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IZENA
MAKILLAJE INTEGRALA

KODEA
IMPE0209

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala

LANBIDE-EREMUA
Estetika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP024_3: Makillaje integrala (295/2004 EDa, 2005eko irailaren 16ko 1087/2005 EDaren bidez aldatua).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-teknikak higiene- eta segurtasun-kondizio optimoetan eta bezeroari, inguruneari eta
egoerari egokituz aplikatzea.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0064_2: Makillaje integrala aplikatzeko baliabide teknikoak eta giza baliabideak prestatzea
UC0065_2: Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin.
UC0066_2: Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako makillatzea.
UC0067_3: Mikropigmentazio-prozesuak egitea eta gainbegiratzea.
UC0068_3: Tatuaje artistikoko teknikak aplikatzea eta gainbegiratzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Estetika-enpresetan, medikuntza eta kirurgia estetikoko enpresetan, tatuaje, antzerki nahiz ikus-entzunezko bitartekoen
enpresetan eta moda-ibiltokietako enpresetan egiten du lan bere kontura edo besteren kontura, produktu eta/edo aparatuen
fabrikatzaile eta banatzaileentzako aholkulari eta erakusle gisa.

Ekoizpen-sektoreak
Estetika-lanak eta bitarteko eszenikoak nahiz ikus-entzunezko produkzioak egiten diren ekoizpen-sektoreak eta produktu,
kosmetiko nahiz aparatuak fabrikatzen eta banatzen diren ekoizpen-sektoreak.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
5812.1058 Makillatzailea.
3739.1038 Tatuaje-grabatzailea.
Mikropigmentatzailea.
Tatuatzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0064_2
Segurtasuna eta osasuna makillaje integralean

90

MF0065_2 (ZEHARKAKOA)
Makillaje soziala

90

MF0066_2 (ZEHARKAKOA)
Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko
produkzioetarako makillajea

MF0067_3 (ZEHARKAKOA)
Mikropigmentazioa

MF0068_3
Tatuajea

120

120

120

MP0258
Makillaje integralaren lanbideko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

120

ORDUAK, GUZTIRA

660

PRESTAKUNTZA-ATALAK

UF1228: Bitarteko
eszenikoetarako eta ikusentzunezko produkzioetarako
makillaje-tekniken aplikazioa.
UF1229: Aurpegiko eta
gorputzeko fantasiazko
makillaje-tekniken aplikazioa.
UF1158: Mikropigmentazioteknikak aplikatzeko ekipoak,
instalazioak eta produktuak
prestatzea
UF1159: Mikropigmentazioteknikei buruzko aholkularitza
eta haien aplikazioa
UF1230: Tatuaje-teknikak
aplikatzeko ekipoak, instalazioak
eta produktuak prestatzea
UF1231: Tatuaje artistikoko
teknikei buruzko aholkularitza
eta haien aplikazioa

ORDUAK

70

50

30

90

30

90
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1. gaitasun-atala
MAKILLAJE INTEGRALA APLIKATZEKO BALIABIDE TEKNIKOAK ETA
GIZA BALIABIDEAK PRESTATZEA
Kodea: UC0064_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazio, altzari eta ekipamenduen mantentze-lanak egitea eta hondakinak kudeatzea, indarrean den araudiak
ezarritako kondizioetan eta osasunerako arriskutsuak izan litezkeen faktore guztien kontrola ziurtatuz.
BI1.1 Instalazioak eta altzariak produktu eta baliabide egokiekin eta zertarako erabiltzen diren kontuan hartuz
desinfektatzen dira zerbitzua amaitutakoan, aldi oro.
BI1.2 Mikropigmentazio- eta tatuaje-tekniketan, altzariak material egokiekin garbitu, desinfektatu eta estali edo
babestu behar dira zerbitzua hasi baino lehen, aldi oro.
BI1.3 Erabili eta botatzekoak ez diren ekipo-materialak esterilizatu eta gero, kontaminazio-mota oro saihesteko
kondizio egokietan gordetzen dira.
BI1.4 Zerbitzua ematen den bakoitzean, indarrean den araudiaren arabera sailkatzen eta botatzen dira
hondakinak.
LB2: Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-teknikak erabiltzeko behar diren ekipo, tresna eta materialak prestatzea,
prozesu horietarako egokiak diren segurtasun- eta osasun-arauak bermatuz.
BI2.1 Makillaje-tresnak eta -materialak garbitzeko eta esterilizatzeko metodoak eta produktuak haien ezaugarrien
eta emango zaien erabileraren arabera hautatzen eta aplikatzen dira.
BI2.2 Araudiaren arabera eta segurtasun-, desinfekzio-, esterilizazio-arauak eta arriskuak prebenitzekoak
errespetatuz prestatzen dira makinak eta ekipoak.
BI2.3 Mikropigmentazio- edo tatuaje-teknikekin tratatuko den larruazal-eremuaren ezaugarrietarako egokienak
diren baliabide, pigmentu eta teknikak hautatzea.
BI2.4 Osagarri guztiak erabili eta botatzekoak direla egiaztatzen da, eta, halakoak ez badira, erabileraren arabera
desinfektatu edo esterilizatu direla.
LB3: Profesionala babestea zerbitzua ematean kutsadurarik gerta ez dadin, eta makillaje-prozesua egiten den eremua
asepsia-kondizioetan mantentzea.
BI3.1 Mikropigmentazio- eta/edo tatuaje-profesionalak jarrita ditu osasun-agintaritzak ezarritako arauen araberako
txertoak.
BI3.2 Zerbitzua ematen hasi baino lehen, profesionalak mantal, eskularru, betaurreko eta maskara bidez babesten
du bere burua, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
BI3.3 Zerbitzua eman bitartean, gaixotasunak kutsatzea prebenitzeko beharrezko neurriak hartzen dira.
LB4: Bezeroa haren behar eta eskaeren arabera eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea eskatu duen
makillaje integral motarako.
BI4.1 Tratatuko den gunea behatu eta aztertu egiten da, gunearen egoera egiaztatzeko eta makillaje-,
mikropigmentazio- edo tatuaje-teknikak aldi baterako edo behin betiko aplikatzea eragotziko duen alteraziorik
badagoen identifikatzeko.
BI4.2 Medikuaren agindurik badago, haren aginduak betetzen dira, eta dagokion txostena bidaltzen zaio.
BI4.3 Bezeroaren fitxa teknikoan eta baimen idatzian, alderdi hauek zehazten dira: kolore- eta sentikortasunproben emaitza, gunearen ezaugarriak, emaitza posibleak; prozeduraren funtsezko puntuak, tratamendu aurreko
eta ondoko kontuan hartu beharrekoak nahiz jarraibideak eta dokumentazio grafikoa nahiz fotografikoa.
BI4.5 Makillaje integraleko teknikek dituzten arriskuen berri eta prozesuaren aurretik, prozesuan zehar eta
prozesuaren ondoren jarraitu beharreko jarraibideen eta kontuan hartu beharrekoen berri ematen zaio bezeroari.
BI4.6 Bezeroa eta gunea segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan prestatzen da.
BI4.7 Gaizki aplikatutako teknikek osasunerako dituzten arriskuen berri ematen zaio bezeroari.
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LB5: Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-produktuak eta -kosmetikoak manipulatzea, larruazal-ezaugarriei eta
-motari egokituz eta segurtasun- eta higiene-arau eta -neurriak betez.
BI5.1 Makillajerako egokienak diren produktu kosmetikoak konposizioaren, forma kosmetikoaren, propietateen,
jarraibideen eta jarduera-mekanismoen arabera hautatzen dira.
BI5.2 Erabili beharreko pigmentu-kantitateak eta -nahasketak fabrikatzailearen argibideen, larruazal nahiz ilearen
kolorearen eta aplikatu beharreko makillajearen arabera kalkulatzen dira.

Makillaje integrala

BI5.3 Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetan erabiltzen diren kosmetikoak eta tresnak zerbitzuaren
kalitatea bermatzeko eta kutsadurak saihesteko segurtasun- eta osasun-arauak betez manipulatzen dira.
BI5.4 Produktuak prestatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan egiten dira.
BI5.5 Produktuaren kalitatea ziurtatzeko ingurune-kondizio (hotza, hezetasuna, aireztapena...) egokietan gordetzen
dira kosmetikoak.
BI5.6 Mikropigmentazio- eta tatuaje-pigmentuak osasun-agintaritzek onartutako erabilera-orrietan deskribatutako
argibideei jarraituz manipulatzen eta gordetzen dira.
LB6: Larrialdi-egoeretan lehen laguntzako teknikak aplikatzea.
BI6.1 Bezeroaren osasun- eta egoera-kondizioak aztertzen dira, makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuajeprozesuetan arazorik gerta ez dadin.
BI6.2 Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetan bezeroa ongi dagoela egiaztatzen da, eta, alteraziorik
detektatuz gero, neurri egokiak hartzen dira.
BI6.3 Istripuren bat gertatzen bada, lehen laguntza ematen zaio istripua izan duenari, eta, beharrezkoa bada,
osasun-zentro batera eramaten da kondizio egokietan.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Bezero guztiek erabiltzeko gainerako instalazioetatik isolatutako banakako mikropigmentazio- eta tatuaje-kabina, hauek
dituena: konketa eragingailu bereziduna (pedala, zuntz optikoa...) 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, makillaje-mahai argiztapen egokiduna, makillaje-besaulki eraisgarria, argi hotza duen zutikako
lupa, taburetea, orga edo mahai osagarria.
Autoklabea, ultrasoinu bidezko garbiketa-ekipoa, garbigarriak, desinfektatzaileak eta esterilizatzaile kimikoak.
Mikropigmentazio- eta tatuaje-tresnak, fluidorik ez sartzeko diseinatuak, gainazal desinfektagarriak dituztenak eta erabili
eta botatzeko zorro isolatzaile bidez babestu daitezkeenak, edo autoklabe bidez esteriliza daitezkeenak: dermografoa,
pigmentu-nahasgailu / -irabiagailua, diseinagailua, pigmentu-ezarpenaren neurgailua, hotza lokalki aplikatzeko gailua,
potentziometroa, abiadura-hautagailua, tresna-euskarriak.
Osagarriak eta tresnak —esterilizatuak, behin erabiltzeko paketatuak eta bezero bakarrarekin erabili ondoren
botatzekoak edo autoklabe bidez esterilizatuak—: orratzak, dermografo-buruak, pigmentu-edukiontziak, pigmentuak
irabiatzeko hagatxoak, diseinu-kanulak, ezarpen-neurgailuaren seinaleztatze-muturrak, erabili eta botatzeko plaka hotzeroaleak.
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 mikropigmentazio- eta
tatuaje-kosmetiko espezifikoak.
Erabilera topikoko produktu dermatologiko sendagarriak, eragin antiseptiko eta anestesikodunak.
Mikropigmentaziorako eta tatuajetarako pigmentu espezifikoak, esterilizatuak eta (ahal dela) dosi bakarreko ontzietan
aurkezten direnak; bezero bakarrarekin erabili ondoren bota behar dira.
Pintzelak, pintzel-ontziak, kotoia, paperezko eskuzapiak, makillajea kentzeko paper-zapiak, belakiak, kotoi-txotxak,
borlak, kosmetiko apaingarriak, higiene-kosmetikoak, emultsioak, depilatzeko pintzak, ordezko betileak jartzeko
espatula-pintzak, espatulak, ilea babesteko banda, maskara, zorrozkailua, arkatzak zorrozteko xafla, lupa, arropababesgarriak, higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-baliabideak eta -ekipoak.
Lehen laguntzako botikina, erabili eta botatzeko bizar-aitzurrak, guraizeak, eskuko ispilua, bereizmen handiko argazkikamera (plano motzeko fokuratzea duena). Diseinuak margotzeko eta larruazalera transferitzeko materialak.

Produktuak eta emaitzak
Makillajea, mikropigmentazioa eta tatuajea segurtasun- eta higiene-kondizio optimoetan aplikatzeko prestatzea bezeroa,
profesionala eta baliabide teknikoak eta instalazioak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Eskuliburu teknikoak eta ekipoen maneiuari eta haien gehigarrien erabilerari buruzkoak. Kolore-oinarriei eta pigmentuen
osagai kimikoei buruzko eskuliburu teknikoak. Kosmetiko apaingarrien, higiene-kosmetikoen, kosmetiko hidratatzaileen
eta mikropigmentazioa nahiz tatuajea aplikatu aurreko, bitarteko eta ondorengo zainketa-produktu espezifikoen
erabilera-eskuliburuak. Bezeroaren datuak eta emaitzen kontrolari eta haien segimenduari buruzkoak biltzeko protokolo
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normalizatuak eta bezeroari emandako dokumentazioa (fitxa, baimen idatziak, dokumentazio grafikoa eta fotografikoa...).
Lehen laguntzei eta larrialdietako jarduerei buruzko eskuliburuak.
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2. 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.
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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.

