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IZENA
ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA ESTETIKOAK

KODEA
IMPP0108

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala.

LANBIDE-EREMUA
Estetika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP121_2 Esku eta oinetako zainketa estetikoak. (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 15ekoa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Esku eta oinak edertzea eta esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea, teknikak kalitate-, segurtasun- eta osasunbaldintzetan hautatzeko eta aplikatzeko kondizio zehatzak betez eta bezeroen behar eta eskaerei erantzunez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0356_2: Esku eta oinetako zerbitzu estetikoko bezeroari segurtasun-, higiene- eta osasun-kondizioetan arreta
ematea.
-

UC0357_2: Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknikak aplikatzea.

-

UC0358_2: Azazkal artifizialak egitea eta aplikatzea.

-

UC0359_2: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Estetikako eta ile-apainketako enpresa handi, ertain eta txikietan egiten du lan bere kontura edo besteren kontura:
edergintza-zentroetan, SPA zentroetan, esku eta oinetako tratamendu-produktuetan espezializatuta dauden
banatzaile eta saltokietan, eta hotel eta gimnasioetako, parafarmazietako, belar-dendetako, hirugarren adinekoen
egoitzetako edo geriatrikoetako edergintza-kabinetan.

Ekoizpen-sektoreak
Zerbitzu-sektorea: estetikako eta/edo ile-apainketako zerbitzuak.

Lanbideak edo lanpostuak
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5130.008.3 Manikuragilea.
5130.009.4 Pedikuroa.

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

5130.009.4 Oinak zaintzen espezialista.
Azazkal artifizialetan espezialista.
Esku eta oinetako azazkal eta larruazalerako produktu kosmetikoen erakuslea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

ORDUAK

MF0356_2
Segurtasuna eta osasuna esku eta oinetako zainketa
estetikoetan.

70

MF0357_2
Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknika estetikoak

70

MF0358_2
Azazkal artifizialak.

80

MF0359_2
Esku eta oinetako tratamendu estetikoak.

60

MP0021
Esku eta oinetako zainketa estetikoetako lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak.

80

ORDUAK, GUZTIRA

360

PRESTAKUNTZAATALAK

ORDUAK
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1. gaitasun-atala
ESKU ETA OINETAKO ZERBITZU ESTETIKOKO BEZEROARI
SEGURTASUN-, HIGIENE- ETA OSASUN-KONDIZIOETAN ARRETA
EMATEA
Kodea: UC0356_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazioak, altzariak eta ekipamendua higiene- eta segurtasun-kondizio egokietan mantentzea, osasunerako
arriskuak saihesteko.
BI1.1 Instalazioak eta altzariak produktu eta baliabide egokiekin garbitzen eta desinfektatzen dira zerbitzua
amaitutakoan, aldi oro.
BI1.2 Erabiltzen diren tresna eta osagarriak haien erabilerak eta fabrikazio-materialak eskatzen duen
produktuarekin garbitzen, desinfektatzen edo esterilizatzen dira, dagokionaren arabera.
BI1.3 Erabiltzen diren aparatuak berrikusi egiten dira, egoera ezin hobean daudela eta erabiltzeko segurtasunkondizioak betetzen dituztela egiaztatzeko.
BI1.4 Azazkal-protesiak egiteko produktu espezifikoak aplikatuz gero, egiaztatzen da gelan aireztapen egokia
dagoela, produktu horiek lurrunak eta usain fuertea igortzen baitute.
BI1.5 Esku eta oinetako zainketak egiteko, argiztapena egokia dela egiaztatzen da.
BI1.6 Zerbitzua ematen hasi aurretik, egiaztatzen da bezero bakoitzarentzat aldatu egin direla toallak, kuxinak eta
antzeko materialak.
LB2: Profesionala eta bezeroa babesteko behar diren neurriak aplikatzea, bezeroari zerbitzua ematean kutsadurak
saihesteko.
BI2.1 Profesionalaren eta bezeroaren jarrera ergonomikoak egokiak dira esku eta oinetako zainketa estetikoen
zerbitzuetarako.
BI2.2 Eskuak xaboi antiseptiko batekin garbitzen dira, zerbitzua hasi baino lehen, aldi oro.
BI2.3 Profesionalak eskularru eta maskara bidez babesten du bere burua, zerbitzuaren segurtasun- eta higienearauen arabera hala babestea eskatzen duten eragiketak egiteko.
BI2.4 Higiene- eta segurtasun-kondizio egokietan prestatzen eta babesten da bezeroa.
BI2.5 Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko indarrean den araudiak ezarritako protokoloa
betetzen du jarduera profesionalak.
LB3: Zerbitzu estetiko egokiena hautatzea, bezeroaren ezaugarri anatomofisiologikoak aintzat hartuz haren eskaeren eta
beharren araberako arreta emateko.
BI3.1 Esku eta oinetako larruazalaren eta azazkalen ezaugarriak ebaluatzen dira, eta bezeroaren beharrak
identifikatzen dira tratamendu egokiena diseinatzeko.
BI3.2 Kontraindikazio izan litezkeen alterazioak identifikatzen dira, manikura, pedikura eta azazkal artifizialen
zerbitzu estetikoak emateko edo teknika edo kosmetiko jakin bat hautatzeko.
BI3.3 Larruazaleko edo azazkaletako alterazioak identifikatzen dira, bezeroa beste profesional batzuengana
bideratzeko.
BI3.4 Lortutako datuak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzen dira.
BI3.5 Lortutako informazioa aztertuz eta baloratuz egiten da diagnostiko profesionala.
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LB4: Manikura- nahiz pedikura-teknikak, azazkal artifizialetakoak eta esku nahiz oinetako zainketa estetikoetako
teknikak aplikatzeko tresna, produktu, kosmetiko eta aparatuak hautatzeko irizpideak ezartzea.
BI4.1 Kosmetikoak hautatzeko irizpideak bezeroaren larruazal-motaren eta azazkalen egoeraren arabera ezartzen
dira, eta aintzat hartzen dira haien forma kosmetikoa, printzipio aktiboak, jarduera-mekanismoak eta
fabrikatzailearen argibideak.
BI4.2 Kosmetikoak prestatzeko eta manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak segurtasun- eta higienekondizio egokietan egiten dira.
BI4.3 Ingurune-kondizio egokietan gordetzen dira produktuak eta kosmetikoak, alterazioak saihesteko.
BI4.4 Manikura- nahiz pedikura-tekniken, azazkal artifizialetakoen eta esku nahiz oinetako zainketa estetikoetako
tekniken arabera hautatzen dira tresna, produktu eta aparatu egokiak.
BI4.5 Jarraibideak ezartzen dira, bezeroaren beharren arabera, larruazala eta azazkalak egoera onean
mantentzeko erabilera pertsonaleko kosmetiko egokienei buruzko aholkuak bezeroari emateko.

