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IZENA
BELTZARANTZEA, MAKILLAJEA ETA DEPILAZIO AURRERATUA

KODEA
IMPE0109

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala

LANBIDE-EREMUA
Estetika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP182_3 Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Azala edertzea eta zaintzea beltzarantzeko, depilazio elektrikoko, fotodepilazioko eta mikropigmentazioko metodoak eta
makillaje sozialeko estiloak erabiliz, eta produktu eta zerbitzu estetikoak saltzeko eta haiei buruz aholkatzeko prozedurak
erabiltzea, segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0580_3: Artifizialki beltzarantzeko teknikak segurtasun- eta osasun-baldintzetan aplikatzea.
UC0581_3: Behin betiko depilazioa egitea eta/edo aldi baterako depilazioko prozesuak gainbegiratzea.
UC0065_2: Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin.
UC0067_3: Mikropigmentazio-prozesuak egitea eta gainbegiratzea.
UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Estetikako eta ile-apainketako enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan bere kontura edo besteren kontura: edergintzazentroetan eta hoteletako, gimnasioetako, geriatrikoetako, bainuetxeetako eta SPA zentroetako ile-apainketako eta
estetikako eremuetan.

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

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
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5812.1058 Makillatzailea
Depilazioko aditua.
Mikropigmentazioko aditua.
Beltzarantze-ekipoen manipulatzailea.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

Irudi pertsonaleko produktu eta zerbitzuen salmenta-aholkularia.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0580_3
Beltzarantze artifiziala

MF0581_3
Aldi baterako eta/edo behin betiko metodoen bidezko
depilazioa

MF0065_2 (ZEHARKAKOA)
Makillaje soziala

MF0067_3 (ZEHARKAKOA)
Mikropigmentazioa

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

60

140

UF1155: Bezeroari depilatzeari
buruzko aholkuak ematea eta
bezeroa depilatzeko prestatzea
UF1156: Depilazio estetiko
profesional mekanikoa eta
elektrikoa
UF1157: Laser-depilazioa eta
fotodepilazioa

40

50
50

90

120

MF0352_2 (ZEHARKAKOA)
Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza eta produktu
eta zerbitzuen salmenta

60

MP0243
Beltzarantzeko, makillajeko eta depilazio aurreratuko
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

120

ORDUAK, GUZTIRA

590

UF1158: Mikropigmentazioteknikak aplikatzeko ekipoen,
instalazioen eta produktuen
prestaketa
UF1159: Mikropigmentazioteknikei buruzko aholkularitza
eta haien aplikazioa

30

90
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1. gaitasun-atala
ARTIFIZIALKI BELTZARANTZEKO TEKNIKAK SEGURTASUN- ETA
OSASUN-BALDINTZETAN APLIKATZEA
Kodea: UC0580_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko behar diren instalazio eta ekipoei buruzko dokumentazio teknikoa
prestatzea, eta indarrean dagoen araudia betetzen duela egiaztatzea.
BI1.1 Indarrean dagoen araudia betetzen dutela egiaztatuz prestatzen da erradiazio ultramoreak igortzen dituzten
aparatu-motei eta haien osagai guztiei —lanpara, erreflektore, iragazki, erauzgailu, tenporizadore eta
bestelakoei— buruzko informazio teknikoa.
BI1.2 Beltzarantze-zentroari eta hark dituen ekipo eta materialei buruzko txosten teknikoa eta establezimenduko
profesionalek jasotako dokumentazioa, informazioa eta prestakuntza dagozkien datuekin prestatzen dira.
BI1.3 Arau bidez nahitaez egin behar diren kartelak eta erabiltzaileari ematen zaion informazioa —kartelak,
akreditazioa eta mantentze-lanen orria, fototipoen taulak eta bestelakoak— agindutako lekuetan jartzen dira
erakusgai.
BI1.4 Erabiltzailea babesteko elementuak —adibidez, betaurrekoak eta arropak babestekoak— eta artifizialki
beltzarantzeko teknika aplikatzeko behar den material osagarria identifikatzen dira, eta indarrean dagoen araudia
betetzen dutela egiaztatzen da.
BI1.5 Mantentze-lan teknikoak eta higieniko-sanitarioak egiteko behar diren ekipoen fitxa teknikoak, berrikuspenak
eta haien akreditazioa segurtasun-araudia betetzeko indarrean dagoen araudiak ezarritako arauen arabera egiten
dira.
BI1.6 Sortutako informazioa modu egokian artxibatzen da, erraz atzitzeko moduan eta uneoro segurtasun-arauak
betetzen direla ziurtatzeko moduan.
LB2: Erabiltzaileari buruzko dokumentazio teknikoa, artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko beharrezkoa dena,
prestatzea.
BI2.1 Informazio teknikoan hauek adierazten dira: erradiazio ultramoreen esposizioa kontraindikatzen duten
alterazio eta kondizio fisiologikoak eta sendagai fotosentsibilizatzaileen edo erreakzio kaltegarriak eragin
ditzaketen sendagaien zerrenda.
BI2.2 Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko baimen informatuaren dokumentua indarrean dagoen legedia
betez prestatzen da.
BI2.3 Bezeroaren fitxaren/egutegiaren eredua indarrean dagoen araudia betez egiten da.
BI2.4 Gutxieneko dosi eritematogenoen eta irradiazio-denboren taula estandarizatuak larruazaleko fototipoen
arabera egokitzen dira, zentroak dituen ekipoak kontuan hartuz.
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LB3: Bezeroaren diagnostikoa egitea haren ezaugarriak, eskaerak eta beharrak ebaluatuz, lan-protokolorako parametro
egokiak aukeratzeko.
BI3.1 Bezeroaren ezaugarriak ebaluatzen dira, haren eskaerak eta beharrak identifikatuz.
BI3.2 Bezeroaren fitxa teknikoan identifikatzen eta jasotzen dira artifizialki beltzarantzeko ekipoen erabilera
kontraindika lezaketen patologia posibleen seinaleak, alterazio estetikoak, kondizio fisiologikoak eta/edo botikak,
baita babes lokaleko neurri bereziak gomenda litzaketen egoerak ere.
BI3.3 Erabateko kontraindikazio diren alterazioak identifikatu eta espezialistarengana bideratzen dira.
BI3.4 Bezeroaren larruazaleko fototipoa eta gutxieneko dosi eritematogenoa haren ezaugarrien arabera
identifikatzen dira: larruazalaren, ilearen eta begien kolorea, eguzkiarekiko erreakzioa (eritema, pigmentazioa eta
bestelakoak).
BI3.5 Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan edo historia estetikoan erregistratzen dira.
BI3.6 Erradiazio ultramoreen esposizioak eragin ditzakeen efektu onuragarriei eta kaltegarriei buruzko informazioa
eta aholkuak ematen zaizkio bezeroari.
BI3.7 Bezeroari erradiazio ultramorearen esposizioak eragiten dituen arriskuen berri eta prozesuaren aurretik,
prozesuan eta prozesuaren ondoren jarraitu beharreko jarraibideen eta kontuan hartu beharrekoen berri ematen
zaio.
BI3.8 Baimen informatuaren dokumentua bezeroak betetzen du.
BI3.9 Ezarritako arau deontologiko profesionalak bezeroaren datu guztien konfidentzialtasuna bermatzeko
aplikatzen dira.
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LB4: Lan-protokolo pertsonalizatuak diseinatzea, artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzeko.
BI4.1 Kalkulu dosimetrikoa fototipoaren eta gutxieneko dosi eritematogenoaren arabera egiten da, eta lehen
eguneko saioko dosia eta hurrengo saioetarakoa zehazten da.
BI4.2 Saioen egutegia aurrez egindako kalkulu dosimetrikoen arabera ezartzen da, eta saioko dosia eta erradiazio
eraginkorra, maiztasuna, saio-kopurua eta bezeroak urtean gehienez jasoko duen dosia adierazten dira.
BI4.3 Artifizialki beltzarantzeko saioak aplikatzeko protokolo estandarrak fototipoaren, dosimetriaren eta saiokopuruaren arabera pertsonalizatzeko moduan egiten dira.
BI4.4 Tratamendu- eta segimendu-fitxa/egutegia laneko protokoloan ezarritako jarraibideen arabera egiten da.
BI4.5 Beltzarantze artifizialaren bilakaeraren segimendua laneko protokoloa aldatzeko egiten da, aldatu behar
izanez gero.
LB5: Prozesua egiteko behar diren instalazioak, baliabide teknikoak eta produktuak segurtasun- eta higiene-kondizio
optimoetan mantentzea.
BI5.1 Behar diren neurriak ezartzen dira, ziurtatzeko betetzen dela instalazioen, aparatuen eta ekipoen baimenei,
akreditazioei eta berrikuspen teknikoei buruz indarrean dagoen araudia.
BI5.2 Beltzarantze-kabina berrikusten da ikusteko ea betetzen dituen indarrean dagoen araudiaren arabera
eskatutako higiene-kondizioak eta ezarritako segurtasun-mailak.
BI5.3 Behar den materiala —babes-betaurrekoak, maindireak, mantalak eta bestelakoak— prest dagoela eta
eskatutako segurtasun- eta higiene-kondizioak betetzen dituela egiaztatzen da.
BI5.4 Erabili behar den botatzeko materiala egoera onean dagoela egiaztatzen da.
BI5.5 Dutxak begiratzen dira jakiteko ea betetzen dituzten eskatutako higiene-kondizioak eta ea jarrita dauden
material osagarriak.
BI5.6 Tratamendua amaitutakoan, behar diren higiene-neurriak aplikatzen dira, instalazioak, baliabideak eta ekipo
teknikoak berriro erabiltzeko behar diren kondizioak bermatuz mantentzeko, eta behin soilik erabiltzekoak diren
materialak behar bezala botatzen dira.
LB6: Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua unean indarrean dagoen legediak ezarritako segurtasun- eta higiene-arauak
betez ematea.
BI6.1 Zerbitzua eman aurretik, bezeroaren fitxako bezeroaren datuak, dosia, denbora eta saio-kopurua berrikusten
dira.
BI6.2 Instalazioen, aparatuen eta ekipoen mantentze-lanetarako behar diren jarraibideak artifizialki beltzarantzeko
zentroetan segurtasuna eta osasuna une oro bermatzeko ezartzen dira.
BI6.3 Bezeroari babes-ekipoak —betaurreko homologatuak, adibidez—, babeski lokalak eta teknika aplikatzeko
behar duen mihiseria ematen zaizkio.
BI6.4 Hala behar izanez gero, beltzarantze artifiziala optimizatzeko aurreikusitako aurretiko tratamenduak edo
teknikak aplikatzen dira; adibidez, esfoliazioa eta hidratazioa.
BI6.5 Artifizialki beltzarantzeko saioa eta gero, hidratazio- eta babes-tratamendu aurreikusiak aplikatzen dira, eta
emaitzak indartzeko jarraitu beharreko zainketen eta kontuan hartu beharreko alderdien berri ematen zaio
bezeroari.
BI6.6 Istripuren bat gertatuz gero, dagozkion neurriak aplikatzen dira, eta, behar izanez gero, larrialdietarako
zerbitzu medikoei jakinarazten zaie.
LB7: Prozesuaren kalitatea eta beltzarantze-zerbitzuen emaitza ebaluatzea, eta lortutako emaitza indartzeko jarraitu
beharreko zainketei buruzko aholkuak ematea bezeroari.
BI7.1 Bezeroa jasotako zerbitzuaren kalitatearekin eta jasotako tratuarekin gustura geratu dela egiaztatzen da, eta,
gustura geratu ez bada, emaitzak itxaropenetara egokitzeko behar diren mekanismoak jartzen dira martxan.
BI7.2 Bezeroari beltzarandu osteko zainketen, tratamendu- eta babes-produktuen eta jarraitu beharreko neurri
orokorren berri ematen zaio, larruazala kondiziorik onenetan mantendu dezan.
BI7.3 Beltzarandu ondoren albo-ondorioak agertzea saihesteko kontuan izan behar dituen alderdiei buruzko
aholkuak ematen zaizkio bezeroari.
BI7.4 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz
aplikatzen dira, zerbitzua optimizatzeko.
BI7.5 Emandako zerbitzuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila behaketa-tekniken bidez, galdetegien bidez
eta beste baliabide batzuen bidez ebaluatzen da, eta gorabeherak jaso egiten dira.
BI7.6 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira.
BI7.7 Behar izanez gero, emandako zerbitzuak optimizatzeko eta gogobetetze-maila hobetzeko neurri
zuzentzaileak proposatzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Beltzarantzeko erradiazio ultramoreen ekipoak. Ekipoen fitxa teknikoak eta kontraindikazioen txosten zientifikoa.
Berrikuspen teknikoen fitxa teknikoa eta segurtasun-araudia betetzen delako egiaztapena. Beltzarantze artifizialeko
kabinen erabiltzailearentzako babes-ekipoak: betaurreko homologatuak, babeski lokalak edo ehun-adabakiak, erabili eta
botatzeko plastikozko izaratxoak. Dutxak. Bezeroen datuak gordetzeko eta tratatzeko ekipo eta programa informatikoak.
Erabiltzailearen eskura dauden osagarriak: taburetea, esekigailua, musika entzuteko entzungailuak eta bestelakoak.
Mihiseria: bainu-txabusina edo mantala, toallak, zintak edo txanoak, zapatilak, alfonbratxoak, izaratxoak. Tresnak,
osagarriak eta instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktu eta aparatu espezifikoak.
Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Botikina.

Produktuak eta emaitzak
Diagnostiko profesionala, historia estetikoa, produktu kosmetikoen eta ekipoen fitxa teknikoak, beltzarantze artifiziala
aplikatzeko laneko protokolo normalizatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Elektroestetika-eskuliburua, alterazio eta tratamendu estetikoak, kosmetologia. Kosmetikoen eta ekipoen fitxa teknikoak.
Mediku-txostenak. Kalitateari buruzko araudia, laneko arriskuak prebenitzeko plana. Laneko protokolo normalizatuak,
instalazioen, aparatuen eta ekipoen higiene- eta segurtasun-protokoloak. Bibliografia tekniko espezializatua. Indarrean
dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia. Indarrean dagoen beltzarantze artifizialari buruzko
araudia. Historia estetikoa eta fitxa teknikoa. Beste profesional batzuei bideratutako txostenak. Zerbitzuaren kalitatea
hobetzeko arauak.

2

2. gaitasun-atala:
BEHIN BETIKO DEPILAZIOA EGITEA ETA/EDO ALDI BATERAKO
DEPILAZIOKO PROZESUAK GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0581_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Diagnostikoa egitea eta depilazioko jarduera-protokolo estandarizatuak pertsonalizatzea, larruazalaren
ezaugarrien, ile-motaren eta tratatu beharreko gunearen sentikortasunaren arabera.
BI1.1 Bezeroaren ilearen ezaugarriak ebaluatzen dira, haren eskaerak eta beharrak identifikatuz.
BI1.2 Patologia posibleen seinaleak edo ilearen agerpen anomaloen kausak identifikatzen dira, behar izanez gero,
bezeroa medikuaren kontsultara bideratzeko.
BI1.3 Depilatzeko erabil daitezkeen teknika alternatiboen berri ematen zaio bezeroari, baita aukeratutako depilazioteknikak dituen arriskuen berri eta prozesuaren aurretik, prozesuan zehar eta prozesuaren ondoren kontuan izan
beharreko alderdien eta jarraitu beharreko jarraibideen berri ere.
BI1.4 Baimen informatuaren dokumentuaren berri ematen zaio bezeroari, eta bezeroak hura bete behar du.
BI1.5 Diagnostiko profesionala egiten da tratatu beharreko eremu anatomikoa, depilatu beharreko ilearen
ezaugarriak, larruazalaren berezitasunak eta tratatu beharreko eremuaren sentikortasuna zehazteko, eta lortutako
datuak fitxa teknikoan eta bezeroaren historia estetikoan jasotzen dira.
BI1.6 Depilazio-teknika kontraindika dezaketen egoerak identifikatzen dira, proposamena pertsonalizatzeko.
BI1.7 Segimendu-fitxan sartzen dira aukeratutako depilazio-mota eta bezero bakoitzari egokitutako parametroak.
LB2: Depilatzeko behar diren instalazioak, baliabide teknikoak eta produktu espezifikoak segurtasun- eta osasunkondizioetan mantentzea.
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BI2.1 Depilazioa egingo den kabina aztertzen da, ikusteko ea higiene- eta segurtasun-kondizio egokiak betetzen
dituen, indarrean dagoen araudia —ispiluak eta gainazal islatzaileak, etiketak, urrunetik blokeatzeko konexioa eta
abar jartzeari buruzkoa— kontuan hartuta.
BI2.2 Depilatzeko behar den aparatua aukeratzen da, eta ondo funtzionatzen duela egiaztatzen da.
BI2.3 Behar den materiala prest dagoela eta eskatutako segurtasun- eta asepsia-kondizioak betetzen dituela
egiaztatzen da.
BI2.4 Tratamendua amaitutakoan, behar diren higiene-neurriak aplikatzen dira, berriro erabiltzeko behar diren
kondizioak bermatuz mantentzeko, eta behin soilik erabiltzekoak diren materialak behar bezala botatzen dira.
LB3: Profesionala eta bezeroa babesteko behar diren neurriak aplikatzea, kutsadurak eta istripuak saihesteko, eta
asepsia-kondizioak mantentzea depilazio-prozesua egiten den eremuan.
BI3.1 Zerbitzua eman aurretik, mantalaz, eskularruez, betaurreko homologatuez eta maskaraz babesten da,
egingo den depilazio-motaren araberako laneko segurtasun- eta osasun-baldintzak betez lan egiteko.
BI3.2 Fotodepilazio-zerbitzua eman aurretik, bezeroa betaurreko homologatuez babesten da.
BI3.3 Guneren bat odoletan jarriz gero, soluzio desinfektatzaile batez bustitako gaza esteril batekin sakatzen da.
BI3.4 Erabili eta botatzeko materialarekin edo behar bezala esterilizatutakoarekin egiten da lan, depilatzen den
bitartean gaixotasunak kutsatzea saihesteko.
BI3.5 Depilatu ondoren, neurri antiseptiko egokiak aplikatuko dira, eta bezerori depilatu ondorengo zainketen eta
kontuan hartu beharreko alderdien berri emango zaio.
BI3.6 Istripuren bat gertatuz gero, dagozkion neurriak aplikatzen dira, eta, behar izanez gero, larrialdietarako
zerbitzu medikoei jakinarazten zaie.
LB4: Aurpegiko eta gorputzeko ilearen depilazioa gainbegiratzea, eta, hala badagokio, segurtasun- eta osasunbaldintzak betez egitea, bitarteko mekanikoen bidez, hainbat argizari-motarekin edo pintzekin.
BI4.1 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.
BI4.2 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.
BI4.3 Pintzekin depilatzean, ilearen noranzkoan tiratzen da, eta erraboilarekin batera ile-zurtoina ateratzen dela
ziurtatzen da, betiere segurtasun- eta higiene-arauak betez.
BI4.4 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.
LB5: Ilea kentzeko depilazio elektrikoa egitea, ezarritako protokoloari jarraituz eta higiene- eta segurtasun-arloan
ezarritako baldintzak errespetatuz.
BI5.1 Bezeroa depilatuko zaion gunera erraz iristeko posizio anatomikoan kokatzen da, eta zer sentsazio sentituko
dituen jakinarazten zaio.
BI5.2 Depilazio elektrikoko aparatua prestatzean, depilazio-metodoaren araberako — elektrolisia, termolisia,
ekintza bikoitzekoa edo Blend, distira edo flash bidezkoa— tratamendu-parametroak —potentzia eta deskargadenbora— programatzen dira ilearen ezaugarrien arabera eta jarduera-protokoloari jarraituz, eta aukeratutako
orratza orratz-etxean sartzen da, une oro beharrezko esterilizazio-baldintzak errespetatuz.
BI5.3 Tratatu beharreko gunea produktu antiseptiko batez bustitako euskarri baten bidez desinfektatzen da,
larruazala eskuekin norabide egokian tenkatzen da, eta orratza sebo-folikulu iletsuan bideratzen da lerratze-angelu
eta sakonera egokiekin.
BI5.4 Deskarga elektrikoa aktibatzen da, eta programatutako denbora igarotakoan eta korrontea igarotzeari
utzitakoan, orratza kentzen da ilea erraz ateraz, behar bezala esterilizatutako pintza batzuen bidez.
BI5.5 Aukeratutako metodoa, deskarga-denbora eta irteera-potentzia depilatu beharreko ilearen ezaugarrietarako
egokiak direla egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, parametroak aldatzen dira.
BI5.6 Saioa amaitutakoan, larruazala egokitzeko deskongestionatzaile eta lasaigarri egokiak ematen dira.
BI5.7 Segimendu-fitxan jasotzen dira datuak: depilazio elektrikoko metodoa, irteera-potentzia, deskarga
elektrikoaren denbora eta saioan gertatutako gorabeherak.
LB6: Ilea kentzeko fotodepilazio-teknikak egitea, higiene- eta segurtasun-arloan ezarritako baldintzak errespetatuz.
BI6.1 Bezeroa depilatuko zaion gunera erraz iristeko posizio anatomikoan kokatzen da, eta tratamenduak zer
sentsazio eragiten dituen eta prozesuan zer gorabeheren berri eman behar duen jakinarazten zaio.
BI6.2 Fotodepilazioko ekipoak —laserra, intentsitate handiko pultsukako argia edo flash lanpara— tratamenduparametroekin —energia-dentsitatea, pultsuaren iraupena eta maiztasuna— programatzen dira, ezarritako
protokolo pertsonalizatuaren arabera.
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BI6.3 Depilatu beharreko gunea arkatz edo dermografo zuri bat erabiliz zehazten da, eta behar bezala mozten eta
garbitzen da, larruazalean ile-arrastorik ez dela gelditzen ziurtatu arte.
BI6.4 Tratatu beharreko gunea produktu antiseptiko batekin desinfektatzen da, eta garbi uzten da.
BI6.5 Larruazala hozteko teknikak aukeratutako laser bidezko aparatuaren edo teknikaren edo fotodepilazioko
aparatuaren edo teknikaren arabera aplikatzen dira.
BI6.6 Tratamendua hasteko, burua depilatu beharreko gunearen zati batean aplikatzen da, eta argi-igorpenari
eragiten zaio, gune osoan errepikatuz, eta burua zehaztutako parametroen arabera eremua behar bezala
tratatzeko distantzia eta maiztasun egokiz mugituz.
BI6.7 Laser bidezko depilazio-prozesu edo fotodepilazio-prozesu osoan zehar jakiten da bezeroak zer sentsazio
sentitzen dituen, eta hozteko neurriak behar adina aldiz aplikatzen dira.
BI6.8 Erabilera topikoko produktuak tratamendua amaitutakoan ematen dira antiseptiko, lasaigarri,
deskongestionatzaile eta birsortzaile gisa, eta fitxan jasotzen dira tratamenduan eskatutako datuak eta gertatutako
gorabeherak.
LB7: Prozesuaren kalitatea eta depilazio-zerbitzuen emaitza ebaluatzea, eta lortutako emaitza indartzeko jarraitu
beharreko zainketei buruzko aholkuak ematea bezeroari.
BI7.1 Bezeroa jasotako zerbitzuaren kalitatearekin eta jasotako tratuarekin gustura geratu dela egiaztatzen da, eta,
gustura geratu ez bada, emaitzak itxaropenetara egokitzeko behar diren mekanismoak jartzen dira martxan.
BI7.2 Bezeroari depilatu osteko zainketen, tratamendu- eta babes-produktuen eta jarraitu beharreko neurri
orokorren berri eman behar zaio, larruazala kondiziorik onenetan mantendu dezan.
BI7.3 Depilatu ondoren albo-ondorioak agertzea saihesteko kontuan izan behar dituen alderdiei buruzko aholkuak
ematen zaizkio bezeroari.
BI7.4 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira.
BI7.5 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz
aplikatzen dira, zerbitzua optimizatzeko.
BI7.6 Emandako zerbitzuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila behaketa-tekniken bidez, galdetegien bidez
eta beste baliabide batzuen bidez ebaluatzen da, eta gorabeherak jaso egiten dira.
BI7.7 Emandako zerbitzuak optimizatzeko eta gogobetetze-maila hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzen dira.