Makillaje integrala

BI4.5 Betileak maskara eta/edo zenbait motatako ordezko betileak (betile-tirak, betile-multzoak eta abar) aplikatuz
nabarmentzen dira.
BI4.6 Bekainetako makillajea azken forma eta kolore-intentsitate egokiak emanez osatzen da.
BI4.7 Ezpainak eta masailalboak hautatu den teknikarekin makillatzen dira, haien kolorea harmonizatuz eta
aurpegiko bolumenak hobetuz.
LB5: Makillaje sozial pertsonalizatuak zenbait estiloren eta akaberaren arabera aplikatzea.
BI5.1 Makillaje-estiloak —egunekoa, arratsalde-gauekoa, festakoa— haien ezaugarrien arabera egokiak diren
kolore, kosmetiko eta teknikak erabiliz aplikatzen dira.
BI5.2 Arratsalde-gaueko eta festako makillajeak aurpegiak eskatzen duen visagismo-zuzenketa guztiekin eta
argilun-teknikarekin aplikatzen dira.
BI5.3 Andregai-makillajea argazki eta bideorako behar diren produktu eta zuzenketekin aplikatzen da.
BI5.4 Makillaje-estiloari, erabiltzen diren kosmetiko-mota, -kolore eta -markari eta bestelako alderdi tekniko
nabarmengarriei buruzko datu pertsonal eta profesional guztiak bilduz prestatzen da fitxa teknikoa.
LB6: Bezeroari aholkuak ematea haren irudiari laguntzen dioten alderdiei buruz.
BI6.1 Bezeroari aholkuak ematea haren ezaugarrien arabera —adina, larruazal-mota eta -kolorea, lan-beharrak,
behar sozialak eta abar— egokienak diren kosmetiko apaingarriei buruz.
BI6.2 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren irudiari laguntzen dioten aldaketa txikiei buruz —betileak eta
bekainak tindatzea, mikropigmentazioa, depilazioa, betile-inplanteak egitea eta abar—.
BI6.3 Osagarriak —betaurrekoak, ukipen-leiarrak eta abar— eta makillajea harmonizatzeko moduari buruzko
aholkuak haiek erakutsiko diren egoeraren arabera ematen dira.

Lanbide-testuingurua
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 irudia 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.

3

3. gaitasun-atala
BITARTEKO ESZENIKOETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO
PRODUKZIOETARAKO MAKILLATZEA
Kodea: UC0066_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arte eszenikoetarako eta ikus-entzunezko bitartekoetarako makillatzean jarraitu beharreko prozeduren laneko
protokoloak prestatzea.
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BI1.1 Arduradun artistikoaren —zuzendaria, errejidorea, figuringilea— eta produkzioko talde tekniko eta artistikoko
kideen informazioa biltzen eta ordenatzen da, laneko protokoloa prestatzeko.
BI1.2 Ikus-entzunezko bitartekoetarako eta zuzeneko ikuskizunetarako makillaje-protokoloen egitura, atalak eta
espezifikazioak zehazten dira.
BI1.3 Makillatzean eta makillajearen emaitzetan eragina duten jardueren eta arte eszenikoen ezaugarriak
—ikuspen zuzena, argiztapena, ikusleekiko distantzia, lekuaren eta denboraren arteko jarraitutasuna eta abar—
identifikatzen dira, eta laneko protokoloan islatzen dira.
BI1.4 Makillajean eragina duten ikus-entzunezko bitartekoetako faktore teknikoak eta artistikoak —raccord edo
jarraitutasuna, plano-motak, intentsitatea, argiztapenaren kalitatea eta kolorea, croma key delako efektua eta
abar— identifikatzen dira, protokoloa prestatzeko.
BI1.5 Makillaje-teknikak, -kosmetikoak, -produktuak eta -tresnak identifikatzen dira, laneko protokoloak
prestatzeko.
BI1.6 Larruazala prestatzeko metodoak eta horretarako erabiltzen diren produktu eta teknikak zehazten dira, eta
protokoloan sartzen dira.
BI1.7 Makillaje-estiloak protokolizatzen dira, estilo bakoitzari lotutako bitarteko nahiz teknikak eta haiek aplikatzeko
denborak eta irizpideak zehaztuz.
BI1.8 Makillatzailearen eta taldekideen (halakorik baldin badago) jarduerak eta funtzioak profesionalen gaitasunen
eta produkzio-beharren arabera identifikatzen, tenporalizatzen eta banatzen dira.
LB2: Ikus-entzunezko bitartekoetako eta zuzeneko ikuskizunetako makillaje-estiloetan eta -tekniketan eragina duten
modelo- nahiz aktore-ezaugarriak aztertzea.
BI2.1 Makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa biltzen du makilatzaileak arduradun artistikoarengandik
—zuzendari eta errejidorearengandik, edo diseinatzailearengandik, modarekin lotutako jarduerak badira—.
BI2.2 Larruazal-mota identifikatzen da, emultsio epikutaneoari eta egoerari erreparatuz, makillaje-produktuen
forma kosmetiko egokienak hautatzeko.
BI2.3 Aurpegiaren ikusizko azterketan —geometria, proportzioak, lerroak eta elementuak—, aurreikusitako
emaitzen arabera hobetu edo zuzendu behar diren alderdiak identifikatzen dira.
BI2.4 Ilearen bidez aurpegian egiten diren zuzenketa optikoak identifikatzen eta zehazten dira.
BI2.5 Larruazal-, ile- eta begi-kolorearen ezaugarri kromatikoak identifikatzen dira, oinarriaren kolore eta kosmetiko
apaingarri egokiak hautatzeko.
BI2.6 Makillajean eragina duten ezaugarri pertsonalak —adina, estiloa eta abar— identifikatzen dira.
BI2.7 Hautatutako forma kosmetiko, gama kromatiko, aurpegi-zuzenketa eta makillaje-estiloari buruzko datu
guztiak zehaztuz prestatzen da fitxa teknikoa.
LB3: Ikus-entzunezko produkzioetarako eta zuzeneko ikuskizunetarako makillajeak segurtasun- eta higiene-kondizioetan
aplikatzeko beharrezko kosmetiko, tresna eta materialak hautatzea eta prestatzea.
BI3.1 Pertsonari buruz lortutako informazioa eta arduradun artistikoak emandakoa egiaztatzen dira proposatutako
makillaje-estiloak aplikatzeko beharrezko diren kosmetikoak, materialak eta tresnak hautatzeko.
BI3.2 Larruazala garbitzeko eta prestatzeko produktu kosmetikoak larruazalaren ezaugarrien eta egoeraren
—koipetsua, deshidratatua eta abar— arabera hautatzen dira.
BI3.3 Makillaje-kosmetikoen kolorea eta testura larruazal-motaren, makillaje-estiloaren eta bitartekoaren ezaugarri
teknikoen arabera hautatzen dira.
BI3.4 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko produktu eta materialak makillatuko den
gunearen eta lortu nahi diren emaitzen arabera hautatzen dira.
BI3.5 Betile-maskararen banakako aplikadoreak behin bakarrik erabiltzen dira, metodo edo produktu espezifikoekin
garbitzen eta esterilizatzen dira, eta hurrengo aplikaziora arte babesten dira.
BI3.6 Begiak delineatzeko arkatzak erreminta esterilizatu batekin zorrozten dira aplikazio bakoitzaren aurretik.
BI3.7 Ezpainetako barratik behar den kantitatea hartzen da espatula edo kuter esteril batekin, eta behar adina aldiz
errepikatzen da eragiketa.
BI3.8 Tresnak eta erremintak haiek fabrikatzeko erabilitako materialarentzat egokiak diren metodo edo
produktuekin garbitzen, desinfektatzen edo esterilizatzen dira.
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LB4: Makillaje-kosmetikoak forma kosmetikoetarako eta lortu nahi diren emaitzetarako teknika espezifikoekin aplikatzea.
BI4.1 Makillaje-oinarriak —likidoak, jariakorrak, konpaktuak, apar modukoak eta abar— forma estetiko bakoitzak
eskatzen duen teknika erabiliz —makillajea arrastatzea, ukitu homogeneoak eginez ematea eta abar— ematen
dira, larruazalarekin bat egiten duten arte; hala, naturaltasun handiagoko edo txikiagoko emaitza homogeneoa
lortzen da.
BI4.2 Betazal-itzalen eta -delineatzaileen nahasketak, lausotzeak eta delineatzeak pintzel eta tresna egokiekin
egiten dira, eta aintzat hartzen dira ezaugarri morfologikoen eta lortu nahi den emaitzaren arabera beharrezko
diren zuzenketak.

Makillaje integrala

BI4.3 Ezpainak delineatzeko eta makillatzeko kosmetikoak forma kosmetikoetarako, ezpainen morfologiarako eta
lortu nahi diren emaitzetarako egokiak diren pintzel eta tekniken bidez ematen dira.
BI4.4 Bekainak makillatzeko eta haien zuzenketak egiteko kosmetikoak forma kosmetikoaren arabera —arkatza,
hautsa, gela— eta gune horretarako teknika espezifikoekin —lerroa, itzala eta abar egiteko teknikak— ematen dira.
BI4.5 Betileak makillatzeko kosmetikoak eskuilarekin eta begiaren morfologiarentzat nahiz lortu nahi diren
efektuentzat egokia den norabidean ematen dira.
BI4.6 Gorritasuna simulatzeko kolorete edo kosmetikoak brotxa, belaki edo forma kosmetikoarentzat —hautsa,
gela, krema eta abar— egokiak diren borlekin eta lausotzeko nahiz bat egiteko teknika espezifikoekin ematen dira.
BI4.7 Makillajea finkatzeko hauts edo produktuak forma kosmetikoaren eta emaitzaren araberako tresna eta
teknikekin ematen dira.
LB5: Antzerkirako, argazkietarako, zinemarako eta telebistarako makillaje bereziak aplikatzea, produktu, kolore eta
teknikak bitarteko bakoitzaren ezaugarrietara egokituz.
BI5.1 Tekniketan eta emaitzan eragina duten makillaje-estiloak eta bitartekoaren ezaugarriak identifikatzen dira.
BI5.2 Teknikak eskatzen duen moduan kokatzen eta babesten da makillatu beharreko pertsona.
BI5.3 Higiene-kosmetikoak, kosmetiko esfoliatzaileak, hidratatzaileak, tenkatzaileak eta antzekoak erabiliz eta
teknika espezifikoekin prestatzen da larruazala.
BI5.4 Makillaje-oinarria eta zuzenketa argiak eta ilunak pertsonaren ezaugarrien, makillaje-estiloaren eta makillajea
erakutsiko den bitartekoaren arabera aplikatzen dira.
BI5.5 Makillaje-estiloak —sport estiloa, egunekoa, arratsalde-gauekoa, festakoa, andregai-makillajea, modaibiltokikoa eta abar— bitarteko bakoitzaren behar tekniko eta artistikoetarako egokiak diren kosmetiko, kolore eta
teknikekin aplikatzen dira.
BI5.6 Antzeztu beharreko pertsonaiari, jarduera edo ikuskizunaren beharrei eta makillajea erakutsiko den
bitartekoaren ezaugarri tekniko espezifikoei egokitzen zaio akabera.
BI5.7 Bitartekoaren uneko kondizioen arabera eta beharrezko finkatze-metodoekin mantentzen da makillajea,
distirak eta kolore-sakabanatzeak saihesteko.
BI5.8 Argiztapen- eta kamera-probak gainbegiratu egiten dira, beharrezko doikuntzak egiten dira, eta datuak fitxa
teknikoan jasotzen dira.
BI5.9 Filmaziorako makillaje-raccorda edo -jarraitutasuna argazkiak eginez eta produktu, kolore, akabera eta
antzeko datu guztiak fitxa teknikoan jasoz lortzen da.
LB6: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak kosmetikoak eta materialak higiene- eta segurtasun-kondizioetan
erabiliz aplikatzen dira.
BI6.1 Makillaje-bozetoa xehetasun kromatiko guztiekin, material eta antzekoen egoerari buruzkoekin eta
makillatzeko beharrezko diren bestelako xehetasunekin egiten da.
BI6.2 Kosmetikoak, tresnak eta materialak bozetoaren espezifikazioen arabera hautatzen dira.
BI6.3 Makillajea aplikatuko den gunearen arabera egokiena den jarreran edo jarreretan kokatu edo jartzen da
pertsona.
BI6.4 Gunearen forma anatomikoa behatzen da, aurpegiko edo gorputzeko makillaje-motiboaren formatua
egokitzeko.
BI6.5 Motiboaren marrazkia baliabide egokiekin egiten da, beharrezko zuzenketak eta doikuntzak egin ahal
izateko.
BI6.6 Nahi diren tonuak lortzeko kolore-nahasketak kolorearen teoriaren printzipioen arabera egiten dira.
BI6.7 Koloreak hautatzeko eta emateko, aintzat hartzen dira larruazalaren oinarri-kolorea eta pigmentuen eta
emultsio epikutaneoaren nahiz argiztapen-efektuen arteko interakzioaren ondorioz gerta daitezkeen kolorealdaketak.
BI6.8 Distirak, lentejuelak, harriak eta antzekoak bozetoko jarraibideak errespetatuz eta makillajea hondatu gabeko
emaitzak indartzeko egokiak diren baliabide, produktu eta teknikak erabiliz jartzen dira.
LB7: Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako makillatzeko prozeduren kalitate orokorra
baloratzea, proposatutako emaitza lortuko dela bermatzeko.
BI7.1 Egiaztatzen da bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako makillatzeko prozedura
teknikoak laneko protokoloen arabera antolatuta daudela eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak betetzen
dituztela.
BI7.2 Baliabide-antolamenduaren eta -planifikazioaren kalitatea neurtzeko parametroak ezartzen dira.
BI7.3 Lortu den emaitza eta aurreikusitakoa bat datozela egiaztatzen da, eta, bestela, neurri zuzentzaileak
proposatzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Makillaje-mahai argiztapen egokiduna, makillaje-besaulki eraisgarria eta altuera egokitu dakiokeena, mahaia, pintzelak,
ontziak, kotoia, paperezko eskuzapiak, belakiak, kotoi-txotxak, borlak, depilatzeko pintzak, ordezko betileak jartzeko
espatula-pintzak, ilea babesteko banda, maskara, zorrozkailua, arkatzak zorrozteko xafla, betile-kizkurgailua, lupa,
arropa-babesgarriak, makillajea kentzeko paper-zapiak, makillaje-maleta.
Larruazala garbitzeko eta prestatzeko kosmetikoak: makillaje-kentzekoak, larruazal-suspergarriak, esfoliatzaileak,
tenkatzaileak eta abar. Zenbait kolore eta testuretako kosmetiko apaingarriak: makillaje-oinarriak, itzalak, bekainetarako,
begietarako eta ezpainetarako arkatzak, delineatzaile likidoak eta kremazkoak, betile-maskarak, koloreteak, hautsa,
akats-zuzentzaileak eta abar. Ur oxigenatua, alkohola. Tresnak eta osagarriak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo
esterilizatzeko produktu eta aparatu espezifikoak. Aerografoak eta aerografoetarako nahiz eszena-argiztapenerako
pigmentuak. Materialak botatzeko eta birziklatzeko edukiontziak. Argazki-kamera, multimedia-ekipoak eta -programak.