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

LB5: Esku eta oinetako tratamendu estetikoen protokoloak, bezeroaren ezaugarrietara egokituak, egitea.
BI5.1 Larruazalaren, azazkalen eta azazkalaren inguruko guneen ezaugarriak eta haiek izan ditzaketen alterazioak
aztertzen dira, manikura- nahiz pedikura-teknika egokia eta azazkal artifizialen aplikazio egokia zehazteko edo,
hala badagokio, kontraindikazioak detektatzeko.
BI5.2 Larruazalean edo azazkaletan estetika-arloa gainditzen duen alteraziorik identifikatuz gero, espezialista
egokiarengana bideratzen da bezeroa.
BI5.3 Esku eta oinetako tratamenduen protokolo estandarizatuak zerbitzuaren arabera diseinatzen dira.
BI5.4 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio erreakzio kaltegarriak edo nahi ez diren emaitzak saihesteko manikuraeta pedikura-teknikak eta azazkal artifizialak aplikatu aurretik eta ondoren egin behar dituen zainketei eta kontuan
hartu beharreko alderdiei buruz.
BI5.5 Beharrezko informazioa, hala nola historia estetikoa eta tratamenduen segimendu- eta ebaluazio-fitxa
teknikoa, erabiliko diren protokoloaren arabera diseinatzen da.
BI5.6 Erabili eta botatzeko materialak ezaugarrien arabera hautatuko dira, hondakinak ezabatzeari buruz indarrean
dagoen araudia eta ingurumena errespetatuz.
LB6: Lehen laguntzako teknikak aplikatzea manikura, pedikura eta esku, oin nahiz azazkal artifizialen tratamendu
estetikoak egitean gerta litezkeen larrialdi-egoeretan.
BI6.1 Bezeroaren osasun-egoera orokorra baloratu ahal izateko moduan egiten zaizkio galderak bezeroari,
manikura- eta pedikura-prozesuetan erreakzio kaltegarriak saihesteko.
BI6.2 Zerbitzua ematean sor litezkeen erreakzio kaltegarriak aztertu egiten dira, neurri egokiak hartzeko.
BI6.3 Istripuren bat gertatzen bada, lehen laguntza ematen zaio bezeroari eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro
batera eramaten da.
LB7: Esku eta oinen zainketa estetikoen azken emaitzaren kalitatea baloratzea, eta bezeroari informazioa eta aholkuak
ematea jakin dezan zer neurri hartu behar dituen lortutako emaitzak ahalik eta ondoena mantentzeko.
BI7.1 Esku eta oinetako zainketa estetikoen azken emaitza ebaluatzen da eta bezeroaren itxaropenekin
konparatzen da, bezeroak zerbitzuari eta jasotako tratuari dagokienez duen gogobetetze-maila baloratzeko eta,
behar izanez gero, mekanismo zuzentzaile egokiak martxan jartzeko.
BI7.2 Bezeroarekin adostuta, larruazalean egin zaizkion aldaketek haren irudian izan dituzten ondorioak
ebaluatzen dira, eta alderdi positiboak nabarmentzen dira.
BI7.3 Bezeroari jakinarazten zaio zein diren lortutako emaitzak ahalik eta hobekien mantentzeko kondiziorik
onenak, zer kosmetiko komeni zaizkion eta haiek zer maiztasun eta jarraibide betez aplikatu behar dituen.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Manikura- eta pedikura-altzariak. Aparatuak: esterilizagailuak, oinentzako bainuontziak, gogorguneetarako limak, dutxak,
langarreztagailuak, infragorri-ekipoak, sauna txikia, eskuilak, bentosak, bibragailuak, eflubioak aplikatzeko korronte
alternoko ekipoak, fresa desberdinak dituen tornua, lanpara katalizatzailea. Tresnak: ontziak, gramaje edo lodiera
desberdinetako limak, laranjondo-ziria, aliketak, guraizeak, azazkal-leungailuak, hatz-bereizgailuak, ontziak, espatula.
Materialak: kotoia, gazak, belakiak, zelulosazko zapiak, toallak, mantala, eskularruak eta maskara. Produktuak: xaboi
antiseptikoa, alkohola, ur oxigenatua, desinfektatzaile kimikoak, azazkaletarako makillaje-kentzekoak, bigungarriak,
esfoliatzaileak, keratolitikoak, gogorgarriak, zuritzaileak, krema hidratatzaileak, nutritiboak, azazkal-bernizak, kutikulaolioa, buztina, parafina, paralokatzak, hauts eta likido akrilikoa, inprimazioa, gelak, beira-zuntza, zeta-zuntza, erretxina,
finkatzaileak, betetzeko berniza, izpi ultramoreak inhibitzen dituen berniza, berniz akrilikoak, apaingarriak, paperezko eta
plastikozko tipak. Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Esku eta oinetako zainketak egiteko tresna, aparatu, material eta kosmetikoen higiene- eta desinfekzio-metodoen
hautaketa, prestaketa eta aplikazioa. Larruazalaren eta esku eta oinetako azazkalen azterketa estetikoa. Lehen
laguntzako tekniken aplikazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Esku eta oinetako azazkaletako patologien eta alterazio estetikoen irudi-orriak eta diapositibak. Kosmetiko
eta aparatuei buruzko informazio teknikoa, lehen laguntzari buruzko eskuliburua, bibliografia espezializatua. Aldizkari
profesionalak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko araudia. Jarrera-higieneko arauei buruzko eskuliburuak. Indarrean dagoen estetika-zentroetako
guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. Sortutakoa: historia estetikoa, fitxa teknikoa, tratamendu-protokoloak,
bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko txostena.
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2. gaitasun-atala:
AZAZKALAK ZAINTZEKO ETA EDERTZEKO TEKNIKA ESTETIKOAK
APLIKATZEA
Kodea: UC0357_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroaren esku eta/edo oinen ezaugarriak ikusita eta haren eskaerak aintzat hartuta, esku eta/edo oinak
zaintzeko eta edertzeko teknika egokiena hautatzea.
BI1.1 Aztertu behar den gunearen arabera egokia den jarrera anatomikoan kokatzen da bezeroa.
BI1.2 Azazkaletan edo kutikulan izan daitezkeen alterazio estetikoak identifikatzen dira, tratamendua hautatzeko.
BI1.3 Esku edo oinen azazkaletan eta azazkalen inguruan patologia-seinalerik ez dagoela egiaztatzen da eta,
halakorik aurkituz gero, mediku espezialistarengana bideratzen da bezeroa.
BI1.4 Bezeroaren esku eta oinen ezaugarrietara hobekien egokitzen den azazkal-forma azterketa estetikoaren
emaitzaren arabera eta bezeroaren eskaera nahiz beharrak aintzat hartuz aukeratzen da.
BI1.5 Bezeroren azterketaren emaitzen arabera eta haren eskaera nahiz beharren arabera aukeratzen dira
teknikak.
BI1.6 Bezeroari egindako galderetan, hark diabetesa duen jakiteko datuak sartzen dira, gogorguneak mozteko,
limatzeko edo ezabatzeko teknikak aplikatzean segurtasun-neurri egokiak hartzeko.
BI1.7 Lana egiteko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko beharrezko datuak jasotzen dira fitxa teknikoan, baita bezero
diabetikorik izanez gero ebakirik edo urraturik ez egiteko hartu beharreko prebentzio-neurriak ere.
LB2: Manikura- eta pedikura-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzeko behar diren produktuak eta
materialak prestatzea.
BI2.1 Fabrikazio-materialaren eta erabileraren arabera egokiak diren garbitzeko, desinfektatzeko eta
esterilizatzeko metodo eta teknikekin prestatzen dira tresnak eta osagarriak.
BI2.2 Tresna hauskorrak —adibidez, kristalezko limak eta kutikuletarako eta azazkaletarako aliketak— behar
bezala babesten dira kolpeetatik eta agente kimikoen eta ingurumenekoen eraginetik, haiek gordetzeko kondizio
onak mantenduz.
BI2.3 Aplikatuko den teknikaren arabera eta bezeroaren behar eta lehentasunen arabera hautatzen dira esku eta
oinetarako higiene-, apainketa-, mantentze-, babes- eta tratamendu-tresnak eta produktu kosmetikoak.
BI2.4 Produktu kosmetikoak aplikatu ahal izateko egoera onean daudela eta propietate fisiko-kimikoak eta
organoleptikoak mantendu dituztela egiaztatzen da.
BI2.5 Egiaztatzen da manikura- eta pedikura-aparatuak eta haien gehigarriak erabiltzeko prest, garbi eta
desinfektatuta eta/edo esterilizatuta daudela; bestela, eragiketa zuzentzaile egokiak egiten dira.
LB3: Azazkaletako makillajea segurtasun- eta higiene-kondizioetan kentzea.
BI3.1 Guneko azazkalak eta larruazala produktu antiseptiko egokiarekin desinfektatzen dira.
BI3.2 Tratamendua hasi aurretik, produktu antiseptikoa duen bainu batean, ontzi berezi batean, sartzen dira oinak.
BI3.3 Azazkalaren egoeraren —normalak edo hauskorrak— arabera hautatzen da makillajea kentzeko kosmetikoa.
BI3.4 Makillajea kentzeko, azazkalaren gorputzeko laka guztia ezabatzen da kotoi edo beste euskarri busti batekin
arrastatuz eta disolbatuz, eta, inguruko tolesturen kasuan, guneko arrastoak behar bezala garbitzeko tresna
batekin.
BI3.5 Azazkalaren gorputzeko makillajea profesionalaren azazkalak zikinduko edo hondatuko ez dituzten tekniken
bidez kentzen da.
LB4: Azazkalen forma segurtasun- eta higiene-kondizioetan aldatzea, moztea eta limatzea.
BI4.1 Azazkalaren forma eta luzera bezeroaren eskuen ezaugarri morfologikoen, gustuen eta beharren arabera
aukeratzen da.
BI4.2 Azazkala motz uzten da, eta lauki-formaz limatzen da, gizonezkoen manikura eginez gero.
BI4.3 Eskuetako azazkalak moztean, haien forma konbexua errespetatzen da, aliketa esteril berezi batekin.
BI4.4 Oinetako azazkalak moztean, lauki-forma errespetatzen da, alterazioak —hala nola haragian sartzea—
saihesteko.
BI4.5 Lima espezifikoarekin limatzen dira azazkalak, eta azazkalen luzera nahiz forma esku-motara, azazkalen
ezaugarrietara eta bezeroaren eskaeretara egokitzen da.
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BI4.6 Ertz askea teknika egokiaz limatzen da, azazkalaren gorputza geruzatan ireki ez dadin.
BI4.7 Azazkalaren alboko ertzak limatzean, milimetro bana uzten da alde bietan, hauts ez daitezen.
LB5: Esku eta oinen itxura estetikoa hobetzea, kutikulari eta larruazalari zainketa estetikoak egiteko teknikak segurtasuneta higiene-kondizioetan aplikatuz.
BI5.1 Kutikulak kentzeko produktua emateko, laborategiak esposizio-denborari eta aintzat hartu beharreko neurriei
buruz emandako argibideei jarraitzen zaie.
BI5.2 Gunea kaltetuko ez duen tresna berezi batekin askatzen da kutikula eta kontu handiz kentzen da,
sorgunearen kontrako noranzkoan.
BI5.3 Kutikulak kentzeko produktua erabat kentzeko, arretaz garbitzen da gunea xaboi-urez.
BI5.4 Azalak eta hatz-bizarrak aliketa esteril batekin eta arretaz mozten dira, eta produktu antiseptiko egoki batekin
desinfektatzen da gunea.
BI5.5 Larruazaleko gogorguneak eta zimurrak errez ezabatzen dira, kosmetiko esfoliatzaileak eta/edo ohiko
osagarri urratzaileak erabiliz.
BI5.6 Azazkalaren gorputzean, azazkalaren inguruan eta esku, besaurre, ukondo, oin nahiz orkatilan masajea
emateko mugimenduak trebeziaz eta tratamendu-protokoloan ezarritako denboran egiten dira.
BI5.7 Masaje-mugimenduak ordena, noranzkoa, erritmoa eta intentsitatea errespetatuz egiten dira.
BI5.8 Istripuren bat gertatzen bada, lehen laguntza ematen zaio bezeroari ezarritako prozedurari jarraituz, eta,
beharrezkoa bada, osasun-zentro batera eramaten da bezeroa kondizio egokietan.
BI5.9 Prozesuan zehar, aintzat hartuko dira segurtasun- eta higiene-arauak eta ingurumena babesteko hondakinen
ezabaketa.
LB6: Azazkalak zaintzeko, leuntzeko edo makillatzeko teknikak aplikatzea haien forma estetikoa hobetzeko, ezpainetako
makillajearekin, aurpegiko koloretearekin eta bezeroaren arroparekin harmonizatuz.
BI6.1 Azazkalaren gorputzaren babesgarria edo azazkal-gogortzailea azazkal garbien gainean ematen da,
fabrikatzailearen argibideei jarraikiz.
BI6.2 Azazkala leuntzeko, horretarako produktu, zapi edo lima bereziak, azazkalaren gorputzaren lodierarentzat
egokiak direnak, erabiltzen dira.
BI6.3 Lakaren kolorea aukeratzeko, aintzat hartu behar da ezpain-margoaren, koloretearen eta arroparen kolorea,
erakutsiko den unea eta bezeroaren gustuak.
BI6.4 Oinetako azazkalak makillatzeko, behatz-bereizgailuak jartzen dira, emaitza ona lortzeko.
BI6.5 Azazkalen ertz askea teknika zehatzekin tratatzen da guztiz zuri geldi dadin.
BI6.6 Laka pintzelkada uniformeak emanez eta geruza batetik besterako itxaronaldiak errespetatuz aplikatzen da.
Laka-geruzak fin eta homogeneo geratu behar dute, eta adostutako forma izan behar dute; horretarako, desorekak
edo akats estetikoak zuzentzen dira, eta, azkenik, bizkor lehortzeko produktuak ematen dira eskatutako
kondizioetan.
BI6.7 Bezeroari galdetzen zaio zerbitzuaren emaitzarekin gustura geratu den; erantzuna ezezkoa bada, akatsa
zuzentzen da, bezeroaren onespena lortu arte.
BI6.8 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio azazkalak itxura onarekin mantentzeko eta tratamenduaren emaitzak
iraunarazteko produktu kosmetiko egokien erabilera pertsonalari buruz.
LB7: Esku eta oinetako zenbait makillaje-estilo —ilargierdiak, puntak, frantsesa edo fantasiazkoa— aplikatzea
segurtasun- eta higiene-kondizioetan, esku eta oinen itxura estetikoa hobetzeko.
BI7.1 Makillaje-estiloetarako tresna eta produktu bereziak bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarriak eta haren
estilo nahiz gustuak aintzat hartuz prestatzen eta hautatzen dira.
BI7.2 Ilargierdi-estiloan, azazkalaren gorputza prestatzeko, kolore leun edo bizi bat ematen da gainazal osoan,
ilargierdia edo berniza nabarmendu nahi den.
BI7.3 Ilargierdi- edo punta-makillajean, trazua ezin hobeki definituta dago hautatu den kolorean (argia edo iluna).
BI7.4 Manikura frantsesean, ertz askea zuriz margotua dago lerro perfektu baten bidez, eta berniz garden batekin
edo oso kolore argiarekin konbinatzen da.
BI7.5 Fantasiazko makillajean, azazkalaren gorputza marrazki edo harrizko, zintazko nahiz beste apaingarrizko
aplikazio bidez apainduta dago, eta bat dator azazkalaren formarekin eta bezeroaren estiloarekin.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Manikura- eta pedikura-altzariak. Aparatuak: oinentzako bainuontziak, gogorguneetarako limak, dutxak,
langarreztagailuak, sauna txikia, eskuilak, bentosak, esterilizagailuak. Tresnak: ontziak, tamaina desberdinetako limak,
laranjondo-ziria edo beste material batekin egindakoa, aliketak, guraizeak, azazkal-leungailuak, hatz-bereizgailuak,
ontziak, espatula. Materialak: kotoia, gazak, belakiak, zelulosazko zapiak, toallak, mantala, eskularruak, maskara,
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kalkomaniak, fantasiazko marrazkiak dituzten itsasgarriak, ertz eta ilargierdi biribilduetarako itsasgarriak, puntak eta
manikura frantsesa egiteko itsasgarriak, harriak eta koloretako zintak. Produktuak: xaboi antiseptikoa, alkohola, ur
oxigenatua, desinfektatzaile kimikoak, arkatz zuria, azazkaletarako makillaje-kentzekoak, oinarriak, bigungarriak,
esfoliatzaileak, keratolitikoak, gogorgarriak, krema hidratatzaileak, azazkal-bernizak eta itsasgarriak. Material
birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Esku eta oinetako azazkalak teknika estetikoak aplikatuz eta segurtasun- eta higiene-arauak betez zaintzea eta
edertzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Kosmetikoei eta aparatuei buruzko informazio teknikoa. Anatomiako orri irudidunak. Lehen laguntzako
eskuliburuak eta fantasiazko marrazkiz egindako diseinuen eskuliburuak. Bibliografia espezializatua. Aldizkari
profesionalak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko araudia. Jarrera-higieneko arauei buruzko eskuliburuak. Indarrean dagoen estetikaestablezimenduetako guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. Sortutakoa: historia estetikoa, fitxa teknikoa,
bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko txostena.

