 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.
- 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.
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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 bezeroarretakoak 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:
-
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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.
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.
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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. Jantziak. Lanerako gomendatutako jarrerahigienea. 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.
- Epilazio-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.
•
Jantziak.
•
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.

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.

-
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4

4. prestakuntza-modulua:
EGUNEKO MAKILLAJEA
Kodea: MF0346_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0346_1. Eguneko makillajeak aplikatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Eguneko makillajea aplikatzeko tresna eta kosmetiko egokiak hautatzea eta prestatzea.
EI1.1 Makillajean erabiltzen diren tresnak zerrendatzea, eta haiek behar bezala erabiltzeko, garbitzeko eta
kontserbatzeko arauak ezartzea.
EI1.2 Erabiliko diren kosmetiko garbigarriak edo apaingarriak prestatzea, eta lana errazteko moduan ordenatzea.
EI1.3 Produktu kosmetiko apaingarrien tonuak bezeroaren larruazalaren, ilearen, begien eta arroparen tonuen arabera
hautatzeko irizpideak deskribatzea.
EI1.4 Argiak eguneko makillajean zer eragin duen azaltzea.
A2: Higiene-teknikak aplikatzea, eta bezeroa eta haren aurpegiko larruazala eguneko makillajea aplikatzeko prestatzea.
EI2.1 Estetikako laguntzaileak zer itxura izan behar duen deskribatzea: ilea, janzkera, osagarriak eta higienea.
EI2.2 Makillaje-teknikak aplikatzeko bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera higienikoa deskribatzea.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: Bezeroa higiene-jarreran jartzea, eta haren jantziak babestea
makillajea kentzeko teknikak aplikatzeko.
EI2.4 Makillatu aurretiko teknikak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Aurpegiaren gainazaleko higiene-eragiketa teknikoak produktu kosmetiko egokiak erabiliz eta eremuaren
araberako norabide egokiak deskribatuz egitea: begiak, ezpainak, aurpegia, lepoa eta bularraldea.
- Aurpegiko larruazala suspertzea, begi-ingurua saihestuz.
- Kosmetiko hidratatzailea edo tenkatzailea fabrikatzailearen argibideei jarraikiz ematea.
A3: Eguneko makillajea aplikatzeko teknikak erabiltzea, segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatuz, nahi den emaitza
lortzeko.
EI3.1 Eguneko makillaje bat aplikatzeko bete behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea.
EI6.2 Eguneko makillaje pertsonalizatua aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Bezeroari begiratzea, eta haren estilo pertsonala ezagutzeko egin beharreko galderak egitea.
- Erabiliko diren koloreen harmonia finkatzea.
- Larruazal-motaren arabera dagokion makillaje-oinarria abileziaz ematea, teknika espezifikoa erabiliz.
- Begi, ezpain eta masailetako kosmetiko apaingarriak teknika egokien bidez ematea, beharrezko tresnak
abileziaz erabiliz.
EI3.3 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galderak egitea.
A4: Eguneko makillajearen prozesuak eta emaitzak identifikatzea, gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzeko behar diren
neurriak kontuan hartuz.
EI4.1 Makillaje-zerbitzua ematean hutsuneak eragin ditzaketen kausak zerrendatzea, teknikoak nahiz bezeroentzako
arretari dagozkionak.
EI4.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI4.3 Zerbitzuan gerta litezkeen desbideratzeen zuzenketa-proposamenak egiteko neurri egokiak deskribatzea.
EI4.4 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galderak egitea.
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Edukiak:
1. Kolore-harmoniak:
Harmonia eta kontrastea.
Kolore beroak eta hotzak.
Harmonien taula orientagarria.
Koloreak hautatzeko jarraibideak.
Makillajearen eta irudi pertsonaleko beste alderdi batzuen arteko harmonia: ezaugarri fisikoak, orrazkera, janzkera
eta osagarriak.
- Gaur egungo makillaje-joerak.

-

2. Makillaje-ekipoa:
Makillatzeko tresnak eta materialak: pintzelak, brotxak, belakiak, bekain-eskuilak eta abar.
Tresnak eta materialak hautatzeko irizpideak.
Materialen eta tresnen garbiketa, esterilizazioa, kontserbazioa eta mantentze-lanak.
Kosmetiko apaingarriak hautatzeko irizpideak:
•
Oinarri-makillajea, akats-zuzentzaileak hautsak, koloreteak, finkatzaileak eta abar.
•
Begietarako makillajea: begi-itzalak, betile-maskarak, delineatzaileak.
•
Ezpainetarako makillajea.
- Hautatzeko eta aplikatzeko irizpideak:
- Ezpainetako eta begietako makillajea kentzekoak.
•
Emultsio garbigarriak.
•
Aurpegiko larruazal-suspergarriak.
•
Hidratatzaileak.
- Kosmetikoak prestatzeko, manipulatzeko, kontserbatzeko eta haien mantentze-lanetarako jarraibideak.