Produktuak eta emaitzak
Makillaje-estiloetarako laneko protokoloak. Ikus-entzunezko bitartekoetarako eta arte nahiz jarduera eszenikoetarako
zenbait estilotako makillajeak. Asimetria eta akatsen zuzenketa, larruazalaren kolorearen uniformetasuna, bezeroaren
irudia hobetzeko hazpegien indartzea, bitartekora egokituta —argazkiak, zinema, arte eta jarduera eszenikoak,
telebista—.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Makillaje-tekniken eta -kosmetikoen bibliografia, fitxa teknikoak eta programa informatikoak. Produktu kosmetikoen
konposizioari eta manipulazioari buruzko informazioa. Tresna, erreminta eta materialei buruzko informazioa. Segurtasuneta higiene-arauak.
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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.
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.
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Makillaje integrala

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 prozesuaren 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.
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: Tratamendua egin eta 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.
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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.

5

5. gaitasun-atala
TATUAJE ARTISTIKOKO TEKNIKAK APLIKATZEA ETA
GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0068_3
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroari aholkuak ematea egin beharreko tatuajeari buruz, haren eskaerak eta beharrak kontuan hartuta.
BI1.1 Tatuatuko den marrazkia hautatzen da, eta bezeroaren gustu, behar eta itxaropenetara egokitzen da.
BI1.2 Tatuajearen kontraindikazio absolutuen eta/edo erlatiboen berri ematen zaio, eta bezeroaren osasunegoera teknikarekin bateragarria dela egiaztatzen da.
BI1.3 Hautatutako marrazkiaren proba egiten da, bezeroaren ezaugarri pertsonalak eta eskaerak aintzat hartuta.
BI1.4 Bezeroari informazioa ematen 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.
BI1.5 Emaitza optimizatzeko tratamenduaren ondoren egin behar diren zainketak irakasten zaizkio bezeroari: 7
egun geroago, ondorengo 30 egunetan eta ondorengo urteetan egin beharreko zainketak.
BI1.6 Bezeroaren fitxa teknikoan jasotzen dira marrazki-probaren emaitzak, adostutako kolorea, intentsitatea eta
forma, argazkiak, baimen idatzia eta tolerantzia-probaren emaitza.
LB2: Tatuatzeko behar diren instalazioak, altzariak, ekipoak eta baliabideak prestatzeko, indarrean dagoen segurtasuneta higiene-neurriei, prebentzio-neurriei eta profesionala babesteko neurriei buruzko araudia errespetatzen da.
BI2.1 Erabiltzen diren instalazioak, altzariak eta gainazalak tratatzeko, 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, eta segurtasun- eta higiene-arauak errespetatzen dira.
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
tatuaje-proposamena bezeroarekin 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 Lehen laguntza emateko beharra adieraz dezakeen seinalerik agertzen ote den behatzen da.
LB4: Tatuajea egitea eta bezeroari jakinaraztea zer sentsazio sentituko dituen prozesuaren pauso bakoitzean.
BI4.1 Produktuekiko sentikortasun-proba segurtasun- eta higiene-arauak betez egiten da.
BI4.2 Tratamendua aplikatzeko prozesu osoan zehar, bezeroarekin egiaztatzen dira hark sentitzen dituen
sentsazioak, eta lehen laguntzen beharra sor lezaketen zeinurik dagoen erreparatzen da.
BI4.3 Esku hutsez edo transfer-teknikaren bidez transferitzen da diseinua larruazalera, eta dermografoaren
bidez eta abiadura, potentzia, orratz eta teknika egokiak erabiliz ezartzen da larruazalean.
BI4.4 Kolore-asetasuna lortzeko pigmentu-kontzentrazio egokia sartzen da larruazalean, eta gaza esterilekin,
erabilera topikoko lasaigarriekin, astringenteekin, antiseptikoekin eta kongestioa kentzekoekin garbitzen da
gunea.
BI4.5 Lortutako behin-behineko emaitza bezeroarekin berrikusten da, kontuan izanda aldaketak egindako
gunearen hantura txikiak azken emaitza aldatzen duela.
BI4.6 Tatuajea amaitzeko, erabilera topikoko produktu espezifikoak ematen dira —antiseptikoak, lasaigarriak,
kongestioa kentzekoak, birsortzaileak eta pigmentua finkatzekoak—, eta datuak eta azken argazki-dokumentuak
fitxa teknikoan jasotzen dira.
BI4.7 Tatuajea egin eta 30 egunera berrikusten da eta ematen dira ukituak (beharrezkoa izanez gero).
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LB5: Emaitzen, ekipoen, produktuen, prozesuen eta prozeduren kalitate-kontrola kudeatzea.
BI5.1 Bezeroaren gogobetetze-maila fase hauetan egiaztatzen eta dokumentatzen da: Tatuajea egin eta
berehala, tatuajea egin eta 24 ordura, 7 egun geroago, 30 egun geroago eta zenbait urte geroago.
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
osasuneko 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, zuntz optikoa...) 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 edo autoklabe bidez esteriliza daitezkeenak: dermografoa, pigmentu-nahasgailu /
-irabiagailua, diseinagailua, pigmentu-ezarpenaren neurgailua, hotza lokalki aplikatzeko gailua, potentziometroa,
abiadura-hautagailua, tresna-euskarriak.
Osagarriak eta tresnak —esterilizatuak, behin erabiltzeko paketatuak eta bezero bakarrarekin erabili ondoren
botatzekoak edo autoklabe bidez esterilizatuak—: orratzak, dermografo-buruak, pigmentu-edukiontziak, pigmentuak
irabiatzeko hagatxoak, diseinu-kanulak, ezarpen-neurgailuaren seinaleztatze-muturrak, erabili eta botatzeko plaka hotzeroaleak.
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 tatuaje-kosmetiko
espezifikoak. Erabilera topikoko produktu dermatologiko sendagarriak, eragin antiseptiko eta anestesikodunak.
Tatuajeetarako pigmentu espezifikoak, esterilizatuak eta (ahal dela) dosi bakarreko ontzietan aurkezten direnak; bezero
bakarrarekin erabili ondoren bota behar dira.
Lehen laguntzako botikina, erabili eta botatzeko bizar-aitzurrak, guraizeak, eskuko ispilua, bereizmen handiko argazkikamera (plano motzeko fokuratzea duena). Diseinuak margotzeko eta larruazalera transferitzeko materialak.

Produktuak eta emaitzak
Gorputzeko gune jakin batzuen apainketa iraunkorra sinbolo, erretratu, lore, landare, animalia, marka ezagun, ikono
erlijioso, izen, testu eta antzekoen diseinu piktorikoen bidez, dela apaintzeko soilik, dela talde sozial bateko kide-izaera
adierazteko.

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 erabileraeskuliburuak.
Bezeroaren datuak eta emaitzen kontrolari eta haien segimenduari buruzkoak biltzeko protokolo normalizatuak eta
bezeroari emandako dokumentazioa (fitxa, baimen idatziak, dokumentazio grafikoa eta fotografikoa...). Lehen laguntzei
eta larrialdietako jarduerei buruzko eskuliburuak. Bezeroak hautatzeko marrazki-diseinuen katalogoak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA MAKILLAJE INTEGRALEAN
2. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE SOZIALA
3. prestakuntza-modulua:
BITARTEKO ESZENIKOETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO
PRODUKZIOETARAKO MAKILLAJEA
4. prestakuntza-modulua:
MIKROPIGMENTAZIOA
5. prestakuntza-modulua:
TATUAJEA
6. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE INTEGRALAREN LANBIDEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
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1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA MAKILLAJE INTEGRALEAN
Kodea: MF0064_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0064_2: Makillaje integrala aplikatzeko baliabide teknikoak eta giza

baliabideak prestatzea

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Larruazalaren ezaugarri eta kondizio anatomiko-fisiologikoak azaltzea, eta bezeroaren behar estetikoekin eta eskaerekin
erlazionatzea, makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-teknikak aplikatu ahal izateko.
EI1.1 Larruazal-organoaren eta eranskinen egitura eta fisiologia orokorra azaltzea, makillaje-, mikropigmentazio- eta
tatuaje-prozesuetan aplikatzeko.
EI1.2 Larruazalaren funtzioak eta hark makillaje integraleko prozesuekin duen erlazioa deskribatzea.
EI1.3 Larruazal-motak emultsio epikutaneoaren eta fototipoaren arabera sailkatzea, makillaje-prozesua bezero
bakoitzaren larruazalera egokitzeko.
EI1.4 Aurpegiko zenbait guneren —bekainen, betazalen, ezpainen eta orbainen— ezaugarri bereziak eta haiek
mikropigmentazio-prozesuetan duten eragina azaltzea.
EI1.5 Ezohiko neurriak hartzea, tratamendua aldi baterako atzeratzea edo betiko baztertzea eskatzen duten larruazaleko
alteraziorik ohikoenak identifikatzea.
EI1.6 Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragiten duten eta mikropigmentazio- edo tatuaje-prozesua
aplikatzean ezohiko neurriak hartzea, aldi baterako atzeratzea edo betiko baztertzea eska dezaketen bezeroaren osasun
orokorreko egoerak identifikatzea.
EI1.7 Zenbait faktorek —adina, pisua eta/edo bolumena handitzea edo txikitzea eta abar— larruazalean eragindako
aldaketa anatomikoak eta haiek tatuajean duten eragina zerrendatzea.
A2: Makillaje-prozesuetan erabiltzen diren aparatuak, tresnak, materialak eta gehigarriak aukeratzea, eta garbiketa-,
desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiak aplikatzea.
EI2.1 Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetan erabiltzen diren tresnen, gehigarrien eta elementu
osagarrien ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea.
EI2.2 Makillaje integraleko prozesuetan erabili beharreko baliabideak, pigmentuak eta teknikak identifikatzea.
EI2.3 Erabili eta botatzekoak diren osagarriak eta berriz erabiltzeko desinfektatu edo esterilizatu egin behar direnak
sailkatzea.
EI2.4 Mikroorganismoak sailkatzea eta haien transmisio-mekanismoak eta haiek saihesteko moduak azaltzea.
EI2.5 Garbiketaren, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptuak desberdintzea.
EI2.6 Makillaje integraleko prozesuetan erabiltzen diren material eta tresnetarako desinfekzio-metodo egokienak
azaltzea.
EI2.7 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 kutsatzaileak azaltzea.
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea.
- Arrazoiak emanez azaltzea zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar diren eta
infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu behar diren.
- Aparatu, tresna, osagarri eta materialak metodo egokiak baliatuz garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea.
EI2.8 Mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetarako egokienak diren garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo eta
teknikak adieraztea.
EI2.9 Materiala esterilizatu eta gero prestatzeko eta biltegiratzeko irizpideak ezartzea.

22

A3: Makillaje integraleko prozesuetan erabiltzen diren kosmetiko apaingarrien eta produktu berezien ezaugarriak,
konposizioa, motak eta jarduera-mekanismoak aztertzea, eta haiek sortzen dituzten efektuekin erlazionatzea.
EI3.1 Kosmetiko apaingarrien konposizioa eta jarduera-mekanismoak azaltzea.
EI3.2 Mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetan erabiltzen diren pigmentuen eta produktuen konposizioa eta jardueramekanismoak azaltzea.
EI3.3 Pigmentuen eta larruazalaren arteko interakzioa, eta horrek denboran izaten duen bilakaera deskribatzea.