3

3. gaitasun-atala
AZAZKAL ARTIFIZIALAK EGITEA ETA APLIKATZEA
Kodea: UC0358_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Azazkal artifizialen teknikak aplikatzeko prestatzea lan-eremua eta beharrezko material eta tresnak.
BI1.1 Segurtasun- eta higiene-neurri egokiak hartuz prestatzen dira altzariak, eta tresnak egoera ezin hobean
daudela egiaztatzen da; hala ez bada, tresnak ordeztu edo konpondu egiten dira.
BI1.2 Teknikaren arabera hautatzen dira tresnak eta aparatuak, eta fabrikazio-materialaren arabera aplikatzen dira
garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak.
BI1.3 Ahal dela, erabili eta botatzeko edo bezero bakarrarekin erabiltzeko materiala aukeratzen da.
BI1.4 Lan-eremuko argiztapena eta aireztapena egokiak dira zerbitzua behar bezala emateko.
LB2: Azazkal artifizialen teknikak aplikatzeko produktu kosmetikoak eta aparatu zehatzak prestatzea.
BI2.1 Azazkal artifizialen tekniken eta bezeroaren azazkalen ezaugarrien arabera hautatzen dira produktu
kosmetikoak.
BI2.2 Produktu kosmetikoak egoera onean daudela eta propietate fisiko-kimikoak eta organoleptikoak mantendu
dituztela egiaztatzen da.
BI2.3 Produktu kosmetikoak hautatutako teknikaren arabera ordenatzen dira, erabilera errazteko.
BI2.4 Tornuak eta lanpara katalizatzaileak behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da zerbitzua hasi baino
lehen, aldi oro.
LB3: Bezeroa kokatzea eta haren azazkalen ezaugarriak behatzea, kasu bakoitzerako teknika onenak hautatzeko.
BI3.1 Aplikatuko den azazkal artifizialen teknikaren arabera kokatzen eta babesten da bezeroa.
BI3.2 Bezeroaren azazkalen eta eskuen ezaugarriak behatzen dira, eskatutako teknika aplikatu daitekeen
erabakitzeko eta, anomaliarik detektatuz gero, mediku espezialistarengana joatea gomendatzeko.
BI3.3 Bezeroak eskatutako teknika ezin aplikatu bada, ordezko aukera egokiagoak proposatzen zaizkio.
BI3.4 Fitxa teknikoan jasotzen dira azazkalen egoerari, bezeroaren eskaerei, hautatutako teknikari eta abarri buruz
profesionalak lortutako datuak.
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LB4: Tip orriak edo punta artifizialak teknikaren arabera aukeratzea eta prestatzea, azazkalaren gorputza hobetzeko edo
luzatzeko.
BI4.1 Eskuen eta azazkalen morfologiaren azterketak protesien luzera egokia hautatzeko balio du.
BI4.2 Tip orriak edo punta artifizialak hautatzeko, aintzat hartzen dira haien tamaina, kurbadura, forma, kolorea
nahiz materiala, hautatutako azazkal artifizialen teknika eta bezeroaren azazkalen ezaugarriak.
BI4.3 Azazkalen ertzak moztu eta limatu egiten dira, eta ukituak ematen zaizkie molde edo tipen zabalerari eta
luzerari, azazkalera ezin hobeki egokitu daitezen.
BI4.4 Bi eskuetako hatzei dagozkien molde edo tipen tamaina-zenbakia idazten da bezeroaren fitxan, eta, gero,
ordenatu egiten dira.
LB5: Azazkala artifizialak aplikatzeko euskarri gisa plastikozko tipak erabiltzea, azazkal naturala luzatzeko.
BI5.1 Azazkal naturalentzako eta bezeroaren gustuentzako sistema egokiena hautatzen da, eta horretarako
kosmetikoak eta tresnak hautatzen dira.
BI5.2 Azazkal naturala teknika egokiekin prestatzen da, eta aukeratu den azazkal artifizialetarako sistemarentzat
egokiak diren kosmetiko espezifikoak aplikatzen zaizkio.
BI5.3 Tipa ezin hobeki egokituta eta lerrokatuta dago azazkal naturalarekin, eta ez du aire-poltsarik.
BI5.4 Produktu espezifikoa pintzel batekin ematen da, geruza-kopuruari buruz fabrikatzaileak emandako argibideak
betez, eta, gero, protesiaren erresistentzia hobetzeko metodoak —ultramore-lanparak edo produktu kosmetiko
katalizatzaileak— erabiltzen dira.
BI5.5 Teknika gauzatu bitartean, pintzelak garbi eta heze mantentzen dira, produktu espezifikoak erabiliz.
BI5.6 Sistema batzuetan, limak eta azazkal-leungailuak erabiltzen dira, produktuaren sendotasunak horretarako
aukera ematen duenean.
LB6: Azazkal artifizialak egiteko produktuak aplikatzea, eta azazkalen eredu edo molde bidez moldatzea.
BI6.1 Bezeroaren kutikulak aurretiazko teknikekin prestatzen dira, eta, gero, azazkalaren gorputza egokitzen da
aplikatuko den azazkal artifizialen tekniketarako egokiak diren kosmetikoekin.
BI6.2 Azazkal naturalarekiko ezin hobeki kokatuta eta lerrokatuta eta azazkalaren kurbadurari eta formari behar
bezala egokituta dago moldea azazkalaren ertz askearen azpian.
BI6.3 Protesia osatzen duten produktuak fabrikatzailearen espezifikazio teknikoetan definitutako proportzioetan
nahasten dira.
BI6.4 Produktu espezifikoak pintzel batekin ematen dira, eta azazkal naturalean edo tipean aplikatzen da
nahasketa; gero, azazkala moldatzen da, oinarrizko azazkalaren eta hatz bakoitzaren formaren arabera
pertsonalizatuz eta azazkalaren inguruko ildoa errespetatuz.
BI6.5 Fresa-motak protesiaren lodieraren eta osagaien arabera aukeratu eta tornua erabiltzen da, edo gramaje edo
lodiera desberdinetako limak eta azazkal-leungailuak erabiltzen dira.
BI6.6 Azazkal artifiziala eta azazkalaren ingurua makillatzeko egokitzen dira, emaitza azazkal natural makillatu
baten antzekoa izan dadin.
BI6.7 Erabili eta botatzeko materialak ezaugarrien arabera hautatuko dira, hondakinak ezabatzeari buruz indarrean
dagoen araudia eta ingurumena errespetatuz.
LB7: Azazkal artifizialak fantasiazko diseinuekin makillatzeko teknikak aplikatzea, eskuen eta azazkalen estetika
hobetzeko.
BI7.1 Azazkalak makillatzeko produktu, aparatu eta tresnak prestatzen dira, eta kontserbazio-egoera onean eta
erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da.
BI7.2 Zenbait metodorekin egindako fantasiazko azazkal-diseinuen erakusgaiak erakusten zaizkio bezeroari, nahi
duena aukera dezan.
BI7.3 Diseinua azazkal bakoitzaren tamainari egokitzen zaio, eta bi eskuen arteko simetria mantentzen da.
BI7.4 Osagarriak azazkalean itsasten dira, pintzak, laranjondo-ziriak, itsasgarri bereziak eta abar erabiliz, eta
kutikula-olio nutritiboa ematen da.
BI7.5 Finkatzeko produktu distiradunak eta lehortze bizkorreko produktuak aplikatzen dira, makillajea hobeto itsats
dadin eta gehiago iraun dezan.
LB8: Azazkal artifizialak aplikatzeko zerbitzuaren emaitzak ebaluatzea, beharrezkoa bada neurri egokiak proposatzeko.
EI8.1 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein
den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
BI8.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
BI8.3 Azazkal artifizialen aplikazioan gertatutako desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Manikura- eta pedikura-altzariak. Tresnak: gramaje edo lodiera desberdinetako limak, laranjondo-ziria edo beste material
batekin egindakoa, aliketak, tip-moztekoak, azazkal-leungailuak, hatz-bereizgailuak, nahasketak egiteko produktuak
emateko brotxak eta pintzelak, ontziak, belakiak eta espatulak. Materialak: toallak, mantala, gazak, likido
desinfektatzailea, moldeak edo oinarri-euskarriak. Produktu kosmetikoak: azazkaletarako makillaje-kentzekoak,
bigungarriak, kutikula-olioa, hauts eta likido akrilikoa, inprimazioa, gelak, beira-zuntza, zeta-zuntza, erretxina,
finkatzaileak, azazkaletarako berniz koloredunak, betetzeko berniza, izpi ultramoreak inhibitzen dituen berniza, berniz
akrilikoak, apaingarriak, paperezko eta plastikozko tipak. Aparatuak: fresa desberdinak dituen tornua, lanpara
katalizatzailea, esterilizatzaileak. Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Eskuetako azazkalak zaintzea eta edertzea, zenbait teknikarekin azazkal artifizialak aplikatuz eta azazkalak diseinu
naturalekin, manikura frantsesaz edo fantasiazko diseinuekin makillatzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: kosmetikoei eta aparatu espezifikoei buruzko informazio teknikoa, bibliografia espezializatua, lehen
laguntzako eskuliburua, fantasiazko azazkalen bildumak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak.
Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia. Indarrean dagoen estetikaestablezimenduetako guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. Jarrera-higieneko arauei buruzko eskuliburuak.
Sortutakoa: bezeroen fitxa teknikoak, beste profesional batzuei bideratzeko txostenak.

4

4. gaitasun-atala
ESKU ETA OINETAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA
Kodea: UC0359_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Erabiliko diren teknikak hautatzea, bezeroaren eskaeren eta esku nahiz oinen egoeraren arabera.
BI1.1 Oin eta eskuetako azazkalen ezaugarriak eta egoera behatzen dira, zer tratamendu egin behar den
erabakitzeko.
BI1.2 Patologiarik edo anomaliarik ikusiz gero, mediku espezialistarengana bideratzen da bezeroa.
BI1.3 Bezeroari jakinarazten zaio zer tratamendu estetiko egingo zaion eta zenbateko maiztasunaz errepikatu
behar den nahi den efektua lortzeko.
BI1.4 Bezeroari jakinarazten zaio tratamenduaren efektuak indartzeko garrantzi handia duela esku eta oinetako
azazkaletarako kosmetiko berezien erabilera pertsonalak.
BI1.5 Galderak eginez eta zuzenean behatuz lortutako datu guztiekin betetzen eta eguneratzen da bezeroaren
fitxa teknikoa.
BI1.6 Esku eta oinetako alterazioetarako tratamendu-protokoloak —hidratazio- nahiz nutrizio-tratamenduak,
zahartzearen kontrakoak, larruazaleko orbanen tratamenduak, zirkulazio-tratamenduak, erlaxazio-tratamendua—
betetzen eta eguneratzen dira.
LB2: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak aplikatzeko behar diren material, tresnak eta produktu kosmetikoak
hautatzea eta prestatzea.
BI2.1 Tratamenduaren arabera hautatzen dira tresnak, eta material-motarentzat eta -erabilerarentzat egokiak diren
higiene- eta desinfekzio-neurriak hartzen dira.
BI2.2 Ezarritako protokoloaren arabera hautatzen dira tratamendu-kosmetikoak.
BI2.3 Emango diren kosmetikoak egoera onean daudela eta propietateak gorde dituztela egiaztatzen da.
BI2.4 Egingo diren tratamendu espezifikoen arabera hautatzen eta ordenatzen dira beharrezko materialak.
BI2.5 Norbera eta bezeroa babesteko behar diren neurriak prozesu osoan hartzen dira, hautatutako teknikak
aplikatzean segurtasuna eta higienea bermatzeko.

16

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

LB3: Esku eta oinetan teknika elektroestetikoak aplikatzea, ekipoak trebeziaz erabiliz eta segurtasun-arauak
errespetatuz.
BI3.1 Tratamenduaren arabera hautatzen dira osagarriak, eta material-motarentzat eta -erabilerarentzat egokiak
diren higiene- eta desinfekzio-neurriak hartzen dira.
BI3.2 Erabiliko diren aparatuak egoera onean daudela eta erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da.
BI3.3 Aplikatuko den teknika elektroestetikoaren eskakizunetarako egokia den jarreran kokatzen da bezeroa.
BI3.4 Tratamendu-protokoloan ezarritako jarraibideen arabera hautatzen dira aparatuak.
BI3.5 Ezarritako protokoloaren arabera eta prozedurako beharrezko diren segurtasun-arauak hartuz programatzen
dira parametroak.
BI3.6 Bezeroari jakinarazten zaio zer sentsazio sentituko dituen teknika elektroestetikoak aplikatzean.
BI3.7 Norbera eta bezeroa babesteko behar diren neurriak hartzen dira, hautatutako teknikak aplikatzean
segurtasuna eta higienea bermatzeko.
BI3.8 Fabrikatzailearen argibideak eta prozesuaren eskakizun teknikoak betez erabiltzen dira aparatuak.
LB4: Larruazala erlaxatzea eta haren itxura hobetzea, esku eta oinetako masaje-teknikak aplikatuz eta gune horien
ezaugarri anatomofisiologikoak errespetatuz.
BI4.1 Esku, besaurre, ukondo, oin nahiz orkatilan masajea emateko jarrera anatomiko egokian prestatzen da
bezeroa.
BI4.2 Masajea emateko kosmetikoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan eta espatulak nahiz beste baliabide
egokiak erabiliz aplikatzen dira.
BI4.3 Esku, besaurre, ukondo eta oinetan masajea estetikoa emateko mobilizazio eta mugimenduak hautatzen
dira.
BI4.4 Esku, besaurre, ukondo, oin nahiz orkatilan masajea emateko mugimenduak tratamendu-protokoloan
ezarritako denboran egiten dira.
BI4.5 Masaje-mugimenduak beharrezko ordena, noranzkoa, erritmoa eta intentsitatea errespetatuz egiten dira.
BI4.6 Presio bidezko masaje-mugimenduak intentsitatea, maiztasuna eta denbora errespetatuz aplikatzen dira,
nahi den efektua lortzeko.
LB5: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak aplikatzea, segurtasun- eta higiene-arau egokiak betez.
BI5.1 Tratamendu estetikoa egiteko jarrera anatomiko egokian jartzen da bezeroa.
BI5.2 Bezeroaren behar eta eskaeren arabera hautatzen da tratamendu-protokoloa.
BI5.2 Arazo estetikoaren eta fabrikatzailearen argibideen arabera aplikatzen dira tratamendu-kosmetiko
espezifikoak.
BI5.3 Esku eta oinetako masaje-mugimenduak presio eta erritmo egokiekin eta laneko protokoloan ezarritako
ordenan egiten dira.
BI5.4 Tratamenduan erabiltzen diren aparatuen parametroak gunearen sentikortasunaren, aplikazio-metodoaren
eta lortu nahi diren efektuen arabera kalkulatzen dira.
BI5.5 Tresna egokiekin aplikatzen dira produktu kosmetikoak, eta prozesua amaitutakoan hondarrik gelditzen ez
dela egiaztatzen da.
BI5.6 Hidratazio-, nutrizio- nahiz orbain-tratamenduak, larruazala zahartzearen aurkakoak eta esku nahiz oinetako
zirkulazio-alterazioetarako tratamenduak ezarritako protokoloaren arabera eta bezeroaren sentikortasuna eta
gustuak errespetatuz aplikatzen dira.
LB6: Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoen prozesuak eta haietan lortutako emaitzak ebaluatzea,
beharrezkoa balitz emaitzak optimizatzeko neurriak proposatzeko.
EI6.1 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein
den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
BI6.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
BI6.3 Tratamendu estetikoen aplikazioan gertatutako desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Manikura- eta pedikura-altzariak. Toallak, mantala, ontziak, oinentzako ontziak, esku eta oinetarako sauna-poltsak,
eskuzorroak, urtzaileak, eskularruak eta maskarak. Produktu kosmetikoak: Azazkaletarako makillaje-kentzekoak,
esfoliatzaileak, emultsio garbitzailea, larruazal-suspergarria, hidratatzaileak, bigungarriak, maskarak, parafina, buztinak
eta paralokatzak. Aparatuak eta tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko produktu espezifikoak. Materialak: kotoia,
belakiak, zelulosazko zapiak, gazak, paper osmotikoa eta aluminiozko papera. Tresnak: espatulak, pintzak, guraizeak,
brotxak. Aparatuak: eflubioak aplikatzeko korronte alternoko ekipoak, erradiazio infragorrien ekipoak, bibragailuak,
eskuilak, bentosak, lurrunak, langarreztagailuak edo dutxak, esterilizagailuak. Material birziklagarria eta kutsatzailea
botatzeko edukiontziak. Botikina.
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Lanaren produktuak edo emaitza
Esku eta oinen egoera tratamendu estetiko espezifiko hauen bidez hobetzea: esfoliazio-, hidratazio- eta nutriziotratamendua, larruazala zahartzearen aurkakoa, zirkulazio-alterazioetarako tratamendua eta erlaxazio-tratamendua.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: irudi-orriak eta diapositibak; anatomia-, kosmetologia- eta masaje-eskuliburuak; tratamendu-protokolo
normalizatuak; kosmetikoei eta aparatuei buruzko informazio teknikoa; ikus-entzunezko programak eta multimediaprogramak. Bibliografia espezializatua. Aldizkari profesionalak. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. Indarrean dagoen
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia. Jarrera-higieneko arauei buruzko eskuliburuak. Indarrean
dagoen estetika-establezimenduetako guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia. Sortutakoa: historia estetikoa,
fitxa teknikoa, bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko txostena.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA
ESTETIKOETAN
2. prestakuntza-modulua:
AZAZKALAK ZAINTZEKO ETA EDERTZEKO TEKNIKA ESTETIKOAK
3. prestakuntza-modulua:
AZAZKAL ARTIFIZIALAK
4. prestakuntza-modulua:
ESKU ETA OINETAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK
5. prestakuntza-modulua:
ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA ESTETIKOETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA
ESTETIKOETAN
Kodea: MF0356_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0356_2 Esku eta oinetako zerbitzu estetikoko bezeroari segurtasun-,