-

3. Aurpegiaren morfologia, larruazal-motak eta produktu kosmetiko apaingarria emateko metodoak:
- Aurpegiaren azterketa:
•
Obaloen formak eta aurpegierak.
•
Aurpegi- eta aurpegiera-moten arteko desadostasun estetikoak.
- Larruazal-motaren ezaugarriak:
•
Normala.
•
Lehorra. Alipikoa. Deshidratatua.
•
Koipetsua. Seborreikoa. Deshidratatua. Asfiktikoa edo okluitua.
•
Sentikorra.
•
Zahartua.
- Metodoen sailkapena:
•
Ukitu homogeneoak eginez ematea.
•
Delineatzea eta nabarmentzea.
•
Nabarmentzea.
•
Arrastatzea eta lausotzea.
•
Lerratzea.
•
Beste batzuk.
- Kosmetikoak emateko metodoak hautatzeko irizpideak.
- Gauzatze teknikorako urratsak.

4. Makillaje-zerbitzua antolatzea eta bezeroa prestatzea segurtasun- eta higiene-kondizioetan
-

Lanerako ekipoa eta espazioa prestatzea.
Bezeroa kokatzea: jarrera higieniko gomendagarriak.
Makillaje-prozesuetan bezeroa babesteko neurriak: bezeroa babesteko erabiltzen diren materialak eta baliabideak.
Makillaje-zerbitzuen arriskurik ohikoenak prebenitzeko neurriei eta oinarrizko zainketei buruzko informazioa.

5. Eguneko makillajea aplikatzeko prozesuak:
-

Larruazaleko makillajea kentzeko eta azaleko garbiketa egiteko teknika.
Bekainak, begiak, masailalboak eta ezpainak zuzentzeko teknika.
Oinarriko makillajea emateko teknika.
Begiak makillatzeko teknika.
Ezpainak makillatzeko teknika.
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-

Hauts zeharrargiak eta koloreteak emateko teknika.
Betileetako makillajea emateko teknika.
Makillajea finkatzeko teknika.
Segurtasuna eta higienea makillaje-prozesuetan.
Makillaje-prozesuetan profesionala babesteko neurriak. Jantziak. Lanerako jarrera higieniko egokiena.
Makillaje-zerbitzuan gerta litezkeen aurreikusi gabeko gorabeheretarako oinarrizko ekintzak eta botikina.

6. Eguneko makillajea aplikatzeko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola:
Kalitatearen kontzeptua makillaje-prozesuetan.
Makillaje-zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Kalitatea makillaje-zerbitzuak aplikatzean eta saltzean.
Bezeroak zerbitzuari dagokionez nahiz jasotako tratuari dagokionez zer-nolako gogobetetze-maila duen neurtzeko
teknikak.
- Makillaje-zerbitzuetan izandako desbideratzeak zuzentzeko teknikak.