Makillaje integrala

EI3.4 Makillaje integralarekin erlazioa duten kolorearen teoriaren alderdi nagusiak deskribatzea.
EI3.5 Pigmentu-koloreen nahasketen legeak eta makillaje-prozesu guztietan haiek duten aplikazioa azaltzea.
EI3.6 Nahi ez diren tonuak zuzentzeko kolore osagarrien nahasketek duten aplikazioa azaltzea.
EI3.7 Makillaje-mota guztietan kolore-oinarriak larruazalaren kolorearen arabera hautatzen direla azaltzea.
EI3.8 Makillaje integraleko produktuak gordetzeko ingurune-kondizioak eta osasun-agintaritzek onartutako argibideak
deskribatzea.
A4: Makillaje-, mikropigmentazio- eta tatuaje-teknikak aplikatzearen arrisku potentzialak ebaluatzea, segurtasun- eta
osasun-kondizioekin —pertsonalak (profesionalaren eta bezeroaren artekoak) zein instalazio eta baliabideenak—
erlazionatuz.
EI4.1 Mikropigmentazioa eta tatuajea 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, pigmentu, kosmetiko espezifiko eta erabilera topikoko sendagarriei dagokienez.
EI4.2 Makillaje integraleko prozesuetan osasunerako arriskuak prebenitzeko, bezeroa eta profesionala babesteko zer
neurri hartu behar diren deskribatzea.
EI4.3 Jarraibideen edo, medikuaren agindurik badago, beste mediku batengana bideratu izanaren segimendu-jarduera
azaltzea.
EI4.4 Bezeroaren dokumentazioan azaldu behar duten datu pertsonalak, teknikoak eta grafikoak, baimen idatziak jaso
behar duen informazioa eta bezeroari eman behar zaion dokumentazioa aipatzea.
EI4.5 Makillaje integraleko teknikekin erlazionatutako arriskuei buruz bezeroak jaso behar duen informazioa eta
prozesuaren aurretik, prozesuan zehar eta prozesuaren ondoren jarraitu behar dituen jarraibideak eta kontuan hartu
beharrekoak deskribatzea.
EI4.6 Makillaje integraleko teknika segurtasun- eta higiene-kondizio egokietan aplikatzeko bezeroa nola prestatu behar
den azaltzea.
EI4.7 Makillaje integraleko prozesuetako instalazioak desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktu eta metodoak
deskribatzea.
EI4.8 Erabili eta botatzekoak ez diren materialak mantentzeko kondizioak deskribatzea.
EI4.9 Hondakinak kudeatzeko jarraitu beharreko arauak deskribatzea.
EI4.10 Makillaje-prozesuetan istripurik gertatuz gero lehen laguntzak nola aplikatu behar diren azaltzea.
A5: Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzea eta desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI5.1 Prozesuen eta emandako zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea.
EI5.2 Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak zehaztea eta azaltzea.
EI5.3 Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko egin beharreko galderak adieraztea.
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:
- Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea.
- Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.

Edukiak:
1. Larruazalaren anatomia eta fisiologia, makillaje integraleko prozesuei aplikatuta.
- Larruazalaren anatomia eta fisiologia.
- Larruazaleko gune batzuen (ezpain, bekain, betazal, bularreko areola, buru-larruazal, pubiseko ile, azazkal, orbain
eta abarren) ezaugarri anatomikoak eta haiek makillaje integraleko prozesuekin duten erlazioa.
- Larruazalaren funtzioak.
- Larruazalaren berezko kolorea eta hark makillaje integraleko prozesuetan duen garrantzia.
- Larruazalaren tipologia.
- Larruazaleko funtsezko lesioak.
- Makillaje integraleko prozesuetan eragiten duten larruazaleko alteraziorik ohikoenak.
- Zenbait faktorek —adina, pisua eta/edo bolumena handitzea edo txikitzea eta abar— larruazalean eragiten dituzten
aldaketa anatomikoak, eta haiek mikropigmentazioan eta tatuajean duten eragina.
- Makillaje-prozesuak egiteko kontraindikazio erlatiboak edo absolutuak izan daitezkeen larruazaleko alterazio
ohikoenak.
- Narritadura-erreakzioak eta erreakzio alergikoak.

2. Higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, makillaje integraleko prozesuei aplikatuta.
- Mikroorganismoen sailkapena. Kutsatzea eta prebentzioa.
•
Mikroorganismo patogenoak eta oportunistak.
•
Odol bidez transmititzen diren mikroorganismoak eta gaixotasunak.
•
Larruazalaren bidez transmititzen diren mikroorganismoak.
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-

Higienearen, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptuak.
Edozein makillaje-prozesutan transmiti daitezkeen infekzioak.
Kutsatzaile-motak.
Makillatzeko tresna eta materialei aplikatutako garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak eta produktuak.
Kosmetiko apaingarriak manipulatzeko segurtasun-arauak eta kontuan hartu beharrekoak.
Materialak desinfektatu eta esterilizatzeko aparatuak. Material esterilizatuaren erabilera eta biltegiratzea.
Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. Baldintza higienikoak eta sanitarioak.

3. Segurtasun-neurriak.
- Makillaje integraleko jardueraren erregimen juridikoa.
- Mikroezarpenak eta tatuajeak egitean, indarrean dagoen araudiaren arabera, aplikatu behar diren segurtasunneurriak, establezimendu, instalazio, altzari, aparatu, gehigarri, tresna, pigmentu, kosmetiko espezifiko eta
erabilera topikoko sendagarriei dagokienez.
- Makillaje integraleko prozesuetan osasunerako arriskuak prebenitzeko, bezeroa eta profesionala babesteko
neurriak.
- Hondakin-mota desberdinen kudeaketa.
- Makillaje integraleko prozesuetako lehen laguntzak.

4. Makillaje integraleko prozesuetan erabiltzen diren kosmetikoak eta produktuak.
- Kosmetikoak: definizioa, osagai orokorrak eta forma kosmetikoa.
- Kosmetiko apaingarriak: makillaje-oinarriak, oinarri akats-zuzentzaileak, ezpainetarako eta begietarako
kosmetikoak eta koloreteak.
- Fantasiazko makillajeak aplikatzeko kosmetikoak.
- Antzerki, zinema, telebista eta antzeko bitartekoetako makillajeetan erabiltzen diren produktuak eta osagarriak.
- Pigmentuak eta koloratzaileak: kolore-oinarrien konposizio kimikoa. Eszipienteak.
- Kolore-oinarriek zenbait kanpo-eragileren aurrean (laserraren, eguzki-erradiazioen, produktu kimikoen eta abarren)
erreakzionatzen duten modua.
- Pigmentuen eta larruazalaren arteko interakzioa, eta horrek denboran izaten duen bilakaera.

5. Argia eta kolorea.
-

Argia: intentsitatea eta kalitatea.
Argi-motak eta haiek makillajean duten eragina.
Kolorearen teoria eta horrek makillaje integralean duen aplikazioa.
Kolorea. Ezaugarriak.
Kolore-nahasketa aditibioa eta kengarria.
Kolore-nahasketaren legeak.
Kolorearen legeek makillaje-prozesuetan duten aplikazioa.
Kolore beroak eta hotzak.
Koloreen harmonia makillaje-prozesuetan.
Pigmentuen kolorea eta mikropigmentazio- eta tatuaje-prozesuetan horrek izaten duen bilakaera.

6. Prozesuen kalitatea.
-

2

Kalitatearen kontzeptua.
Kalitatearen ebaluazioa eta kontrola, makillaje integraleko zerbitzuetan.
Zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Makillaje-zerbitzuak ematean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak.

2. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE SOZIALA
Kodea: MF0065_2
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0065_2 Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin.

Makillaje integrala

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.
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.
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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.
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- Argia eta hark makillajean duen eragina.
•
Argi naturala eta argi artifiziala: ezaugarriak.
•
Intentsitatea eta kalitatea.
- Kolorearen teoria eta makillajea.
•
Kolorea: izaera eta ezaugarriak.
•
Argi-kolorea eta pigmentu-kolorea.
•
Pigmentu-koloreen sailkapena eta ezaugarriak.
•
Zirkulu kromatikoa.
•
Kolorearen dimentsioak edo aldagaiak: asetasuna, tonua eta distira.
- Kolorea makillajeari aplikatzea:
•
Koloreak: beroak eta hotzak.
•
Eskala kromatikoak.
•
Harmonia eta kontrastea.
•
Kolorearen efektu psikologikoak.

Makillaje integrala

- 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.
- 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.
•
Koloretea.
•
Makillajea finkatzeko teknikak.

6. Makillaje sozialeko estiloak.
-

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

-

3

3. prestakuntza-modulua:
BITARTEKO ESZENIKOETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO
PRODUKZIOETARAKO MAKILLAJEA
Kodea: MF0066_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0066_2: Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako
makillatzea.

Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
BITARTEKO ESZENIKOETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOETARAKO
MAKILLAJE-TEKNIKEN APLIKAZIOA
Kodea: UF1228
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB7 lanbideburutzapenekin, bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako makillatzeari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Ikus-entzunezko bitartekoetan eta jarduera nahiz arte eszenikoetan higiene- eta segurtasun-kondizioetan makillatzeko
protokoloak definitzea.
EI1.1 Makillatzeko behar den informazioa identifikatzea, arduradun artistikoari eta proiektuan parte hartzen duten
profesionalei galdetuta.
EI1.2 Bitartekoen ezaugarri tekniko eta artistikoen, makillajearen prozeduretan eta emaitzetan eragina duten
ezaugarrien, zerrenda egitea.
EI1.3 Film-motak, kolore-tenperaturak eta argiztapen-intentsitateak makillajean duten eragina azaltzea.
EI1.4 Zuzeneko bitarteko eta ikuskizunetako makillaje-protokoloen elementuak, egitura eta edukiak azaltzea.
EI1.5 Ikus-entzunezko bitartekoetako eta zuzeneko ikuskizunetako makillaje-protokolo normalizatuetan azaldu behar
duten funtsezko alderdiak eta prozedurak sekuentziatzeko modua zehaztea.
EI1.6 Zuzeneko bitartekoetan eta ikuskizunetan larruazala prestatzeko eta makillatzeko erabiltzen diren teknika, tresna,
kosmetiko nahiz produktuak eta haien oinarri eta aplikazioak deskribatzea.
EI1.7 Zuzeneko bitartekoetarako eta ikuskizunetarako makillatzeko protokoloak prestatzeko kasu praktiko batean,
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Lan egingo den bitartekoaren ezaugarriak identifikatzea.

Makillaje integrala

-

Protokoloak jaso behar dituen egitura, atalak eta abar aipatzea.
Laneko protokoloa egiteko balioko duen oinarrizko dokumentua prestatzea.
Makillaje-taldeko kideen jarduerak zehaztea eta tenporalizatzea.
Fase bakoitzean erabiltzen diren teknikak eta produktuak zehaztea eta tenporalizatzea.