Lanbide-testuingurua
Ekoizpen-baliabideak
Gainazal islatzailerik gabeko altzariak dituzten depilazio-kabinak, zutikako edo mahai gaineko lupa, mahai osagarria,
bizkarra eta gurpilak dituen aulkia. Depilazio mekanikorako aparatuak. Depilazio elektrikorako aparatuak.
Fotodepilazioko aparatuak: laserra, intentsitate handiko pultsukako argia, flash lanpara eta bestelakoak. Larruazala
hozteko sistemak: gelak, izotza, poltsak, aire hotzeko ekipoak eta bestelakoak. Esterilizatzeko ekipoak eta metodoak.
Material eta lodiera desberdinetako orratzak, arkatz zuria edo dermografoa, erabili eta botatzeko bizar-aitzurrak, ontziak,
espatulak eta pintzak. Mihiseria: mantala, toallak, izaratxoak, eskularruak, betaurreko homologatuak, maskarak,
kronometroak, bustitzeko euskarriak (gazak, kotoia, belakiak). Materialak garbitzeko eta esterilizatzeko produktu
espezifikoak. Desinfektatzaileak, antiseptikoak, lasaigarriak, birsortzaileak. Material birziklagarria eta kutsatzailea
botatzeko edukiontziak. Botikina.

Produktuak eta emaitzak
Ilea prozedura elektrikoz, fotodepilazio bidez edo bestelako teknika bidez kentzea eta, gero, depilatutako guneko
larruazala zaintzea Laneko protokoloak, historia estetiko eta fitxa teknikoa

Erabilitako edo sortutako informazioa
Larruazalaren eta eranskinen anatomiari eta fisiologiari buruzko eskuliburua. Larruazalaren eta ilearen anatomiari
buruzko orri irudidunak. Depilatzearekin lotutako alterazioen orri irudidunak. Erabiltzen diren aparatu eta kosmetikoei
buruzko informazioa eta eskuliburu teknikoak. Aparatuen funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburu
teknikoak. Bibliografia espezializatua eta aldizkari profesionalak. Ikus-entzunezko ekipoak programak eta multimediaekipoak eta -programak. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. Indarrean dagoen estetika-zentroetako guneei,
instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. Depilazio mekanikoa, depilazio elektrikoa, laser bidezko depilazioa eta
intentsitate handiko pultsukako argiaren bidezko depilazioari buruzko araudia, indarrean dagoena. Jarrera-higieneari eta
laneko osasunari buruzko arauen eskuliburuak. Indarrean dagoen prebentzioari eta ingurumen-kudeaketari buruzko
araudia.
Laneko protokoloak, fitxa teknikoak, historia estetikoa. Beste profesional batzuek bideratutako edo igorritako txostenak.
Baimen informatuaren dokumentua.
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3. gaitasun-atala
AURPEGIAREN HARMONIA HOBETZEA MAKILLAJE SOZIALEKO
ESTILOEKIN
Kodea: UC0065_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Aurpegiaren morfologia, aurpegi-atalak eta ezaugarri kromatikoak identifikatzea eta sailkatzea, kasu bakoitzean
behar diren zuzenketa-teknikak aplikatzeko.
BI1.1 Aurpegiaren morfologia —proportzioak, geometria eta lerroak— behatzen da, zer zuzenketa egin behar den
definitzeko.
BI1.2 Aurpegiko atalen —bekainen, begien, sudurraren, kopetaren, masailalboen, ahoaren eta kokotsaren—
ezaugarriak eta haien arteko erlazioa behatzen dira, zer zuzenketa egin behar den definitzeko.
BI1.3 Larruazal-mota eta larruazal-, begi- eta ile-kolorea identifikatzen dira, kosmetiko egokiak hautatzeko.
BI1.4 Fitxa teknikoa egiten da, hautatutako kosmetikoei eta aurpegiko zuzenketei buruzko datu guztiak (kolorea,
marka, forma kosmetikoa eta abar) zehaztuz.
BI1.5 Makillaje-estiloa diseinatzen da, egindako azterketa, harmonia kromatikoko irizpideak —larruazalaren,
begien, ilearen eta kosmetikoen kolorea— eta bezeroaren behar eta eskaerak aintzat hartuz.
LB2: Makillaje sozialeko teknikak eta estiloak aplikatzeko behar diren kosmetikoak, tresnak eta materialak segurtasun-,
higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-arau egokiak betez prestatzea.
BI2.1 Makillaje-tresnentzat eta -materialentzat egokienak diren higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-neurriak
hartzen dira, haien konposizio eta erabileraren arabera.
BI2.2 Ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzen dira kosmetiko apaingarriak.
BI2.3 Makillaje-ekipoa —kosmetikoak, tresnak eta materialak— azkar eta zuzen aurkitzeko moduan ordenatzen
eta sailkatzen da.
LB3: Makillatu aurretik, bekainak, betileak eta larruazala prestatzeko eta haiei zuzenketak egiteko teknikak aplikatzea.
BI3.1 Bezeroa modu egokian kokatzen eta babesten da, kosmetiko-markak edo -orbanak saihesteko.
BI3.2 Aurpegiko, lepoko eta bularraldeko larruazala azaletik garbitzen da, larruazal-motarentzat eta haren
beharrentzat egokiak diren kosmetiko eta teknikak erabiliz.
BI3.3 Bekain edo betileen kolorea aldatzeko edo betileak uhintzeko produktuak eman aurretik egiten da
sentikortasun-proba, larruazalak edo kosmetiko-motak hala eskatzen badu.
BI3.4 Bekainen kolorea aldatzeko edo bekainak koloregabetzeko kosmetikoak eta aldez aurreko teknikak ilemotaren nahiz -kolorearen eta lortu beharreko emaitzaren arabera hautatzen eta aplikatzen dira.
BI3.5 Faktore hauek aintzat hartuta aztertzen eta depilatzen dira zenbait motatako bekainak: lerroa, lodiera, luzera,
altuera-puntua, begiekiko distantzia eta obalo-mota.
BI3.6 Betileei kolorea aldatzeko eta/edo haiek uhintzeko kosmetikoak eta aldez aurreko teknikak bezeroaren
ilearen nahiz larruazalaren ezaugarrien arabera hautatzen eta aplikatzen dira.
BI3.7 Kosmetiko hidratatzailea edo tenkatzailea hautatzen da, eta makillaje-oinarri gisa ematen da.
LB4: Makillaje-teknikak bezero bakoitzaren ezaugarrietara eta makillajea erakutsiko den kondizio (argitasuna, eguneko
ordua eta abar) eta egoeretara egokituz erabiltzea, makillaje sozialeko estiloak aplikatzeko.
BI4.1 Larruazal-motaren nahiz -kolorearen eta aldez aurreko makillaje-diseinuaren arabera hautatzen dira
kosmetikoak.
BI4.2 Larruazalaren kolorearen zuzentzaileak, oinarriak eta akats-zuzentzaileak larruazalaren kolorearen behar
nahiz ezaugarrien eta aurpegi-motaren arabera aplikatzen dira.
BI4.3 Makillaje-oinarria modu uniformean eta larruazal-mota, forma kosmetikoa eta aplikazio-teknika espezifikoa
aintzat hartuz ematen da, eta behar bezala finkatzen da.
BI4.4 Begien morfologia eta kolorea aintzat hartuz nabarmentzen da begi-ingurua eta makillatzen da betazala.
BI4.5 Betileak maskara eta/edo zenbait motatako ordezko betileak (betile-tirak, betile-multzoak eta abar) aplikatuz
nabarmentzen dira.
BI4.6 Bekainetako makillajea azken forma eta kolore-intentsitate egokiak emanez osatzen da.
BI4.7 Ezpainak eta masailalboak hautatu den teknikarekin makillatzen dira, haien kolorea harmonizatuz eta
aurpegiko bolumenak hobetuz.
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LB5: Makillaje sozial pertsonalizatuak zenbait estiloren eta akaberaren arabera aplikatzea.
BI5.1 Makillaje-estiloak —egunekoa, arratsalde-gauekoa, festakoa— haien ezaugarrien arabera egokiak diren
kolore, kosmetiko eta teknikak erabiliz aplikatzen dira.
BI5.2 Arratsalde-gaueko eta festako makillajeak aurpegiak eskatzen duen visagismo-zuzenketa guztiekin eta
argilun-teknikarekin aplikatzen dira.
BI5.3 Andregai-makillajea argazki eta bideorako behar diren produktu eta zuzenketekin aplikatzen da.
BI5.4 Makillaje-estiloari, erabiltzen diren kosmetiko-mota, -kolore eta -markari eta bestelako alderdi tekniko
nabarmengarriei buruzko datu pertsonal eta profesional guztiak bilduz prestatzen da fitxa teknikoa.
LB6: Bezeroari aholkuak ematea haren irudiari laguntzen dioten alderdiei buruz.
BI6.1 Bezeroari aholkuak ematea haren ezaugarrien arabera —adina, larruazal-mota eta -kolorea, lan-beharrak,
behar sozialak eta abar— egokienak diren kosmetiko apaingarriei buruz.
BI6.2 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren irudiari laguntzen dioten aldaketa txikiei buruz —betileak eta
bekainak tindatzea, mikropigmentazioa, depilazioa, betile-inplanteak egitea eta abar—.
BI6.3 Osagarriak —betaurrekoak, ukipen-leiarrak eta abar— eta makillajea harmonizatzeko moduari buruzko
aholkuak haiek erakutsiko diren egoeraren arabera ematen dira.

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

Produktuak eta emaitzak
Asimetria eta akatsen zuzenketa, larruazalaren kolorearen uniformetasuna, bezeroaren itxura hobetzeko hazpegien
indartzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Makillaje-arloko eskuliburuak, aldizkari espezializatuak eta moda-aldizkariak. Fitxa teknikoak. Multimedia-programak.
Modelo-argazkiak, makillaje-mota bat baino gehiago erakusten dutenak. Iragarkiak.
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4. gaitasun-atala
MIKROPIGMENTAZIO-PROZESUAK EGITEA ETA GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0067_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroari aholkuak ematea aplikatu beharreko teknikari buruz, haren beharrak eta eskaerak kontuan hartuta.
BI1.1 Proposatutako teknika bezeroaren egoera emozionalera, motibazioetara, itxaropenetara eta beharretara
egokitzen da.
BI1.2 Teknikaren kontraindikazio absolutuen eta/edo erlatiboen berri ematen zaio, eta bezeroaren osasun-egoera
teknikarekin bateragarria dela egiaztatzen da.
BI1.3 Visagismo-proba bezeroaren ezaugarri morfologikoak eta pertsonalak kontuan hartuta egiten da,
makillajearen kolorea, intentsitatea eta forma adostuz.
BI1.4 Kolore-probak buru-larruazalean, pubiseko ileetan, bularreko areoletan, orbainetan, bitiligoetan, erretako
larruazaletan eta bestelako diskromietan egiten dira.
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BI1.5 Bezeroari jakinarazten zaio, eta baimen idatzia eskatzen zaio alderdi hauei buruz: izan ditzakeen emaitzak
(kolorea, forma, intentsitatea) eta haien bilakaera, prozeduraren funtsezko puntuak, sentituko dituen sentsazioak,
tratamenduaren aurretik eta ondoren kontuan izan beharrekoak eta jarraibideak.
BI1.6 Emaitza optimizatzeko tratamenduaren ondoren egin behar diren zainketen berri ematen zaio bezeroari:
tratamendua egin eta 7 egun geroago, ondorengo 30 egunetan eta ondorengo 2 urteetan egin beharreko
zainketak.
BI1.7 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio bere irudia hobetzeko egokiak diren beste mikropigmentazio-tratamendu
batzuk edo medikuntzako edo kirurgia estetikoko beste tratamendu batzuk aplikatzeko komenigarritasunari buruz,
eta, behar izanez gero, profesional egokiengana bideratzen da.
BI1.8 Bezeroaren fitxa teknikoan jasotzen dira visagismo-probaren emaitzak, adostutako kolorea, intentsitatea eta
forma, argazkiak, baimen idatzia eta sentikortasun-probaren emaitza.
LB2: Teknika aplikatzeko behar diren instalazioak, altzariak, ekipoak eta baliabideak prestatzeko, indarrean dagoen
segurtasun- eta higiene-neurriei, prebentzio-neurriei eta profesionala babesteko neurriei buruzko araudia errespetatzen
da.
BI2.1 Erabiltzen diren instalazioak, altzariak eta gainazalak prestatzeko, arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta
higiene-arauak eta -neurriak betetzen dira.
BI2.2 Aukeratutako tresnak/gehigarriak, aparatuak eta baliabide teknikoak prestatzeko, hornitzailearen jarraibideak
eta argibideak hartzen dira kontuan.
BI2.3 Erabilera topikoko pigmentuak, kosmetikoak eta medikamentuak segurtasun- eta higiene-arauak
errespetatuz aukeratzen eta prestatzen dira.
BI2.4 Laneko arriskuak saihesteko norbera babesteko neurriak hartuz eta indarrean dagoen araudiari erreparatuz
prestatzen da profesionala.
BI2.5 Sortutako hondakinak arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta higiene-arauak eta -neurriak betez sailkatzen
eta ezabatzen edo biltegiratzen dira, gero jasotzeko.
BI2.6 Tratamendua amaitutakoan, tresnak/gehigarriak eta aparatuak behar diren bitarteko espezifikoekin
(autoklabea, ultrasoinuak, metodo kimikoak, etab.) desinfektatzen eta esterilizatzen dira, arriskuak prebenitzeko
segurtasun- eta higiene-arauak betez.
BI2.7 Tresnak/gehigarriak eta aparatuak arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta higiene-arauak eta -neurriak betez
isolatzen edo ontziratzen eta biltegiratzen dira.
LB3: Bezeroa babesteko segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea bezeroa, laneko arriskuen prebentzioa
kontuan hartuta.
BI3.1 Aholkularitzako eta balorazioko etapetan jasotako bezeroaren datuak —bezeroaren fitxan jasoak— eta
tratamendu-proposamena elkarrekin berrikusten dira.
BI3.2 Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez,
indarrean dagoen araudiari jarraituz, prestatzen da.
BI3.3 Bezeroa posizio ergonomikoan kokatzen da, erlaxatzeko eta ondo egoteko giro egokia sortuz.
BI3.4 Gunea aztertzen da egiaztatzeko teknikaren kontraindikazio absolutu eta/edo erlatiborik ez dagoela eta
bezeroaren osasun-egoera teknikarekin bateragarria dela.
LB4: Tratamendua egitea edo gainbegiratzea, eta urrats bakoitzean zer sentsazio sentituko dituen esatea.
BI4.1 «Kolore-klonazioa» lortzeko kolore-probak buru-larruazalean, pubiseko ileetan, bularreko areoletan,
orbainetan, bitiligoetan, erretako larruazaletan eta bestelako diskromietan egiten dira.
BI4.2 Produktuekiko sentikortasun-proba segurtasun- eta higiene-arauak betez egiten da.
BI4.3 Tratamendua aplikatzeko prozesu osoan zehar, bezeroarekin egiaztatzen dira hark sentitzen dituen
sentsazioak, eta lehen laguntza emateko beharra adieraz dezakeen seinalerik agertzen ote den behatzen da.
BI4.4 Erabili eta botatzeko gehigarri esteril batekin marrazten da diseinua gunean, aukeratutako pigmentuak
nahasita, eta larruazalera dermografoaren bidez transferitzen da, horretarako abiadura, potentzia, orratza eta
teknika egokiak erabiliz.
BI4.5 Tratatu beharreko gunea erabilera topikoko eta efektu anestesikoko metodoen edo medikamentuen bidez
prestatzen da.
BI4.6 Pigmentua larruazalean finkatzeko, kolorearen asetasuna lortzeko kontzentrazio egokia sartzen da, eta,
gero, erabilera topikoko lasaigarriekin, astringenteekin, antiseptikoekin eta deskongestionatzaileekin garbitzen da
gunea.
BI4.7 Lortutako behin-behineko emaitza bezeroarekin berrikusten da, kontuan izanda aldaketak egindako
gunearen hantura txikiak azken emaitza aldatzen duela.
BI4.8 Tratamendua amaitzeko, erabilera topikoko produktu espezifikoak ematen dira —antiseptikoak, lasaigarriak,
deskongestionatzaileak, birsortzaileak eta pigmentua finkatzekoak—, eta datuak eta azken argazki-dokumentuak
fitxa teknikoan jasotzen dira.
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BI4.9 Tratamendua egin eta 30 egunera, tratamendua berrikusten da eta egin beharreko ukituak egiten dira, eta
bezeroari jakinarazten zaio bi urteren buruan gauza bera egitea komeni dela lortutako efektuak mantentzeko.
LB5: Emaitzen, ekipoen, produktuen, prozesuen eta prozeduren kalitate-kontrola kudeatzea.
BI5.1 Bezeroaren gogobetetze-maila fase hauetan egiaztatzen eta dokumentatzen da: tratamenduaren ondoren
24 ordura, 7 egunera, 30 egunera eta 2 urtera.
BI5.2 Emaitzak eta bezeroaren gogobetetze-maila hobetzeko, jarraitutako prozesuak eta prozedurak berrikusten
dira, baita erabilitako ekipoak, gehigarriak, teknika, pigmentuak eta produktuak, eta, behar izanez gero, aldaketak
egiten dira.
BI5.3 Instalazioen, altzarien, ekipoen eta pigmentuen kalitate-kontrola indarrean dagoen araua betez eta laneko
arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta higiene-neurriak aplikatuz kudeatzen da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Bezero guztiek erabiltzeko gainerako instalazioetatik isolatutako banakako kabina, hauek dituena: konketa eragingailu
bereziduna (pedala, zelula fotoelektrikoa...) eta gainazal desinfektagarriak zoruan, ispiluetan, ateetan, leihoetan eta
altzari finkoetan. Paperontziak eta hondakin-mota bakoitzerako edukiontzi bereiziak, eragingailu berezidunak.
Altzari mugikorrak, gainazal desinfektagarriak dituztenak eta erabili eta botatzeko zorro isolatzaile bidez babestu
daitezkeenak: ohatila edo besaulki etzangarria, argi hotza duen zutikako lupa, taburetea, orga edo mahai osagarria.
Autoklabea, ultrasoinu bidezko garbiketa-ekipoa, garbigarriak, desinfektatzaileak eta esterilizatzaile kimikoak.
Fluidorik ez sartzeko diseinatutako tresnak, gainazal desinfektagarriak dituztenak eta erabili eta botatzeko zorro
isolatzaile bidez babestu daitezkeenak: dermografoa, pigmentu-nahasgailu / -irabiagailua, diseinagailua, pigmentuezarpenaren neurgailua, hotza lokalki aplikatzeko gailua, potentziometroa, abiadura-hautagailua, tresna-euskarriak.
Osagarriak eta tresnak —esterilizatuak, behin erabiltzeko paketatuak eta bezero bakarrarekin erabili ondoren
botatzekoak—: orratzak, dermografo-buruak, pigmentu-edukiontziak, pigmentuak irabiatzeko hagatxoak, diseinukanulak, ezarpen-neurgailuaren seinaleztatze-muturrak, erabili eta botatzeko plaka hotz-eroaleak.
Norbera babesteko elementuak, bezero bakarrarekin erabili ondoren bota beharrekoak: eskularruak, maskarak eta
mihiseria. Osagarriak, bezero bakarrarekin erabili ondoren bota beharrekoak: gazak, tisu papera, isipuak, kotoizko
diskoak.
Tratamenduaren aurretik, tratamenduan zehar eta tratamenduaren ondoren zainketak egiteko mikropigmentaziokosmetiko espezifikoak. Erabilera topikoko produktu dermatologiko sendagarriak, eragin antiseptiko eta
anestesikodunak. Mikropigmentaziorako pigmentu espezifikoak, esterilizatuak eta (ahal dela) dosi bakarreko ontzietan
aurkezten direnak; bezero bakarrarekin erabili ondoren bota behar dira. Makillaje-materialak: delineatzaileak (begiak,
ezpainak eta bekainak), akats-zuzentzaileak.
Lehen laguntzako botikina, guraizeak, eskuko ispilua, depilatzeko pintzak, bereizmen handiko argazki-kamera (plano
motzeko fokuratzea duena).