higiene- eta osasun-kondizioetan arreta ematea.

Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Larruazalaren eta haren eranskinen ezaugarri anatomofisiologikoak aztertzea, bezeroaren beharren eta eskaeren
araberako arreta emateko.
EI1.1 Bezeroaren esku eta oinen morfologia behatzea, haren beharretara egokitzen den teknika zehazteko.
EI1.2 Larruazalaren eta haren eranskinen egitura deskribatzea eta egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea.
EI1.3 Larruazal-motak sailkatzea, tratamendu estetikoko teknika egokienak aplikatzeko.
EI1.4 Azazkaletako zainketa estetikoko teknikak aplikatzeari eragiten dioten larruazaleko alteraziorik ohikoenak
identifikatzea.
EI1.5 Manikura- eta pedikura-tekniketan eragina duten azazkaletako eta azazkalen inguruko ehunetako alterazioak
identifikatzea.
EI1.6 Esku eta oinetako tratamendu-protokoloak alterazio estetikoen arabera prestatzea.
A2: Azazkaletako eta esku nahiz oinetako larruazaleko zainketa estetikoetako tratamenduak egiteko aparatu, tresna,
material eta osagarri egokiak hautatzeko irizpideak identifikatzea.
EI2.1 Manikura- eta pedikura-tekniketarako eta esku eta oinetako tratamendu estetikoetarako eskakizun teknikoak eta
materialak zehaztea.
EI2.2 Manikura- eta pedikura-tekniketan eta esku eta oinetako tratamendu estetikoetan erabiltzen diren tresnen eta
aparatuen efektuak, erabilerak eta kontraindikazioak adieraztea.
EI2.3 Esku eta oinetako zainketetan erabiltzen diren aparatuak behar bezala erabiltzeko eta kontserbatzeko jarraibideak
adieraztea.
A3: Manikura- eta pedikura-tekniketan erabiltzen diren instalazioak eta baliabide teknikoak garbitzeko, desinfektatzeko eta
esterilizatzeko metodoak aztertzea, eta segurtasun eta higiene pertsonaleko baldintzekin erlazionatzea.
EI3.1 Manikura- eta pedikura-teknika arriskutsuetan, osasunerako arrisku handiko gaixotasun infekziosoak (GIBa eta C
hepatitisa) transmiti ditzaketen tekniketan, azazkalak moztean eta limatzean, adibidez, aplikatu beharreko segurtasunarauak deskribatzea.
EI3.2 Instalazioak eta baliabide teknikoak tratatzeko egokiak diren garbitzeko, desinfektatzeko edo esterilizatzeko
metodo egokiak deskribatzea, materialen ezaugarriak, haien erabilera eta kontaminatzaile-mota ohikoenak kontuan
hartuta.
EI3.3 Tresnak eta aparatuak zer baldintzetan garbitu, desinfektatu eta esterilizatu behar diren zehaztea, metodo,
denbora eta behar diren produktuei dagokienez.
EI3.4 Zer tresna desinfektatu edo esterilizatu behar diren finkatzea.
EI3.5 Behin soilik erabiltzekoa den materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea.
EI3.6 Manikura- eta pedikura-prozesuetan osasunerako arriskuen prebentzioa bermatuko duten babes-neurriak
deskribatzea.
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ebakiak edo urratuak egin ditzaketen tresnak
—aliketak, guraizeak, limak eta fresak— erabiltzean istripurik gertatuz gero lehen laguntzako neurriak hartzea.
A4: Manikura- eta pedikura-tekniketan eta tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen ezaugarriak eta jardueramekanismoak aztertzea.
EI4.1 Erabiltzen diren kosmetikoen oinarrizko konposizioa azaltzea, osagaien funtzioak arrazoituz.
EI4.2 Manikuran eta pedikuran erabiltzen diren kosmetikoen efektuak eta haien jarduera-mekanismoak erlazionatzea.
EI4.3 Kosmetikoak funtzioaren arabera sailkatzea.
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EI4.4 Azazkal artifizialetarako kosmetikoen konposizioa, efektuak, erabilera eta kontraindikazioak azaltzea.
EI4.5 Erabiliko diren kosmetikoak haien konposizioaren eta ekintzaren arabera eta erabiliko den teknikaren
eskakizunetara, larruazalaren ezaugarrietara eta bezeroaren egoerara egokituz hautatzeko irizpideak azaltzea.
EI4.6 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak trebetasunez
egitea.
EI4.7 Kosmetikoen konposizioa alda dezaketen edo haien konposizioan eragin dezaketen ingurune-kondizioak zein
diren adieraztea, eta behar bezala manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak zehaztea.
A5: Emandako zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko prozedura egokiak aplikatzea.
EI5.1 Higiene-, manikura- eta pedikura-teknikak aplikatzean zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea zerbitzuaren
kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko.
EI5.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
EI5.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak edo bezeroarenganako arreta pertsonalekoak
zerrendatzea.
EI5.4 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak proposatzea.
EI5.5 Esku eta oinak edertzeko prozesuetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko zer arau aplikatu behar
diren deskribatzea.

Edukiak:
1.

Gizakien gorputz-adarren oinarrizko anatomia eta fisiologia:
- Gorputz-adarrak:
•
Hezurrak eta artikulazioak.
•
Muskuluak.
•
Goiko eta beheko gorputz-adarren baskularizazioa eta inerbazioa.
- Larruazalaren eta eranskinen anatomia eta fisiologia.
•
Egitura: epidermisa, dermisa.
•
Baskularizazioa eta inerbazioa.
- Larruazalaren funtzioak: babeslea, immunitarioa, iraizlea, sentsoriala, termorregulatzaile metabolikoa.
- Esku eta oinen ezaugarriak: elementu bereizgarriak.

2.

Esku eta oinetako zainketa estetikoekin erlazionatutako larruazaleko eranskinak:
- Azazkalak: egitura, konposizioa, funtzioak eta propietateak.
- Iraitz-guruinak:
•
Izerdi-guruinak. Motak, egitura, funtzioak.
•
Sebo-guruinak. Egitura eta funtzioak.
- Emultsio epikutaneoa.

3.

Larruazalaren eta esku eta oinetako eranskinen alterazio estetikoak.
- Larruazaleko alterazio estetiko adierazgarrienak:
•
Hidratazio-alterazioak.
•
Baskularizazio-alterazioak.
•
Keratinizazio-alterazioak.
•
Pigmentazio-alterazioak.
•
Izerdi-alterazioak.
- Sintomak eta kausak.
- Azazkaletako eta azazkalen inguruko ehunetako alterazioak:
•
Azazkalaren gorputzekoak.
•
Azazkalaren inguruko ehunekoak.
•
Sortzetiko eta hartutako malformazioak.
•
Infekzio-jatorria duten azazkalaren inguruko alterazioak.
- Esku eta oinetako narritadura-erreakzioak eta erreakzio alergikoak.
- Manikura eta pedikura egiteko neurri bereziak hartzea eskatzen duten gaixotasunak: diabetesa, hepatitisa, GIBa
eta abar.
- Eskuetako larruazala eta larruazala zahartzeko prozesua.
- Tratamendu medikoa behar duten esku eta oinetako alterazioen identifikazioa.
•
Hiperhidrosia
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•
Dishidrosia
•
Ospelak
•
Psoriasia
•
Ekzema
•
Beste batzuk.
- Kontuan hartu beharrekoak.
- Larruazalaren eta eranskinen egoeran elikadurak duen eragina.
- Esku eta oinetako azazkal eta larruazaleko zainketa estetikoen protokoloak.

4.

Esku eta oinetako zainketa estetikoetan erabiltzen diren ekipoak:
- Efektu fisiko-kimikoko aparatuak: langarreztagailuak, dutxak, bentosak, eskuila birakariak, bibragailuak,
berogailuak eta abar.
- Maiztasun handiko eta ertaineko korronte zuzen eta aldakorreko ekipoak.
- Erradiazio infragorrien ekipoak.
- Erabilera-arauak, efektuak, kontuan hartu beharrekoak, jarraibideak eta kontraindikazioak.
- Tresnak eta materialak: aliketak, limak, ontziak, guraizeak, kotoi-txotxak, hatz-bereizgailuak, toallak eta abar.
- Tamaina eta forma desberdinetako fresak dituen manikura-tornua.
- Erabili eta botatzekoak ez diren tresnetarako esterilizagailua.

5.

Segurtasun-, osasun- eta lehen laguntzako neurriak esku eta oinetako zainketa estetikoetan.
- Higienearen, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptuak.
- Edergintza-aretoko kutsatzaile-mota ohikoenak: instalazioak, aparatuak, tresnak eta materialak.
•
Kimikoak.
•
Biologikoak.
- Mikroorganismo kutsatzaile ohikoenak esku eta oinetako zainketa estetikoetan.
•
Onddoak
•
Bakterioak
•
Birusa
- Transmititzeko eta kutsatzeko bideak.
- Manikuran eta pedikuran transmiti daitezkeen gaixotasun infekziosoak: hepatitisa, GIBa eta abar.
- Prebentzio-neurri espezifikoak.
- Esku eta oinetako zainketa estetikoetan erabiltzen diren aparatu, tresna eta material fisiko eta kimikoei aplikatutako
higiene-, desinfekzio- eta/edo esterilizazio-metodoak.
- Esku eta oinetako zainketa estetikoetan erabiltzen diren esterilizazio-ekipoak.
- Esku eta oinetako zainketa estetikoetan erabiltzen diren aparatu, tresna, kosmetiko eta produktuak maneiatzeko
segurtasun- eta higiene-arauak.
Arriskuak prebenitzeko bezeroa eta profesionala babesteko neurriak.
Esku eta oinetako zainketa estetikoetako prozesuen praktikari aplikatutako ergonomia.
•
Manikura- eta pedikura-zerbitzuak ematean jarrera-higieneak duen garrantzia.
•
Manikura- eta pedikura-zerbitzuak ematean altzari ergonomikoek duten garrantzia.
Manikura- eta pedikura-prozesuetako istripurik ohikoenei aplikatzen zaizkien lehen laguntzak.
Indarrean dagoen estetika-zentroetako guneei, instalazioei eta aparatuei buruzko araudia.

6.