A2: Pertsonen ezaugarri fisikoak aztertzeko metodoak aplikatzea, eta ikus-entzunezko bitartekoetako eta zuzeneko
ikuskizunetako makillajean aplikatu beharreko zuzenketekin eta efektu optikekin erlazionatzea.
EI2.1 Makillajearen ezaugarriekin lotutako informazioa deskribatzea; arduradun artistikoari eskatu behar zaio informazio
hori.
EI2.2 Larruazal-moten ezaugarriak, makillatzeko kosmetikoen hautaketan eragina dutenak, deskribatzea.
EI2.3 Aurpegiaren eta aurpegieren desproportzio edo diskordantzia estetikoak zehazteko erreferentzia gisa hartu behar
diren neurri erlatiboak azaltzea.
EI2.4 Ikus-entzunezko bitartekoetarako makillatzean aurpegiaren eta aurpegi-atalen morfologiari egiten zaizkion
zuzenketak identifikatzea eta deskribatzea.
EI2.5 Argilun-teknikaren bidez sakontasun handiagoko eta txikiagoko guneak aurpegiko zer zuzenketekin lortzen den
azaltzea.
EI2.6 Ikus-entzunezko bitartekoetarako makillatzeko aurpegia eta aurpegierak aztertzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela, zuzenketa argiak eta ilunak egin behar diren aurpegi-guneak eta -elementuak
identifikatzea.
EI2.7 Pertsonaren ezaugarri kromatikoak aztertzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Larruazalaren kolorea eta larruazalak izan ditzakeen alterazio kromatikoak —gorriuneak, hiperkromiak eta
abar— identifikatzea.
- Begien eta ilearen kolorea identifikatzea eta bero edo hotz gisa sailkatzea.
- Makillaje-kosmetikoen kolore-harmonia zehazteko irizpideak ezartzea.
- Datuak fitxa teknikoan idaztea.
A3: Ikus-entzunezko produkzioetarako eta zuzeneko ikuskizunetarako makillajeak bitartekoaren eta makillaje-estiloaren
arabera eta higiene- eta desinfekzio-arau egokiak hartuz aplikatzeko beharrezko kosmetiko, material eta tresnak hautatzeko
eta prestatzeko metodoak aplikatzea.
EI3.1 Bitartekoetarako makillatzeko behar diren tresnak —pintzelak, belakiak, espatulak eta abar— identifikatzea.
EI3.2 Larruazala garbitzeko eta prestatzeko behar diren kosmetikoak identifikatzea.
EI3.3 Ikus-entzunezko bitartekoetarako eta produkzio eszenikoetarako makillatzeko behar diren kosmetiko-motak eta
haien estaltzeko ahalmena azaltzea.
EI3.4 Tresna, material eta osagarrien higiene- eta desinfekzio-arauak azaltzea.
EI3.5 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 kutsatzaile-motak azaltzea.
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea.
- Zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar den arrazoiak emanez azaltzea.
EI3.6 Makillajeak, ezpain-margoak, begietako arkatzak eta betile-maskarak infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu
behar diren zehaztea.
A4: Bitarteko ikus-entzunezkoetarako eta eszenikoetarako makillaje-produktuak aplikatzeko teknikak trebeziaz eta haien
forma kosmetikoaren arabera erabiltzea, eta lortu nahi diren emaitzekin erlazionatzea.
EI4.1 Kosmetikoen estaltzeko ahalmenaren garrantzia eta horrek makillajearen erresistentzia nahiz iraupenarekin duen
erlazioa deskribatzea.
EI4.2 Oinarri-makillajeak haien forma kosmetikoaren arabera aplikatzeko teknikak deskribatzea.
EI4.3 Bezeroa babesteko, prestatzeko eta kokatzeko neurriak deskribatzea.
EI4.4 Makillaje-oinarriak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Testura hautatzea, makillajea erakutsiko den bitartekoaren arabera lortu nahi den estaldura eta iraupena aintzat
hartuta.
- Hura emateko belaki-mota hautatzea.
- Makillaje-oinarria arrastatzeko eta ukitu homogeneoak eginez emateko teknikak erabiliz aplikatzea, nahi den
emaitza lortu arte.
EI4.5 Kosmetiko delineatzaileak eta begietako nahiz bekainetako itzalak aplikatzeko erabiltzen diren teknikak azaltzea.
EI4.6 Ezpainak delineatzeko eta makillatzeko erabiltzen diren teknikak eta kosmetikoak azaltzea.
EI4.7 Begien inguruan kosmetikoak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Bitartekoaren ezaugarri teknikoak, makillajean eragina dutenak, identifikatzea.
- Forma kosmetikoak eta kolorea hautatzea.
- Pintzel egokiak hautatzea.
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- Begien morfologiaren eta bitartekoaren ezaugarrien arabera zer zuzenketa egin behar diren identifikatzea.
- Itzalak eta delineatzaileak lausotzeko, bat egiteko eta delineatzeko teknikak erabiliz eta aurreikusitako
emaitzaren arabera aplikatzea.
EI4.8 Betile-kosmetikoak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Gunea prestatzea.
- Maskara-mota eta -kolorea hautatzea.
- Teknika espezifikoarekin aplikatzea.
EI4.9 Koloretea emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Koloretearen forma kosmetikoa eta kolorea hautatzea.
- Tresnak hautatzea.
- Forma kosmetiko bakoitzerako egokiak diren teknikekin koloretea ematea.
EI4.10 Makillajea finkatzeko hauts edo produktu espezifikoak aplikatzeko kasu praktikoetan:
- Kosmetikoak hautatzea.
- Hautsak izanez gero, pintzela, belakia edo borla hautatzea.
- Hautsak pintzelarekin edo belaki edo borla pixka bat zanpatuz aplikatzea.
- Finkatzailea ezaugarrien arabera aplikatzea.
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A5: Zenbait makillaje-mota aplikatzea, bitartekoaren ezaugarri teknikoei, pertsonari eta pertsonaiari egokituz.
EI5.1 Makillatu aurretik informazioa biltzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Lan egingo den bitartekoaren ezaugarriak identifikatzea.
- Arduradun artistikoari makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa eskatzea.
- Makillajearekin erlazioa duten beste alderdi batzuei —jantziak, argiztapena, ile-apainketa— buruzko informazioa
biltzea.
- Makillaje-mota eta -estiloa definitzea.
EI5.2 Bezeroa babesteko, prestatzeko eta kokatzeko neurriak deskribatzea.
EI5.3 Makillaje-akaberak desberdintzea, kosmetikoaren loditasunari eta kolore-intentsitateari dagokienez.
EI5.4 Argiak makillajean zer eragin duen azaltzea eta makillaje-testuran eta -kolorean zer efektu eragiten dituen
bereiztea:
- Argi naturala.
- Argiztapen artifiziala.
- Argiztapen-mota bakoitzaren kalitatearen, kolore-tenperaturaren eta -intentsitatearen desberdintasunak.
- Argiztapen-motak.
EI5.5 Plano-mota bakoitzak makillaje-akaberan duen eragina azaltzea.
EI5.6 Zinemarako eta telebistarako makillatzeko kasu praktiko batean:
- Makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa biltzea arduradun artistikoarengandik eta lantalde tekniko eta
artistikoko profesionalengandik.
- Inguruneko, estudioko eta kanpoaldeetako kondizioak, tenperatura eta abar identifikatzea.
- Makillajea zer plano-motatan erakutsiko den identifikatzea.
- Makillaje-estiloa eta -ezaugarriak definitzea.
- Kosmetikoak hautatzea: testura, koloreak, estaltzeko ahalmena eta abar.
- Telebistarako makillajearen kasuan, kolore gorrixkek nahi den asetasun-maila dutela egiaztatzea.
- Kosmetikoek distira sor dezakeen osagairik ez dutela egiaztatzea.
- Makillaje-kosmetikoak forma kosmetikoaren eta lortu nahi diren emaitzen araberako teknika espezifikoak erabiliz
aplikatzea.
- Gune edo hazpegi jakin batzuk nabarmentzeko edo minimizatzeko beharrezko zuzenketak egitea, koloreen,
zuzenketa argi eta ilunen, lerroen eta abarren bidez.
- Makillajearen bidez larruazalari kolore- eta testura-uniformetasuna ematea eta integratzea.
- Kosmetiko finkatzailea aplikatzea: hautsak, finkatzaile likidoa, espraizkoa eta abar.
- Makillaje-proba egiazko argiztapenarekin eta kameraren bidez ikusiaz egitea.
EI5.7 Filmatze-saio batean baino gehiagotan jarraitutasun narratiboa duen makillajea errepikatzeko kasu praktiko
batean:
- Produktu, testura, kolore, egoera eta antzeko alderdiei buruzko datu guztiak idatziz jasotzea.
- Zer teknika erabili den xehetasun guztiekin zehaztea.
- Makillajeari argazkia ateratzea, zehatz-mehatz errepikatu ahal izateko.
EI5.8 Zuzeneko ikuskizunetarako makillatzeko kasu praktiko batean:
- Makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa biltzea arduradun artistikoarengandik eta lantalde tekniko eta
artistikoko profesionalengandik.
- Inguruneko, aretoko eta kanpoaldeetako kondizioak, tenperatura eta abar identifikatzea.
- Makillaje-estiloa eta -ezaugarriak definitzea.

Makillaje integrala

- Kosmetikoak hautatzea: testura, koloreak, estaltzeko ahalmena eta abar.
- Makillaje-kosmetikoak forma kosmetikoaren eta lortu nahi diren emaitzen araberako teknika espezifikoak erabiliz
aplikatzea.
- Gune edo hazpegi jakin batzuk nabarmentzeko edo minimizatzeko beharrezko zuzenketak egitea, koloreen,
zuzenketa argi eta ilunen, lerroen eta abarren bidez.
- Delineatzeak, zuzenketak eta akaberak biziagotzea, hazpegiak urrutitik ikus daitezen.
- Kosmetiko finkatzailea aplikatzea: hautsak, finkatzaile likidoa, espraizkoa eta abar.
- Makillaje-proba egiazko argiztapenarekin aplikatzea eta zuzenketa egokiak egitea.
A6: Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezkoetarako makillaje-prozesuen kalitatearen protokoloa ebaluatzea
gogobetetze-maila ezagutzeko teknikak aplikatuz, eta desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI6.1 Prozesu horien kalitatea ebaluatzeko alderdi garrantzitsuak identifikatzea.
EI6.2 Laneko prozesuen eta lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko irizpideak azaltzea.
EI6.3 Bitarteko eszenikoetarako eta ikus-entzunezkoetarako makillajea 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. Ikus-entzunezko bitartekoetarako eta arte nahiz jarduera eszenikoetarako makillajeen protokolizazioa.
- Bitarteko eszenikoen makillajeari eragiten dioten ezaugarri teknikoak eta artistikoak.
•
Antzezlearen eta ikuslearen arteko distantzia.
•
Espazioaren eta denboraren jarraitutasuna.
•
Planoak.
•
Bi dimentsioko irudia.
•
Argia eta kolorea. Argia: mota, intentsitatea eta kalitatea. Argiztapen-motak. Kolorea: bitarteko batean eta
bestean koloreek ematen duten erantzuna. Raccorda edo jarraitutasuna. Kanpoaldeetako eta platoko
argiztapena. Argi-kolorimetria: Argiztapena, kolore-joerak eta -aldeak makillajearen aplikazioan, lan
egiten den bitartekoaren arabera (bideoa, zinema, zuri-beltza eta koloretakoa, ikuskizunak eta abar).
- Protokoloak egiteko jarraibideak.
- Protokoloaren elementuak:
•
Bitarteko teknikoak.
•
Bitarteko materialak.
•
Teknikak.
•
Faseak.
•
Sekuentzia.
•
Denborak.
•
Aplikazio-irizpideak.
•
Beste batzuk.
- Ikus-entzunezko bitartekoetarako eta arte nahiz jarduera eszenikoetarako zenbait estilotako makillajeen protokolo
normalizatuak.

2. Ezaugarri fisikoen azterketa makillajea aplikatzeko.
- Larruazal-motak kosmetiko apaingarriekin erlazionatuz sailkatzea.
- Aurpegiaren morfologiaren azterketa:
•
Ardatzak.
•
Proportzioak.
•
Geometria.
•
Lerroak.
•
Asimetriak.
- Aurpegiko elementuen azterketa: Bekainak. Begiak. Ahoa. Sudurra.
- Larruazal-, begi- eta ile-kolorearen azterketa.
- Larruazalaren kolorazioaren alterazioak, makillajearen eragina dutenak.
- Aurpegiaren morfologiaren azterketari buruzko makillajearen fitxa teknikoa.

3. Kosmetiko apaingarriak, materialak eta tresnak.
- Kosmetiko apaingarriak: Definizioa. Sailkapena. Konposizioa. Efektuak.
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Produktuak: alginatoa, eskaiola, latexa, silikona eta abar.
Hautatze-irizpideak.
Manipulatzea eta gordetzea.
Tresnak eta materialak: Definizioa. Sailkapena. Erabilera-jarraibideak.
Ezpainetako eta begietako kosmetikoak erabiltzean kontuan hartu beharreko arriskuak.
Ikus-entzunezko produkzioetan eta bitarteko eszenikoetan erabiltzen diren kosmetikoak manipulatzeko
segurtasun-arauak eta kontuan hartu beharrekoak.
- Makillatzeko tresna eta materialen higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa.
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak eta -produktuak.
- Kosmetikoen fitxa teknikoa.

-

4. Bitartekoetako makillaje apaingarriak aplikatzeko teknikak.
Ikus-entzunezko bitartekoetan eta bitarteko eszenikoetan erabiltzeko makillaje-produktuak aplikatzeko teknikak.
Makillaje-oinarriak ematea: arrastatzea, bat egitea eta ukitu homogeneoak eginez ematea.
Akats-zuzentzaileak ematea: arrastatzea eta lausotzea.
Itzalak aplikatzea: lausotzea eta bat egitea.
Begi-delineatzaileak aplikatzea: lerro-motak, puntuak eta abar.
Ezpain-delineatzaileak aplikatzea: lerroak margotzea, lausotzea eta betetzea.
Koloreteak aplikatzea: arrastatzea, zapalduz ematea eta lausotzea.
Maskarak aplikatzea: maskara zabaltzea eta betileak orraztea.
Hautsak aplikatzea: arrastatzea eta zapalduz ematea.
Bitartekoaren eta makillaje-estiloaren arabera hautatzeko irizpideak.
Bitartekoetarako makillajean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
- Bitartekoetarako makillaje-prozesuetan bezeroa babesteko neurriak. Jantziak. Gomendatutako jarrera-higienea.
-

5. Bitartekoetarako makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak.
Makillatu aurreko informazio teknikoa eta artistikoa.
Larruazala prestatzeko teknikak.
Bitartekoetako zuzenketak eta makillajea.
Akaberak: distiratsua eta matea.
Argazkietarako makillajea: Argazki-platoa. Fotogenia.
Koloretako eta zuri-beltzeko argazkietarako makillajearen ezaugarriak.
Argazkietarako makillaje-estiloak.
•
Edertasunekoak: naturala, sport estiloa, egunekoa, gauekoa eta festakoa.
•
Azalekoak.
•
Katalogoetakoak.
•
Makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak:
- Telebistako makillajea:
•
Telebista.
•
Telebista-platoa.
•
Telegenia.
•
Makillaje-kosmetikoetako koloreen portaera.
•
Telebistako makillajearen ezaugarriak.
•
Bitartekoetako makillaje-estilo tipikoak: Programa-aurkezleak: albisteak, arratsaldekoak, gauekoak,
ikuskizunetakoak eta abar.
•
Makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak:
- Zinemako makillajea.
•
Zinema-filmazioa.
•
Zinemarako makillajeak.
•
Tenkatzaile bidezko gaztetze-teknikak.
•
Makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak:
- Moda-makillajea:
•
Diseinatzaileak.
•
Modeloak.
•
Sasoiko joerak.
•
Estiloak:

-
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•
Desfileak.
•
Beste batzuk.
•
Makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak:
Antzerkiko makillajea.
•
Bitartekoa.
•
Antzezlea.
•
Estiloak.
•
Makillaje-estiloak aplikatzeko teknikak:
Zuzeneko ikuskizunetarako makillaje-akaberak.
Bitartekoetarako makillajean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
Bitartekoetarako makillaje-prozesuetan bezeroa babesteko neurriak.
•
Jantziak.
•
Gomendatutako jarrera-higienea.
Makillaje-fitxa teknikoa: estiloa, kosmetikoak, koloreak, zuzenketak, oharrak eta abar.