Produktuak eta emaitzak
Aurpegiaren armonia eta edertasuna modu erdiiraunkorrean hobetzea, aurpegiko lerroak zuzenduz: bekainak, begiak
eta ezpainak. Orbainak, bitiligoak, erretako larruazalak, diskromiak eta pubiseko eta buru-larruazaleko alopezia
hasiberria kamuflatzea. Bularreko areoletan zuzenketak egitea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Eskuliburu teknikoak eta ekipoen maneiuari eta haien gehigarrien erabilera egokiari buruzkoak. Gai hauei buruzko
eskuliburu teknikoak: kolore-oinarriak eta koloratzaileen eta pigmentuen osagai kimikoak, haien nahaste gomendatuak,
denbora igarota espero diren emaitzak, eta nahi ez ziren eta lortu diren koloreen zuzenketa. Aplikatu aurreko, aplikatu
bitarteko eta aplikatu ondorengo zainketetarako kosmetiko espezifikoen erabilera-eskuliburuak.
Bezeroaren datuak eta emaitzen kontrolari eta haien segimenduari buruzkoak biltzeko protokolo normalizatuak,
bezeroari emandako dokumentazioa (fitxa, baimen idatziak, dokumentazio grafikoa eta fotografikoa...) eta tratamendu
aurreko eta ondorengo booka. Lehen laguntzei eta larrialdietako jarduerei buruzko eskuliburuak.
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5. gaitasun-atala
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKUAK EMATEA ETA
PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK SALTZEA
Kodea: UC0352_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea, irudi pertsonala zaintzeko salgai dauden produktu eta zerbitzuei
buruzko informazioa eta aholkuak emateko.
BI1.1 Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzeko teknikak aplikatzen dira hura gogobetetzeko moduko
produktu kosmetikoak, tresnak, aparatuak edo zerbitzuak hautatzeko.
BI1.2 Bezeroari jakinarazten zaio ile-apainketako eta estetikako zer tresna eta aparatuk erantzun diezaieketen
haren eskaerei; halaber, esaten zaio haiek zer materialez eginak diren, zenbat energia kontsumitzen duten, eta
beste alderdi garrantzitsuren bat duten, eta, beharrezkoa bada, produktuaren berritasuna azpimarratzen da.
BI1.3 Bezeroari jakinarazten zaio saldu nahi den produktu kosmetikoak zer ezaugarri —kolorea, usaina, testura,
forma kosmetikoa—, propietate, funtzio eta efektu nagusi dituen, baita lehiakideetatik zer ezaugarrik bereizten
duten ere, argumentu teknikoak erabiliz —hala nola konposizioa, jarduera-mekanismoak eta produktu
kosmetikoa hautatzeko irizpideak—.
BI1.4 Ematen den informazioa ordenatu egiten da, eta hizkera argi eta ulergarria erabiliz ematen da.
BI1.5 Irudi pertsonala zaintzeko produktu eta zerbitzuen modako joerei edo nobedadeei buruzko informazioa
ematen zaio bezeroari.
BI1.6 Profesionalak enpresaren irudirik onena transmititzen du, itxura pertsonal bikaina izanez eta adeitsu eta
atsegin jokatuz.
LB2: Saltzen den produktu kosmetikoaren edo aparatuaren erakustaldiak egitea, irudi pertsonala zaintzeko teknika
espezifikoak aplikatuz, aholkuak emanez eta bezeroarentzat aukerakoa zer ezaugarri eta propietatek egiten duten
nabarmenduz.
BI2.1 Bezeroari egiten zaion aurkezpenean, produktuaren edo aparatuaren kualitate eta ezaugarririk
interesgarrienak, haien prezioaren, kalitatearen eta kantitatearen arteko erlazioa eta beste alderdi esanguratsu
batzuk nabarmentzen dira, bezeroaren arabera argumentu egokiak erabiliz.
BI2.2 Produktua bezeroari erakusten zaio, eta aurkezpenaren ezaugarriak, ontziaren edukieraren eta edukiaren
arteko erlazioa, kualitate kosmetikoak eta osagarriak azpimarratzen dira.
BI2.3 Erakustaldirako eredua edo euskarria aukeratzeko, aintzat hartzen dira produktuaren ezaugarriak, eta,
hala, erakustaldian huts egiteko aukera minimizatzen da.
BI2.4 Bezeroa segurtasun- eta osasun-arauak betez eta lantokiak ematen dituen aukerak aintzat hartuz
kokatzen da.
BI2.5 Produktua lehiakideetatik bereizten duten ezaugarriak nabarmentzen dira erakustaldian.
BI2.6 Saldu nahi diren produktu, tresna eta aparatuen erabilerako mantentze-lanen eta kontserbaziojarraibideen berri ematen zaio bezeroari.
BI2.7 Ezaugarriei eta erabilera- eta kontserbazio-jarraibideei buruz ematen den informazioa bat dator
produktuaren, tresnaren edo aparatuaren fabrikatzaileak emandakoarekin.
BI2.8 Makilatzeko produktu kosmetiko apaingarrien erakustaldietan, behar bezala aplikatzeko eta nork bere
burua makillatzeko jarraibideak ematen dira.
BI2.9 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren beharrak bete ditzaketen produktu eta zerbitzuei buruz; hainbat
alderdiri buruzko informazio argia eta zehatza ematen zaio —erabilerak, ezaugarriak, prezioa, onurak eta abar—
, saltokiari laguntzeko tresnak erabiliz eta haiek emateko aukerarik ez dagoenean ordezko produktu eta
zerbitzuak eskainiz.
LB3: Bezeroak produktua edo zerbitzua eska dezan lortzea, sustapen-ekintza eta salmenta-teknika egokiak erabiliz,
enpresan ezarritako jarduera komertzialaren mugen barruan.
BI3.1 Eskaintza egin aurretik, produktu, tresna eta aparatuen izakinak egiaztatzen dira.
BI3.2 Bezeroari esaten zaio produktuak zer prezio duen tamainaren edo ontzi-motaren arabera eta
aurkezpenaren edo forma kosmetikoaren arabera, argumentu gisa erabiliz erakustaldian nabarmendutako
ezaugarriak.
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BI3.3 Sustapen-euskarriaren kokapena bezeroari eragiten dizkion efektu psikologikoak kontuan hartuz
erabakitzen da.
BI3.4 Sustapen-kanpaina egitean, irizpide hauek aplikatzen dira bezero eta erabiltzaileekiko harremanean:
- Produktuaren edo zerbitzuaren prozesuaren manipulazioa eta informazioa bat dator haren ezaugarriekin.
- Bezeroarenganako jokabidea atsegina eta enpatiazkoa da, eta informazioa argi eta zehatz helarazten
zaio.
BI3.5 Bezeroari jakinarazten zaizkio zerbitzuaren abantailak, prezioak, saio-kopurua eta zer emaitza lortzea
espero den.
BI3.6 Bezeroak kontrako arrazoirik ikusten badu, saltzeko eta komunikatzeko teknika zehatzak erabiltzen dira
behar bezala erantzuteko.
BI3.7 Bezero-motaren arabera, salmenta ixteko zer estrategia erabili behar den identifikatzen da.
BI3.8 Saltzeko argumentuak prestatzeko, ikerketa egokiak egiten dira, lehiakideei buruzko informazioa lortzeko,
eta saldu nahi diren produktu, objektu edo zerbitzuen balio erantsiak zehazteko eta haiek lehiakideenetatik
bereizteko.
BI3.9 Bezeroari balio erantsien berri ematen zaio: prestakuntza, aplikazio-teknikak, saltzen den produktu edo
zerbitzu bakoitzari buruzko informazio teknikoa eta abar.
LB4: Saltzeko eta zerbitzua emateko ekintzen eraginkortasuna hobetzeko aukera emango duten jarraipen-prozesuak eta
saldu ostekoak egitea.
BI4.1 Fitxa teknikoak eta komertzialak aztertu egiten dira, ikuspegi komertzialetik esanguratsuak diren datuak
lortzeko.
BI4.2 Teknika egokiak erabiltzen dira sustapen-ekintzaren emaitzei buruzko ondorioak ateratzeko.
BI4.3 Desbideratzeak egiaztatu egiten dira, lorpenak aurreikusitako helburuekin konparatuz, helburuko
publikoari —bezero izan litezkeenak— eta salmenta-bolumenari dagokienez, zer neurri zuzentzaile behar diren
zehazteko, dagokionean.
BI4.4 Kontrol-mekanismo guztiak martxan jartzen dira, egindako sustapenen errentagarritasuna eta
eraginkortasuna egiaztatzeko eta, beharrezkoa bada, neurri zuzentzaileak definitzeko.
BI4.5 Bezeroen gogobetetze-maila zenbatekoa den jakiteko, zuzeneko behaketan oinarritutako metodoak
erabiltzen dira.
BI4.6 Saldu osteko zerbitzuan, salmentaren eraginkortasuna eta egokitasuna eta bezeroaren leialtzea
ebaluatzeko aukera ematen duten teknikak erabiltzen dira.
BI4.7 Kontrol-eragiketak egiten dira balio erantsiko ekintzak eraginkorrak diren ikusteko, eta zuzenketa-ekintzak
proposatzen dira, beharrezkoa bada emaitzak hobetzeko.
LB5: Norberaren erantzukizun-esparruaren barruan, bezeroek aurkeztutako erreklamazioak jaso eta konpontzea,
enpresak ezarritako irizpide eta prozeduren arabera.
BI5.1 Bezeroak aurrez aurre edo beste bideren bat erabiliz aurkezturiko kexa edo erreklamazioen aurrean,
jarrera positiboa hartzen da, estilo asertiboa erabiliz.
BI5.2 Erreklamazioaren izaera identifikatzen da, ezarritako prozeduraren arabera dagozkion dokumentuak
zuzen betetzen dira, eta jarraitu beharreko prozesuari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari.
BI5.3 Kexen eta erreklamazioen aurrean, jarrera ziurra hartzen da, interesa erakutsiz eta bezeroarekin akordio
batera heltzeko aukerak aurkeztuz, erakundeak ezarritako irizpideak eta indarrean den arlo honetako araudia
aplikatuz.
BI5.4 Erreklamazioak eta kexak jaso egiten dira, ondoren aztertzeko informazio-iturri gisa, prozesua bideratzeko
tresna informatiko bat erabiliz, hala badagokio.
BI5.5 Informazioa edo gorabehera esleitutako arduraz gaindikoa bada, nagusi hurrenari bideratzen zaio
lehenbailehen.
BI5.6 Erreklamazioei erantzuteko, uniformetasun-irizpideak erabiltzen dira, talde-lanera integratuz eta egokituz,
lankidetzan arituz edo aginduak betez, kasuen arabera.
BI5.7 Erreklamazioak tratatzeko, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira, jarrera positiboarekin.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Datu-baseak, testu-prozesadoreak eta aplikazio informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Estetikako produktuak eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko datu-baseak. Aholkularitza teknikoa eta erakustaldiak
bezeroentzat.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Produktuen edo zerbitzuen katalogoak. Produktu eta koloreen erakusgaiak: oinarriak, koloreteak, ezpainetakoak, itzalak,
azkazaletakoak, tinduak eta abar. Prezio eta eskaintzen zerrenda, enpresako txartelak, sektoreari, markei, prezioei,
gustuei, zaletasunei, lehiakideei eta abarri buruzko informazioa. Enpresaren informazio orokorra eta komertziala.
Marketin-plana. Bezeroen sailkapenaren zerrenda. Datu-baseak. Salmenta-argumentuak, kexen edo erreklamazioen
ereduak. Merkataritza-gaiei buruzko testuak. Publizitate-euskarriak: liburuxkak, katalogoak eta abar. Aldizkari
espezializatuak. Biltegiko stockari buruzko informazioa. Bezeroen fitxak. Ekipo informatikoak. Ile-apainketako eta
estetikako establezimenduak erregulatzeko arauak. Kosmetikoei, produktuei eta aparatuei buruzko legedia.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
BELTZARANTZE ARTIFIZIALA
2. prestakuntza-modulua:
ALDI BATERAKO ETA/EDO BEHIN BETIKO METODOEN BIDEZKO
DEPILAZIOA
3. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE SOZIALA
4. prestakuntza-modulua:
MIKROPIGMENTAZIOA
5. prestakuntza-modulua:
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN SALMENTA
6. prestakuntza-modulua:
BELTZARANTZEKO, MAKILLAJEKO ETA DEPILAZIO AURRERATUKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
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1. prestakuntza-modulua:
BELTZARANTZE ARTIFIZIALA
Kodea: MF0580_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0580_3: Artifizialki beltzarantzeko teknikak segurtasun- eta osasun-