Esku eta oinetako zainketa estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoak:
-
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Kosmetikoak: definizioa, konposizioa eta sailkapena.
Forma kosmetikoak.
Larruazalaren iragazkortasuna eta kosmetikoen jarduera-mekanismoak.
Azazkalen zainketa estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoak: sailkapena, konposizioa, printzipio aktiboak,
jarduera-mekanismoak, erabilera, kontuan hartu beharrekoak, kontraindikazioak eta hautatzeko irizpideak.
•
Berniz-kentzekoak.
•
Kutikula zaintzeko bigungarriak eta keratolitikoak.
•
Babes-oinarriak.
•
Gogorgarriak.
•
Bernizak.
•
Kosmetiko lehortzaileak.
•
Berniz-babesak.
•
Distira-emaileak.
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- Azazkal artifizialak egiteko, fabrikatzeko eta aplikatzeko produktuak eta kosmetikoak: sailkapena, konposizioa,
printzipio aktiboak, jarduera-mekanismoak, erabilera, kontuan hartu beharrekoak, kontraindikazioak eta hautatzeko
irizpideak.
•
Azazkal naturala prestatzeko kosmetikoak.
•
Itsasgarriak.
•
Disolbatzaileak.
•
Katalizatzaileak.
•
Gelak.
•
Hauts akrilikoa edo portzelanazkoa.
•
Beira-zuntzezko orriak.
•
Azazkal artifizialetako puntak edo tipak.
•
Moldeak edo euskarriak.
- Esku eta oinetako zainketa estetikoetarako kosmetikoak: higiene-kosmetikoak, kosmetiko hidratatzaileak,
nutritiboak, babesleak, despigmentatzaileak, keratolitikoak/esfoliatzaileak, basotonikoak eta kongestioa
kentzekoak, izerditzekoak eta abar.
- Produktuak eta kosmetikoak kontserbatzea eta biltegiratzea.
•
Inguru-kondizioak.
•
Agente kutsatzaileak.
- Esku eta oinetako zainketa estetikoetan aplikatutako kosmetikoek eragindako erreakzio kaltegarriak.
- Hondakinak tratatzeko arauak.

7.

Esku eta oinetako zainketa estetikoen zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola:
-

2

Kalitatearen kontzeptua.
Manikurako eta pedikurako zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Estetika-areto bateko edo ile-apaindegi bateko zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.

2. prestakuntza-modulua:
AZAZKALAK ZAINTZEKO ETA EDERTZEKO TEKNIKA ESTETIKOAK
Kodea: MF0357_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0357_2 Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknikak aplikatzea.
Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Esku eta oinetako alterazioak identifikatzea eta haien ezaugarriak behatzea, manikura- eta pedikura-teknika egokiena
hautatzeko.
EI1.1 Bezeroaren esku eta oinen morfologia behatzea, haren beharretara egokitzen den teknika zehazteko.
EI1.2 Mediku espezialistari kontsultatu beharreko azazkaletako anomalien berri azaltzea.
EI1.3 Eskuen eta azazkalen ezaugarri morfologikoak zerrendatzea, azazkalaren gorputz egokienaren forma eta luzera
hautatzeko.
EI1.4 Bezeroaren eskaerak detektatzeko balio duten galdera tipoak egitea.
A2: Bezeroa, ekipoak eta baliabideak prestatzea segurtasun- eta higiene-teknika egokiak aplikatuz.
EI2.1 Profesionalak zer itxura izan behar duen deskribatzea: ilea, janzkera, osagarriak eta higiene pertsonala.
EI2.2 Manikurako eta pedikurako teknikak aplikatzeko bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera ergonomikoa
deskribatzea.
EI2.3 Tresnak, materialak eta produktuak prestatzea, behar diren higiene- eta desinfekzio-teknikak aplikatuz, eta zer
konposizio duten eta zertarako diren aintzat hartuz.
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EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bezeroa beharrezko higiene- eta segurtasunkondizioetan prestatzea manikurako eta pedikurako tekniketarako.
A3: Azazkalak eta kutikula txukuntzeko teknikak aplikatzea, behar diren tresnak eta kosmetikoak hautatuz eta prozesua
dagokion ordenan eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan eginez.
EI3.1 Manikurako eta pedikurako prozesuen faseak azaltzea, eta haietako bakoitzean zer eragiketa tekniko egiten diren
adieraztea.
EI3.2 Manikuran eta esku eta oinetako azazkalen zainketa estetikoetan aplikatzen diren tekniketako kosmetikoak,
tresnak eta materialak trebeziaz aplikatzea.
EI3.3 Modelo baten azazkalak mozteko kasu praktiko batean:
- Eskuko azazkalak teknika egokiarekin moztea, aliketa esteril batekin azazkalaren forma konbexua
errespetatzeko.
- Oinetako azazkalak lauki-forma errespetatuz moztea, alterazioak —hala nola haragian sartzea— saihesteko.
EI3.4 Modelo baten azazkalak limatzeko kasu praktiko batean:
- Azazkalen luzera nahiz forma esku-motara, azazkalen ezaugarrietara eta bezeroaren eskaeretara egokitzea.
- Azazkalaren gorputzaren ertz askea forma desberdinetan limatzea.
- Azazkalaren luzera aldatzeko.
- Azazkalaren forma aldatzeko.
- Ertz askea uniforme gera dadin eta geruzatan ireki ez dadin.
EI3.5 Modelo baten kutikulari tratamendu estetikoa egiteko kasu praktiko batean:
- Beroa, produktu bigungarriak eta abar aplikatzea, azazkalaren gorputza eta haren ingurua kaltetu gabe kutikula
biguntzeko.
- Gunean kutikula kentzeko produktuak aplikatzea, esposizio-denbora eta kontuan hartu beharrekoak
errespetatuz.
- Kutikula askatzea gunea kaltetuko ez duen tresna berezi batekin eta kontu handiz kentzea, sorgunearen
kontrako noranzkoan.
- Kutikulak kentzeko produktua erabat kentzea, gunea xaboi-urez eta arretaz garbituz, hondarrik gera ez dadin.
- Hatz-bizarrak aliketa esteril batekin eta arretaz moztea, eta produktu antiseptiko egoki batekin desinfektatzea
gunea.
EI3.6 Larruazaleko gogorguneak eta zimurrak ezabatzea, produktu keratolitikoen eta/edo osagarri urratzaileen bidez.
EI3.7 Manikurako eta pedikurako kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Makillajea kentzeko, mozteko, limatzeko eta kutikulak egokitzeko teknikak azazkalen ezaugarriei eta bezeroak
eskatutako zerbitzuari egokituta aplikatzea.
- Azazkalaren gorputzaren tratamendua egitea.
EI3.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, azazkala eta azazkalaren ingurua zaintzeko
masajea emateko mugimenduak egitea, intentsitate eta erritmo espezifikoa errespetatuz.
A4: Azazkalak leuntzeko eta makillatzeko teknikak aplikatzea, eta zerbitzuaren emaitzak ebaluatzea, beharrezkoa bada
neurri zuzentzaile egokiak proposatzeko.
EI4.1 Azazkalaren gorputza eta ingurua leundu edo makillatu aurretik, haiek garbitzeko teknikak aplikatzea.
EI4.2 Azazkalak leuntzeko teknikak aplikatzea, tresna eta produktu espezifikoak erabiliz —kosmetikoak, zapiak edo
limak— eta azazkalaren gorputzaren ezaugarriak errespetatuz.
EI4.3 Berniz-kolorea hautatzeko irizpideak azaltzea, arroparen, koloretearen eta ezpainetakoaren kolorearekin
erlazionatuz, harmonia egokia sortzeko.
EI4.4 Kosmetiko apaingarriak ematea azazkaletan, teknika espezifikoa hautatuz, azazkalaren erdigunetik abiatu eta hiru
pintzelkada eta bi geruza emanez, emaitza uniformea lortzeko.
EI4.5 Lehortze bizkorreko produktuak aplikatzea, laborategiaren argibideak aintzat hartuz, eta erabilerak eta kontuan
izan beharrekoak deskribatzea.
EI4.6 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI4.7 Bezeroa ez gogobetetzea eragin dezaketen arrazoi teknikoak eta bezeroaren arretakoak aipatzea.
A5: Emandako zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko prozedura egokiak aplikatzea.
EI5.1 Manikura- eta pedikura-teknikak aplikatzean kalitatea kontrolatzeko aintzat hartu beharreko alderdiak deskribatzea.
EI5.2 Esku eta oinetako zerbitzu estetikoak ematean aurreikusitako emaitzekiko izandako desbideratzeak detektatzea
eta aztertzea.
EI5.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak edo bezeroarenganako arreta pertsonalekoak
zerrendatzea.
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EI5.4 Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako faseekin lotzea.
EI5.5 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak aipatzea.
EI5.6 Esku eta oinak edertzeko prozesuetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko zer arau aplikatu behar
diren deskribatzea.

Edukiak:
1.

Azazkalen alterazio estetikoak:
- Sailkapena eta deskribapena.
- Tratamendu medikoa behar duten alterazioak identifikatzea, bezeroa espezialistarengana bideratzeko.

2.

Esku, oin eta azazkalen azterketa estetikoa:
- Eskuen eta oinen morfologia.
•
Esku- eta oin-motak: tamaina eta forma.
•
Larruazalaren kolorazioa.
- Azazkalen egitura eta morfologia:
•
Azazkalaren zatiak.
•
Azazkal-motak: luzera eta forma.
•
Azazkalaren ingurua eta ertz askea: itxura, lodiera, gogortasuna, kurbadura eta kolorea.
•
Azazkalaren hazkuntza.

3.

Manikura- eta pedikura-zerbitzuaren antolaketa:
-

4.

Janzkera eta profesionalak babesteko neurriak.
Lan-eremua prestatzea.
Ekipoa prestatzea.
Bezeroa kokatzea.
Ergonomia. Altzariak eta jarrera-higienea.
Bezeroa babesteko neurriak.

Manikura eta pedikura klasikoan erabiltzen diren tresnak:
- Deskribapena eta hautatzeko irizpideak.
•
Kutikuletarako eta azazkaletarako aliketak. Zatiak. Materialak eta formak.
•
Limak. Motak, formak, materialak, pikortatze-mota.
•
Ahuntz-hanka, laranjondo-ziria eta abar.
•
Kristalezko eta plastikozko ontziak.
•
Hatz-bereizgailuak.
•
Belakiak.
•
Azkazaletarako eskuila.
•
Espatulak.
•
Apar-harria edo gogorguneetarako belakiak. Materialak, formak eta testurak.
•
Azazkalak leuntzeko eta distirarazteko leungailuak edo zapiak.
•
Oinentzako bainuontziak.
- Manikura- eta pedikura-tresnak erabiltzeko teknikak.
- Tresnen higienea, desinfekzio eta/edo esterilizazioa eta kontserbazioa.

5.

Manikura eta pedikura klasikoko teknikan aplikatzen diren produktuak eta kosmetikoak:
- Deskribapena eta sailkapena.
•
Antiseptikoak eta desinfektatzaileak: alkohola, ur oxigenatua, xaboiak eta abar.
•
Azazkalak eta kutikula zaintzeko kosmetikoak: bigungarriak, hidratatzaileak, nutritiboak, keratolitikoak,
gogorgarriak, babes-oinarriak eta abar.
•
Azazkalak makillatzeko kosmetiko apaingarriak: berniz-kentzekoak, babes-oinarria, bernizak,
lehortzaileak, berniz-babesak eta abar.
- Hautatze-irizpideak.
- Manikura- eta pedikura-tekniketan erabiltzen diren kosmetikoak manipulatzea, biltegiratzea eta kontserbatzea.
Inguru-kondizioak. Agente kutsatzaileak.

6.

Manikura- eta pedikura-teknikak:
- Azazkalen makillajea kentzea: azazkalaren gorputza eta inguruko tolestura.
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- Azazkalak aztertzea eta behatzea. Fitxa teknikoa.
- Txukunketa eta forma:
•
Esku eta oinetako azazkalak moztea.
•
Azazkalak limatzea.
•
Kutikula biguntzea eta kentzea.
•
Kutikulari eta azazkalaren gorputzari zainketak egitea.
•
Masaje-mugimenduak: sekuentziazioa, efektuak, erabilera eta kontraindikazioak.
•
Azazkalak leuntzea eta/edo makillatzea.
- Hondakinak tratatzeko arauak.

7.

Manikurako eta pedikurako zerbitzuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

3

Kalitatearen kontzeptua.
Manikurako eta pedikurako zerbitzuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
Estetika-areto bateko edo ile-apaindegi bateko zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.