6. Kalitatea ikus-entzunezko bitartekoetarako eta produkzio eszenikoetarako makillaje-prozesuetan.
-

Bitartekoetako makillaje-zerbitzuen kalitate-faktoreak.
Bitartekoetako makillajearen kalitatea definitzen duten parametroak.
Gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Bitartekoetarako makillatzean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak.
Desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.

3.2. prestakuntza-atala
AURPEGIKO ETA GORPUTZEKO FANTASIAZKO MAKILLAJE-TEKNIKEN
APLIKAZIOA
Kodea: UF1229
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB7 lanbideburutzapenekin, aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzeari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak higiene- eta segurtasun-kondizioetan aplikatzeko protokoloak
definitzea.
EI1.1 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-protokoloen elementuak, egitura eta edukiak azaltzea.
EI1.2 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-protokolo normalizatuetan azaldu behar duten funtsezko alderdiak
eta prozedurak sekuentziatzeko modua zehaztea.
EI1.3 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajean larruazala prestatzeko eta makillatzeko erabiltzen diren teknika,
tresna, kosmetiko nahiz produktuak eta haien oinarri eta aplikazioak deskribatzea.
EI1.4 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-protokoloak prestatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar
bezala zehaztuta daudela:
- Protokoloak jaso behar dituen egitura, atalak eta abar aipatzea.
- Laneko protokoloa egiteko balioko duen oinarrizko dokumentua prestatzea.
- Makillaje-taldeko kideen jarduerak zehaztea eta tenporalizatzea.
- Fase bakoitzean erabiltzen diren teknikak eta produktuak zehaztea eta tenporalizatzea.
A2: Pertsonen ezaugarri fisikoak aztertzeko metodoak aplikatzea, eta aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajean
aplikatu beharreko zuzenketekin eta efektu optikekin erlazionatzea.
EI2.1 Larruazal-moten ezaugarriak, makillatzeko kosmetikoen hautaketan eragina dutenak, deskribatzea.
EI2.2 Aurpegiaren eta aurpegieren desproportzio edo diskordantzia estetikoak zehazteko erreferentzia gisa hartu behar
diren neurri erlatiboak azaltzea.
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EI2.3 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzean aurpegiaren eta aurpegi-atalen morfologiari egiten
zaizkion zuzenketak identifikatzea eta deskribatzea.
EI2.4 Argilun-teknikaren bidez sakontasun handiagoko eta txikiagoko guneak aurpegiko nahiz gorputzeko zer
zuzenketekin lortzen den azaltzea.
EI2.5 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzeko aurpegia, aurpegierak eta gorputza aztertzeko kasu
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, zuzenketa argiak eta ilunak egin behar diren aurpegiko eta
gorputzeko guneak eta elementuak identifikatzea.
EI2.6 Pertsonaren ezaugarri kromatikoak aztertzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Larruazalaren kolorea eta larruazalak izan ditzakeen alterazio kromatikoak —gorriuneak, hiperkromiak eta
abar— identifikatzea.
- Begien eta ilearen kolorea identifikatzea eta bero edo hotz gisa sailkatzea.
- Makillaje-kosmetikoen kolore-harmonia zehazteko irizpideak ezartzea.
- Datuak fitxa teknikoan idaztea.
A3: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak bitartekoaren eta makillaje-estiloaren arabera eta higiene- eta
desinfekzio-arau egokiak hartuz aplikatzeko beharrezko kosmetiko, material eta tresnak hautatzeko eta prestatzeko
metodoak aplikatzea.
EI3.1 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko behar diren tresnak —pintzelak, belakiak, espatulak
eta abar— identifikatzea.
EI3.2 Larruazala garbitzeko eta prestatzeko behar diren kosmetikoak identifikatzea.
EI3.3 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko behar diren kosmetiko-motak eta haien estaltzeko
ahalmena azaltzea.
EI3.4 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzeko beharrezko kosmetiko, tresna eta materialak
hautatzeko jarraibideak deskribatzea.
EI3.5 Tresna, material eta osagarrien higiene- eta desinfekzio-arauak azaltzea.
EI3.6 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 kutsatzaile-motak azaltzea.
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea.
- Zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar den arrazoiak emanez azaltzea.
EI3.7 Makillajeak, ezpain-margoak, begietako arkatzak eta betile-maskarak infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu
behar diren zehaztea.
A4: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzeko marrazketa-teknikak erabiltzea, kosmetikoak eta bestelako
materiala erabiliz, proposatutako emaitzak erdiesteko.
EI4.1 Aurpegiko eta gorputzeko forma anatomikoak aztertzea, eta fantasiazko makillajeak formatuaren ezaugarrietara,
pisu bisualera eta abarrera egokitzea.
EI4.2 Bezeroa babesteko, prestatzeko eta kokatzeko neurriak deskribatzea.
EI4.3 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-bozetoak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta daudela:
- Motiboa hautatzea edo definitzea.
- Makillatuko den gunearen arabera hautatzea formatua.
- Bozetoak marrazketa-teknikekin egitea.
- Elementu guztiak definitzea: kolorea, lausotzeak, delineatzeak, materialen egoera eta abar.
EI4.4 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko erabiltzen diren kosmetikoak eta materialak
deskribatzea.
EI4.5 Koloreak nahasketak eginez lortzeko kolorearen teoriaren zer printzipio bete behar diren azaltzea.
EI4.6 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Lan egiteko egokiena den jarreran edo jarreretan kokatzea edo jartzea pertsona.
- Diseinua larruan kopiatzea, diseinuaren ingurua delineatuz eta barnealdean kolorea emanez. Kolorea argitzea,
lausotzea, moteltzea: argia eta itzala aplikatzea.
- Makillajea teknika eta kosmetiko egokiekin finkatzea.
- Fantasiak eskatzen dituen osagarri eta gehigarriak teknika egokiekin aplikatzea.
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A5: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-prozesuen kalitatearen protokoloa ebaluatzea gogobetetze-maila
ezagutzeko teknikak aplikatuz, eta desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI5.1 Prozesu horien kalitatea ebaluatzeko alderdi garrantzitsuak identifikatzea.
EI5.2 Laneko prozesuen eta lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko irizpideak azaltzea.
EI5.3 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Aurreikusitako emaitzekin konparatuta izan diren desbideratzeak detektatzeko teknikak deskribatzea.

Makillaje integrala

- Zer fasetan gertatu diren identifikatzea.
- Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.

Edukiak:
1. Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea protokolizatzea.
- Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajean eragina duten ezaugarri teknikoak.
- Protokoloak egiteko jarraibideak.
- Protokoloaren elementuak:
•
Bitarteko teknikoak.
•
Bitarteko materialak.
•
Teknikak.
•
Faseak.
•
Sekuentzia.
•
Denborak.
•
Aplikazio-irizpideak.
•
Beste batzuk.
- Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-estiloen protokolo normalizatuak.

2. Aurpegiaren eta gorputzaren azterketa morfologikoa.
-

Gorpuzkera.
Gorputzaren morfologiaren azterketa.
Aurpegiaren morfologiaren azterketa.
Fitxa teknikoa prestatzea.

3. Fantasiazko makillajeak aplikatzeko bozetoen prestaketa.
- Fantasiazko makillajeen sailkapena:
•
Fauna.
•
Flora.
•
Libre sortutakoa.
•
Kolorearen teoria.
•
Bozetoak egiteko marrazketa-teknikak.
- Bozetoak egitea:
•
Motiboa.
•
Formatua.
•
Pisua.
•
Hedadura.
•
Erliebeak.
•
Beste batzuk.
- Motiboak gunearen arabera hautatzea.

4. Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-teknikak.
Fantasiazko makillajeak aplikatzeko kosmetikoak: sailkapena eta ezaugarriak.
Produktu itsasgarriak.
Fantasiazko makillajeetan gehien erabiltzen diren materialak eta osagarriak.
Diseinuak kopiatzeko diseinuaren ingurua delineatzeko teknikak.
Kolore-kosmetikoak aplikatzeko teknikak: nahasketak, lausotzeak, argi/iluna eta abar.
Materialak eta osagarriak aplikatzeko teknikak.
Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko fauna, flora eta abar irudikatzeko makillajea aplikatzeko teknikak.
Fantasiazko makillajea aplikatzean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak. Jantziak. Lanerako
gomendatutako jarrera-higienea.
- Fantasiazko makillaje-prozesuetan bezeroa babesteko neurriak. Jantziak. Gomendatutako jarrera-higienea.

-

5. Kalitatea bitartekoetako makillaje-prozesuetan.
-

Kalitatea bitartekoetako makillaje-zerbitzuetan eta aurpegi nahiz gorputzeko fantasiazko makillaje-zerbitzuetan.
Bitartekoetako makillajearen eta fantasiazko makillajearen kalitatea definitzen duten parametroak.
Gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Bitartekoetarako makillatzean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak.
Desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.
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4

4. prestakuntza-modulua:
MIKROPIGMENTAZIOA
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.
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.

36

Makillaje integrala

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.
- Pigmentuak eta koloratzaileak:
•
Lege-eskakizunak.
•
Hautatze-irizpideak.
•
Zenbait kanpo-eragileren aurreko (laserra, eguzki-erradiazioak, erresonantzia magnetikoa, produktu
kimikoak...) erreakzioak.
•
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.
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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.
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.
38

A5: Baliabide teknikoak lortu nahi diren efektuetara egokituz aplikatzea eta gainbegiratzea mikropigmentazio-teknikak.

Makillaje integrala

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.
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.
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- 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

-

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.
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Mikropigmentazio-tratamenduen protokoloak.
Mikropigmentazioko profesionalen neurri higieniko-sanitarioak.
Bezeroaren higiene-prestaketa.
Aplikazio-teknikak.
•
Marra mehea.

Makillaje integrala

•
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.
-

5

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

5. prestakuntza-modulua:
TATUAJEA
Kodea: MP0068_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0068_3: Tatuaje artistikoko teknikak aplikatzea eta gainbegiratzea.
Iraupena: 120 ordu
5.1. prestakuntza-atala
TATUAJE-TEKNIKAK APLIKATZEKO EKIPOAK, INSTALAZIOAK ETA
PRODUKTUAK PRESTATZEA
Kodea: UF1230
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Teknikak aplikatzeko ekipoak eta baliabide teknikoak aukeratzea eta prestatzea, tatuaje-prozesuko faseekin
erlazionatuz.
EI1.1 Hauei dagokienez tatuajean aplika daitezkeen araudia —indarrean dagoena— eta segurtasun-neurriak eta arrisku
higieniko-sanitarioak prebenitzeko neurriak azaltzea: establezimenduak, instalazioak, altzariak, aparatuak eta
gehigarriak.
EI1.2 Tatuaje-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 tatuajearekin lortu nahi diren efektuekin
erlazionatuz.
EI2.1 Tatuajerako 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 tatuaje-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 tatuaje-prozesuetan.
- Tatuaje-prozesuetako garbiketa, desinfekzio eta esterilizaziorako jarduera-protokoloak.
•
Asepsia eta antisepsia.
•
Desinfekzioa. Esterilizazioa.
•
Esterilizazio-prozedura.
•
Esterilizazio-prozesuaren kontrolak.
- Gaixotasun infekziosoen garrantzia profesionala.
- Tatuajean zuhurtziagabekeriak eragindako arazoak.
- Odol bidez transmititzen diren gaixotasunak.
- Profesionalek eta bezeroek hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak.

2. Ekipoak, aparatuak, produktuak eta materialak.
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- Tatuaje-establezimenduen lege-eskakizunak.
- Tatuajerako ekipo eta materialen lege-eskakizunak.
- Pigmentuak eta koloratzaileak:
•
Tinta-motak.
•
Tatuaje iraunkorraren eta erdiiraunkorraren arteko aldeak.
•
Hautatze-irizpideak.
•
Pigmentuen eta larruazalaren arteko interakzioa, eta horrek denboran izaten duen bilakaera.
- Tatuajean erabiltzen diren kosmetikoak.
- Instalazioak, altzariak, aparatologia, osagarriak, tresnak eta gehigarriak.
- Orratz gomendatuen sailkapena, teknikaren arabera.
- Makinen, pedalen, orratzen, hagen, hodien eta abarren erabilera.
- Orratz-soldatzea.

Makillaje integrala

3. Tatuajeetarako produktuak.
- Pigmentuak:
•
Lege-eskakizunak.
•
Hautatze-irizpideak.
•
Zenbait kanpo-eragileren aurreko (laserra, eguzki-erradiazioak, produktu kimikoak...) erreakzioak.
•
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.
•
Tatuajean aplikatzen diren aplikazio topikoko sendagarriak eta farmaziako produktuak.