baldintzetan aplikatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroaren larruazalaren egitura anatomikoak eta ezaugarri eta kondizio anatomiko-fisiologikoak, beltzarantze
artifizialaren aplikazioarekin lotutakoak, aztertzea.
EI1.1 Giza gorputzeko organo, aparatu eta sistema nagusien egiturak deskribatzea haien funtzioekin erlazionatuz.
EI1.2 Larruazal-organoa deskribatzea, eta haren egitura eta funtzioak azaltzea.
EI1.3 Larruazaleko eranskinak deskribatzea, eta haren egitura eta funtzioak azaltzea.
EI1.4 Emultsio epikutaneoaren konposizioa eta funtzioa deskribatzea, eta larruazal-motak sailkatzeko irizpideak
ezartzea.
EI1.5 Larruazal-motak hainbat irizpideren arabera sailkatzea —emultsio epikutaneoa, fototipoa, etab. —, eta ezaugarriak
eta behar dituzten zainketak azaltzea.
EI1.6 Giza begiaren eta haren eranskinen anatomia, fisiologia eta funtzioak deskribatzea, eta, beltzarantze artifiziala
aplikatzean, babes-neurriekin erlazionatzea.
EI1.7 Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duten larruazaleko alterazio nagusiak, kondizio
organikoak eta/edo fisiologikoak eta botika-terapeutikokoak eta bestelakoak deskribatzea.
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan:
- Modeloaren ezaugarriak ebaluatzea, haren eskaerak eta beharrak detektatuz.
- Azaleko alterazioak identifikatzea, eta artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duen
patologia-zeinurik dagoen zehaztea.
- Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duten bezeroaren osasun-egoerak eta/edo botikaterapeutikoak eta kosmetikoen erabilera identifikatzea.
- Erradiazio ultramoreen esposiziorako, bezeroaren larruazaleko fototipoa eta gutxieneko dosi eritematogenoa
haren ezaugarrien arabera —ilearen, begien eta larruazalaren kolorea— eta eguzki-esposizioarekiko
erreakzioaren arabera —eritema, pigmentazioa eta bestelakoak— zehaztea.
- Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan edo historia estetikoan erregistratzea.
- Bezeroari hauen berri ematea eta hauei buruzko aholkuak ematea: erradiazio ultramoreen esposizioak izan
ditzakeen efektu onuragarriak eta kaltegarriak, haren arriskuak eta prozesuaren aurretik, prozesuan zehar eta
prozesuaren ondoren jarraitu beharreko jarraibideak eta kontuan hartu beharrekoak emaitzak optimizatzeko.
- Erabateko kontraindikazio diren alterazioak identifikatzea eta espezialistarengana bideratzea.
- Baimen informatuaren dokumentua betetzea.
- Datu guztien konfidentzialtasuna bermatzen duten ezarritako arau deontologiko profesionalak aplikatzea.
A2: Erradiazio elektromagnetikoen ezaugarriak eta organismoan dituzten eraginak deskribatzea.
EI2.1 Erradiazio elektromagnetiko motak sailkatzea, haien ezaugarri fisikoak eta irudi pertsonalean dituzten aplikazioak
deskribatuz.
EI2.2 Erradiazio ultramorearen ezaugarriak eta propietateak azaltzea, larruazalean eta begietan sartzeko duen
ahalmenarekin erlazionatuz.
EI2.3 Erradiazio ultramoreek giza gorputzean epe labur, ertain eta luzera eragiten dituzten efektu fisiologikoak,
onuragarriak eta kaltegarriak deskribatzea eta azaltzea.
EI2.4 Erradiazio ultramorearen esposizioak eragin ditzakeen erreakzio kaltegarriak deskribatzea.
EI2.5 Fotosentsibilizatzaileak izan daitezkeen botika- eta kosmetiko-jatorriko substantzia nagusiak deskribatzea.
EI2.6 Erradiazio ultramorearen esposizioaren kontraindikazioak eta kontuan hartu beharreko alderdiak azaltzea.
A3: Azala artifizialki beltzarantzeko UVA erradiazioak aplikatzeko instalazio, ekipo, gehigarri eta material espezifikoak
identifikatzea, indarrean dagoen legediak ezarritako segurtasun-, higiene- eta osasun-arauak eta neurriak deskribatuz.
EI3.1 Artifizialki beltzarantzeko erabiltzen diren izpi ultramoreen lanpara-motak deskribatzea.
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EI3.2 Erradiazio ultramoreak igortzen dituzten ekipo eta aparatuak sailkatzea, haien osagaiak, ezaugarriak, abantailak
eta eragozpenak deskribatuz.
EI3.3 Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzeko erabiltzailea babesteko behar diren elementuak deskribatzea.
EI3.4 Artifizialki beltzarantzeko teknika aplikatzean, indarrean dagoen araudiaren arabera, zer segurtasun-neurri eta
arrisku higieniko-sanitarioak prebenitzeko zer neurri aplikatu behar diren deskribatzea, establezimendu, instalazio eta
ekipoei dagokienez.
EI3.5 Instalazioak, baliabideak eta ekipo teknikoak erabiltzeko kondizioetan mantentzeko aplikatu beharreko higieneneurriak deskribatzea.
EI3.6 Beltzarantze-zentroetako instalazio, ekipo eta titularrentzako lege-araudia deskribatzea.
A4: Artifizialki beltzarantzeko teknikak indarrean dagoen araudia errespetatuz aplikatzeko behar den dokumentazio teknikoa
prestatzea.
EI4.1 Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzeko instalazioei eta ekipoei buruzko estatuko, autonomia-erkidegoko eta
tokiko legedia interpretatzea.
EI4.2 Mantentze-lan teknikoak eta higieniko-sanitarioak egiteko eta haien berrikuspenak eta ziurtapenak egiteko behar
diren beltzarantze-ekipoen fitxa teknikoen ereduak egitea.
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan beltzarantze artifizialeko kasu praktiko batean:
- Informazio teknika interpretatzea, eta txostena egitea beltzarantze-zentroari, hango ekipo eta materialei eta
establezimenduko profesionalek jasotako trebakuntzari buruz.
- Arau bidez nahitaez egin behar diren kartelak eta erabiltzaileari ematen zaion informazioa —kartelak,
akreditazioa eta mantentze-lanen orria, fototipoen taulak eta bestelakoak— diseinatzea eta egitea leku egokian
erakusgai jartzeko.
- Erabiltzailea babesteko elementuak —adibidez, betaurrekoak eta arropak babestekoak eta beste batzuk— eta
artifizialki beltzarantzeko teknika aplikatzeko behar den mihiseriako material osagarria eta bestelakoak
identifikatzea, indarrean dagoen araudia betetzen duela egiaztatuz.
- Sortutako informazioa modu egokian artxibatzen da, erraz atzitzeko moduan eta segurtasun-araudia betetzen
dela ziurtatzeko moduan.
EI4.4 Alderdi hauei buruzko txosten-eredu bat egitea: erradiazio ultramoreen esposizioaren kontraindikazio diren
alterazio eta kondizio fisiologikoak eta sendagai fotosentsibilizatzaileen edo erreakzio kaltegarriak eragin ditzaketen
substantzien eta/edo sendagaien zerrenda.
EI4.5 Bezeroaren fitxa- / egutegi-eredua diseinatzea eta egitea.
EI4.6 Gutxieneko dosi eritematogenoaren eta erradiazio-denboren taula estandarizatuak diseinatzea eta egitea,
larruazaleko fototipoen arabera eta ekipo-motak kontuan hartuz.
EI4.7 Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko baimen informatuaren dokumentua egitea.
A5: Lan-protokolo pertsonalizatuak diseinatzea, larruazala beltzarantzeko teknikak aplikatzeko.
EI5.1 Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzeko protokolo normalizatu batek izan behar dituen elementuak
deskribatzea.
EI5.2 Artifizialki beltzarantzeko saioak aplikatzeko protokolo estandarrak larruazaleko fototipoen arabera egitea.
EI5.3 Protokolo estandarra pertsonalizatzea eta pertsonaren ezaugarrietara egokitzea, egin beharreko kalkulu
dosimetrikoak eginez eta gehienez egin beharreko saio-kopurua zehaztuz.
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztutako beltzarantzeko kasu praktikoetan:
- Kalkulu dosimetrikoa egindako diagnostikoaren arabera eta fototipoa eta gutxieneko dosi eritematogenoa
kontuan hartuta egitea, eta lehen eguneko saioko dosia eta hurrengo saioetarakoa zehaztea.
- Saioen egutegia aurrez egindako kalkulu dosimetrikoen arabera ezartzea, eta saioko dosia eta erradiazio
eraginkorra, maiztasuna, saio-kopurua eta bezeroak urtean gehienez jasoko duen dosia adieraztea.
- Protokolo estandarra fototipoaren, dosiaren, beltzarantzearen bilakaeraren eta saio-kopuruaren arabera
pertsonalizatzea eta egokitzea.
- Datu guztiak historia estetikoan eta fitxan eta/edo saio- eta segimendu-egutegian erregistratzean.
A6: Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua unean indarrean dagoen legediak ezarritako segurtasun- eta higiene-kondizioetan
ematea.
EI6.1 Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko prozesuaren faseak azaltzea.
EI6.2 Unean indarrean dagoen araudiaren arabera, artifizialki beltzarantzeko zerbitzua emateko zer segurtasun- eta
higiene-neurri bete behar diren azaltzea.
EI6.3 Beltzarantze-zerbitzuaren erabiltzailearen larruazala eta begiak babesteko neurriak deskribatzea.
EI6.4 Beltzarantze-teknikak aplikatzean istripuren bat gertatuz gero edo erreakzio kaltegarriren bat egonez gero,
azaltzea lehen laguntzako zer teknika aplikatu behar diren.
EI6.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan eta modelo bakoitzaren larruazaleko fototipoa
kontuan hartuta, kosmetikoak aplikatzea:
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- Beltzarantze-saioa baino lehen larruazala prestatzeko.
- Beltzarantze-saioa bukatzeko.
- Beltzarantze-saioa eta gero emateko kosmetikoak gomendatzeko.
EI6.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten beltzarantzeko kasu praktikoetan:
- Bezeroaren datuak —dosia, denbora eta saio-kopurua— fitxa teknikoan erregistratzea zerbitzua eman aurretik.
- Argibide egokiei jarraitzea, eta beltzarantze-teknika behar bezala aplikatzeko behar diren neurriak azaltzea
bezeroari.
- Bezeroari teknika aplikatzeko behar diren babes-ekipoak — betaurreko homologatuak, babes-adabakiak eta
mihiseria —ematea.
- Behar izanez gero, beltzarantze artifiziala optimizatzeko aurretiko tratamenduei edo teknikei buruzko aholkuak
ematea —esfoliazioa, hidratazioa eta bestelakoak—, eta albo-ondorioak saihesteko ondorengo zainketen eta
kontuan izan beharreko alderdien berri ematea.
- Istripuren bat gertatuz gero, lehen laguntzako neurriak eta teknikak aplikatzea.
- Instalazioen, ekipoen eta gehigarrien higiene-neurriak eta mantentze-lanetako neurriak aplikatzea, erabilera
bakarreko materiala behar bezala botaz.
- Aurpegia eta gorputza beltzarantzeko teknikak aplikatzea.
A7: Beltzarantze-prozesuak ebaluatzea, eta lortutako emaitzak baloratzea, behar izanez gero zerbitzuaren kalitatea
hobetzeko neurriak proposatzeko.
EI7.1 Zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, beltzarantze-prozesuak aztertuz.
EI7.2 Prozesuaren, zerbitzuaren eta lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak zehaztea
eta azaltzea.
EI7.3 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari buruzkoa—
zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI7.4 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea
eta zerbitzuak optimizatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI7.5 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen diren egiaztatzea.
EI 7.6 Instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudia, indarrean dagoena, betetzen den ala ez ikusteko
segimendua egitea.

Edukiak:
1. Anatomia y fisiologia beltzarantze artifizialari aplikatuta.
- Larruazalaren anatomia:
• Epidermisa: geruzak eta zelulak.
• Dermisa: zuntzak, zelulak eta bestelakok.
• Larruazalpeko ehuna.
• Larruazaleko eranskinak: sebo-guruinak, izerdi-guruinak, azazkalak eta ilea.
- Azalaren prozesu fisiologikoak:
• keratogenesia eta epidermiseko zelulen berrikuntza.
• Melanogenesia: melanosomak eta melaninak.
• Baskularizazioa.
• Inerbazioa eta irrigazioa.
- Larruazalaren funtzioak: babesa, iragazkortasuna, jariaketa, eta beste batzuk.
- Giza begiaren egitura anatomikoa:
• Geruzak
• Kristalinoa
• Aurreko eta atzeko ganbera.
• Beira-barrunbea.
• Eranskinak: bekainak, betileak, betazala eta bestelakoak.
- Begiaren eranskinen funtzioak: babestea, lubrifikatzea eta mugitzea.
- Begiaren defentsa-mekanismo naturalak.
- Larruazaleko fototipoak. Kontzeptua eta sailkapena.

2. Erradiazio elektromagnetikoak.
- Definizioak eta kontzeptuak.
- Espektro elektromagnetikoa.
- Erradiazio elektromagnetikoen ezaugarri fisikoak.
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- Erradiazio elektromagnetikoen sailkapena eta haien aplikazioak irudi pertsonalean.
• Izpi ultramoreak (A mota, B mota eta C mota).
• Argi ikusgarria.
• Izpi infragorriak.
• Beste batzuk.
- Izpi ultramoreen propietateak: larruazalean eta begietan sartzeko ahalmena.
- Erradiazio ultramoreen iturri naturalak eta artifizialak.
- Erradiazio ultramoreen efektu fisiologikoak.
- Efektu fisiologiko kaltegarriak:
• Epe laburrera: eritema edo eguzkiak eragindako erredura, estratu korneoaren lodiera handitzea,
begietako alterazioak, fotosentsibilizazioak.
• Epe labur edo luzera: zahartze aktinikoa, tumoreak.
- Beltzarantze-prozesuaren efektu fisiologiko onuragarriak.
• Pigmentazioa.
• D bitaminaren sintesia.
• Beste batzuk.
- Erradiazio ultramoreen gainesposizioaren ondorioak.
- Erradiazio ultramoreen gomendatutako dosiko esposizioaren ondorioak.
- Erradiazio ultramorearen erreakzio kaltegarriak.
• Alterazioak larriagotzea.
• Indukzioa. Alterazioak agertzea (fotodermatosia).
• Ager daitezkeen beste zenbait alterazio.
- Erradiazio ultramoreen esposizioaren kontraindikazioak.
- Erradiazio ultramoreen ondorioak begietan:
• Akutuak: fotokeratitisa eta fotokonjuntibitisa.
• Kronikoak: fotofobia, pterygiuma eta beste batzuk.
- Eguzki-erradiazioak immunitate-sisteman izan ditzakeen ondorioak.
- Substantzia fotosentsibilizatzaileak.
• Kosmetikoak eta sendagaiak.
• Substantzia fotosentsibilizatzaileek eragindako alterazioak.

3. Beltzarantze artifizialerako instalazioak, ekipoak eta produktuak.
- Helburu estetikoetarako beltzarantzeko izpi ultramoreen lanpara-motak.
• Presio txikiko lanpara fluoreszenteak.
• Presio handiko edo deskargatzeko lanparak.
- Erradiazio ultramoreak igortzen dituzten gailu-motak.
- Beltzarantze artifizialeko izpi ultramoreen ekipoen osagaiak.
• Lanparak.
• Islagailuak.
• Iragazkiak.
• Metakrilatoak edo saretak.
• Erauzgailua eta airea girotzeko sistema.
• Tenporizadorea.
• Beste batzuk.
- Erabiltzailearentzako babes-elementuak.
- Larruazaleko fototipoa diagnostikatzeko ekipoak.
- Ekipoen dokumentu teknikoak.
- Erradiazio ultramoreen Europar Batasuneko, estatuko eta autonomia-erkidegoko legedia.
• Beltzarantze-zentroei buruzko araudia.
• Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia.
• Beltzarantze-zentroen eskubideak eta betebeharrak.
• Beltzarantze-zentroetako instalazio, ekipo eta titularrentzako lege-araudia.
- Lokalen eta instalazioen mantentze-lan teknikoak.
- Beltzarantze-ekipoen mantentze-lanak.
- Mantentze-lan higieniko-sanitarioak.
- Ekipoen mantentze-lanen fitxa edo txostena.
27

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

- Erradiazio ultramorerik gabe beltzarantzeko beste ekipo batzuk: norbera beltzarantzeko kabinak.
- Beltzarantze-prozesuan erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak eta
teknikak.
- Instalazioen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak eta teknikak.
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-teknikak.
- Beltzarantze artifizialerako kosmetiko espezifikoak:
• Higienea: gelak, peelinga.
• Hidratazioa: kosmetiko hidratatzaileak, alter-sun.
• Babesa.

4. Diagnostiko profesionala beltzarantze-tekniken aplikazioan.
-

Larruazaleko alterazioen eta larruazalaren osasunaren azterketa.
Larruazaleko fototipoa zehazteko jarraibideak.
Gutxieneko dosi eritematogenoa. Gutxieneko dosi eritematogenoaren kalkulua.
Beltzarantze-saioen dosia eta maiztasuna.
Bezeroaren historia eta fitxa teknikoa.
Beltzarantze artifizialeko teknikak aplikatzeko protokoloak.
• Beltzarantze-lanen protokolo normalizatuak.
• Bezeroari arreta emateko protokoloak.
• Protokoloak egokitzea bezeroaren fototipoaren arabera.

5. Beltzarantze-zerbitzua ematea.
-

-

-

-

-

Beltzarantze artifizialeko prozesuen protokoloak berrikustea.
Bezeroaren historia eta fitxa teknikoa berrikustea.
Beltzarantze-saioen aurreko, saioetako eta saioen ondorengo segurtasun-arauak.
Bezeroarentzako arreta:
• Bezeroa informatzea: arriskuak eta kontuan hartu beharrekoak, emaitzak optimizatzeko neurriak.
• Dieta-gomendioak.
Informazio orokorra eta oharrak.
• Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.
• Baimen informatua.
• Dokumentazioa (kartelak, taula fototipoekin, egutegiak eta bestelakoak)
• Erreklamazio-orriak.
Larruazala prestatzea.
Erradiazioak dosifikatzea:
• Gutxieneko dosi eritematogenoa.
o Gutxieneko dosi eritematogenoa kalkulatzea.
• Eritema-dosi estandarra.
• Urteko dosi minimoa.
• Beltzarantze-saioen dosia eta maiztasuna.
Dihidroxiazetona bidezko beltzarantzea.
• Jarduera-mekanismoak.
• Efektuak eta erabilerak.
• Aplikatzeko teknika.
Norbera babesteko profesionalen neurriak: Jantziak.
Artifizialki beltzarantzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak:
• Jantziak.
• Artifizialki beltzarantzeko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.

6. Artifizialki beltzarantzeko zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola
-
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Artifizialki beltzarantzeko prozesuen kalitate-faktoreak.
Zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.
Behar bereziak dituzten bezeroentzako arreta.
Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko irizpideak.
Bezeroen gogobetetasun-mailaren ebaluazioa.
Artifizialki beltzarantzeko zerbitzuak ematean desbideratzeko arauak.
Desbideratzea zerbitzuak ematean.
Desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.
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2. prestakuntza-modulua:
ALDI BATERAKO ETA/EDO BEHIN BETIKO METODOEN BIDEZKO
DEPILAZIOA
Kodea: MF0581_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0581_3: Behin betiko depilazioa egitea eta/edo aldi baterako depilazioko
prozesuak gainbegiratzea.

Iraupena: 140 ordu
2.1. prestakuntza-atala
BEZEROARI DEPILATZEARI BURUZKO AHOLKUAK EMATEA ETA BEZEROA
DEPILATZEKO PRESTATZEA
Kodea: UF1155
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroaren larruazalaren eta ilearen ezaugarri eta kondizio anatomofisiologikoak aztertzea, bezeroaren baldintza eta
eskaeretara doitzen diren depilazio-teknikak zehazteko.
EI1.1 Larruazal-organoaren eta eranskinen egitura anatomiko eta fisiologiko orokorra azaltzea, depilazio-prozesuetan
aplikatzeko.
EI1.2 Larruazal-motak ezaugarri fisiologikoen eta fototipoaren arabera sailkatzea, fotodepilazio-prozesua bezero
bakoitzaren larruazalera egokitzeko.
EI1.3 Ilearen egitura eta ziklo folikularraren fisiologia azaltzea, baita ilearen hazkuntzan eragiten duten faktoreak eta
haiek hainbat depilazio-motatan duten garrantzia ere.
EI1.4 Ile-mota desberdinen eta atal iletsu desberdinen ezaugarri bereziei behatzea —lodiera, koloreak, sakonera
folikularra, larruazalaren ezaugarriak, proportzio anageno/telogenoa—, depilatzeko teknika egokia aukeratzeko
bezeroaren beharrak eta eskaerak kontuan hartuta.
EI1.5 Teknika jakin bat aukeratzea, depilazio-tratamendua aplikatzeko ezohiko neurriak hartzea, tratamendua aldi
baterako atzeratzea edo betiko baztertzea eskatzen duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak identifikatzea.
EI1.6 Neurri bereziak hartzea edo bezeroa diagnostiko eta tratamendu egokia jasotzeko mediku espezialista batengana
bideratzea eska dezaketen ile-alteraziorik ohikoenak —adibidez, hipertrikosia eta hirtsutismoa— identifikatzea.
EI1.7 Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragin dezaketen eta depilazio-prozesua aplikatzean ezohiko
neurriak hartzea, aldi baterako atzeratzea edo betiko baztertzea eska dezaketen bezeroaren osasun orokorreko egoerak
identifikatzea.
EI1.8 Bezeroaren larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta kondizioak kontuan hartuta aplika daitezkeen depilazioteknikei buruz eta haien arriskuei buruz bezeroak jaso behar duen informazioa prestatzea.
EI1.9 Bezeroaren baimen informatuaren dokumentua, fitxa teknikoa eta historia estetikoa nola bete behar diren azaltzea.
EI1.10 Depilazio-mota eta bezerora egokitutako parametroak adieraziz segimendu-fitxa nola bete behar den
deskribatzea.
A2: Bezeroaren beharretara eta eskaeretara egokitzen den depilazio-teknika aukeratzea.
EI2.1 Ilea kentzeko metodoak edo haiek aplikatzeko irizpideak sailkatzea edo, hala badagokio, konbinatzea, larruazaleremuen, sentikortasunaren eta ile-motaren arabera.
EI2.2 Argizaria eta pintzak erabiliz depilatzeko dauden metodoen ezaugarriak deskribatzea.
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EI2.3 Depilazio elektrikoan erabiltzen diren korronte-motak eta metodoak —adibidez, elektrolisia, termolisia,
termokoagulazioa, ekintza bikoitzekoa edo Blend, distira edo flash bidezkoa— sailkatzea, eta kasu bakoitzean
depilazioaren oinarri fisikoa azaltzea.
EI2.4 Depilatzeko erabiltzen diren laser-motak — errubi, alejandrita, diodoa, YAG neodimioa eta beste batzuk—
sailkatzea, eta haietako bakoitzaren oinarri zientifikoak azaltzea.
EI2.5 Depilatzeko erabiltzen diren intentsitate handiko pultsukako argi-motak edo flash lanpara motak —pultsu
bakarrekoak, pultsu anitzekoak eta bestelakoak— eta haietako bakoitzaren oinarriak azaltzea.
EI2.6 Depilazio elektrikoaren eraginkortasunean eragiten duten larruazalaren eta ilearen faktoreak —ilea agertzeko
kausak, folikuluaren sakonera, lodiera, hazkuntza-fasea, eremu anatomikoa—, kontuan hartu beharrekoak eta
kontraindikazioak erlazionatzea.
EI2.7 Laserraren ezaugarriak eta fotodepilazioan ilearekin dituen interakzio-mekanismo nagusiak azaltzea.
EI2.8 Fotodepilazioaren eraginkortasunean elkarreragiten duten esku hartzen duten larruazalaren eta ilearen faktoreak
—kronologikoak, fototipoak, fotoetnotipoak eta ilearen kolorea—deskribatzea.
EI2.9 Depilazio mekanikoaren, eletrikoaren eta fotodepilazioaren erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta
kontraindikazioak azaltzea.
A3: Depilazio-tratamenduaren protokoloak prestatzea, bezero bakoitzaren ezaugarrien arabera.
EI3.1 Metodo bat edo bestea aukeratzeko orduan erabakigarriak diren faktoreak identifikatzea alderdi hauen arabera:
ilea, lodiera, kolorea, folikuluaren sakonera, eremu anatomikoa, ile-alterazioen arrazoia, azal-mota (fototipoak,
fotoetnotipoak eta bezeroaren sentikortasuna.
EI3.2 Depilazio-metodoa —mekanikoa, elektrikoa, laser bidezkoa edo fotodepilazioa— aplikatzeko beharrezkoak diren
parametroak zehaztea: ile-mota eta azal-mota.
EI3.3 Lehen depilazio-saiorako jarduera-protokoloa ezartzea, ilearen eta larruazalaren kondizioak kontuan hartuz eta
ezarritako protokoloa errespetatuz.
EI3.4 Saio gomendagarrien jarraibideak ezartzea, ile-motaren eta bezeroaren ezaugarrien arabera.
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztutako depilazio-protokolo orokor bat prestatzeko kasu praktiko batean:
- Diagnostikoa berrikustea.
- Metodoak establezimendu-motaren eta ezaugarrien arabera aukeratzea.
- Teknika-mota bakoitzerako jarraibideak eta parametro orokorrak definitzea.
- Erabilerei eta kontraindikazioei buruzko irizpideak ezartzea.
- Depilazio-teknika bakoitzean jarraitu beharreko higiene- eta desinfekzio-prozedura definitzea.
- Kostu orokorrak ezartzea eremuen arabera.
- Depilatu aurreko eta depilatu ondorengo zainketentzako jarraibideak definitzea.
A4: Depilazio-prozesuetan erabiltzen diren aparatuak, tresnak, materialak eta gehigarriak aukeratzea, eta garbiketa-,
desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiak aplikatzea.
EI4.1 Depilazio elektrikoko aparatu baten oinarrizko ezaugarriak deskribatzea, eta depilazio elektrikoan erabiltzen diren
tresnen, gehigarrien eta elementu osagarrien ezaugarriak identifikatzea.
EI4.2 Laser bidez depilatzeko aparatu baten edo fotodepilazioko aparatu baten oinarrizko ezaugarriak deskribatzea, eta
laser bidez depilatzeko prozesuetan eta fotodepilazioko prozesuetan erabiltzen diren tresnen, gehigarrien eta elementu
osagarrien ezaugarriak identifikatzea.
EI4.3 Mikroorganismoak sailkatzea, eta depilazio elektrikoko eta fotodepilazioko prozesuko transmisio-mekanismoak eta
kutsatzea saihesteko baliabideak azaltzea.
EI4.4 Depilazio elektrikoko eta laser bidezko, intentsitate handiko pultsukako argi bidezko edo flash lanpara bidezko
fotodepilazioko aplikazio topikoko —beharrezkoak zein osagarriak— kosmetiko eta produktuen oinarrizko ezaugarriak
azaltzea.
EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: depilazio mekanikoko, elektrikoko eta
fotodepilazioko prozesuetako material eta tresnentzat egokienak diren desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak
aplikatzea.
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A5: Depilatzearen arrisku potentzialak ebaluatzea, segurtasun- eta osasun-kondizioekin —pertsonalak (profesionalaren eta
bezeroaren artekoak) zein instalazio eta baliabideenak— erlazionatuz.
EI5.1 Depilazio elektrikoa eta fotodepilazioa aplikatzean, indarrean dagoen araudiaren arabera, zer segurtasun-neurri
eta arrisku higieniko-sanitarioak prebenitzeko zer neurri aplikatu behar diren deskribatzea, establezimendu, instalazio,
altzari, aparatu, gehigarri, tresna eta kosmetiko espezifikoei dagokienez.
EI5.2 Depilazio-prozesuetan osasunerako arriskuak prebenitzeko, bezeroa eta profesionala babesteko zer neurri hartu
behar diren deskribatzea.
EI5.3 Hondakinak kudeatzeko jarraitu beharreko arauak deskribatzea.
EI5.4 Depilazio-prozesuetan istripurik gertatuz gero lehen laguntzak nola aplikatu behar diren azaltzea.
EI5.5 Depilatu ondoren egin beharreko zainketak eta kontuan hartu beharrekoak deskribatzea.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

Edukiak:
1. Larruazalaren anatomia eta fisiologia, depilazio-prozesuei aplikatuta.
-

Larruazalaren egitura: epidermisa, dermisa, hipodermisa.
Larruazalaren funtzioak.
Larruazalaren kolore naturala.
Larruazaleko fototipoak.
Larruazaleko eranskinak: azazkal, izerdi-guruinak, sebo-guruinak, ilea eta muskulu ile-zutitzailea.
Larruazaleko funtsezko lesioak.
Depilazio-prozesuetan eragiten duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak.
Narritadura-erreakzioak eta erreakzio alergikoak.