3. prestakuntza-modulua:
AZAZKAL ARTIFIZIALAK
Kodea: MF0358_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0358_2: Azazkal artifizialak egitea eta aplikatzea.
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lan-eremuak eta azazkal artifizialak aplikatzeko eta egiteko erabiltzen diren tresnek eta produktuek izan behar dituzten
ezaugarriak eta bete behar dituzten kondizioak aztertzea.
EI1.1 Azazkal artifizialak aplikatzeko lan-eremuek bete behar dituzten aireztapeneko eta argiztapeneko ingurunekondizioak deskribatzea.
EI1.2 Azazkal artifizialen tekniketan erabiltzen diren produktu kosmetikoak maneiatzeko, aplikatzeko eta kontserbatzeko
kontuan hartu beharrekoak azaltzea.
EI1.3 Azazkal artifizialak aplikatzeko aparatuak eta tresnak erabiltzean bete beharreko segurtasun-, higiene-,
desinfekzio- eta esterilizazio-arauak azaltzea.
EI1.4 Azazkal artifizialen tekniketan erabiltzen diren aparatuak deskribatzea, eta behar bezala erabiltzeko eta
kontserbatzeko jarraibideak aipatzea.
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A2: Bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarriak behatzea, azazkal artifizialen teknika eta azazkalak makillatzeko teknika
espezifikoa zehazteko.
EI2.1 Azazkal artifizialak aplikatzea kontraindika dezaketen azazkal-alterazioak deskribatzea.
EI2.2 Bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarri morfologikoak azazkal artifizial motarekin eta azazkal-makillaje
egokiarekin erlazionatzea.
EI2.3 Bezeroaren eskaerak detektatzeko eta fitxa teknikoa egiteko balio duten galdera tipoak egitea.
EI2.4 Bezeroa kokatzeko eta azazkal artifizialak aplikatzeko material nahiz produktuak prestatzeko kasu praktiko batean,
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Bezeroa jarrera ergonomiko egokian kokatzea, eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko norbera eta bezeroa
babesteko behar diren neurriak hartzea.
- Egiaztatzea bezeroak ez duela azazkal artifizialen teknika hautatua aplikatzea aholkatzen ez duten
kontraindikaziorik.
- Hautatutako teknikaren arabera beharrezko diren produktu eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Aparatu, osagarri eta tresnak aplikatzeko segurtasun-kondizioak betetzen dituztela egiaztatzea.
- Makillajea kentzeko teknikak aplikatzea.
EI2.5 Azazkal artifizialen metodoen abantailak eta desabantailak azaltzea.
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A3: Azazkal artifizialen teknikak trebeziaz eta higiene- eta segurtasun-arauak betez aplikatzea.
EI3.1 Punta-molde eta tip-orri mota egokiak zehazteko hautatze-irizpideak azaltzea.
EI3.2 Azazkal artifizialak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Punta-moldeak edo tip-orriak hautatzea eta prestatzea, bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarrien arabera.
- Azazkala prestatzea, teknikari dagozkion kosmetiko espezifikoak aplikatuz.
- Tipa aplikatzeko teknikak baliatzea eta hautatutako teknika definitzea, fabrikatzailearen edo laborategiaren
argibideei jarraikiz.
- Erabiltzen diren baliabide teknikoak, produktuak eta tresnak trebeziaz erabiltzea.
EI3.3 Azazkal zizelkatuak egiteko kasu praktiko batean:
- Bezeroa jarrera egoki eta osasungarrian kokatzea eta haren jantziak babestea.
- Azazkalaren gorputza egokitzea, horretarako kosmetikoak aplikatuz eta lima eta beste tresnekin modu egokian
jokatuz.
- Azazkal artifiziala moldekatzeko plataforma gisa erabiliko den molde- edo eredu-mota hautatzea.
- Produktuak modu homogeneoan aplikatzea, eta bezeroaren azazkalen ezaugarrien arabera forma
pertsonalizatuz moldekatzea protesia.
- Erabiltzen diren baliabide teknikoak, produktuak, aparatuak eta osagarriak trebeziaz erabiltzea.
EI3.4 Azazkal artifizialak aldatu behar direnean azazkal naturalaren gainean aplikatutako produktuak disolbatzeko
prozesua deskribatzea.
A4: Azazkal artifizialetan kosmetiko apaingarriak aplikatzea teknika egokiarekin, eta nahi den emaitza lortzea.
EI4.1 Azazkal artifizialak makillatzeko teknikak deskribatzea.
EI4.2 Azazkal artifizialen apainketak bilduko dituen erakusgai bat egitea.
EI4.3 Azazkal artifizialetarako kolore iraunkorreko teknika eta horretarako produktu kosmetiko eta tresnak aplikatzea.
EI4.4 Kasu praktiko batean:
- Azazkal artifizialak makillatzeko teknikak aplikatzea.
- Azazkaletarako fantasiazko makillajerako beharrezko produktu kosmetikoak eta osagarriak aplikatzea.
A5: Azazkal artifizialak aplikatzeko prozesuaren kalitatea baloratzeko prozedurak aplikatzea.
EI5.1 Azazkal artifizialen aplikazio-tekniken aplikazioan ebaluatu beharreko alderdiak identifikatzea, zerbitzuen kalitatea
eta bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko.
EI5.2 Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako faseekin lotzea.
EI5.3 Esku eta oinak edertzeko prozesuetan arriskuak prebenitzeko eta hondakinak ezabatzeko zer arau aplikatu behar
diren deskribatzea.
EI5.4 Azazkal artifizialak aplikatzeko kasu praktiko batean:
- Hobetu daitezkeen alderdiak zehaztea.
- Zerbitzuaren kalitatea bermatzeko neurri zuzentzaileak hartzea.

Edukiak:
1.

Manikura- eta pedikura-zerbitzuaren antolaketa, azazkal artifizialak aplikatu aurretik:
-

2.

Janzkera eta profesionalak babesteko neurriak.
Bezeroa babesteko neurriak.
Bezeroa kokatzea.
Jarrera-higienea. Altzari ergonomikoak.
Lan-eremua prestatzea.

Eskuen eta azazkalen azterketa estetikoa egitea, azazkal artifizialak aplikatzeko:
- Eskuen morfologia. Esku-motak: tamaina, forma eta kolorea.
- Azazkalen egitura eta morfologia:
•
Azazkalaren zatiak.
•
Azazkal-motak eta haiek azazkal artifizialekin duten erlazioa.
•
Azazkalaren ingurua eta ertz askea: itxura, lodiera, gogortasuna, kurbadura eta kolorea.
•
Azazkalaren hazkuntza.
•
Azazkalen alterazio morfologikoei egiten zaizkien zuzenketak.

3.

Azazkal artifizialak:
- Definizioa eta kontzeptua.
- Teknikaren bilakaera.
- Azazkal artifizialen sailkapena: portzelanazkoak, beira-zuntzezkoak, gelezkoak.
•
Deskribapena eta ezaugarriak.
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•
Azazkal artifizialen helburua.
•
Erabiltzeko kontuan hartu beharreko alderdi bereziak.
•
Aplikazio egokia egiteko arauak.
•
Erabilerak eta kontraindikazioak.
Azazkaletako eta azazkalen inguruko alterazioek azazkal artifizialen prozesuetan duten eragina.
•
Egite-prozesua gauzatzean.
•
Azken akaberari, iraupenari eta mantentzeari dagokienez.
Teknika horiek aplikatzeko kontraindikazio erlatiboak edo absolutuak eragin litzaketen alterazio estetikoak eta/edo
patologikoak.
•
Azazkalaren ingurukoak.
•
Azazkalaren gorputzekoak.
Gelezko eta beira-zuntzezko azazkala zizelkatuak egiteko teknikarako tresna, aparatu, kosmetiko eta produktu
espezifikoak:
Tresnak: deskribapena eta erabilera-teknika.
•
Pikor eta lodiera desberdinetako limak.
•
Laranjondo-ziria.
•
Lodiera desberdinetako pintzelak.
•
Kotoia, kotoi-txotxak.
•
Azazkal-puntak edo tipak mozteko aliketak.
•
Azazkal-puntak edo tipak.
•
Beira-zuntzezko orriak.
•
Moldeak edo euskarriak.
Aparatuak: deskribapena eta maneiua.
•
Erradiazio ultramoreko lanpara.
•
Erabili eta botatzekoak ez diren tresnetarako esterilizagailua.
Produktu eta kosmetiko espezifikoak: deskribapena eta ezaugarriak.
•
Berniz-kentzekoak.
•
Kutikula biguntzeko kosmetikoak.
•
Azazkal naturala prestatzeko kosmetikoak.
•
Itsasgarriak.
•
Disolbatzaileak.
•
Katalizatzaileak.
•
Gelak.
•
Beira-zuntza.
Aplikazio-teknikak.
Erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.
Portzelanazko azazkala zizelkatuak egiteko teknikarako tresna, aparatu, kosmetiko eta produktu espezifikoak.
Tresnak. Deskribapena eta erabilera-teknika.
•
Kotoia, kotoi-txotxak. .
•
Pikor eta gogortasun desberdinetako lima espezifikoak.
•
Laranjondo-ziria.
•
Lodiera desberdinetako pintzelak.
•
Moldeak edo euskarriak.
Produktu eta kosmetiko espezifikoak: deskribapena eta ezaugarriak.
•
Berniz-kentzeko azetonadunak.
•
Kutikula biguntzeko kosmetikoak.
•
Inprimazio-oinarriak.
•
Hauts akrilikoa edo portzelanazkoa.
•
Likido katalizatzailea.
•
Portzelana-hautsaren diluitzailea.
Aplikazio-teknikak.
Erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.
Aparatuak: deskribapena eta maneiua.
•
Tamaina eta forma desberdinetako fresak dituen manikura-tornua.
•
Erabili eta botatzekoak ez diren tresnetarako esterilizagailua.
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- Azazkal artifizialen tekniketan erabiltzen diren tresna, aparatu eta produktuen kontserbazioa eta mantentze-lanak.
•
Garbiketa eta desinfekzioa.
•
Hautatze-irizpideak.
•
Kontserbazio-jarraibideak.

4.

Azazkal artifizialak aplikatzeko teknikak:
- Gelezko edo beira-zuntzezko azazkal artifizialak:
•
Azazkal naturala eta kutikula prestatzea eta haiei makillajea kentzea.
•
Azazkal-punta edo tipa egokitzea.
•
Azazkal-punta edo tipa aplikatzea.
•
Azazkal naturala egokitzea.
•
Hala badagokio, erradiazio ultramoreko lanpararekin lehortzea.
•
Makillaje naturala edo fantasiazkoa.
- Azazkalak hauts akrilikoarekin edo portzelanarekin zizelkatzea:
•
Azazkal naturala eta kutikula prestatzea eta haiei makillajea kentzea.
•
Moldeak edo ereduak jartzea.
•
Azazkal zizelkatuak egiteko prozesua.
•
Azazkal naturala egokitzea.
•
Azazkal zizelkatuari akabera emateko eta hura leuntzeko prozesua.
•
Makillaje naturala edo fantasiazkoa aplikatzeko teknika.
- Azazkal artifizialak dituzten azazkalen alterazio morfologikoei egiten zaizkien zuzenketak.

5.

Azazkal artifizialen aplikazioaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola:
-

4

Bezeroaren gogobetetze-mailaren ebaluazioa azazkal artifizialen aplikazioan.
Azazkal artifizialen prozesuaren kalitatea ebaluatzeko formularioak.
Bezeroarekiko komunikazioaren funtsezko puntuak.
Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia.