-

5

5. prestakuntza-modulua:
ESTETIKAKO ZERBITZU OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MF0070
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Edergintza-zentroetan maizen erabiltzen diren tresna eta aparatuak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko
oinarrizko eragiketak egitea.
EI1.1 Edergintza-zentroetan erabilitako ekipo eta aparatuak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko teknikak
erabiltzea.
EI1.2 Erabiltzen diren altzari eta gainazalei higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak aplikatzea.
EI1.3 Higiene- eta segurtasun-arau egokiak betez botatzea materiala.
A2: Estetikako zerbitzuen bezeroei onarpen-, komunikazio-eta informazio-teknikak aplikatzea.
EI2.1 Fitxa teknikoak egiteko behar den informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea.
EI2.2 Bezeroari egin behar zaizkion zerbitzuei buruzko informazioa ematea.
EI2.3 Bezeroaren gogobetetze-maila egiaztatzea galderak eginez eta zuzenean behatuz.
A3: Azazkalak eta kutikulak txukuntzeko eta haien oinarrizko zainketetarako teknikak segurtasun- eta higiene-kondizio
egokietan eta bezeroaren eskariak eta ezaugarriak aintzat hartuz aplikatzea.
EI3.1 Bezeroak edergintza-aretoan bete nahi dituen eskari eta beharrak zein diren behar bezala detektatzen duten
galderak egitea.
EI3.2 Bezeroaren esku eta oinen ezaugarriei behatzea, eta, alterazioren bat badago, hura detektatzea, teknikarik
egokienak aplikatzeko.
EI3.3 Manikura eta/edo pedikura egiteko:
- Bezeroa bere tokian jarri eta prestatzea.
- Manikurako eta pedikurako zerbitzua emateko jarrera egokia hartzea.
- Eskuetako eta oinetako azazkalak mozteko teknika segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan aplikatzea.
- Makillajea kentzeko, limatzeko eta kutikulak txukuntzeko teknikak aplikatzea.
- Masaje-mugimenduak egitea.
- Azazkalak haien ezaugarrien arabera leuntzea.
- Azazkaletan kosmetiko apaingarriak ematea, bezeroaren eskaeren arabera.
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A4: Ilea koloregabetzeko teknikak eremuaren ezaugarrien arabera abileziaz aplikatzea, segurtasun- eta higiene-neurri
egokiak betez.
EI4.1Ilea koloregabetzeko prozesuetan behar diren tresnak, materialak, aparatuak eta kosmetikoak prestatzea.
EI4.2 Edozein dekolorazio-tratamenduren aurretiko sentikortasun-proba egitea.
EI4.3 Ilea koloregabetzeko produktuak aplikatzean:
- Bezeroa bere tokian jarri eta prestatzea.
- Dekolorazio-zerbitzua emateko jarrera egokia hartzea.
- Tratatu behar zen eremuan produktuak abileziaz ematea.
- 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.
A5: Aurpegirako eta gorputzerako depilazio mekanikoa pintzarekin eta argizariarekin egitea, gunearen ezaugarriak kontuan
hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurriak betez.
EI5.1 Depilazio mekanikoko prozesuetan behar diren tresnak, materialak eta aparatuak prestatzea.
EI5.2 Ilearen depilazio mekanikoko prozesuen aurretik larruazala prestatzeko eta egokitzeko eragiketak egitea.
EI5.3 Argizari bidezko depilazio mekanikoa aplikatzea.
EI5.4 Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea.
A6: Eguneko makillajea aplikatzeko teknikak erabiltzea, segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatuz, nahi den emaitza
lortzeko.
EI6.1 Makillatu aurreko teknikak aplikatzean:
- Bezeroa bere tokian jarri eta prestatzea.
- Makillaje-zerbitzua emateko jarrera egokia hartzea.
- Aurpegiaren gainazaleko higiene-eragiketa teknikoak gauzatzea.
- Aurpegiko larruazala suspertzea.
- Kosmetiko hidratatzailea edo tenkatzailea ematea.
EI6.2 Eguneko makillaje pertsonalizatu batean:
- Bezeroari begiratzea, eta haren estilo pertsonala ezagutzeko egin beharreko galderak egitea.
- Erabiliko diren koloreen harmonia finkatzea.
- Erabiliko diren kosmetiko garbigarriak edo apaingarriak prestatzea, eta lana errazteko moduan ordenatzea.
- Larruazal-motaren arabera dagokion makillaje-oinarria abileziaz ematea, teknika espezifikoa erabiliz.
- Begi, ezpain eta masailetako kosmetiko apaingarriak teknika egokien bidez ematea, beharrezko tresnak
abileziaz erabiliz.
A7: Estetikako zerbitzuen prozesuak eta emaitzak ebaluatzea.
EI7.1 Bezeroari galderak egitea, zerbitzuaren emaitzari eta arreta pertsonalari dagokionez zenbaterainoko gogobetetzemaila duen jakiteko.
EI7.2 Zerbitzuan gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurri egokiak hartzea.
EI7.3 Estetika-zerbitzuak ematean:
- Aurreikusitako emaitzarekiko desbideratzeak prozesuko zer fasetan gertatu diren identifikatzeko teknikak
aplikatzea.
- Gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.

Edukiak:
1. Pertsonen eta edergintza-zentroaren higiene- eta segurtasun-kondizioak prestatzea:
-

Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-eragiketetarako produktuak prestatzea.
Laneko ekipoak, materialak eta tresnak desinfektatzea.
Materialak edukiontzi egokira botatzea.
Baloratzea instalazioak erabiltzeko egoera ezin hobean dauden.
Egiaztatzea kosmetikako produktuen kondizioak ezin hobeak direla.
Norbera babesteko ekipamenduak jartzea.
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- Erabili behar diren tekniken arabera lesioak saihesteko jarrera egokiak hartzea.

2. Bezeroei harrera egitea, arreta ematea eta haiek prestatzea:
-

Bezeroari harrera egitea edergintza-zentroan, zerbitzu estetikoak emateko.
Fitxa teknikoa betetzeko egin beharreko galderak egitea.
Edergintza-zentroan egingo den zerbitzuari buruzko informazioa ematea.
Zerbitzuan zehar ematen diren produktuei buruzko informazioa ematea.