2. Ilearen fisiopatologia.
- Buruko ilearen eta gorputzeko ilearen arteko desberdintasunak.
- Ile-folikuluaren eta ilearen egitura:
• Sustraia: ile-folikulua, ilearen norabidea, ile-erraboila, papila dermikoa, protuberantzia, guruinen ahoa,
kanpoko epilelio-zorroa eta barruko epitelio-zorroa.
• Ile-zurtoina: kutikula, larruazala, muina.
- Ilearen fisiologia.
- Ilearen hazkuntza-zikloak.
- Folikulu-zikloaren dinamika.
- Ilearen hazkuntzan eragiten duten faktoreak:
• Genetikoak.
• Hormonalak.
• Lokalak.
• Metabolikoak.
• Autoimmuneak.
- Kontrol endokrinoa.
- Ilearen fisiopatologia:
- Hipertrikosia:
• Definizioa eta kokapena.
• Hipertrikosia eragin dezaketen farmakoak.
• Tratamendua.
- Hirtsutismoa.
• Definizioa eta sailkapena.
• Kausak: obarikoak, suprarrenalak, hipofisiarioak, gorpuzkeragatikoak eta iatrogenikoak edo sendagaiek
eragindakoa.
• Diagnosi-orientazioa.
• Tratamendua.

3. Ilea kentzeko metodo estetiko profesionalak.
- Errotik aterata edo erauzita:
• Argizariak: beroak, epelak eta hotzak.
• Mintz itsasgarriak
• Pintzak.
- Prozedura kimiko bidezkoak: depilatzeko kosmetikoak.
- Papila dermikoa hondatuta:
• Depilazio elektrikoa.
• Laserra.
• Fotodepilazioa.
- Termokimika edo depilazio progresiboa.
• Ile-hazkuntzaren inhibitzailea edo eragin trikoatrofikoa duen produktua.
• Termoterapia-sistema: zunda termikoa, korronte galvanikoa duen zunda termikoa eta banda termikoak.
• Ilea kentzeko sistema mekanikoa.
- Depilazio-teknikak hautatzeko irizpideak
- Depilazio estetiko profesionaleko protokolo normalizatuak prestatzea.
• Depilazio-metodo desberdinen protokolo normalizatuen egitura.
• Protokoloak egiteko jarraibideak.
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•

Depilatzeko metodo profesional estetikoen protokolo normalizatuak.

4. Depilazio-prozesuetako araudia eta segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-neurriak.
- Edozein depilazio-prozesutan transmiti daitezkeen infekzioak.
- Depilatzeko tresna eta materialei aplikatutako garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak eta produktuak.
- Depilatzen erabiltzen diren materialak desinfektatzeko eta esterilizatzeko aparatuak. Material esterilizatuaren
erabilera eta biltegiratzea.
- Depilazio elektrikoan, laser bidezkoan eta fotodepilazioan, indarrean dagoen araudiaren arabera, aplikatu behar
diren segurtasun-neurriak, establezimendu, instalazio, altzari, aparatu, gehigarri, tresna, kosmetiko espezifiko eta
erabilera topikoko sendagarriei dagokienez.
- Depilazio-prozesuetan osasunerako arriskuak prebenitzeko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak.
• Arrisku nagusiak.
• Begiak babestea.
- Hondakin-mota desberdinen kudeaketa.
- Jarrera-higieneko teknikak.
- Depilatzeko teknikak aplikatzean istripuak prebenitzea.
- Depilatzeko teknikak aplikatzean eragiten diren erreakzio kaltegarriak.
• Erreakzio-motak.
• Erreakzio kaltegarriak agertzen direnerako jarraibideak.
• Depilazio-prozesuetan eragindako istripuen aurrean jarduteko protokoloa.

2.2. prestakuntza-atala
DEPILAZIO ESTETIKO PROFESIONAL MEKANIKOA ETA ELEKTRIKOA
Kodea: UF1156
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, depilazio
mekanikoko eta elektrikoko zerbitzuei eta prozesuaren kalitatearen ebaluazioari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurpegirako eta gorputzerako depilazio mekanikoko teknikak pintzarekin eta argizariarekin aplikatzea, gunearen
ezaugarriak kontuan hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurriak betez.
EI1.1 Larruazala neurri egokiekin prestatzea, depilazio mekanikoko prozesuak egiteko argizariarekin edo pintzekin.
EI1.2 Ilea pintzekin ateraz eta bete beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak betez depilazio mekanikoa aplikatzeak
dituen efektuak deskribatzea.
EI1.3 Egiaztatzea bezeroa jarrera anatomiko egokian dagoela depilatzeko eta sentituko dituen sentsazioen berri
emateko.
EI1.4 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.
EI1.5 Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea.
EI1.6 Egiaztatzea behin soilik erabiltzeko materialak eta produktuak unean indarrean dagoen araudia eta ingurumena
errespetatuz botatzen direla eta geroko zerbitzuetan erabiliko diren aparatuak, tresnak eta gehigarriak garbitzeko eta
esterilizatzeko zereginak egiten direla.
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A2: Depilazio elektrikoko teknikak segurtasun- eta higiene-kondizio optimoetan aplikatzea.
EI2.1 Depilazio elektrikoko protokolo estandarizatuak interpretatzea, depilazio elektriko mota bakoitzerako aukeratutako
parametroak arrazoituz.
EI2.2 Orratz-motak sailkatzeko faktoreak azaltzea, bakoitzaren erabilera nagusiak arrazoituz.
EI2.3 Modeloari depilazio elektrikoa aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Bezeroa depilatuko zaion gunera erraz iristeko posizio anatomikoan kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio
eragiten dituen eta prozesuan zer gorabeheren berri eman behar duen jakinaraztea.
- Erabiliko den aparatua prestatzea, egiaztatuz depilazio elektrikoko metodo egokia aukeratu dela eta tratamenduparametro egokiak programatu direla.
- Orratz esterilizatua orratz-etxean sartzea, uneoro esteril mantenduz.
- Tratatu beharreko gunea produktu antiseptiko batean bustitako euskarri baten bidez tratatzea.
- Orratza ile- eta sebo-folikuluan inklinazio-angelu eta sakonera egokian bideratzea.
- Deskarga aurrez finkatutako denboran aktibatzea, eta korrontea igarotzeari utzitakoan, orratza kentzea.
- Tratatutako ilea leun-leun kentzea pintza batzuekin, egiaztatuz ezarritako parametroak egokiak direla ezaugarri
horietako ilea kentzeko, eta, beharrezkotzat joz gero, parametroak aldatuz.
- Deskongestionatzaile eta lasaigarri egokiak ematea.
- Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak.
- Erabili den erabili eta botatzeko material guztia behar bezala botatzea, eta pintzak eta hurrengo saioetan erabil
daitekeen material guztia behar bezala garbitzea eta esterilizatzea.
A3: Depilazio-prozesuak ebaluatzea, eta lortutako emaitzak baloratzea, behar izanez gero zerbitzuaren kalitatea hobetzeko
neurriak proposatzeko.
EI3.1 Zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, depilazio-prozesuak aztertuz.
EI3.2 Lortutako emaitzak indartzen dituzten depilatu ondorengoko zainketen berri ematea bezeroari, eta haiei buruz
aholkatzea.
EI3.3 Prozesuaren, zerbitzuaren eta lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak zehaztea
eta azaltzea.
EI3.4 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari buruzkoa—
zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI3.5 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea.
EI3.6 Modelo bat depilatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Depilazio-prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea.
- Emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak detektatzea eta aztertzea, eta
desbideratzeak eragin dituzten kausak identifikatzea.
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI3.7 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen diren egiaztatzea.
EI3.8 Instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudia, indarrean dagoena, betetzen den ala ez ikusteko
segimendua egitea.

Edukiak:
1. Depilazio mekanikoan erabiltzen diren aparatuak eta tresnak.
- Aparatuak eta materialak: espatula, telazko zerrendak, pintzak, zera-edukiontzia eta beste batzuk.
• Pintzen erabilera.
- Ekipoen alderdi orokorrak: urgailuak eta roll-ona.
- Depilazio mekanikoan erabiltzen diren aparatu elektrikoen erabilera- eta segurtasun-arauak.
- Kontserbazioa eta mantentzea.
- Garbiketa eta desinfekzioa.

2. Depilazio mekanikorako kosmetikoak
- Hautatzeko, manipulatzeko eta emateko irizpideak:
• Larruazala prestatzeko kosmetikoak.
• Argizariak: beroa, hotza eta epela.
o Argizari-moten erabilerak eta kontraindikazioak.
• Depilatu ondoren emateko kosmetikoak
• Ilearen hazkuntza atzeratzeko kosmetikoak. Garbigarriak. Hidratatzaileak. Deskongestionatzaileak
- Depilazio-prozesurako kosmetikoak manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak.
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3. Depilazio mekanikoa eta elektrikoa.
-

-

-

-

-

-

Depilazioaren protokoloa.
Depilazio mekanikorako metodoak.
Erabilerak eta kontraindikazioak. Depilazioarekin erlazionatutako larruazaleko lesioak.
Norbera babesteko profesionalen neurriak:
• Jantziak.
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
Depilazio mekanikoko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak:
• Jantziak.
• Depilazio mekanikoko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.
Segurtasuna eta higienea, depilazio mekanikoko prozesuetarako tresnak eta aparatu elektrikoak erabiltzean.
Depilazio elektrikoa depilazioan aplikatuta
Depilazio elektrikoaren helburua.
Korronte elektrikoa:
• Korronte elektriko moten definizioa eta sailkapena:
• korronte zuzena edo galvanikoa.
• Korronte aldakorra: behe-maiztasunekoa, maiztasun ertainekoa eta goi-maiztasunekoa.
Korronteen erabilera nagusiak depilazioan: elektrolisia, termolisia, flash-a, blend, anaforesia, goi-maiztasuneko
d´Arsonval korrontea.
Depilazio elektrikoan eragiten duten ilearen faktoreak.
Depilazio elektrikorako metodoak:
• Elektrolisia.
• Termokoagulazioa.
• Blend.
• Flash-a.
Depilazio elektrikoko metodoa aukeratzeko faktore erabakigarriak.
• Erabilerak.
• Kontraindikazioak.
• Hartu beharreko neurriak.
• Korronteen konparazioa.
• Mina.
• Ekipoak.
Fitxa teknikoak: historia, azterketa-fitxa eta segimendu-fitxa.

4. Depilazio elektrikorako behar diren ekipoak, materiala eta kosmetikoak.
-

-

34

Depilazio elektrikoko kabinaren eta instalazioen ezaugarriak.
Ohatilaren eta taburetearen kokapena eta gunearen argiztapena.
Altzariak: kabina, lupa, mahai osagarria eta beste batzuk.
Depilazio elektrikorako gehigarriak:
• Depilatzeko pintzak.
• Depilatzeko orratzak: motak, ezaugarriak eta kentzeko eta/edo berrerabiltzeko moduak.
• Itzulera-elektrodoa.
• Beste batzuk.
• Esterilitatea eta asepsia.
Depilazio elektrikoko aparatua: deskribapena, kasu bakoitzean erregulatu beharreko parametroak.
Depilazio elektrikoko prozesuen aurretik eta ondoren emateko kosmetikoak:
• Antiseptikoa
• Serum fisiologikoa.
• Deskongestionatzailea.
Depilazio elektrikoko teknikaren aplikazioa.
Jarduera-protokoloa.
Lehenengo bisita.
Informazioa eta aholkularitza: prozedurak eta itxaropenak.
Higienea eta desinfekzioa.
Ekipoen programazioa.
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- Orratza aplikatzeko teknikak:
• Aurretiko urratsak: orratza aukeratzea, orratza heldulekuan jartzea, eta beste batzuk.
• Orratza sartzea: eskuak kokatzea, ilearen balorazio bisuala, inklinazio-angelua, kanalizazioaren sakonera.
• Orratza segurtasun- eta esterilitate-baldintzak betez ateratzea.
• Depilatzeko parametroen aldaketen adierazleak.
• Depilazio elektrikoa eraginkorra izan dela adierazten duten faktoreak.
• Arriskuak eta albo-ondorioak: orbainak.
• Kontuan hartu beharrekoak, depilazio elektrikoa aplikatu ondorengo zainketak eta geroko saioak.
- Norbera babesteko profesionalen neurriak:
• Jantziak.
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
- Depilazio elektrikoko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak:
• Jantziak.
• Depilazio elektrikoko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.

5. Depilazio mekanikoko eta elektrikoko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

Depilazio mekanikoko eta elektrikoko zerbitzuen kalitate-faktoreak.
Depilazio mekanikoko eta elektrikoko zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Depilazio mekanikoko eta elektrikoko zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila kontrolatzea, eta depilazio mekanikoko eta elektrikoko zerbitzuetako
desbideratzeak zuzentzea.

2.3. prestakuntza-atala
LASER-DEPILAZIOA ETA FOTODEPILAZIOA
Kodea: UF1157
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, laser-depilazioko
eta fotodepilazioko zerbitzuei eta prozesuaren kalitatearen ebaluazioari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laser-depilazioko eta fotodepilazioko teknikak segurtasun-, higiene- eta osasun-baldintzak betez aplikatzea.
EI1.1 Laser-depilazioko eta fotodepilazioko protokolo estandarizatuak interpretatzea, kasu bakoitzerako aukeratutako
parametroak arrazoituz.
EI1.2 Fotodepilazioko ekipoen oinarrizko ezaugarriak azaltzea.
EI1.3 Laser-depilaziorako eta fotodepilaziorako larruazala hozteak duen garrantzia justifikatzea.
EI1.4 Laser-depilazioko eta fotodepilazioko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Bezeroa depilatuko zaion gunera erraz iristeko posizio anatomikoan kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio
eragiten dituen eta aplikatzen den bitartean zer gorabeheren berri eman behar duen jakinaraztea.
- Laser bidezko edo intentsitate handiko pultsukako argi bidezko fotodepilazioko ekipoak tratamendu-parametroak
—energia-dentsitatea, pultsuaren iraupena eta maiztasuna— programatuz prestatzea, ezarritako protokolo
pertsonalizatuaren arabera.
- Depilatu beharreko gunea mugatzea eta depilatzea, ziurtatuz ilerik ez dela ari ateratzen eta gainazalean ilerik ez
dela geratzen.
- Tratatu beharreko gunea produktu antiseptiko batean bustitako euskarri baten bidez tratatzea.
- Bezeroaren eta profesionalaren begiak behar bezala babestea, ezarritako segurtasun-arauei jarraituz.
- Aukeratutako laser-depilazioko edo fotodepilazioko aparatuaren edo teknikaren arabera eta bezeroak sentitzen
dituen sentsazioen arabera aplikatzea larruazala hozteko metodo egokiak.
- Tratamendu-burua tratamendua hasteko gunean jartzea, argi-igorpenari eragitea, eta, tiro bakoitzaren ondoren,
burua mugitzea —distantzia eta maiztasun egokiak baliatuta— gune osoa estali arte.
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- Erabilera topikoko produktuak antiseptiko, lasaigarri, deskongestionatzaile eta birsortzaile gisa aplikatzea, eta
bezeroari adieraztea komeni dela eguzki-babesa erabiltzea.
- Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak.
- Erabili den erabili eta botatzeko material guztia behar bezala botatzea, eta hurrengo saioetan erabil daitekeen
material guztia behar bezala garbitzea eta desinfektatzea.
A2: Depilazio-prozesuak ebaluatzea, eta lortutako emaitzak baloratzea, behar izanez gero zerbitzuaren kalitatea hobetzeko
neurriak proposatzeko.
EI2.1 Zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, depilazio-prozesuak aztertuz.
EI2.2 Prozesuaren, zerbitzuaren eta lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak zehaztea
eta azaltzea.
EI2.3 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari buruzkoa—
zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI2.4 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea.
EI2.5 Modelo bat depilatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Depilazio-prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea.
- Emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak detektatzea eta aztertzea, eta
desbideratzeak eragin dituzten kausak identifikatzea.
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI2.6 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen diren egiaztatzea.
EI2.7 Instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudia, indarrean dagoena, betetzen den ala ez ikusteko
segimendua egitea.

Edukiak:
1. Fotodepilazioa eta laser-depilazioa.
-

-

-

-
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Erradiazio elektromagnetikoak. Definizioa eta oinarrizko kontzeptuak.
Fotodepilazioaren definizioa.
Laser-depilazioaren helburua.
Fotoiak sortzea.
Laserra: ezaugarriak eta oinarri fisikoak.
• Monokromatikotasuna.
• Koherentzia.
• Zuzengarritasuna.
• Intentsitatea.
Laserraren sailkapena, elementu sortzailearen arabera: solidoak, likidoak, gaseosoak eta erdieroaleak edo
diodoak.
Laserraren sailkapena, potentziaren arabera: potentzia handia edo txikia.
Laser-depilazioaren oinarria: Laserraren eta ehunen arteko interakzioa.
• Argi-sortaren optikoa.
• Laserraren ezaugarriak ehunetan.
• Kromoforoak.
• Laserraren ekintza-mekanismoak. Efektuak.
Laser-depilazioan eragiten duten faktoreak:
• Ilearen kolorea.
• Melanina: fototipoak eta fotoetnotipoak.
Fotodepilazioaren oinarria:
• Fotodepilazioaren mekanismoak.
• Dosimetria.
• Kromoforoaren garrantzia.
• Uhin-luzera hautatzea.
• Pultsuaren iraupena.
• Energia-dentsitatea
• Spotaren garrantzia.
• Depilazio-laserrak.
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- Intentsitate handiko pultsukako argi bidezko fotodepilazioa.
• Definizioa, ezaugarriak eta oinarri fisikoak.
• Aukeraketa eta iragazkiak.
• Programatu beharreko parametroak.
- Intentsitate handiko pultsukako argi bidezko depilazioan eragiten duten faktoreak:
• Intentsitate handiko pultsukako argiaren ezaugarriak.
• Pultsu anizkoitzak.
• Kromoforoak.
- Intentsitate handiko pultsukako argi bidezko depilazioaren oinarria.
• Ekintza-mekanismoak.
• Dosimetria.
- Laser-depilazioaren erabilerak.
- Kontraindikazioak: absolutuak, erlatiboak, fotosentikorrak bide topikotik eta bide orokorretik.
- Hartu beharreko neurriak.