4. prestakuntza-modulua:
ESKU ETA OINETAKO TRATAMENDU ESTETIKOAK
Kodea: MF0359_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0359_2: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea.
Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Esku eta oinen ezaugarriak behatzea, bezeroaren behar eta egoerarako tratamendu estetiko egokiena diseinatzeko.
EI1.1 Esku eta oinetako larruazalaren alterazio estetikoak eta aplikatu beharreko tratamendu estetiko espezifikoak
erlazionatzea.
EI1.2 Esku eta oinetako larruazalaren eta azazkalen alterazio morfologiko eta patologiko ohikoenak deskribatzea, eta
haiek eragin ditzaketen seinale eta sintomak adieraztea.
EI1.3 Esku eta oinetako larruazaleko, azazkaletako eta azazkalen inguruko alterazio patologikoak eta ez-patologikoak
detektatzeko kasu praktiko batean:
- Esku eta oinetako larruazal, azazkal eta azazkalaren inguruko patologia-seinaleak identifikatzea irudietan.
- Bezeroari emango zaion aholku profesionala arrazoituz proposatzea.
- Irudietan ikusitako alterazioak identifikatzea.
EI1.4 Bezeroaren eskaerak detektatzeko balio duten galdera tipoak egitea.
EI1.5 Esku eta oinetako alterazioetarako tratamendu estetikoak egiteko protokoloak diseinatzea.
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A2: Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoen prozesuak aztertzea eta larruazal-mota batean eta bestean eragiten
dituzten efektuekin erlazionatzea, produktu, tresna eta aparatuen eskakizun teknikoak zehazteko.
EI2.1 Esku eta oinetako tratamendu estetikoen faseak azaltzea eta fase horietako bakoitzean egin behar diren eragiketa
teknikoak adieraztea.
EI2.2 Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifiko motak azaltzea eta larruazalean eragiten dituzten efektuekin
erlazionatzea.
EI2.3 Esku eta oinetako tratamendu estetikoetarako produktu kosmetiko espezifikoak hautatzeko erabiltzen diren
irizpideak azaltzea, eta haiek erabiltzeko jarraibideak adieraztea.
A3: Esku eta oinetako masaje estetikoko teknikak trebeziaz aplikatzea.
EI3.1 Bezeroak kokatzeko irizpideak azaltzea, masaje-teknikak egiteko beharren arabera.
EI3.2 Lortu nahi diren efektuetarako —produktua larruazalean sartzea, erlaxatzea, likidoak mugitzea, zirkulazioa
aktibatzea— mugimendu eta teknika espezifikoak aipatzea.
EI3.3 Modelo baten esku eta oinetan masajea egiteko kasu praktikoetan:
- Gunearen beharren eta teknikaren arabera prestatzea bezeroa.
- Masaje-teknikak aplikatzea, ezarritako ordena, presioa, erritmoa eta denbora errespetatuz.
- Eskuzko teknikak aplikatzeko kontraindikazio erlatibo edo absolutu izan litezkeen patologia-seinaleak
detektatzea.
EI3.4 Esku eta oinetako mobilizazio- eta luzatze-teknikak aplikatzea, ezaugarri anatomofisiologikoak errespetatuz.
EI3.5 Presio bidezko masajea eta hari lotutakoak egiteko teknikak aplikatzea, ordena, intentsitate eta erritmo egokiak
errespetatuz.
A4: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak trebeziaz egitea, horretarako beharrezko tresna, aparatu eta kosmetikoak
hautatuz eta prozesuaren eskakizunen araberako baliabide teknikoak erabiliz.
EI4.1 Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoetarako produktu kosmetiko, tresna eta aparatuak hautatzeko
erabiltzen diren irizpideak azaltzea, eta haiek erabiltzeko jarraibideak adieraztea.
EI4.2 Bezeroa eskaini beharreko zerbitzuaren arabera nola prestatu eta babestu behar den azaltzea.
EI4.3 Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
daudela:
- Teknika gauzatzeko prestatzea eta babestea erabiltzailea.
- Esku eta oinetako tratamenduak egiteko beharrezko tresna, aparatu, osagarri eta produktuak hautatzea eta
prestatzea.
- Erabiltzailea medikuaren kontsultara bidaltzea gomendagarri egiten duten patologia-seinaleak detektatzea.
EI4.4 Tratamendurako produktu kosmetiko espezifikoak aplikatzea, arazo estetikoaren, hautatutako tratamenduteknikaren eta laborategi fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
EI4.5 Aparatuak programatzea eta aplikatzea, teknikaren, bezeroaren sentikortasunaren eta lortu nahi diren efektuen
arabera.
EI4.6 Modelo bati hidratazio-tratamendua eta eskuetako larruazalaren zahartzea prebenitzeko tratamendua egiteko kasu
praktikoetan, hauek aplikatzea:
- Gunea garbitzeko eta prestatzeko teknikak.
- Teknika elektroestetikoak.
- Larruazalaren hidratazio, nutrizio eta prebentziorako eta larruazalaren zahartzea tratatzeko kosmetiko
espezifikoak.
- Teknika oklusiboa.
- Masaje-teknika espezifikoak.
- Tratamenduak bukatzeko teknikak.
EI4.7 Modelo bati hidratazio-tratamendua, zirkulazioa hobetzekoa eta oinetako likido-errententzioko tratamendua egiteko
kasu praktikoetan, hauek aplikatzea:
- Gunea garbitzeko eta prestatzeko teknikak.
- Bibrazio-teknikak eta abar.
- Larruazalaren hidratazio, nutrizio eta prebentziorako eta larruazala zahartzearen kontra tratatzeko kosmetiko
espezifikoak.
- Masaje-teknika espezifikoak: tradizionala, presio edo mobilizazio bidezkoa, luzatze-ariketak.
- Tratamenduak bukatzeko teknikak.
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A5: Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoen prozesuak eta haietan lortutako emaitzak ebaluatzea, beharrezkoa
balitz emaitzak aurreikusitakoak ez direnean optimizatzeko neurriak proposatzeko.
EI5.1 Emandako zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, esku eta oinetako tratamendu
estetiko espezifikoetako prozesuak aztertuz.

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

EI5.2 Erabiltzailearen gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari
buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI5.3 Tratamendu estetiko espezifikoak egiteko tekniken aplikazio-prozesuaren eta emaitzen ebaluazio-irizpideak
definitzea.
EI5.4 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak
zerrendatzea.
BI5.5 Azazkal artifizialen aplikazioan gertatutako desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.
EI5.6 Esku eta oinak edertzeko prozesuetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko zer arau aplikatu behar
diren deskribatzea.

Edukiak:
1. Esku eta oinetako larruazala:
- Esku eta oinetako ezaugarri espezifikoak, tratamendu estetikoekin erlazionatuta.
- Egitura. Lodiera, gogortasuna eta malgutasuna.
- Zainketa estetikoen bidez trata daitezkeen alterazio estetikoak: deshidratazioa, hipertrikosia, larruazalaren
zahartzea, pigmentu-orbanak, keratosia.

2. Esku eta oinetako zainketa estetikoetan zerbitzuaren antolamendua:
-

Lan-eremua prestatzea.
Janzkera eta profesionalak babesteko neurriak.
Bezeroa babesteko neurriak.
Altzari ergonomikoak.
Bezeroa kokatzea.
Jarrera-higienea.

3. Esku eta oinetako zainketa estetikoetako eskuzko teknika espezifikoak:
-

Masaje estetikoko mugimenduak.
Presio bidezko masajeko mugimenduak.
Mobilizazioak eta luzatze-ariketak.
Parametroak eta aplikatzeko teknikak.
Efektuak, sekuentziazioa, jarraibideak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.

4. Esku eta oinetako tratamendu estetikoak:
-

-

-

Hidratazioa.
Nutrizioa.
Esfoliazioa.
Pigmentazioa.
Larruazalaren zahartzearen aurkako tratamendua.
Erlazio-tratamendua.
Suspergarria.
Zirkulazio-tratamendua.
Esku eta oinetako tratamenduetan erabiltzen diren tresnak, materialak eta kosmetikoak.
Deskribapena, manipulazioa eta hautatzeko irizpideak.
Tresnak:
•
Esku eta oinak murgiltzeko ontziak, ziriak, hatz-bereizgailuak, espatulak, pintzelak eta abar.
•
Materialak:
•
kotoia, gazak, belakiak, zelulosazko zapiak, toallak, felpazko eskuzorroak, felpazko zorroak eta esku eta
oinetarako plastikoak eta abar.
•
Tratamendu-kosmetikoak:
•
hidratatzaileak, bigungarriak, leungarriak, despigmentatzaileak, esfoliatzaileak, hodietarako bizkorgarriak,
gelak, maskarak, bainu-gatzak, parafina, paralokatzak eta abar.
Tresnen, materialen eta kosmetikoen mantentze-lanak eta kontserbazioa.
Esku eta oinetako zainketak egiteko ekipo elektroestetiko espezifikoen maneiua, aplikazioa eta kontserbazioa:
Langarreztagailuak. Dutxak. Bentosak. Bibragailuak. Erradiazio infragorriak. Korronte zuzeneko eta korronte
alternoko aparatuak. Berogailuak. Termoterapia. Hidroterapia.
Aplikazio-arauak: efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.
Mantentze-lanak egiteko eta kontserbatzeko jarraibideak.
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5. Esku eta oinetako tratamendu estetikoen aplikazioaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola:
-

5

Bezeroen gogobetetasun-mailaren ebaluazioa.
Zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko formularioa.
Komunikazioaren puntu nagusiak.
Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia.

5. prestakuntza-modulua:
ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA ESTETIKOETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MF0021
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Larruazalaren eta haren eranskinen ezaugarri anatomofisiologikoak aztertzea, bezeroaren beharren eta eskaeren
araberako arreta emateko.
EI1.1 Bezeroaren esku eta oinen morfologia behatzea, haren beharretara egokitzen den teknika zehazteko.
EI1.2 Azazkaletako zainketa estetikoko teknikak aplikatzeari eragiten dioten larruazaleko alteraziorik ohikoenak
identifikatzea.
EI1.3 Manikura- eta pedikura-tekniketan eragina duten azazkaletako eta azazkalen inguruko ehunetako alterazioak
identifikatzea.
EI1.4 Esku eta oinetako tratamendu-protokoloak alterazio estetikoen arabera prestatzea.
A2: Manikura- eta pedikura-tekniketan erabiltzen diren instalazioak eta baliabide teknikoak garbitzeko, desinfektatzeko eta
esterilizatzeko metodoak aplikatzea, eta segurtasun eta higiene pertsonaleko baldintzekin erlazionatzea.
EI2.1 Behin soilik erabiltzekoa den materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea.
EI2.2 Kasu bakoitzerako egokiak diren segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-metodo eta -neurriak aplikatuz prestatzea
instalazioak eta ekipoak.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ebakiak edo urratuak egin ditzaketen tresnak
—aliketak, guraizeak, limak eta fresak— erabiltzean istripurik gertatuz gero lehen laguntzako neurriak hartzea, teknikari
batek gainbegiratuta.
A3: Manikura- eta pedikura-tekniketan eta tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen ezaugarriak eta jardueramekanismoak aztertzea.
EI3.1 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak trebetasunez
egitea.
A4: Esku eta oinetako alterazioak identifikatzea eta haien ezaugarriak behatzea, manikura- eta pedikura-teknika egokiena
hautatzeko.
EI4.1 Esku eta oinetako eta azazkaletako alterazioak aztertzea.
EI4.2 Esku eta oinetako diagnostiko estetikoa egiteko fitxa teknikoa prestatzea eta betetzea.
A5: Bezeroa, ekipoak eta baliabideak prestatzea segurtasun- eta higiene-teknika egokiak aplikatuz.
EI5.1 Tresnak, materialak eta produktuak prestatzea, behar diren higiene- eta desinfekzio-teknikak aplikatuz, eta zer
konposizio duten eta zertarako diren aintzat hartuz.
EI5.2 Bezeroa beharrezko ergonomia-, higiene- eta segurtasun-kondizioetan prestatzea manikurako eta pedikurako
tekniketarako.
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A6: Azazkalak eta kutikula txukuntzeko teknikak aplikatzea, behar diren tresnak eta kosmetikoak hautatuz eta prozesua
dagokion ordenan eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan eginez.
EI6.1 Manikuran eta esku eta oinetako azazkalen zainketa estetikoetan aplikatzen diren tekniketako kosmetikoak,
tresnak eta materialak trebeziaz aplikatzea.
EI6.2 Azazkalak moztean:

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

- Eskuko azazkalak teknika egokiarekin moztea, aliketa esteril batekin azazkalaren forma konbexua
errespetatzeko.
- Oinetako azazkalak lauki-forma errespetatuz moztea, alterazioak —hala nola haragian sartzea— saihesteko.
EI6.3 Azazkalak limatzean:
- Azazkalen luzera nahiz forma esku-motara, azazkalen ezaugarrietara eta bezeroaren eskaeretara egokitzea.
- Azazkalaren gorputzaren ertz askea forma desberdinetan limatzea.
- Azazkalaren luzera aldatzeko.
- Azazkalaren forma aldatzeko.
- Ertz askea uniforme gera dadin eta geruzatan ireki ez dadin.
EI6.4 Kutikularen tratamendu estetikoan:
- Beroa, produktu bigungarriak eta abar aplikatzea, azazkalaren gorputza eta haren ingurua kaltetu gabe kutikula
biguntzeko.
- Gunean kutikula kentzeko produktuak aplikatzea, esposizio-denbora eta kontuan hartu beharrekoak
errespetatuz.
- Kutikula askatzea gunea kaltetuko ez duen tresna berezi batekin eta kontu handiz kentzea, sorgunearen
kontrako noranzkoan.
- Kutikulak kentzeko produktua erabat kentzea, gunea xaboi-urez eta arretaz garbituz, hondarrik gera ez dadin.
- Hatz-bizarrak aliketa esteril batekin eta arretaz moztea, eta produktu antiseptiko egoki batekin desinfektatzea
gunea.
EI6.5 Larruazaleko gogorguneak eta zimurrak ezabatzea, produktu keratolitikoen eta/edo osagarri urratzaileen bidez.
EI6.6 Manikura eta pedikura klasikoa egitean:
- Beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Makillajea kentzeko, mozteko, limatzeko eta kutikulak egokitzeko teknikak azazkalen ezaugarriei eta bezeroak
eskatutako zerbitzuari egokituta aplikatzea.
- Azazkalaren gorputzaren tratamendua egitea.
EI6.7 Kasu praktiko batean, azazkala eta azazkalaren ingurua zaintzeko masajea emateko mugimenduak egitea,
intentsitate eta erritmo espezifikoa errespetatuz.
EI6.8 Enpresan ezarritako prozeduren arabera bezeroari harrera egiteko eta arreta emateko eta agenda eta stocka
kontrolatzeko jardueretan parte hartzea.
A7: Azazkalak leuntzeko eta makillatzeko teknikak aplikatzea, eta zerbitzuaren emaitzak ebaluatzea, beharrezkoa bada
neurri zuzentzaile egokiak proposatzeko.
EI7.1 Azazkalaren gorputza eta ingurua leundu edo makillatu aurretik, haiek garbitzeko teknikak aplikatzea.
EI7.2 Azazkalak leuntzeko teknikak aplikatzea, tresna eta produktu espezifikoak erabiliz —kosmetikoak, zapiak edo
limak— eta azazkalaren gorputzaren ezaugarriak errespetatuz.
EI7.3 Azazkalak makillatzea, teknika espezifikoa erabiliz, hau da, azazkalaren erdigunetik abiatu eta hiru pintzelkada eta
bi geruza emanez, emaitza uniformea lortzeko.
EI7.4 Lehortze bizkorreko produktuak aplikatzea, laborategiaren argibideak aintzat hartuz, eta erabilerak eta kontuan
izan beharrekoak deskribatzea.
EI7.5 Bezeroaren gogobetetze-maila —zerbitzuaren emaitzari buruzkoa zein arreta pertsonalari buruzkoa— zein den
jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI7.6 Lan-eremuaren eta erabilitako ekipoaren higiene- eta garbiketa-lanak egitea, hurrengo zerbitzurako erabiltzeko
prest egon daitezen.
A8: Bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarriak behatzea, azazkal artifizialen teknika eta azazkalak makillatzeko teknika
espezifikoa zehazteko.
EI8.1 Bezeroaren eskaerak detektatzeko eta fitxa teknikoa egiteko balio duten galdera tipoak egitea.
EI8.2 Bezeroa eta azazkal artifizialak aplikatzeko materiala eta produktuak prestatzea:
- Bezeroa jarrera ergonomiko egokian kokatzea, eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko norbera eta bezeroa
babesteko behar diren neurriak hartzea.
- Egiaztatzea bezeroak ez duela azazkal artifizialen teknika hautatua aplikatzea aholkatzen ez duten
kontraindikaziorik.
- Hautatutako teknikaren arabera beharrezko diren produktu eta tresnak hautatzea eta prestatzea.
- Aparatu, osagarri eta tresnak aplikatzeko segurtasun-kondizioak betetzen dituztela egiaztatzea.
- Makillajea kentzeko teknikak aplikatzea.
A9: Azazkal artifizialen teknikak trebeziaz eta higiene- eta segurtasun-arauak betez aplikatzea, norbaitek gainbegiratuta.
EI9.1 Azazkal artifizialak aplikatzean:
- Punta-moldeak edo tip-orriak hautatzea eta prestatzea, bezeroaren esku eta azazkalen ezaugarrien arabera.
- Azazkala prestatzea, teknikari dagozkion kosmetiko espezifikoak aplikatuz.
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- Tipa aplikatzeko teknikak baliatzea eta hautatutako teknika definitzea, fabrikatzailearen edo laborategiaren
argibideei jarraikiz.
- Erabiltzen diren baliabide teknikoak, produktuak eta tresnak trebeziaz erabiltzea.
EI9.2 Azazkal zizelkatuak egitean:
- Bezeroa jarrera egoki eta osasungarrian kokatzea eta haren jantziak babestea.
- Azazkalaren gorputza egokitzea, horretarako kosmetikoak aplikatuz eta lima eta beste tresnekin modu egokian
jokatuz.
- Azazkal artifiziala moldekatzeko plataforma gisa erabiliko den molde- edo eredu-mota hautatzea.
- Produktuak modu homogeneoan aplikatzea, eta bezeroaren azazkalen ezaugarrien arabera forma
pertsonalizatuz moldekatzea protesia.
- Erabiltzen diren baliabide teknikoak, produktuak, aparatuak eta osagarriak trebeziaz erabiltzea.
A10: Azazkal artifizialetan kosmetiko apaingarriak aplikatzea teknika egokiarekin, eta nahi den emaitza lortzea.
EI10.1 Azazkal artifizialak makillatzeko teknika aplikatzea.
EI10.2 Azazkal artifizialak makillatzeko teknikak aplikatzea, eta fantasiazko makillajea aplikatzeko beharrezko produktu
kosmetiko eta osagarriak aplikatzea.
EI10.3 Lan-eremuaren eta erabilitako ekipoaren higiene-, desinfekzio- eta garbiketa-lanak egitea, hurrengo zerbitzurako
erabiltzeko prest egon daitezen.
A11: Esku eta oinetako masaje estetikoko teknikak trebeziaz aplikatzea.
EI11.1 Esku eta oinetan masajea ematean:
- Gunearen beharren eta teknikaren arabera prestatzea bezeroa.
- Masaje-teknikak aplikatzea, ezarritako ordena, presioa, erritmoa eta denbora errespetatuz.
- Eskuzko masaje estetikoko teknika aplikatzeko kontraindikazio erlatibo edo absolutu izan litezkeen patologiaseinaleak detektatzea.
EI11.2 Esku eta oinetako mobilizazio- eta luzatze-teknikak aplikatzea, ezaugarri anatomofisiologikoak errespetatuz.
EI11.3 Presio bidezko masajea eta hari lotutakoak egiteko teknikak aplikatzea, ordena, intentsitate eta erritmo egokiak
errespetatuz.
A12: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak trebeziaz egitea, horretarako beharrezko tresna, aparatu eta kosmetikoak
hautatuz eta prozesuaren eskakizunen araberako baliabide teknikoak erabiliz, teknikari batek gainbegiratuta.
EI12.1 Esku eta oinetako tratamendu estetiko espezifikoak egitea:
- Teknika gauzatzeko prestatzea eta babestea bezeroa.
- Esku eta oinetako tratamenduak egiteko beharrezko tresna, aparatu, osagarri eta produktuak hautatzea eta
prestatzea.
- Bezeroa medikuaren kontsultara bidaltzea gomendagarri egiten duten patologia-seinaleak detektatzea.
EI12.2 Tratamendurako produktu kosmetiko espezifikoak aplikatzea, arazo estetikoaren, hautatutako tratamenduteknikaren eta laborategi fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
EI12.3 Aparatuak programatzea eta aplikatzea, teknikaren, bezeroaren sentikortasunaren eta lortu nahi diren efektuen
arabera.
EI12.4 Hidratazio-tratamendua eta eskuetako larruazalaren zahartzea prebenitzeko tratamendua egiteko kasu
praktikoetan, hauek aplikatzea:
- Gunea garbitzeko eta prestatzeko teknikak.
- Teknika elektroestetikoak.
- Larruazalaren hidratazio, nutrizio eta prebentziorako eta larruazalaren zahartzea tratatzeko kosmetiko
espezifikoak.
- Teknika oklusiboa.
- Masaje estetikoko teknika espezifikoak.
- Tratamenduak bukatzeko teknikak.
EI12.5 Hidratazio-tratamendua, zirkulazioa hobetzekoa eta oinetako likido-errententzioko tratamendua egiteko kasu
praktikoetan, hauek aplikatzea:
- Gunea garbitzeko eta prestatzeko teknikak.
- Bibrazio-teknikak eta abar.
- Larruazalaren hidratazio, nutrizio eta prebentziorako eta larruazala zahartzearen kontra tratatzeko kosmetiko
espezifikoak.
- Masaje estetikoko teknika espezifikoak: tradizionala, presio edo mobilizazio bidezkoa, luzatze-ariketak.
- Tratamenduak bukatzeko teknikak.
EI12.6 Lan-eremuaren eta erabilitako ekipoaren higiene-, desinfekzio- eta garbiketa-lanak egitea, hurrengo zerbitzurako
erabiltzeko prest egon daitezen.
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EI12.7 Enpresan ezarritako prozeduren arabera bezeroari harrera egiteko eta arreta emateko eta agenda eta stocka
kontrolatzeko jardueretan parte hartzea.
A13: Azazkaletako eta esku eta oinetako zainketa estetiko espezifikoen prozesuak eta haietan lortutako emaitzak
ebaluatzea, beharrezkoa balitz emaitzak aurreikusitakoak ez direnean optimizatzeko neurriak proposatzeko.
EI13.1 Azazkalen, esku eta oinen zainketa estetikoen aplikazioan ebaluatu beharreko alderdiak identifikatzea, zerbitzuen
kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko.
EI13.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
EI13.3 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak hartzea.
EI13.4 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak edo bezeroarenganako arreta pertsonalekoak
zerrendatzea.
EI13.5 Erabiltzailearen gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari
buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
A14 Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI14.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI14.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI14.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI14.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI14.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI14.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Esku eta oinetako alterazio estetikoak identifikatzea:
-

Bezeroa prestatzea.
Alterazio estetiko eta/edo patologikoen zeinuak eta sintomak identifikatzea.
Ikusitako alterazioen kausa posibleak detektatzeko egin beharreko galderak egitea.
Bezeroaren fitxa teknikoa egitea.

2. Instalazio, baliabide tekniko eta ekipoak segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-kondizioetan
prestatzea:
- Kabina edo lanpostua garbiketa- eta antolamendu-prozedura espezifikoekin prestatzea.
- Tresnak eta materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak aplikatzea, zer materialez eginak
diren kontuan hartuta.
- Lantaldea berrikustea eta antolatzea.

3. Bezeroa kokatzea, prestatzea eta babestea:
-

Bezeroari harrera egitea eta esku eta oinetako zerbitzu estetikoetan arreta ematea.
Bezeroa egin behar zaizkion tekniketarako behar den posizioan prestatzea.
Lan-eremua segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.
Erabiltzen diren tekniken araberako babes-neurriak hartzea.

4. Manikura eta pedikura klasikoa egitea:
Kosmetikoak, produktuak, materialak, tresnak eta erremintak aukeratzea.
Ekipoa prestatzea.
Hainbat berniz-motaren eta -koloreren makillajea kentzea.
Esku eta oinetako azazkalak moztea eta limatzea.
Esku eta oinetako kutikulen tratamendua egitea.
Azazkalaren gorputza tratatzea eta aztertzea.
Esku eta oinetako azazkalak leuntzea edo zenbait berniz-motarekin —matea, nakar-itxurakoa, distiratsua,
metalizatua— makillatzea.
- Azazkalak zenbait estilotan —klasikoa, ilargierdiak, frantsesa edo fantasiazkoa— makillatzea.
- Akabera emateko produktuak —finkatzekoak, lehortzekoak eta distira ematekoak— aplikatzea.

-

5. Azazkal artifizialak prestatzea eta aplikatzea:
-

Azazkal artifizialak aplikatzeko eta fabrikatzeko kosmetikoak, produktuak, tresnak eta erremintak hautatzea.
Ekipoa prestatzea.
Kutikula eta azazkalaren gorputza prestatzea, azazkal artifizialak aplikatzeko.
Gelezko azazkalak aplikatzea: moztea, limatzea eta akabera ematea.
Portzelanazko azazkalak fabrikatzea: limatzea eta akabera ematea.
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-

Ukituak ematea eta mantentze-lanak.
Azazkalak konpontzea.
Azazkal artifizialak zenbait berniz-motarekin —klasikoa, naturala, frantsesa edo fantasiazkoa— makillatzea.
Akabera emateko produktuak —finkatzekoak, lehortzekoak eta distira ematekoak— aplikatzea.

6. Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea:
-

Kosmetikoak, produktuak, materialak, tresnak eta aparatuak aukeratzea.
Ekipoa prestatzea.
Bezeroa prestatzea eta kokatzea.
Tratatu beharreko zona aztertzea, eta tratamendu estetikoa aukeratzea.
Baliabideak, tresnak, produktuak, kosmetikoak eta aparatuak aukeratzea.
Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea: tratamendu hidratatzaileak, suspergarriak, esfoliatzaileak,
nutritiboak, zirkulazioa hobetzekoak, despigmentatzaileak eta larruazalaren zahartzea prebenitzekoak.

7. Esku eta oinetako zainketa estetikoen zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko metodoen aplikazioa:
- Behaketa-teknikak aplikatzea eta galderak egitea, lortutako emaitzarekiko bezeroak duen gogobetetze-maila
egiaztatzeko.
- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko baliabideak aplikatzea.

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian:
-

36

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.

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF0356_2:
Segurtasuna eta osasuna
esku eta oinetako zainketa
estetikoetan.

• Medikuntzan lizentziaduna
• Kimika Zientzietan lizentziaduna
• Biologia Zientzietan lizentziaduna
• Farmazian lizentziaduna
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila

MF0357_2:
Azazkalak zaintzeko eta
edertzeko teknika estetikoak

• Estetikako goi-mailako teknikaria
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila

MF0358_2:
Azazkal artifizialak

• Estetikako goi-mailako teknikaria
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila

MF0359_2:
Esku eta oinetako
tratamendu estetikoak

• Estetikako goi-mailako teknikaria
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

1 urte

1 urte

1 urte

1 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak,
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

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

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Esku eta oinetako zainketa
estetikoetarako lantegi-ikasgela

60

60

Esku eta oinetako zainketa estetikoak

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

Erabilera anitzeko gela

X

Esku eta oinetako zainketa
estetikoetarako lantegi-ikasgela

X

2. M

3. M

4. M

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

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

Esku eta oinetako zainketa estetikoetarako
lantegi-ikasgela

Besaulki anatomikoak
Manikura-mahaia
Bizkarra eta gurpilak dituzten aulkia
Manikura- eta pedikura-ekipoa
Manikura- eta pedikura-tornua
Lainoztagailuak
Eskuila birakariak
Bibragailuak
Bentosak
Korronte zuzeneko eta korronte aldakorreko ekipoak
Erradiazio infragorriak sortzen dituen lanparak
Azazkaletarako erradiazio ultramoreko lanparak
Esku eta oinetako azazkalen eta larruazalaren zainketa estetikoetarako
kosmetikoak
Oinentzako bainuontzia
Lupa
Berogailuak
Azazkal artifizialak egiteko eta aplikatzeko ekipoa
Esterilizagailuak

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.

39

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

−
−
−
−
−

40

2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