5.2. prestakuntza-atala
TATUAJE ARTISTIKOKO TEKNIKEI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA HAIEN
APLIKAZIOA
Kodea: UF1231
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Tatuaje bidez egin daitezkeen zuzenketa eta motibo apaingarriak proposatzea, eta larruazala prestatzeko eta zaintzeko
kontraindikazio eta jarraibideak identifikatzea.
EI1.1 Tatuajea aplikatzeko neurri ezohikoak hartzea eta tratamendua atzeratzea edo betiko baztertzea eskatzen duten
larruazaleko alteraziorik ohikoenak identifikatzea.
EI1.2 Larruazala orbaintzeko eta birsortzeko prozesuan eragiten duten eta tatuaje-prozesua aplikatzean ezohiko
neurriak hartzea, aldi baterako atzeratzea edo betiko baztertzea eska dezaketen bezeroaren osasun orokorreko egoerak
identifikatzea.
EI1.3 Azaltzea tatuajearen aurretik azala prestatzeko zer zainketa egin behar dituen bezeroak eta tratamendua egin eta
hurrengo 7-30 egunetan larruazala behar bezala birsortzeko zer zainketa egin behar dituen.
EI1.4 Bezeroaren dokumentazioan azaldu behar duten datu pertsonalak, teknikoak eta grafikoak, baimen idatziak jaso
behar duen informazioa eta bezeroari eman behar zaion dokumentazioa aipatzea.
A2: Marrazketa-teknikak aplikatzea, zenbait tatuaje-mota egiteko erabiltzen diren baliabide teknikoekin eta pigmentuekin
erlazionatuz.
EI2.1 Tatuaje-diseinuan garrantzitsuenak diren marrazketako oinarrizko elementuak deskribatzea.
EI2.2 Zenbait motibo-mota marraztea, teknika hauek landuz:
- Harmonia eta kontrastea.
- Iluntzea eta argiztatzea.
EI2.3 Motiboa anatomia-gune hautatura egokitzeak zenbateko garrantzia duen azaltzea.
EI2.4 Tatuaje-mota ezagunenen diseinua egitea, eta haien ezaugarriak eta haiek egiteko modua deskribatzea.
EI2.5 Modelo bati marrazketa-teknikak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Tatuatuko den marrazkia bezeroaren gustuen, beharren eta itxaropenen arabera hautatzea eta egokitzea.
- Marrazkiaren proba egitea, bezeroaren ezaugarri pertsonalak eta eskaerak aintzat hartuta.
A3: Kolorearen eragina eta bilakaera eta koloreak pigmentuen konposizioarekin eta larruazalaren ezaugarriekin duen
erlazioa aztertzea.
EI3.1 Pigmentuen kolore-oinarrien loditasunak nolako erlazioak dituen azaltzea, haiek aplikatzeko ordena zehazteko eta
tatuajeak tapatzeko teknikak (cover up delako teknika) aplikatzeko.
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EI3.2 Ikusitako azken kolorea eta hark denboran izan duen bilakaera erlazionatzea aukeratutako pigmentuen koloreoinarrien konposizio kimikoarekin.
EI3.3 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.
EI3.4 Tatuajeak irauten duen urteetan kolorea mantentzeko egin beharreko zainketak deskribatzea.
EI3.5 Pigmentuak aukeratzeko kasu praktiko batean, azaltzea parametro hauek nola eragiten dioten elkarri nahi den
kolorea lortzeko eta hark denboran izango duen bilakaeran:
- Larruazalaren ezaugarriak: kolorea, lodiera, irrigazioa eta sentikortasuna.
- Aukeratutako pigmentuen kolore-oinarrien konposizio kimikoa.
A4: Baliabide teknikoak lortu nahi diren efektuetara egokituz eta arau higieniko-sanitarioak betez aplikatzea tatuaje-teknikak.
EI4.1 Tatuaje-prozesuetarako egokienak diren garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo eta teknikak aplikatzea.
BI4.2 Aholkularitzako etapan jasotako bezeroaren datuak —bezeroaren fitxan jasoak— eta tatuaje-proposamena
bezeroarekin berrikustea.
EI4.3 Tolerantzia-proba egiteko jarraitu beharreko urratsak eta larruazalaren erantzuna deskribatzea.
EI4.4 Tatuajea egin baino lehen larruazala prestatzeko eragiketak azaltzea.
EI4.5 Egin beharreko nahasketak eginez prestatzea pigmentuak, kontuan izanik kolore-oinarrien konposizio kimikoak
larruazalaren kolorearekin duen interakzioa eta ezarritako koloreak denboran duen bilakaera.
EI4.6 Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea
eta kokatzea.
EI4.7 Gunea garbitzeko, deskongestionatzeko, hidratatzeko eta leuntzeko kosmetiko espezifikoak eta anestesia gisa
erabiltzeko aplikazio topikoko produktuak ematea.
EI4.8 Dermografoa potentzia eta abiadura egokiaz eta aukeratutako orratz-motarekin eta -konfigurazioarekin prestatzea.
EI4.9 Motiboa larruazalean marraztea bozetoan adierazi bezala eta zenbait teknika erabiliz —kalkatuz, transfer teknikaz,
esku hutsez eta abar—.
EI4.10 Pigmentu-nahasketak larruazalean sartzea marrazkian adierazi bezala, nahi diren saturazio-maila eta kolorearen
intentsitatea lortzeko eta denboran nahi den bilakaera lortzeko, parametro hauek kontuan hartuta:
- Orratz-mota.
- Dermografoaren abiadura eta potentzia.
- Norabidea, mugitzeko teknika eta presioa.
- Aukeratutako pigmentu-nahasketa.
- Koloreak aplikatzeko ordena.
BI4.11 Lortutako emaitza bezeroarekin berrikustea, kontuan izanda aldaketak egindako gunearen hantura txikiak azken
emaitza aldatzen duela.
EI4.12 Bezeroari jakinaraztea tatuajea egin ondoren zer alderdi izan behar dituen kontuan eta zer produktu kosmetiko
eman behar dituen, nahi ez diren erreakzioak saihesteko eta emaitzak optimizatzeko.
EI4.13 Lehen aplikazioaren ondoren, tratamendua berrikustea eta ukitu gehiago eman behar zaizkion begiratzea.
EI4.14 Egindako tatuajeari buruzko datuak biltzea, segimendua behar bezala egiteko, kalitatea kontrolatzeko eta
emandako zerbitzua optimizatzeko.
EI4.15 Tatuajeak hainbat gunetan egiteko protokoloak diseinatzea.
EI4.16 Tatuaje-tekniketan erabiltzen diren aparatu edo produktu kosmetikoak aplikatzean istripurik gertatuz gero, lehen
laguntzako zer neurri hartu behar diren azaltzea.
A5: Tatuaje-zerbitzuen kalitatea ebaluatzea eta desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI5.1 Tatuaje-zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko metodoak erabiltzea.
EI5.2 Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI5.3 Kalitatea ziurtatzeko prozesuaren etapetan zer neurri ezarri behar diren eta nolako bilakaera duten azaltzea.
EI5.4 Ekipoen, osagarrien, pigmentuen, produktuen, instalazioen eta altzarien egoera berrikustea, osasuneko arriskuak
prebenitzeko segurtasun- eta higiene-neurriak aplikatuz.

Edukiak:
1. Bezeroaren azterketa eta aholkularitza.
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- Osasuna eta zainketak:
•
Bezeroaren ezaugarri fisikoak, pertsonalak eta psikikoak.
•
Kontraindikazioak.

Makillaje integrala

- Tatuajearekin erlazionatutako larruazalaren alterazioak.
•
Tatuajea aplikatzean, orbaintzean eta birsortzean eragindako lesioak.
•
Larruazaleko arazoak. Mikroorganismoak transmititzeko mekanismoak. Sarbideak.
•
Larruazaleko lesioak.
•
Alergiak.
•
Bezeroaren egoera bereziak.
- Tatuatu aurreko eta osteko jarraibideak. Mantentzeko aholkuak.
- Eskualde anatomikoak. Tatuatu beharreko gunearen araberako gomendioak eta aholkuak.

2. Tatuatu beharreko guneen morfologia.
-

Larruazalaren egitura.
Tatuatu beharreko guneetako larruazalaren berezitasunak.
Larruazalaren funtzioak.
Hezur- eta muskulu-egitura.
Orbaintzea eta birsortzea tatuajean.
Tatuatu beharreko guneen proportzioak eta geometria.

3. Dokumentazio teknikoa, legala eta komertziala: Bezeroari buruzko informazioa.
-

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

4. Tatuajeari aplikatutako marrazketa-teknikak.
- Marrazketako oinarrizko elementuak:
•
Orbana: intonazioa eta kontrastea, iluntzea eta argiztatzea.
•
Kolorea: kolorearen teoria, tatuajeari aplikatuta. Argi-koloreak eta pigmentu-koloreak. Koloreen
sailkapena. Harmonia eta kontrastea.
•
Konposizioa: formatua, pisua eta oreka. Konposizio-motak (simetrikoa, asimetrikoa, horizontala eta
bertikala).
- Tatuajeen ezaugarriak eta sailkapena: tradizionala, tribala, ekialdekoa, abstraktua, crazy tatoo delakoa, erretratua,
biomekanikoa eta zeltikoa.
- 3Dko marrazkiak, tatuajeari aplikatuta.
•
Eremua eta egitura: bolumena bi dimentsiotara itzultzea.
•
Askotariko irudikapenak: giza irudiari buruzko sarrera.
•
Lerroak eta itzalak: ereduak konpontzea, abiapuntutzat haietako bakoitza hartuta.
- Diseinuak eta haiek larruazalera transferitzea.
•
Kalkatzeko sistemak.
- Tatuaje-joerak.

5. Kolorearen teoria eta horrek tatuajean duen aplikazioa: argi-kolorea eta pigmentu-kolorea.
- Argi-motak eta haiek tatuajean duten eragina.
- Kolorearen teoria, tatuajeari aplikatuta:
•
Argi-koloreak eta pigmentu-koloreak.
•
Koloreen sailkapena.
•
Kolorearen teoria.
- Kolore-nahasketak.
- Harmonia eta kontrastea.
- Bolumena eta sakontasuna.
- Kolorea hautatzeko tatuajean dauden mugak.
- Maniobrak edo aplikazio teknikoak eragindako kolore-aldaketak.

6. Tatuaje-teknikaren parametroak.
-

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

7. Tatuajea aplikatzeko teknikak.
- Tolerantzia-proba.
- Larruazala prestatzea. Mozketa eta desinfekzioa.
- Faktore hauek konbinatuta lortzen diren aplikazio-teknikak edo marraketak:
•
Orratz-motak eta orratzen konfigurazioa.
•
Dermografoaren abiadura eta potentzia.
•
Norabidea, mugimendu-mota eta presioa.
- Teknikak aplikatzea: lausotzea, itzalak, erliebeak, kolore-nahasketak, betetzea, tatuaje erdiiraunkorrak finkatzea,
delineatzea, tatuaje iraunkorrak argitzea eta abar.
- Tatuajeak estaltzeko teknikarekin, cover up delako teknikarekin, egitea tatuajea.
- Tatuaje-protokolo normalizatuak.
- Lehen laguntzak tatuajean.

8. Kalitatea tatuaje-zerbitzuetan.
-

6

Kalitatearen kontzeptua.
Tatuaje-zerbitzuak ematean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak.
Tatuaje-zerbitzuen kalitate-faktoreak.
Tatuaje-zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Tatuaje-zerbitzuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila kontrolatzea, eta tatuaje-zerbitzuetako desbideratzeak zuzentzea.

6. prestakuntza-modulua:
MAKILLAJE INTEGRALAREN LANBIDEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0258
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Makillaje integraleko zerbitzuak emateko behar diren instalazioak, kosmetikoak, materialak eta tresnak beharrezko
higiene- eta desinfekzio-arau egokiak betez hautatzea eta prestatzea.
EI1.1 Makillaje integraleko teknikak aplikatzeko beharrezko ekipoak, tresnak eta produktuak hautatzea eta prestatzea.
EI1.2 Instalazioak higiene- eta desinfekzio-arauak aplikatuz egokitzea.
EI1.3 Makillaje integraleko material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokienak hautatzea.
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A2: Zenbait estilotako makillaje soziala aplikatzea, ezaugarri estetikoak, adina, nortasuna nahiz makillajea erakutsiko den
egoera aintzat hartuz eta segurtasun- eta higiene-neurri optimoetan.
EI2.1 Bekainen forma diseinatzea eta hari zuzenketak egitea, aurpegiaren harmonia hobetzeko.
EI2.2 Larruazala haren ezaugarrien arabera —adina, emultsio epikutaneoa, kolorea— produktu egokiekin prestatzea,
emaitza hobea izan dadin eta makillajeak gehiago iraun dezan.
EI2.3 Larruazalaren alterazio txikiei eta kolorazioari zuzenketak egitea, akatsak neutralizatzen dituzten oinarri akatszuzentzaileak emanez.