2. Fotodepilaziorako eta laser-depilaziorako beharrezkoak diren instalazioak, ekipoak eta materiala.
Laser-depilazioko kabinaren eta instalazioen ezaugarriak.
Altzariak: ohatila, taburetea edo aulkia, mahai osagarria eta argiztapena.
Behar den materiala: bizar-aitzurra, babes-betaurrekoak, eskularru esterilak, maskara, bizar-xafla eta beste batzuk.
Material osagarria: argazki-kamera, anestesiko lokala eta potentzia txikiko laserra.
Larruazala hozteko sistemak: hotz-poltsak, gela, espraia eta zafiroa.
Laser-depilazioko edo fotodepilazioko aparatuak: deskribapena, kasu bakoitzean erregulatu beharreko
parametroak.
- Laserra eta intentsitate handiko pultsukako argia.
- Segurtasun-araudia.

-

3. Laser-depilazioko eta fotodepilazioko teknikaren aplikazioa.
- Laser-depilazioaren helburua.
- Jarduera-protokoloa.
- Lehenengo bisita:
• Bezeroari buruzko informazioa.
• Fitxa teknikoko eta segimendu-fitxako datuak.
• Baimen informatua.
- Ekipoen programazioa.
- Teknikaren prozedura.
• Garbitzea, ileak moztea eta desinfektatzea.
• Gunea zehaztea.
• Babestea.
• Gel hozgarria aplikatzea.
• Ekipoa erabiltzea.
• Gela kentzea eta deskongestionatzailea aplikatzea.
- Laser-depilazioko parametroen aldaketen adierazleak.
- Arriskuak eta albo-ondorioak.
- Kontuan hartu beharrekoak, laser-depilazioa aplikatu ondorengo zainketak eta geroko saioak.
- Norbera babesteko profesionalen neurriak:
• Jantziak.
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
- Laser-depilazioko eta fotodepilazioko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak:
• Jantziak.
• Laser-depilazioko eta fotodepilazioko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.

4. Laser-depilazioko eta fotodepilazioko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

Depilazio mekanikoko eta elektrikoko zerbitzuen kalitate-faktoreak.
Laser-depilazioko eta fotodepilazioko zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Laser-depilazioko eta fotodepilazioko zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila kontrolatzea, eta laser-depilazioko eta fotodepilaziok zerbitzuetako desbideratzeak
zuzentzea.
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3. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE SOZIALA
Kodea: MF0065_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0065_2 Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurpegi-motak eta ezaugarri kromatikoak ezagutzea eta desberdintzea, makillaje sozialeko estiloetarako beharrezko
diren visagismo-zuzenketak egiteko.
EI1.1 Aurpegi-motak sailkatzea, aurpegiaren geometriaren eta proportzioen arabera.
EI1.2 Lerroen, argilun-tekniken eta orrazkeren bidez obalo-motei zer zuzenketa egiten zaizkien azaltzea.
EI1.3 Bekain-motei egiten zaizkien zuzenketak eta haiek begi, sudur eta obaloarekin duten erlazioa deskribatzea.
EI1.4 Begi-motei delineatzeen, itzalen edo azaleko kosmetikoen bidez egiten zaizkien zuzenketak fitxa teknikoaren
laguntzaz diseinatzea.
EI1.5 Kopetari, sudurrari, kokotsari eta obaloari argilun-teknikaren bidez zer zuzenketa egiten zaien azaltzea.
A2: Makillaje sozialak aplikatzean argiak, koloreak eta beste elementu batzuek —egoerak, adinak, estiloak eta janzkerak—
duten eragina azaltzea.
EI2.1 Argi-motek kosmetikoen kolorean eta testuran duten eragina azaltzea.
EI2.2 Eguneko eta arratsalde-gaueko makillaje-estiloak argi-motekin erlazionatzea, kalitateari eta intentsitateari
dagokienez.
EI2.3 Makillatze-jarduerarekin erlazioa duten kolorearen teoriaren alderdi nagusiak deskribatzea.
EI2.4 Pigmentu-koloreen nahasketen gakoak eta makillajean haiek duten aplikazioa azaltzea.
EI2.5 Kolore beroak eta hotzak desberdintzea.
EI2.6 Makillajeko koloreen harmonia eta horrek larruazalaren, begien eta ilearen kolorearekin duen erlazioa azaltzea.
EI2.7 Adinak, nortasunak, egoerak eta janzkerak makillajean duten eragina deskribatzea.
A3: Makillaje sozialeko kosmetiko, tresna eta materialak aplikatzean eta manipulatzean, desinfekzio-, esterilizazio- eta
garbiketa-prozedurak aztertzea eta aplikatzea, eta makillajearen konposizioari eta ezaugarriei dagokienez egokienak direnak
hautatzea.
EI3.1 Bezeroa babesteko neurriak deskribatzea.
EI3.2 Tresnak eta materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko kasu praktiko batean, tratatu beharreko
materialaren (pintzelak, belakiak, borlak eta abar) konposizioa ezagutzen dela:
- Material-multzo bakoitzean ohikoenak diren zikinkeria-motak azaltzea.
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea.
- Zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar den arrazoiak emanez azaltzea.
EI3.3 Makillajeak, ezpain-margoak, begietako arkatzak eta betile-maskarak infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu
behar diren zehaztea.
A4: Makillaje sozial motak aplikatzeko behar diren kosmetikoak, tresnak eta materialak beharrezko higiene-, desinfekzio- eta
esterilizazio-arauak betez hautatzea eta prestatzea.
EI4.1 Larruazal-motak identifikatzea, eta haiek makillaje-kosmetikoak hautatzeko duten garrantzia azaltzea.
EI4.2 Tresnak eta materialak —pintzelak, belakiak, espatulak, kotoi-txotxak eta beste batzuk—identifikatzea, eta haien
helburua eta erabilera ezagutzea.
EI4.3 Aurpegia, begiak, ezpainak eta masailalboak makillatzeko behar diren kosmetiko apaingarri motak desberdintzea.
A5: Zenbait estilotako makillaje soziala aplikatzea, ezaugarri estetikoak, adina, nortasuna nahiz makillajea erakutsiko den
egoera aintzat hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurri optimoetan.
EI5.1 Bekainen forma diseinatzea eta hari zuzenketak egitea, aurpegiaren harmonia hobetzeko.
EI5.2 Larruazala haren ezaugarrien arabera —adina, emultsio epikutaneoa, kolorea— produktu egokiekin prestatzea,
emaitza hobea izan dadin eta makillajeak gehiago iraun dezan.
EI5.3 Larruazalaren alterazio txikiei eta kolorazioari zuzenketak egitea, akatsak neutralizatzen dituzten oinarri akatszuzentzaileak emanez.
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EI5.4 Makillaje-oinarri jariakorra, erdikonpaktua, konpaktua eta kamuflajekoa hautatzeko irizpideak azaltzea eta
aplikatzea, forma kosmetiko bakoitzerako egokiak diren arrastatze- eta lausotze-teknikak eta makillajea ukitu
homogeneoak eginez emateko teknikak hautatuz.
EI5.5 Makillaje-oinarria zenbait kosmetiko-motaren —hautsezko kosmetikoen, espraiz finkatzeko kosmetikoen eta
abarren— bidez finkatzea.
EI5.6 Begi urdinak, berdeak edo gaztainkarak izanez gero, begi-itzalen eta makillajearen artean zer kolore-harmonia
hautatu behar den azaltzea.
EI5.7 Makillajearen harmonia naturalari dagokionez, begietan, ezpainetan eta masailalboetan aplikatuko diren koloreak
hautatzea.
EI5.8 Begi, betile, ezpain eta masailalboen formari zuzenketak egitea, kosmetiko eta makillaje-teknika —delineatzea,
lausotzea, nabarmentzea eta abar— egokien bidez.
EI5.9 Ordezko betileak —betile-tirak edo betile-multzoak— segurtasun-neurriak betez jartzea.
EI5.10 Makillaje sozialeko estiloak aplikatzea adin desberdinetako pertsonei eta egoera desberdinetan erakusteko.
A6: Makillaje sozialeko prozesuen kalitatea ebaluatzea, bezeroaren gogobetetze-maila ezagutzeko teknikak erabiliz, eta
gerta litezkeen desbideratzeak zuzentzea.
EI6.1 Makillaje-zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko ebaluatu behar diren alderdi garrantzitsuak identifikatzea.
EI6.2 Makillaje-zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Aurreikusitako emaitzekin konparatuta izan diren desbideratzeak detektatzeko teknikak deskribatzea.
- Zer fasetan gertatu diren identifikatzea.
- Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.

Edukiak:
1. Aurpegiaren morfologia eta zuzenketak.
- Edertasunaren kontzeptuaren bilakaera.
- Aurpegia eta aurpegi-obaloa:
• Geometria, proportzioak eta lerroak.
• Bertikaltasuna eta horizontaltasuna.
• Obalo-motak eta sailkapena.
• Aurpegi-mota desberdinen ezaugarriak.
• Harmoniaren kontzeptua.
• Aurpegiaren adierazkortasuna. Puntu aktiboak eta pasiboak.
• Aurpegiko hezur-irtenguneak eta -sakonuneak.
• Aurpegiaren lerroak eta neurriak.
• Aurpegi-atalen proportzioak.
- Aurpegiko elementuak eta atalak:
• Bekainak, begiak eta ezpainak.
• Kopeta, masailalboak, sudurra eta kokotsa.
• Motak, sailkapena eta ezaugarriak.
- Aurpegiko elementuei zuzenketak egiteko teknikak:
• Argiluna.
• Lerroak.
• Depilazioa.
• Kolorea.
• Ileak aurpegiko zuzenketetan eta harmonian duen funtzioa.
- Zuzendu daitezkeen aurpegiko atalak:
• Aurpegi-obaloa: geometria, proportzioak, irtenguneak, sakonuneak eta abar.
• Bekainak: kolorea, lodiera, luzera, lerro-oreka, asimetriak.
• Begiak: lerroa, distantzia, forma, tamaina eta bolumena. Betileak.
• Ezpainak: tamaina, lodiera, lerroa, sudurrarekiko distantzia, asimetriak.
• Kopeta, sudurra eta kokotsa: zabalera, luzera eta abar.

2. Argia eta kolorea, makillaje sozialari aplikatuta.
- Argia eta hark makillajean duen eragina.
• Argi naturala eta argi artifiziala: ezaugarriak.
• Intentsitatea eta kalitatea.
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- Kolorearen teoria eta makillajea.
• Kolorea: izaera eta ezaugarriak.
• Argi-kolorea eta pigmentu-kolorea.
• Pigmentu-koloreen sailkapena eta ezaugarriak.
• Zirkulu kromatikoa.
• Kolorearen dimentsioak edo aldagaiak: asetasuna, tonua eta distira.
- Kolorea makillajeari aplikatzea:
• Koloreak: beroak eta hotzak.
• Eskala kromatikoak.
• Harmonia eta kontrastea.
• Kolorearen efektu psikologikoak.
- Kolorea eta makillaje sozialeko estiloak. Harmonia makillaje sozialean.
- Elementu eta faktore baldintzatzaileak.
• Argi-mota.
• Estiloa.
• Aurpegiko koloreak: larruazala, begiak, bekainak eta ezpainak.
• Jantzien kolorea.

3. Higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, makillaje sozialeko prozesuei aplikatuta.
- Higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, kosmetiko apaingarrien aplikazioan.
- Makillaje sozialeko prozesuetan kontuan hartu beharreko arriskuak. Intolerantziak, alergiak eta kutsatzeak.
- Kosmetiko apaingarriak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak.
• Apain-mahaia prestatzea, garbiketa- eta antolamendu-prozedura espezifikoekin.
• Tresnak eta materialak zer materialez eginak diren kontuan hartuta, haiek garbitzeko, desinfektatzeko
eta/edo esterilizatzeko metodoak.
• Lantaldea berrikustea eta antolatzea.
• Kosmetikoak —oinarriak, ezpain-margoak eta betile-maskarak— aplikatzeko arauak.
• Behin erabili eta botatzeko tresnak eta materialak.

4. Makillaje sozialean erabiltzen diren kosmetiko apaingarriak, tresnak eta materialak.
- Makillaje-ekipoa; tresna eta material hauek deskribatzea, sailkatzea eta prestatzea: pintzelak, belakiak, pintzak, ileeskuila, kosmetiko apaingarriak eta abar.
- Makillaje sozialean erabiltzen diren kosmetiko apaingarriak hautatzeko irizpideak.
- Kosmetiko apaingarrien kolorea eta testura hautatzeko erabakigarriak diren faktoreak:
• Larruazal-mota eta larruazal-, begi- eta ile-kolorea.
• Bezeroaren nortasuna eta adina.
• Jantzien kolorea.
• Argiztapen-mota.
• Unea eta egoera.
- Tresnak eta materialak hautatzeko irizpideak:
• Teknika-mota.
• Kosmetiko-mota: testura, estaltzeko ahalmena eta abar.

5. Makillaje sozialeko teknikak.
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- Aldez aurreko teknikak:
• Bezeroa prestatzea eta kokatzea.
• Sentikortasun-proba.
• Bekainak eta betileak tindatzea.
• Bekainak eta aurpegia depilatzea.
• Makillajea kentzea eta larruazala prestatzeko teknikak.
- Makillatzeko teknikak:
• Makillaje-oinarriak.
• Zuzenketa argiak.
• Oinarri-makillajea: makillajea ukitu homogeneoak eginez ematea, arrastatzea eta lausotzea.
• Zuzenketa ilunak.
• Delineatzea eta begi-itzalak: lerro-trazatzea eta lausotzea.
• Ezpainak nabarmentzea eta makillatzea.
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•

Koloretea. Makillajea finkatzeko teknikak.

6. Makillaje sozialeko estiloak.
-

Makillaje sozialeko estiloak: kontzeptua eta sailkapena.
Makillaje-estiloak desberdintzen dituzten ezaugarriak.
Makillaje sozialeko estiloaren arabera koloreak eta testurak hautatzeko irizpideak.
Makillaje sozialeko estiloak aplikatzeko teknikak:
• Eguneko makillajea: zuzenketak, koloreak, testurak eta teknikak.
• Arratsalde-gaueko makillajea: zuzenketa argiak eta ilunak, koloreak, testurak eta teknikak.
• Festako makillajea: zuzenketa argiak eta ilunak, koloreak, testurak, distirak, lentejuelak eta beste batzuk.
Andregai-makillajea: argazki eta bideorako zuzenketak, koloreak eta testurak.
• Nork bere burua makillatzea.
• Makillaje bereziak:
o gorriuneak, orbanak eta beste zenbait alterazio estetiko.
o Begi betaurrekodunak.

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

-

4

4. prestakuntza-modulua:
MIKROPIGMETAZIOA
Kodea: MF0067_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0067_3: Mikropigmentazio-prozesuak egitea eta gainbegiratzea.
Iraupena: 120 ordu
4.1. prestakuntza-atala
MIKROPIGMENTAZIO-TEKNIKAK APLIKATZEKO EKIPOEN, INSTALAZIOEN ETA
PRODUKTUEN PRESTAKETA
Kodea: UF1158
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Teknikak aplikatzeko ekipoak eta baliabide teknikoak aukeratzea eta prestatzea, mikropigmentazio-prozesuko faseekin
erlazionatuz.
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EI1.1 Hauei dagokienez mikropigmentazioan aplika daitezkeen araudia —indarrean dagoena— eta segurtasun-neurriak
eta arrisku higieniko-sanitarioak prebenitzeko neurriak azaltzea: establezimenduak, instalazioak, altzariak, aparatuak eta
gehigarriak.
EI1.2 Mikropigmentazio-prozesuetan erabiltzen diren tresnen, gehigarrien eta elementu osagarrien ezaugarriak
identifikatzea eta deskribatzea.
EI1.3 Gehigarriak, aparatuak eta baliabide teknikoak hautatzeko irizpideak deskribatzea, fabrikatzailearen irizpideak eta
jarraibideak aintzat hartuta.
A2: Teknikak aplikatzeko produktuak aukeratzea eta prestatzea, baliabideekin eta mikropigmentazioarekin lortu nahi diren
efektuekin erlazionatuz.
EI2.1 Mikropigmentazio-tratamenduetarako beharrezkoak diren pigmentuak, kosmetiko espezifikoak eta erabilera
topikoko sendagarriak aukeratzeko irizpideak deskribatzea.
EI2.2 Tratamendua aplikatzeko moduak eta erabiltzen diren baliabide teknikoak erlazionatzea lortutako emaitzen
intentsitate- eta asetasun-efektuekin, iraupenarekin eta denboran duten bilakaerarekin.
EI2.3 Tratamendua aplikatzeko kasu praktiko batean, azaltzea parametro hauek nola eragiten dioten elkarri intentsitateefektu jakin bat lortzeko eta emaitzak denboran duen bilakaeran:
- Orratz-mota.
- Dermografoaren abiadura eta potentzia.
- Norabidea, mugitzeko teknika eta presioa.
- Aukeratutako pigmentuen nahasketa.
A3: Arrisku pertsonalak eta mikropigmentazio-prozesuetan erabiltzen diren baliabide, ekipo eta produktuenak prebenitzeko
neurriak eta segurtasun-neurriak aplikatzea.
EI3.1 Osasunerako arriskuak prebenitzeko bezeroa eta profesionala babesteko hartu beharreko neurriak azaltzea.
EI3.2 Hondakinak kudeatzeko jarraitu beharreko arauak deskribatzea.
EI3.3 Tratamenduetan erabiltzen diren tresnak, gehigarriak eta aparatuak esterilizatzeko, desinfektatzeko, ontziratzeko
eta biltegiratzeko prozesua deskribatzea, araudia eta arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta higiene-neurriak kontuan
hartuz.

Edukiak:
1. Segurtasuna eta higienea mikropigmentazio-prozesuetan
- Mikropigmentazio-prozesuetako garbiketa, desinfekzio eta esterilizaziorako jarduera-protokoloak.
• Asepsia eta antisepsia.
• Desinfekzioa.
• Esterilizazioa.
• Esterilizazio-prozedura.
• Esterilizazio-prozesuaren kontrolak.
- Gaixotasun infekziosoen garrantzia profesionala.
- Mikropigmentazioan zuhurtziagabekeriak eragindako arazoak.
- Odol bidez transmititzen diren gaixotasunak.
- Hondakinak manipulatzeko babes- eta higiene-arauak.

2. Ekipoak, instalazioak eta materialak
- Mikropigmentazio-establezimenduen lege-eskakizunak.
- Mikropigmentaziorako ekipo eta materialen lege-eskakizunak.
- Instalazioak eta altzariak: eskuak garbitzeko konketa duen kabina, ohatila, taburetea, orga edo mahai osagarria,
sendaketa-orga eta beste batzuk.
- Aparatuak:
dermografoa,
nahasgailu-homogeneizagailu-diseinagailua,
detektagailu-neurgailua
eta
desentikortzailea.
- Gehigarriak, tresnak eta osagarriak: orratzak, tips buruak, haga nahasleak, pipeta xurgatzaileak, tratamenduerretilua eta beste batzuk.
- Asepsia-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak aplikatzea.

3. Mikropigmentaziorako produktuak.
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- Pigmentuak eta koloratzaileak:
• Lege-eskakizunak.
• Hautatze-irizpideak.
• Zenbait kanpo-eragileren aurreko (laserra, eguzki-erradiazioak, erresonantzia magnetikoa, produktu
kimikoak...) erreakzioak.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

• Espezifikazio teknikoak.
• Pigmentuen ezaugarri kimikoak.
• Prestatzeko moduak.
• Eszipienteak.
• Pigmentuen eta larruazalaren arteko interakzioa, eta horrek denboran izaten duen bilakaera.
- Produktu espezifikoak:
• Kosmetikoak: garbigarri intentsiboa, traumaren ondoko higienea, labaingarria, zigilatzailea eta beste
batzuk.
• Mikropigmentazioan aplikatzen diren aplikazio topikoko sendagarriak eta farmaziako produktuak.