3. Alterazio estetikoak identifikatzea, eta manikura eta pedikura egitea:
-

Bezeroa kokatzea eta babestea.
Alterazio patologikoak edo estetikoak identifikatzea.
Arrazoiak zehazteko galderak egitea.
Bezeroaren fitxan informazioa sartzea.
Produktu kosmetikoak hautatzea.
Makillajea kentzeko kosmetikoa ematea.
Esku eta oinetako azazkalak moztea eta limatzea.
Esku eta oinetako kutikulen tratamendua egitea.
Azazkalen masajea.
Azazkalak leuntzea eta makillatzea.
Finkatzeko, distira emateko eta lehortzeko produktuak ematea.
Bezeroen gogobetetze-maila egiaztatzea.
Akatsak edo desbideratzeak zuzentzea, ikusitakoaren edo bezeroak nahi duenaren arabera.

4. Aurpegiko eta gorputzeko ilea depilatzeko teknikak erabiltzea:
-

Bezeroa kokatzea eta babestea.
Langilea babestea.
Argizaria ematea eta kentzea.
Depilatutako eremuan geratutako argizari-hondarrak kentzea.
Larruazala garbitu eta hidratatzea.
Jasotako zerbitzuekiko gogobetetze-mailari buruzko galderak egitea.

5. Aurpegiko eta gorputzeko ilea koloregabetzeko teknikak erabiltzea:
-

Bezeroa kokatzea eta babestea.
Langilea babestea.
Sentikortasun-probak egitea.
Koloregabetzeko produktuak ematea.
Dekolorazio-prozesuaren jarraipena egitea.
Kosmetiko dekoloratzailea kentzea.
Tratatutako eremuaren ondorengo zainketak.
Jasotako zerbitzuekiko gogobetetze-mailari buruzko galderak egitea.

6. Eguneko makillajea aplikatzea:
-

Bezeroa higiene-jarreran kokatzea.
Baliabideak, tresnak eta kosmetikoak prestatzea.
Aurpegia makillatu aurretiko higienea, suspertzea eta hidratazioa.
Teknikariak gainbegiratuta, eta bezeroaren desioak eta aurpegiaren eta ezaugarrien harmonia aintzat hartuta,
koloreak hautatzea.
Teknikariak gainbegiratuta, makillaje-oinarria ematea.
Begiak, ezpainak eta masailak makillatzea.
Bezeroaren gogobetetze-maila egiaztatzea, galderak eginez.
Desbideratzeak edo akatsak zuzentzea, ikusitakoaren edo bezeroak nahi duenaren arabera.

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian:
30

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.

Estetikako zerbitzu osagarriak

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

MF0343_1:
Higienea eta segurtasuna
edergintza-zentroetan

MF0344_1:
Azazkalen oinarrizko
zainketa estetikoak
MF0345_1:
Ilearen depilazio mekanikoa
eta dekolorazioa
MF0346_1:
Eguneko makillajea

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Medikuntzan lizentziaduna
• Kimika Zientzietan lizentziaduna
• Biologia Zientzietan lizentziaduna
• Farmazian lizentziaduna

• Estetikako goi-mailako teknikaria

• Estetikako goi-mailako teknikaria

• Estetikako goi-mailako teknikaria

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Titulazioa izanez
gero

Titulaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 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 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

Zerbitzu estetikoen lantegia

60

90

Estetikako zerbitzu osagarriak

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

Erabilera anitzeko gela

X

Zerbitzu estetikoen lantegia

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Zerbitzu estetikoen lantegia

2. M

3. M

4. M

X

X

X

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

Errotuladorez idazteko arbelak
Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Manikura- eta pedikura-altzariak
Gurpilak eta bizkarra dituen aulkia
Besaulki anatomikoak
Manikura- eta pedikura-ekipoa
Esku eta oinetako azazkalen zainketa estetikoetarako kosmetikoak
Esterilizagailuak
Autoklabeak
Berogailuak
Oinentzako bainuontzia
Depilatzeko tresnak eta kosmetikoak
Koloregabetzeko tresnak eta kosmetikoak
Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-prozesuetarako aparatuak,
tresnak eta produktuak.
− Mihiseria
− Lehen laguntzako botikina
− Material birziklagarriak, ez-birziklagarriak eta kutsatzaileak
botatzeko edukiontziak.
−
−
−
−
−
−
−
−

Makillaje-besaulkiak edo ohatilak.
Makillatzeko argiak dituzten apain-mahaiak.
Mahai osagarriak
Makillaje-ekipoak
Kosmetiko apaingarriak eta makillatzeko produktuak
Mihiseria
Lehen laguntzako botikina
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.
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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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