Makillaje integrala

EI2.4 Makillaje-oinarria zenbait kosmetiko-motaren —hautsezko kosmetikoen, espraiz finkatzeko kosmetikoen eta
abarren— bidez finkatzea.
EI2.5 Makillajearen harmonia naturalari dagokionez, begietan, ezpainetan eta masailalboetan aplikatuko diren koloreak
hautatzea.
EI2.6 Begi, betile, ezpain, masailalbo eta obaloaren formari zuzenketak egitea, kosmetiko eta makillaje-teknika
—delineatzea, lausotzea, nabarmentzea eta abar— egokien bidez.
EI2.7 Ordezko betileak —betile-tirak edo betile-multzoak— segurtasun-neurriak hartuz jartzea.
EI2.8 Makillaje sozialeko estiloak aplikatzea adin desberdinetako pertsonei eta egoera desberdinetan erakusteko.
A3: Pertsonen ezaugarri fisikoak aztertzeko metodoak aplikatzea eta erabiliko diren makillaje integraleko teknikekin
erlazionatzea.
EI3.1 Ikus-entzunezko bitartekoetarako makillatzeko aurpegia eta aurpegierak aztertzea, eta zuzenketa argiak eta ilunak
egin behar diren aurpegi-guneak eta -elementuak identifikatzea.
EI3.2 Bezeroen ezaugarri kromatikoak aztertzeko kasu praktikoetan:
- Larruazalaren kolorea eta larruazalak izan ditzakeen alterazio kromatikoak —gorriuneak, hiperkromiak eta
abar— identifikatzea.
- Begien eta ilearen kolorea identifikatzea eta bero edo hotz gisa sailkatzea.
- Makillajean eragina duten ezaugarri pertsonalak identifikatzea.
- Makillaje-kosmetikoen kolore-harmonia zehazteko irizpideak ezartzea.
- Datuak fitxa teknikoan idaztea.
A4: Zenbait makillaje-mota aplikatzea, bitartekoaren ezaugarri teknikoei, pertsonari eta pertsonaiari egokituz.
EI4.1 Makillatu aurreko informazioa biltzea:
- Lan egingo den bitartekoaren ezaugarriak identifikatzea.
- Arduradun artistikoari makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa eskatzea.
- Makillajearekin erlazioa duten beste alderdi batzuei —jantziak, argiztapena, ile-apainketa— buruzko informazioa
biltzea.
- Makillaje-mota eta -estiloa definitzea.
EI4.2 Makillaje-oinarriak, begietako eta betileetako makillajea, koloretea eta hautsak edo makillajea finkatzeko produktu
espezifikoak aplikatzea, bitartekoaren, pertsonaren eta pertsonaiaren ezaugarriak aintzat hartuta.
EI4.3 Filmatze-saio batean baino gehiagotan jarraitutasun narratiboa duen makillajea errepikatzeko kasu praktikoetan:
- Produktu, testura, kolore, egoera eta antzeko alderdiei buruzko datu guztiak idatziz jasotzea.
- Zer teknika erabili den xehetasun guztiekin zehaztea.
- Makillajeari argazkia ateratzea, zehatz-mehatz errepikatu ahal izateko.
EI4.4 Zuzeneko ikuskizunetarako makillatzeko kasu praktikoetan:
- Makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa biltzea arduradun artistikoarengandik eta lantalde tekniko eta
artistikoko profesionalengandik.
- Inguruneko, aretoko eta kanpoaldeetako kondizioak, tenperatura eta abar identifikatzea.
- Makillaje-estiloa eta -ezaugarriak zehaztea.
- Kosmetikoak hautatzea: testura, koloreak, estaltzeko ahalmena eta abar.
- Makillaje-kosmetikoak forma kosmetikoaren eta lortu nahi diren emaitzen araberako teknika espezifikoak erabiliz
aplikatzea.
- Gune edo hazpegi jakin batzuk nabarmentzeko edo minimizatzeko beharrezko zuzenketak egitea, koloreen,
zuzenketa argi eta ilunen, lerroen eta abarren bidez.
- Delineatzeak, zuzenketak eta akaberak biziagotzea, hazpegiak urrutitik ikus daitezen.
- Kosmetiko finkatzailea aplikatzea: hautsak, finkatzaile likidoa, espraizkoa eta abar.
- Makillaje-proba egiazko argiztapenarekin aplikatzea eta zuzenketa egokiak egitea.
A5: Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeak aplikatzeko marrazketa-teknikak erabiltzea, kosmetikoak eta bestelako
materiala erabiliz, proposatutako emaitzak erdiesteko.
EI5.1 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajeen bozetoak egiteko kasu praktikoetan:
- Motiboa hautatzea edo definitzea.
- Makillatuko den gunearen arabera hautatzea formatua.
- Bozetoak marrazketa-teknikekin egitea.
- Elementu guztiak definitzea: kolorea, lausotzeak, delineatzeak, materialen egoera eta abar.
EI5.2 Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzeko kasu batean:
- Lan egiteko egokiena den jarreran edo jarreretan kokatzea edo jartzea pertsona.
- Diseinua larruan kopiatzea, diseinuaren ingurua delineatuz eta barnealdean kolorea emanez.
- Kolorea argitzea, lausotzea, moteltzea: argia eta itzala aplikatzea.
- Makillajea teknika eta kosmetiko egokiekin finkatzea.
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- Fantasiak eskatzen dituen osagarri eta gehigarriak teknika egokiekin aplikatzea.
A6: Larruazalaren ezaugarriak eta egoera aztertzea, mikropigmentazio eta/edo tatuaje bidez egin daitezkeen zuzenketak
proposatzeko, larruazala prestatzeko eta zaintzeko kontraindikazioak eta erabilerak identifikatuz.
EI6.1 Mikropigmentazio-tratamendua aplikatzeko neurriak hartzea eta tratamendua aldi baterako edo betiko ez egitea
eskatzen duten larruazaleko alterazioak identifikatzea.
EI6.2 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.
EI6.3 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.
EI6.4 Bezeroaren dokumentazioan azaldu behar duten datu pertsonalak, teknikoak eta grafikoak, baimen idatziak jaso
behar duen informazioa eta bezeroari eman behar zaion dokumentazioa aipatzea.
A7: Aurpegiko lerroak eta aplika daitezkeen visagismo-zuzenketak aztertzea.
EI7.1 Bekain-motei egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea eta haiek begi, sudur eta obaloarekin duten erlazioa
deskribatzea.
EI7.2 Begi-motei delineatze bidez egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea.
EI7.3 Aurpegiaren harmonia hobetzeko ezpain-motei lerro bidez egiten zaizkien zuzenketak diseinatzea.
A8: «Kolore naturala imitatzeko» aplikazioak aztertzea buru-larruazalean, pubiseko ileetan, bularreko areoletan, orbainetan,
bitiligoetan, erretako larruazaletan eta bestelako diskromietan, zuzentzeko.
EI8.1 Bularreko areolen kopia diseinatzea, kopiatu nahi den areola kontuan hartuta.
EI8.2 Bularreko areolen berreraikuntza bikoitza diseinatzea, bularren geometriara eta proportzioetara egokituz.
EI8.3 Bularreko areoletako orbainak kamuflatzeko aukerak diseinatzea.
EI8.4 Buru-larruazaleko eta pubiseko alopezia hasiberriak kamuflatzeko modua diseinatzea.
A9: Baliabide teknikoak lortu nahi diren efektuetara egokituz aplikatzea mikropigmentazio-teknikak edo haietan parte
hartzea.
EI9.1 Aurpegiko atalen visagismo-zuzenketak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
EI9.2 Bularreko areolen, orbainen eta alopezien kopiak diseinatzea edo haien diseinuan parte hartzea.
EI9.3 Kolore- eta tolerantzia-proba egitea, eta bezeroaren fitxan jasotzea larruazalaren erantzuna.
EI9.4 Bezeroaren larruazala prestatzea mikropigmentazioa aplikatu aurretik.
EI9.5 Aholkularitza-etapan jasotako tratamendu-proposamena eta fitxa teknikoan jasotako datuak berrikustea,
bezeroarekin batera.
EI9.6 Pigmentuak prestatzea egin beharreko nahasketak eginez.
EI9.7 Gunea garbitzeko, deskongestionatzeko, hidratatzeko eta leuntzeko kosmetiko espezifikoak eta anestesia gisa
erabiltzeko aplikazio topikoko produktuak ematea.
EI9.8 Dermografoa potentzia eta abiadura egokiaz eta aukeratutako orratz-motarekin eta -konfigurazioarekin prestatzea.
EI9.9 Bezeroa bera babesteko eta arriskuak prebenitzeko behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak betez prestatzea.
EI9.10 Erlaxatzeko eta ondo egoteko giro egokia sortzea, eta bezeroa posizio ergonomikoan jartzea.
EI9.11 Gunean zuzenketak egitea bozetoari jarraituz edo zuzenketa horiek egiten parte hartzea.
EI9.12 Bezeroarekin berrikustea lortu den emaitza, eta tratamendua bukatzeko espezifikoak diren erabilera topikoko
produktuak ematea.
EI9.13 Kolorea mantentzeko egin beharreko zainketei buruzko aholkuak ematea bezeroari.
EI9.14 Bezeroari jakinaraztea komeni dela gomendatutako aldiak igarotakoan, tratamendua berrikustea, egin beharreko
ukituak egitea eta tratamendua berriro egitea.
EI9.15 Fitxa teknikoan jasotzea egindako tratamenduaren datuak eta azken argazki-dokumentuak.
EI9.16 Hondakinak kudeatzeko arauak aplikatzea.
A10: Makillaje integraleko prozesuen kalitatea ebaluatzea gogobetetze-maila ezagutzeko teknikak aplikatuz, eta
desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea.
EI10.1 Aurreikusitako emaitzekin konparatuta izan diren desbideratzeak detektatzeko teknikak aplikatzea.
EI10.2 Zer fasetan gertatu diren detektatzea.
EI10.3 Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.
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.
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EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Instalazioak, kosmetikoak, materialak eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Ekipoak, tresnak eta produktuak hautatzea eta prestatzea.
- Instalazioak egokitzea.
- Desinfektatzeko edo esterilizatzeko metodoak aplikatzea.

2. 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.

3. Pertsonen ezaugarri fisikoak aztertzea, makillaje integraleko teknikak aplikatzeko.
-

Bezeroaren aurpegia eta hazpegiak aztertzea.
Zuzenketa argiak eta ilunak egin behar diren aurpegi-guneak eta -elementuak identifikatzea.
Larruazalaren kolorea eta alterazio kromatikoak identifikatzea.
Begien eta ilearen kolorea identifikatzea.
Makillajean eragina duten ezaugarri pertsonalak identifikatzea.
Makillaje-kosmetikoetako koloreak harmonizatzea.
Datuak fitxa teknikoan jasotzea.

4. Bitartekoaren ezaugarri teknikoei, pertsonari eta pertsonaiari egokitutako makillajeak.
-

Lan egingo den bitartekoaren ezaugarriak identifikatzea.
Makillajearen ezaugarriei buruzko informazioa biltzea.
Jantziei, argiztapenari, ile-apainketari eta antzeko alderdiei buruzko informazioa biltzea.
Makillaje-oinarriak, begietako eta betileetako makillajea, koloretea eta hautsak edo makillajea finkatzeko produktu
espezifikoak aplikatzea
Filmatzeko jarraitutasun narratiboa duten makillajeak aplikatzea.
Produktu, testura, kolore, egoera, teknikak eta antzeko alderdiei buruzko datu guztiak idatziz jasotzea.
Makillajeari argazkia ateratzea.
Zuzeneko ikuskizunetarako makillatzea.

5. Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea.
-

Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillaje-bozetoak egitea.
Lan egiteko egokiena den jarreran edo jarreretan kokatzea edo jartzea pertsona.
Diseinua larruan kopiatzea, diseinuaren ingurua delineatuz eta barnealdean kolorea emanez.
Aurpegiko eta gorputzeko fantasiazko makillajea aplikatzea.
Ñabartzea, lausotzea eta moteltzea.
Makillajea teknika eta kosmetiko egokiekin finkatzea.
Fantasiak eskatzen dituen osagarri eta gehigarriak teknika egokiekin aplikatzea.

6. Larruazalaren ezaugarrien eta egoeraren azterketa, mikropigmentazio bidez egin daitezkeen
zuzenketak proposatzeko.
Kontraindikazioak identifikatzea, eta hura prestatzeko eta zaintzeko modua adieraztea.
Bezeroari bere motibazio, itxaropen eta beharrei buruz galdetzea, proposamen teknikoa egiteko.
Tratamendua aplikatzeko neurriak hartzea eskatzen duten larruazaleko alterazioak identifikatzea.
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.
-
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7. 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.

-

8. Makillaje integraleko prozesuen ebaluazioa.
- Desbideratzeak detektatzeko teknikak aplikatzea.
- Zer fasetan gertatu diren detektatzea.
- Lortutako emaitzak lortu nahi ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.

9. 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.

Makillaje integrala

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

MF0064_2
Segurtasuna eta osasuna
makillaje integralean

MF0065_2
Makillaje soziala

MF0066_2
Argiztapena ikus-entzunezko
produkzioetarako

MF0067_3
Mikropigmentazioa

MF0068_3
Tatuajea
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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.
• 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 Estetikako
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 Estetikako
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 Estetikako
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 Estetikako
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik
izan ezean

2 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

Makillaje integrala

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

Makillaje integraleko lantegia

60

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Erabilera anitzeko gela

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Makillaje integraleko lantegia

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−

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

Makillaje integraleko lantegia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Apain-mahaiak.
Besaulkiak.
Altzari mugikorrak.
Ohatila.
Zutikako lupa.
Taburetea.
Orga edo mahai osagarria.
Autoklabea.
Dermografoa.
Pigmentu-nahasgailu / -irabiagailua.
Diseinagailua.
Pigmentu-ezarpenaren neurgailua.
Hotza lokalki aplikatzeko gailua.
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−
−
−
−
−
−

Potentziometroa.Abiadura-hautagailua.
Tresna-euskarriak.
Bereizmen handiko argazki-kamera.
Ekipo informatikoak.
Mihiseria.
Makillaje integraleko lan teknikoetarako kosmetikoak eta
produktuak.
− Makillaje integraleko lan teknikoak egiteko tresnak.
− Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak.
− Botikina.

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

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

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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