4.2. prestakuntza-atala
MIKROPIGMENTAZIO-TEKNIKEI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA HAIEN
APLIKAZIOA
Kodea: UF1159
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Larruazalaren ezaugarriak eta egoera aztertzea, mikropigmentazio bidez egin daitezkeen zuzenketak proposatzeko,
larruazala prestatzeko eta zaintzeko kontraindikazioak eta erabilerak identifikatuz.
EI1.1 Bezeroen motibazio, itxaropen eta behar ohikoenak deskribatzea, teknikari buruzko proposamenak prestatzeko.
EI1.2 Mikropigmentazio-tratamendua aplikatzeko neurriak hartzea eta tratamendua aldi baterako edo betiko ez egitea
eskatzen duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak identifikatzea.
EI1.3 Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragiten duten eta tratamendua aplikatzeko kontuan hartu behar
diren neurriak hartzea eta tratamendua aldi baterako edo betiko ez egitea eska dezaketen bezeroaren osasun
orokorreko egoerak identifikatzea.
EI1.4 Teknika egokia aplikatzeari buruz aholkatzeko informazioa aukeratzea, erabilerak eta kontraindikazioak
deskribatzea, eta azaltzea, behar izanez gero, profesional egokiengana bideratua izango dela.
EI1.5 Azaltzea tratamenduaren aurretik larruazala prestatzeko zer zainketa egin behar dituen bezeroak eta
tratamenduan eta tratamenduaren ondoren larruazala behar bezala birsortzeko zer zainketa egin behar dituen.
EI1.6 Bezeroaren dokumentazioan azaldu behar duten datu pertsonalak, teknikoak eta grafikoak, baimen idatziak jaso
behar duen informazioa eta bezeroari eman behar zaion dokumentazioa aipatzea.
A2: Aurpegiko lerroak eta aplika daitezkeen visagismo-zuzenketak aztertzea.
EI2.1 Aurpegi-motak sailkatzea, aurpegiaren geometriaren eta proportzioen arabera.
EI2.2 Lerroen bidez obalo-motei zer zuzenketa egiten zaizkien azaltzea.
EI2.3 Bekain-motei egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea eta haiek begi, sudur eta obaloarekin duten erlazioa
deskribatzea.
EI2.4 Begi-motei delineatze bidez egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea.
EI2.5 Aurpegiaren harmonia hobetzeko ezpain-motei lerro bidez egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea.
EI2.6 Soilik makillaje bidez eta ez mikropigmentazio-teknika bidez egin daitezkeen zuzenketak identifikatzea.
EI2.7 Bezeroak normalean tratamenduaren diseinuari eta kokapenari buruz azaltzen dituen eta mikropigmentazio bidez
ase ezin diren motibazioak eta beharrak azaltzea.
EI2.8 Fitxa teknikoek eta argazki-dokumentuek jaso behar dituzten bezeroaren lerro-zuzenketak azaltzea.
A3: «Kolore naturala imitatzeko» aplikazioak aztertzea buru-larruazalean, pubiseko ileetan, bularreko areoletan, orbainetan,
bitiligoetan, erretako larruazaletan eta bestelako diskromietan, zuzentzeko.
BI3.1 Kolore-proba buru-larruazalean, pubiseko ileetan, bularreko areoletan, orbainetan, bitiligoetan, erretako
larruazaletan eta bestelako diskromietan egiteko jarraibideak deskribatzea.
EI3.2 Bularreko areolen kopia diseinatzea, kopiatu nahi den areola kontuan hartuta.
EI3.3 Bularreko areolen berreraikuntza bikoitza diseinatzea, bularren geometriara eta proportzioetara egokituz.
EI3.4 Bularreko areoletako orbainak kamuflatzeko aukerak diseinatzea.
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EI3.5 Orbainak, erretako azalak eta beste diskromia batzuk kamuflatzeko aukerak deskribatzea.
EI3.6 Bitiligoak pigmentatzeko dauden moduak azaltzea.
EI3.7 Buru-larruazaleko eta pubiseko alopezia hasiberriak kamuflatzeko modua diseinatzea.
A4: Kolorearen eragina eta bilakaera eta koloreak pigmentuen konposizioarekin eta larruazalaren ezaugarriekin duen
erlazioa aztertzea.
EI4.1 Mikropigmentazioarekin erlazionatuta dauden kolorearen teoriaren eta pigmentu-koloreen nahasketaren alderdirik
garrantzitsuenak azaltzea.
EI4.2 Bekainen, begi-lerroaren eta ezpainen aplikazioetako kolore-oinarriak nola aukeratu azaltzea, aurpegiko koloreak
harmonizatzeko (larruazala, ilea, bekainak, betileak eta ezpainak).
EI4.3 Buru-larruazaleko, pubiseko, bularreko areoletako, orbainetako, bitiligoetako, erretako larruazaletako eta bestelako
diskromietako aplikazioetan «kolorea imitatzeko» erabiltzen diren tekniketarako kolore-oinarriak nola aukeratu azaltzea.
EI4.4 Mikropigmentazioa aplikatu eta gero edo denboran egiten duen bilakaeran lortu diren eta nahi ez ziren tonuak
zuzentzeko kolore osagarrien legeak nola aplikatzen diren azaltzea.
EI4.5 Ikusitako azken kolorea eta hark denboran izan duen bilakaera erlazionatzea aukeratutako pigmentuen koloreoinarrien konposizio kimikoarekin.
EI4.6 Ezarritako pigmentuek elementu hauen eraginez kolorean izandako erreakzioak azaltzea:
- Hainbat laser-mota.
- Eguzki-erradiazioak.
- Prestakin kosmetiko edo sendagarri jakin batzuekiko eta kanpoko beste eragile batzuekiko interakzioa.
EI4.7 Kolorea mantentzeko egin beharreko zainketak deskribatzea.
EI4.8 Pigmentuak aukeratzeko kasu praktiko batean, azaltzea parametro hauek nola eragingo dioten elkarri nahi den
kolorea lortzeko eta hark denboran izango duen bilakaeran:
- Larruazalaren ezaugarriak: kolorea, lodiera, irrigazioa, sentikortasuna eta beste batzuk.
- Aukeratutako pigmentuen kolore-oinarrien konposizio kimikoa.
EI4.9 Makillajeak eskaintzen dituen aukerei dagokienez mikropigmentazioan koloreak aukeratzean zer muga dauden
azaltzea.
A5: Baliabide teknikoak lortu nahi diren efektuetara egokituz aplikatzea eta gainbegiratzea mikropigmentazio-teknikak.
EI5.1 Bekainetan, begietan eta ezpainetan mikropigmentazioa aplikatzeko protokoloak diseinatzea alderdi hauek
kontuan hartuta:
- Gune bakoitzeko larruazalaren ezaugarriak.
- Pigmentuen kolorea.
- Orratz-mota.
- Teknika-mota.
- Dermografoaren abiadura, presioa eta mugimendua.
- Tratamenduaren aurretik, tratamendua egiten den bitartean eta tratamenduaren ondoren egin beharreko
zainketak.
- Erabili beharreko produktuak.
EI5.2 Kolore- eta tolerantzia-proba egiteko jarraitu beharreko urratsak eta larruazalaren erantzuna deskribatzea.
EI5.3 Mikropigmentazioa ezarri aurretik larruazala prestatzeko zer eragiketa tekniko egin behar diren azaltzea.
EI5.4 Aholkularitza-etapan jasotako tratamendu-proposamena eta fitxa teknikoan jasotako datuak berrikustea,
bezeroarekin batera.
EI5.5 Egin beharreko nahasketak eginez prestatzea pigmentuak, kontuan izanik konposizio kimikoak eta kolore-oinarriek
tratatu beharreko guneko larruazalaren kolorearekin duten interakzioa eta ezarritako koloreak denboran duen bilakaera.
EI5.6 Gunea garbitzeko, deskongestionatzeko, hidratatzeko eta leuntzeko kosmetiko espezifikoak eta anestesia gisa
erabiltzeko aplikazio topikoko produktuak ematea.
EI5.7 Dermografoa potentzia eta abiadura egokiaz eta aukeratutako orratz-motarekin eta -konfigurazioarekin prestatzea.
EI5.8 Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea.
EI5.9 Erlaxatzeko eta ondo egoteko giro egokia sortzea, eta bezeroa posizio ergonomikoan jartzea.
EI5.10 Gunea bozetoari jarraituz zuzentzea, behin bakarrik erabiltzeko tresna diseinatzaile esterilizatuak eta
aukeratutako pigmentuak erabiliz.
EI5.11 Pigmentu-nahasketa nahi diren saturazio-maila eta kolorearen intentsitatea lortzeko eta denboran nahi den
bilakaera lortzeko kontzentrazio egokian sartzea, parametro hauek kontuan hartuta:
- Orratz-mota.
- Aukeratutako pigmentu-nahasketa.
- Dermografoaren abiadura eta potentzia.
- Norabidea, mugitzeko teknika eta presioa.
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EI5.12 Bezeroarekin berrikustea lortu den emaitza, eta tratamendua bukatzeko espezifikoak diren erabilera topikoko
produktuak ematea.
EI5.13 Bezeroari jakinaraztea tratamenduaren ondoren zer alderdi izan behar dituen kontuan eta zer produktu kosmetiko
eman behar dituen, nahi ez diren erreakzioak saihesteko eta emaitzak optimizatzeko.
EI5.14 Bezeroari jakinaraztea komeni dela gomendatutako aldiak igarotakoan, tratamendua berrikustea, egin beharreko
ukituak egitea eta tratamendua berriro egitea.
EI5.15 Fitxa teknikoan jasotzea egindako tratamenduaren datuak eta azken argazki-dokumentuak.
A6: Mikropigmentazioa-zerbitzuaren kalitatea ebaluatzea, eta desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI6.1 Egindako tratamenduari buruzko datuak biltzea, segimendua behar bezala egiteko, kalitatea kontrolatzeko eta
emandako zerbitzua optimizatzeko.
EI6.2 Bezeroaren gogobetetze-maila egiaztatzea tratamenduaren ondoren, gomendatutako aldietan.
EI6.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:
- Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea.
- Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
BI6.4 Instalazioen, altzarien, ekipoen eta pigmentuen kalitatea ebaluatzea indarrean dagoen araua betez eta laneko
arriskuak prebenitzeko segurtasun- eta higiene-neurriak aplikatuz.

Edukiak:
1. Bezeroen osasunaren ezaugarriak.
- Bezeroaren alderdi fisikoak, pertsonalak eta psikoemozionalak.
- Mikropigmentazioarekin erlazionatutako larruazalaren alterazioak.
• Mikropigmentazioa aplikatzean, orbaintzean eta birsortzean eragindako lesioak.
• Larruazaleko arazoak. Mikroorganismoak transmititzeko mekanismoak. Sarbideak.
• Larruazaleko lesioak.
• Alergiak.
• Bezeroaren egoera bereziak.
- Mikropigmentazio-tekniken aplikazioari buruzko aholkularitza.
- Kontraindikazioak. Aldi baterakoak edo behin betikoak.
- Tratamendu aurreko, tratamendua egin bitarteko eta tratamenduaren ondorengo jarraibideak.
- Mantentzeko aholkuak.

2. Dokumentazio teknikoa, legala eta komertziala: Bezeroarentzako informazioa.
-

Tratamenduari buruzko datuak.
Emaitzen segimendua eta kalitate-kontrola.
Bezeroak erakartzeko eta bideratzeko protokoloa.
Baimen idatzia.
Argazki-dokumentuak.
Datuak babesteko legea.

3. Pigmentatu beharreko guneen morfologia eta zuzenketak.
Larruazalaren egitura.
Pigmentatu beharreko guneetako larruazalaren berezitasunak.
Larruazalaren funtzioak.
Hezur- eta muskulu-egitura.
Orbaintzea eta birsortzea mikropigmentazioan.
Aurpegiko proportzioak, geometria eta lerroak. Mikropigmentazioan aplika daitezkeen lerro-zuzenketak
ezpainetarako, bekainetarako eta begietako marretarako.
- Bularren, bularreko areolen, buru-larruazalaren eta gorputzeko beste zona batzuen proportzioak eta geometria.
• Ilearen lerro naturala eta buru-larruazalean eta gorputzeko beste zona batzuetan kamuflatu beharreko
alopezia-zonak aztertzea.
• Bularreko areoletarako, buru-larruazalerako eta pubiserako zuzenketak.
- Soilik makillaje bidez eta ez mikropigmentazio-teknika bidez egin daitezkeen zuzenketak.
- Pigmentuaren migrazio posibleak

-
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4. Argia eta kolorea.
- Argi-motak eta haiek mikropigmentazioan duten eragina.
- Kolore-nahasketak. Harmonia eta kontrastea.
- Kolorearen teoria mikropigmentaziora aplikatuta: Argi-koloreak eta pigmentu-koloreak. Koloreen sailkapena.
Kolorearen teoria.
- Kolorea hautatzeko mikropigmentazioan dauden mugak.
- Mikropigmentazio-teknika bidez zuzendu daitezkeen larruazalaren kolorearen alterazioak: Orbainak. Erretako
larruazalak. Bularreko areolak. Bitiligoak. Beste diskromia batzuk.
- Maniobrak edo aplikazio teknikoak eragindako kolore-aldaketak.

5. Mikropigmentazio-tekniken parametroak.
-

Orratz-motak eta orratzen konfigurazioa.
Dermografoaren abiadura eta potentzia.
Dermografoaren norabidea.
Mugimendu-motak.
Egindako presioa.
Dermografoaren proiekzioa.
Sarpen-angelua.
Sarpen-sakonera. Orratzaren luzera. Sarpenaren luzera.
Pigmentua eta sarpenaren sakonera.

6. Mikropigmentazio-tekniken aplikazioa.
Mikropigmentazio-tratamenduen protokoloak.
Mikropigmentazioko profesionalen neurri higieniko-sanitarioak.
Bezeroaren higiene-prestaketa.
Aplikazio-teknikak.
• Marra mehea. Puntillismoa.
• Ingurua.
• Ile-efektua.
• Estaltzea/Betetzea.
• Bat egitea.
• Azala azalaren gainean.
• Zortziak.
• Sigi-saga.
• Bira.
• Erradiala.
• Mugimendu bizkorrak.
• Zirkulu irekiak.
- Aplikazio teknikoak areoletan, bekainetan, betazaletan eta ezpainetan.
• Maniobra aukeratzea.
• Orratz-kopurua eta -konfigurazioa aukeratzea.
• Aparatuen maiztasuna programatzea.
• Aplikazioen aldaerak.
- Lehen laguntzak mikropigmentazioan.
-

7. Mikropigmentazio-prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
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- Mikropigmentazioa-zerbitzuak ematean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak.
- Mikropigmentazio-zerbitzuen kalitate-faktoreak.
- Mikropigmentazio-zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
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- Mikropigmentazio-zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak.
- Bezeroaren gogobetetze-maila kontrolatzea, eta mikropigmentazio-zerbitzuetako desbideratzeak zuzentzea.

5

5. prestakuntza-modulua:
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA
ZERBITZUEN SALMENTA
Kodea: MF0352_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta
zerbitzuak saltzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Salmenta-jarduera programatzea, irudi pertsonaleko enpresen helburuetan eta posizionamenduan oinarrituz.
EI1.1 Salmenten argumentu-sorta baten ezaugarriak eta egitura deskribatzea, eta argumentu-sortaren funtzioa
zehaztea.
EI1.2 Salmenta-helburuei eta enpresaren, produktuen nahiz lehiakideen ezaugarriei buruzko informazio xehea oinarri
hartuta, salmenta-ekintzaren berariazko programazio bat egitea, hauek baliatuz:
- Helburuak lortzeko ildoak eta jarduera-marjinak.
- Salmenten argumentu-sortak.
- Bezeroen sailkapena.
- Bezero-zorroko informazioaren eguneratzea.
- Egindako salmenta-eragiketen azterketa.
EI1.3 Enpresa baten ezaugarri garrantzitsuenak —bezero-mota, zerbitzu-mota, produktuak eta beste alderdi interesgarri
batzuk— biltzen dituen kasu praktiko batean, enpresaren salmenta-helburuak programatzea.
A2: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea.
EI2.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta
emoziozko elementuak aztertuz.
EI2.2 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan izan behar dituen
ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea.
EI2.3 Bezeroen jokabideari eragiten dioten aldagaiak eta produktu nahiz zerbitzuak erosteko motibazioak identifikatzea.
EI2.4 Zerbitzu estetikoko enpresetan egiten diren sustapen-ekintzek izan ohi dituzten helburuak definitzea, eta erabiltzen
dituzten sustapen-baliabideak identifikatzea eta deskribatzea.
EI2.5 Sustapen-ekintzak ezar daitezkeeneko egoerak detektatzea, eta erabiltzen diren teknika psikologiko nagusiak
definitzea.
EI2.6 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak salmentan duen eragina deskribatzea.
EI2.7 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea.
EI2.8 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori
aurkeztea.
EI2.9 Produktu eta zerbitzu estetiko baten ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean:
- Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio.
- Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea.
- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea.
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- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera.
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea.
EI2.10 Ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri
hartuta:
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea.
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan.
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea.
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea.
A3: Produktu eta zerbitzu estetikoen salmenta-jardueratik ondorioztatutako oinarrizko dokumentuak egitea, indarrean den
araudia aplikatuz eta zehaztutako helburuen arabera.
EI3.1 Zerbitzu estetikoak emateko edo produktuak saltzeko ohiko eragiketekin lotuta dauden oinarrizko dokumentuak
identifikatzea.
EI3.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei aplikatzen zaien araudia identifikatzea.
EI3.3 Produktu edo zerbitzu batetik, merkataritza-helburu batetik eta aurrez ezarritako oinarrizko salmenta-baldintza
batzuetatik abiatuz, oinarrizko dokumentazioa prestatzea, beharrezkoa bada bezeroarekiko erlazioaren bidez lortutako
informazioa erabiliz.
A4: Irudi pertsonaleko bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea.
EI4.1 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-egoerak identifikatzea.
EI4.2 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari
buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin
denetik aurrera jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz:
- Gorabehera eragin duten gakoak.
- Erantzukizunaren esparrua.
- Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala
badagokio, saldu osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan
hartuz.
EI4.3 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala
badagokio, programa informatiko bat erabiliz, egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker
onak, etab.), argi eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa,
mugikorretako mezuak, etab.).
A5: Gatazkak eta erreklamazioak ebazteko teknikak erabiltzea, ezarritako irizpide eta prozedurei jarraikiz.
EI5.1 Gatazkak aurreikusteko teknikak identifikatzea.
EI5.2 Gatazken eta erreklamazioen izaera identifikatzea.
EI5.3 Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabiltzen diren teknikak deskribatzea.
EI5.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa
zehaztea.
EI5.6 Bezero batekiko elkarrizketa baten simulazioan, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko behar
bezala zehaztuta eta ezarria dagoela:
- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz.
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea.
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak).
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak
kudeatzeko tresna informatikoan sartzea.

Edukiak:
1. Marketina itxura pertsonalaren merkatuan.
-

Produktu eta zerbitzu estetikoen arteko desberdintasunak.
Produktu kosmetikoen propietateak.
Zerbitzuen izaera.
Zerbukzioa edo zerbitzu bat sortzeko prozesua.

2. Merkataritza-agentea edo aholkulari teknikoa.
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-

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

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

3. Bezeroarentzako arreta.
-

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

4. Salmenta antolatzea eta kudeatzea.
-

Informazioa salmentaren oinarri.
Bezeroarekiko harremana kudeatzeko erreminta informatikoak maneiatzea.
Estetikako zerbitzuak emateari eta produktuak saltzeari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
Indarrean dagoen araudia.

5. Irudi pertsonala zaintzeko produktu eta zerbitzuen sustapena eta salmenta.
-

Salmenta-teknikak eta etapak.
Sustapen-merchandisingaren faktore erabakigarriak.
Salmenta gurutzatua.
Arrazoiketa komertziala.
Produktu eta/edo zerbitzu baten aurkezpena eta erakustaldia. Nabarmendu beharreko puntuak.
Komunikazio-tekniken erabilera estetikako produktu eta zerbitzuen salmentan.
Jarraipena eta saldu osteko zerbitzua.
Jarraipen komertziala.
Saldu osteko zerbitzuan erabiltzen diren prozedurak.
Saldu osteko zerbitzua: informazioa aztertzea.
Saldu osteko laguntza-zerbitzua.
Zerbitzu kosmetikoen kalitatearen azterketa.

6. Erreklamazioak ebaztea.
-

6

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

6. prestakuntza-modulua:
BELTZARANTZEKO, MAKILLAJEKO ETA DEPILAZIO AURRERATUKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0243
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroaren larruazalaren egitura anatomikoak eta ezaugarri eta kondizio anatomiko-fisiologikoak, beltzarantze
artifizialaren aplikazioarekin lotutakoak, aztertzea.
EI1.1 Datu guztien konfidentzialtasuna bermatzen duten ezarritako arau deontologiko profesionalak aplikatzea.
EI1.2 Modeloaren ezaugarriak ebaluatzea, haren eskaerak eta beharrak detektatuz.
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EI1.3 Azaleko alterazioak identifikatzea, eta artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duen
patologia-zeinurik dagoen zehaztea.
EI1.4 Artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duten bezeroaren osasun-egoerak eta/edo botikaterapeutikoak eta kosmetikoen erabilera identifikatzea.
EI1.5 Larruazaleko fototipoa eta gutxieneko dosia zehaztea.
EI1.6 Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan edo historia estetikoan erregistratzea.
EI1.7 Erradiazio ultramoreen esposizioak eragin ditzakeen efektu onuragarriei eta kaltegarriei buruzko informazioa eta
aholkuak ematea bezeroari.
EI1.8 Baimen informatuaren dokumentua betetzea.
A2: Artifizialki beltzarantzeko zerbitzua unean indarrean dagoen legediak ezarritako segurtasun- eta higiene-kondizioetan
ematea.
EI2.1 Bezeroaren datuak zerbitzua eman aurretik erregistratzea.
EI2.2 Beltzarantze-teknika behar bezala aplikatzeko behar diren jarraibideak azaltzea bezeroari.
EI2.3 Bezeroari babes-ekipoak ematea.
EI2.4 Behar izanez gero, beltzarantze artifiziala optimizatzeko aurretiko tratamenduei edo teknikei buruzko aholkuak
ematea.
EI2.5 Beltzarantze-saioa baino lehen larruazala prestatzea.
EI2.6 Aurpegia eta gorputza beltzarantzeko teknikak aplikatzea.
EI2.7 Beltzarantze-saioa bukatzea.
EI2.8 Beltzarantze-saioa eta gero emateko kosmetikoak gomendatzea.
EI2.9 Istripu-kasu praktiko batean, lehen laguntzako neurriak eta teknikak aplikatzea.
EI2.10 Instalazioen, ekipoen eta gehigarrien higiene-neurriak eta mantentze-lanetako neurriak aplikatzea, erabilera
bakarreko materiala behar bezala botaz.
A3: Aurpegirako eta gorputzerako depilazio mekanikoko teknikak pintzarekin eta argizariarekin aplikatzea.
EI3.1 Larruazala neurri egokiak hartuz prestatzea.
EI3.2 Egiaztatzea argizariaren tenperatura eta biskositate-maila hura emateko egokiak direla.
EI3.3 Ilearen noranzkoa kontuan hartuta ematea eta kentzea argizaria.
EI3.4 Argizari epela edo hotza ematean, telazko edo paperezko zerrenda jartzea gunean.
EI3.5 Geratzen diren ileak pintzaz kentzea.
EI3.6 Depilatutako guneko argizari-hondarrak erabat kentzea, zainketa egokiak aplikatzea, eta produktu kosmetiko
egokiak ematea.
EI3.7 Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea.
A4: Depilazio elektrikoko teknikak segurtasun- eta higiene-kondizio optimoetan aplikatzea.
EI4.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio eragiten dituen eta prozesuan zer
gorabeheren berri eman behar duen jakinaraztea.
EI4.2 Erabiliko den aparatua prestatzea, egiaztatuz depilazio elektrikoko metodo egokia aukeratu dela eta tratamenduparametro egokiak programatu direla.
EI4.3 Orratz esterilizatua orratz-etxean sartzea, uneoro esteril mantenduz.
EI4.4 Tratatu beharreko gunea produktu antiseptiko batean bustitako euskarri baten bidez tratatzea.
EI4.5 Orratza ile- eta sebo-folikuluan inklinazio-angelu eta sakonera egokian bideratzea eta/edo hori nola egiten den
begiratzea.
EI4.6 Deskarga aurrez finkatutako denboran aktibatzea, eta korrontea igarotzeari utzitakoan, orratza kentzea.
EI4.7 Tratatutako ilea leun-leun kentzea pintza batzuekin, egiaztatuz ezarritako parametroak egokiak direla ezaugarri
horietako ilea kentzeko, eta, beharrezkotzat joz gero, parametroak aldatuz.
EI4.8 Deskongestionatzaile eta lasaigarri egokiak aplikatzea.
EI4.9 Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak.
EI4.10 Erabili den erabili eta botatzeko material guztia behar bezala botatzea, eta pintzak eta hurrengo saioetan erabil
daitekeen material guztia behar bezala garbitzea eta esterilizatzea.
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A5: Laser-depilazioko eta fotodepilazioko teknikak segurtasun-, higiene- eta osasun-baldintzak betez aplikatzea.
EI5.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio eragiten dituen eta tratamenduaren
aplikazioan zer gorabeheren berri eman behar duen jakinaraztea.
EI5.2 Laser edo intentsitate handiko pultsukako argi bidezko fotodepilazioko ekipoak tratamendu-parametroak
programatuz prestatzea.
EI5.3 Depilatu beharreko gunea mugatzea eta depilatzea.
EI5.4 Tratatu beharreko gunea desinfektatzea.
EI5.5 Bezeroaren eta profesionalaren begiak behar bezala babestea, ezarritako segurtasun-arauei jarraituz.
EI5.6 Larruazala hozteko metodoak aplikatzea.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

EI5.7 Tratamendu-burua tratamendua hasteko gunean jartzea, eta argi-igorpenari eragitea.
EI5.8 Erabilera topikoko produktuak antiseptiko, lasaigarri, deskongestionatzaile eta birsortzaile gisa aplikatzea, eta
bezeroari adieraztea komeni dela eguzki-babesa erabiltzea.
EI5.9 Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak.
EI5.10 Erabili den erabili eta botatzeko material guztia behar bezala botatzea, eta hurrengo saioetan erabil daitekeen
material guztia behar bezala garbitzea eta desinfektatzea.
A6: Zenbait estilotako makillaje soziala aplikatzea, ezaugarri estetikoak, adina, nortasuna nahiz makillajea erakutsiko den
egoera aintzat hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurri optimoetan.
EI6.1 Bekainen forma diseinatzea eta hari zuzenketak egitea, aurpegiaren harmonia hobetzeko.
EI6.2 Larruazala haren ezaugarrien arabera —adina, emultsio epikutaneoa— produktu egokiekin prestatzea, emaitza
hobea izan dadin eta makillajeak gehiago iraun dezan.
EI6.3 Larruazalaren alterazio txikiei eta kolorazioari zuzenketak egitea, akatsak neutralizatzen dituzten oinarri akatszuzentzaileak emanez.
EI6.4 Makillaje-oinarria zenbait kosmetiko-motaren —hautsezko kosmetikoen, espraiz finkatzeko kosmetikoen eta
abarren— bidez finkatzea.
EI6.5 Makillajearen harmonia naturalari dagokionez, begietan, ezpainetan eta masailalboetan aplikatuko diren koloreak
hautatzea.
EI6.6 Begi, betile, ezpain eta masailalboen formari zuzenketak egitea, kosmetiko eta makillaje-teknika —delineatzea,
lausotzea, nabarmentzea eta abar— egokien bidez.
EI6.7 Ordezko betileak —betile-tirak edo betile-multzoak— segurtasun-neurriak hartuz jartzea.
EI6.8 Makillaje sozialeko estiloak aplikatzea adin desberdinetako pertsonei eta egoera desberdinetan erakusteko.
A7: Larruazalaren ezaugarriak eta egoera aztertzea, mikropigmentazio bidez egin daitezkeen zuzenketak proposatzeko,
larruazala prestatzeko eta zaintzeko kontraindikazioak eta erabilerak identifikatuz.
EI7.1 Bezeroari bere motibazio, itxaropen eta beharrei buruz galdetzea, proposamen teknikoa egiteko.
EI7.2 Mikropigmentazio-tratamendua aplikatzeko neurriak hartzea eta tratamendua aldi baterako edo betiko ez egitea
eskatzen duten larruazaleko alterazioak identifikatzea.
EI7.3 Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragiten duten eta tratamendua aplikatzeko kontuan hartu behar
diren neurriak hartzea eta tratamendua aldi baterako edo betiko ez egitea eska dezaketen bezeroaren osasun
orokorreko egoerak identifikatzea.
EI7.4 Bezeroari teknika egokia aplikatzeari buruzko aholkuak ematea erabilerak eta kontraindikazioak deskribatuz, eta
azaltzea, behar izanez gero, profesional egokiengana bideratua izango dela.
EI7.5 Bezeroari azaltzea tratamenduaren aurretik larruazala prestatzeko zer zainketa egin behar dituen eta
tratamenduan eta tratamenduaren ondoren larruazala behar bezala birsortzeko zer zainketa egin behar dituen.
EI7.6 Betetzea bezeroaren dokumentazioko datu pertsonalak, teknikoak eta grafikoak eta baimen idatziak eta bezeroari
eman behar zaion dokumentazioa.
A8: Baliabide teknikoak lortu nahi diren efektuetara egokituz aplikatzea mikropigmentazio-teknikak edo haietan parte
hartzea.
EI8.1 Aurpegiko atalen visagismo-zuzenketak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
EI8.2 Bularreko areolen, orbainen eta alopezien kopiak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
EI8.3 Kolore- eta tolerantzia-proba egitea, eta bezeroaren fitxan jasotzea larruazalaren erantzuna.
EI8.4 Bezeroaren larruazala prestatzea mikropigmentazioa aplikatu aurretik.
EI8.5 Aholkularitza-etapan jasotako tratamendu-proposamena eta fitxa teknikoan jasotako datuak berrikustea,
bezeroarekin batera.
EI8.6 Pigmentuak prestatzea egin beharreko nahasketak eginez.
EI8.7 Gunea garbitzeko, deskongestionatzeko, hidratatzeko eta leuntzeko kosmetiko espezifikoak eta anestesia gisa
erabiltzeko aplikazio topikoko produktuak ematea.
EI8.8 Dermografoa potentzia eta abiadura egokiaz eta aukeratutako orratz-motarekin eta -konfigurazioarekin prestatzea.
EI8.9 Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea.
EI8.10 Erlaxatzeko eta ondo egoteko giro egokia sortzea, eta bezeroa posizio ergonomikoan jartzea.
EI8.11 Gunean zuzenketak egitea bozetoari jarraituz edo zuzenketa horiek egiten parte hartzea.
EI8.12 Bezeroarekin berrikustea lortu den emaitza, eta tratamendua bukatzeko espezifikoak diren erabilera topikoko
produktuak ematea.
EI8.13 Kolorea mantentzeko egin beharreko zainketei buruzko aholkuak ematea bezeroari.
EI8.14 Bezeroari jakinaraztea komeni dela gomendatutako aldiak igarotakoan, tratamendua berrikustea, egin beharreko
ukituak egitea eta tratamendua berriro egitea.
EI8.15 Fitxa teknikoan jasotzea egindako tratamenduaren datuak eta azken argazki-dokumentuak.
EI8.16 Hondakinak kudeatzeko arauak aplikatzea.

51

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

A9: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea.
EI9.1 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori
aurkeztea.
EI9.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea.
- Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio.
- Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea.
- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea.
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera.
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea.
EI9.3 Bezero batekiko elkarrizketa batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta:
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea.
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan.
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea.
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea.
EI9.4 Bezero batekiko elkarrizketa batean, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko:
- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz.
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea.
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak).
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak
kudeatzeko tresna informatikoan sartzea.
A10: Artifizialki beltzarantzeko, depilatzeko, makillaje sozialeko, mikropigmentazioko eta aholkularitza eta salmentako
prozesuak ebaluatzea, eta lortutako emaitzak baloratzea, behar izanez gero zerbitzuaren kalitatea hobetzeko neurriak
proposatzeko.
EI10.1 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari buruzkoa—
zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI10.2 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea.
A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Bezeroaren larruazalaren egitura anatomikoak eta ezaugarri eta kondizio anatomiko-fisiologikoak
aztertzea, beltzarantze artifiziala aplikatzeko.
- Arau deontologiko profesionalak aplikatzea.
- Larruazaleko alterazioak edo artifizialki beltzarantzeko teknikak aplikatzea kontraindikatzen duten beste egoera
batzuk identifikatzea.
- Larruazaleko fototipoa eta gutxieneko dosia zehaztea.
- Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan edo historia estetikoan erregistratzea.
- Erradiazio ultramoreen efektu onuragarriei eta kaltegarriei buruzko informazioa eta aholkuak ematea bezeroari.
- Baimen informatuaren dokumentua betetzea.

2. Beltzarantze-zerbitzua egitea.
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-

Bezeroaren datuak zerbitzua eman aurretik erregistratzea.
Beltzarantze-teknika behar bezala aplikatzeko behar diren jarraibideak azaltzea bezeroari.
Babes-ekipoak ematea bezeroari.
Beltzarantze artifiziala optimizatzeko aurretiko tratamenduei edo teknikei buruzko aholkuak ematea.
Beltzarantze-saioa baino lehen larruazala prestatzea.
Aurpegia eta gorputza beltzarantzeko teknikak aplikatzea.
Beltzarantze-saioa bukatzea.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

- Beltzarantze-saioa eta gero emateko kosmetikoak gomendatzea.
- Istripuren bat gertatuz gero, lehen laguntzako neurriak eta teknikak aplikatzea.
- Instalazioen, ekipoen eta gehigarrien higiene-neurriak eta mantentze-lanetako neurriak aplikatzea, erabilera
bakarreko materiala behar bezala botaz.

3. Aurpegirako eta gorputzerako depilazio mekanikoko zerbitzua erabiltzea.
Larruazala prestatzea.
Argizaria ematea eta kentzea.
Argizari epela edo hotza ematean, telazko edo paperezko zerrendak jartzea.
Geratzen diren ileak pintzaz kentzea.
Depilatutako guneko argizari-hondarrak erabat kentzea, zainketa egokiak aplikatzea, eta produktu kosmetiko
egokiak ematea.
- Argizariarekin depilatu eta gero, garbiketa-, desinfekzio- eta hidratazio-eragiketak egitea.

-

4. Depilazio elektrikoko zerbitzua erabiltzea.
- Bezeroa kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio eragiten dituen eta prozesuan zer gorabeheren berri eman
behar duen jakinaraztea.
- Erabiliko den aparatua prestatzea.
- Orratz esterila orratz-etxean jartzea.
- Tratatu beharreko gunea desinfektatzea.
- Orratza ile- eta sebo-folikuluan bideratzea eta/edo hori nola egiten den begiratzea, eta deskarga aktibatzea.
- Orratza kentzea.
- Tratatutako ilea kentzea.
- Emaitzei behatzea, eta, behar izanez gero, emaitzak zuzentzea.
- Deskongestionatzaileak eta lasaigarriak ematea.
- Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak, horrelakorik
gertatu bada.
- Erabilitako erabili eta botatzeko material guztia botatzea.
- Pintzak eta berriro erabil daitekeen material guztia garbitzea eta esterilizatzea.

5. Laser-depilazioko edo fotodepilazioko zerbitzua erabiltzea.
- Bezeroa posizio anatomikoan kokatzea, eta tratamenduak zer sentsazio eragiten dituen eta aplikatzen den
bitartean gorabeheren berri eman behar duen jakinaraztea.
- Aparatuak prestatzea, eta tratamenduaren parametroak programatzea.
- Depilatu beharreko gunea zehaztea eta hango ileak moztea.
- Gunea desinfektatzea.
- Bezeroa babestea, eta ezarritako segurtasun-arauak betetzea.
- Larruazala hozteko metodoak aplikatzea.
- Tratamendu-burua tratamendua hasteko gunean jartzea eta argi-igorpenari eragitea eta/edo hori nola egiten den
begiratzea.
- Antiseptikoak, lasaigarriak, deskongestionatzaileak eta birsortzaileak aplikatzea, eta bezeroari adieraztea komeni
dela eguzki-babesa erabiltzea.
- Segimendu-fitxan jasotzea fitxa betetzeko eskatzen diren datuak eta saioan gertatutako gorabeherak.
- Erabili den erabili eta botatzeko material guztia botatzea.
- Hurrengo saioetan erabil daitekeen material guztia behar bezala garbitzea eta desinfektatzea.

6. Makillaje sozialeko estiloen aplikazioa.
-

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

7. Larruazalaren ezaugarrien eta egoeraren azterketa, mikropigmentazio bidez egin daitezkeen
zuzenketak proposatzeko.
-

Egon daitezkeen kontraindikazioak identifikatzea.
Prestatzea eta zaintzea.
Bezeroari bere motibazio, itxaropen eta beharrei buruz galdetzea.
Tratamendua aplikatzeko neurriak hartzea eskatzen duten larruazaleko alterazioak identifikatzea.
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- Proposamen teknikoa prestatzea.
- Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragin dezaketen bezeroaren osasun orokorreko beste egoera
batzuk identifikatzea.
- Bezeroari teknika egokia aplikatzeari buruzko aholkuak ematea erabilerak eta kontraindikazioak deskribatuz.
- Bezeroari azaltzea tratamenduaren aurretik larruazala prestatzeko zer zainketa egin behar dituen eta
tratamenduan eta tratamenduaren ondoren larruazala behar bezala birsortzeko zer zainketa egin behar dituen.
- Bezeroaren dokumentazio osoa betetzea.

8. Mikropigmentazio-zerbitzua egitea.
Visagismo-zuzenketak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
Bularreko areolen, orbainen eta alopezien kopiak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
Kolore- eta tolerantzia-proba egitea, eta bezeroaren fitxan jasotzea larruazalaren erantzuna.
Bezeroaren larruazala prestatzea mikropigmentazioa aplikatzeko.
Fitxa teknikoko eta tratamendu-proposamenetako datuak berrikustea.
Pigmentuak prestatzea, eta behar diren nahasketak egitea.
Gunea garbitzea, deskongestionatzea, hidratatzea eta leuntzea, eta produktu anestesikoak aplikatzea.
Dermografoa prestatzea.
Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea.
Bezeroa kokatzea.
Gunean zuzenketak egitea bozetoari jarraituz edo zuzenketa horiek egiten parte hartzea.
Lortutako emaitza bezeroarekin berrikustea.
Tratamendua amaitzeko produktuak aplikatzea.
Kolorea mantentzeko egin beharreko zainketei buruzko aholkuak ematea bezeroari.
Bezeroari jakinaraztea komeni dela gomendatutako aldiak igarotakoan, tratamendua berrikustea, egin beharreko
ukituak egitea eta tratamendua berriro egitea.
- Fitxa teknikoan jasotzea egindako tratamenduaren datuak eta azken argazki-dokumentuak.
- Hondakinak kudeatzeko arauak aplikatzea.

-

9. Beltzarantzeko, makillajeko eta depilazio aurreratuko zerbitzu eta kosmetikoak saltzeko eta
aholkatzeko metodoen aplikazioa.
-

Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea.
Produktu eta zerbitzu estetikoak saltzeko teknikak aplikatzea.
Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea.
Bezeroen erreklamazioei erantzuteko teknikak aplikatzea.

10. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-
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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.

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

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

MF0580_3
Beltzarantze artifiziala

MF0581_3
Aldi baterako eta/edo behin
betiko metodoen bidezko
depilazioa

MF0065_2
Makillaje soziala

MF0067_3
Mikropigmentazioa

MF0352_2
Irudi pertsonala zaintzeko
aholkularitza eta produktu
eta zerbitzuen salmenta
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila
• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Titulazioa izanez
gero

Titulaziorik izan
ezean

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte
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beste baliokideren bat.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. 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

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Beltzarantzeko, makillajeko,
mikropigmentazioko eta
depilazioko lantegia

60

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

X

X

Beltzarantzeko, makillajeko,
mikropigmentazioko eta
depilazioko lantegia

X

X

X

X
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakariak.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

−
−
−

Besaulkiak.
Apain-mahaiak.
Beltzarantze artifizialerako aurpegirako lanparak, indarrean dagoen
araudiaren arabera homologatuak.
Beltzarantze artifizialerako gorputzekora lanparak, indarrean dagoen
araudiaren arabera homologatuak.
Ohatila edo besaulki etzangarria.
Mahaitxo osagarria edo orga.
Taburetea.
Lupa.
Lanpara.
Esterilizagailua, izpi ultramore bidezkoa edo autoklabea.
Aurpegiko eta gorputzeko argizariaren urgailuak.
Depilazio elektrikoko ekipoak.
Depilatzeko laser-ekipoak.
Depilatzeko intentsitate handiko pultsukako argiaren ekipoak.
Dutxak.
Erabiltzailearen eskura dauden osagarriak: taburetea, esekigailua, musika
entzuteko entzungailuak eta bestelakoak.
Aire hotzeko ekipoak eta beste batzuk.
Dermografoa.
Ultrasoinu bidezko garbiketa-ekipoa.
Pigmentu-nahasgailu / -irabiagailua.
Diseinagailua.
Pigmentu-ezarpenaren neurgailua.
Hotza lokalki aplikatzeko gailua.
Potentziometroa, abiadura-hautagailua.
Tresna-euskarriak.
Mihiseria.
Kronometroak.
Beltzarantzeko, makillajeko, mikropigmentazioko eta depilazio aurreratuko
lan teknikoetarako kosmetikoak eta produktuak.
Beltzarantzeko, makillajeko, mikropigmentazioko eta depilazioko lan
teknikoak aplikatzeko tresnak.
Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak.
Bezeroak babesteko ekipoak.
Lehen laguntzako botikina.
Apalak.
Ekipo informatikoak.
Produktuen erakusgaiak.
Prezioen zerrendak.
Katalogoak.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Beltzarantzeko, makillajeko,
mikropigmentazioko eta depilazioko lantegia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.
58

Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–

Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera
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