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IZENA 
HIDROTERMALA 
 

KODEA 
IMPP0308 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudi pertsonala. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Estetika 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMP023_2 Hidrotermala (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, 2008ko otsailaren 29ko 327/2008 EDak aldatua) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Osasun-, edertasun- eta ongizate-programei lotutako zerbitzu hidrotermalak antolatzea eta jarduera-protokoloak egitea, eta 
zerbitzuen proposamen pertsonalizatuak egitea, bezeroaren eskaerak aurretiko diagnostiko estetiko bat egitearekin 
bateratuz, edo mediku baten argibideei jarraituz, ekipoak, jarraipena eta, dagokionean, teknika hidrotermalen eta osagarrien 
aplikazioa koordinatuz, eta bezeroarentzako arretari, higieneari segurtasunari eta kalitateari lotutako arauak betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1260_3: Zerbitzu hidrotermalak eta osagarriak protokolizatzea eta antolatzea. 
 
-  UC0061_3: Teknika hidrotermalak protokolo normalizatuak pertsonalizatuz aplikatzea eta gainbegiratzea. 
 
-  UC0062_3: Zerbitzu hidrotermaletan kosmetika termala aplikatzea. 
 
-  UC0063_3: Eskuzko masajeak eta/edo mekanikoak ematea helburu estetikoekin. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren kontura lan egiten du, talasoterapia-zentroetan, bainuetxeetan eta spa-zentroetan —zerbitzu hidrotermalen 
sailean—, nahiz independenteak izan, nahiz honelako erakunderen bati lotuak: gimnasioak, hotelak, egoitzak edo 
edergintza-zentroak. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Estetikaren sektorea, sektore termala. 
Ostalaritza eta turismoaren sektorean, zerbitzu hidrotermalak ematen dituztenak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
5130.12.4 Bainuzaina (bainuetxeak / saunak / bainu turkiarrak). 
Spa-arduraduna. 
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5130.12.4 Masaje-emaile estetikoa, teknika hidrotermaletako espezialista. 
Zerbitzu hidrotermaletako teknikaria. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1260_3 
Zerbitzu hidrotermalen diagnostikoa eta 
antolaketa 

120 

UF0089: Teknika hidrotermalak aplikatzeko 
diagnostiko estetikoa 

30 

UF0090: Zerbitzu hidrotermal estetikoen 
protokoloak 

90 

MF0061_3 
Teknika hidrotermalak 150 

UF0091: Diagnostikoaren arabera egokitutako 
zerbitzu termalak 

60 

UF0092: Zerbitzu termalak ematea eta/edo 
gainbegiratzea 

90 

MF0062_3 
Kosmetika termala 

60   

MF0063_3 
Masaje estetiko mekanikoa eta eskuzkoa 120 

UF0093: Masaje estetikoa 30 

UF0094: Masaje estetikoko teknikak 90 

MP0023 
Hidrotermalaren arloko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 570 
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1. gaitasun-atala  
ZERBITZU HIDROTERMALAK ETA OSAGARRIAK PROTOKOLIZATZEA 
ETA ANTOLATZEA 

 
Kodea: UC1260_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Zerbitzu hidrotermalak emateko diagnostiko-protokolo normalizatuak egitea. 
BI1.1 Diagnostiko estetikoko fitxa teknikoak, tratamenduaren jarraipen-fitxak, bezeroaren historia estetikoa eta 
baimen informatuaren eredua definitzeko, informazio hau sartu behar da, gutxienez: datu pertsonalak, alterazio 
estetikoak eta/edo patologikoak, intolerantziak, bezeroaren ezaugarriak, bizitza-ohiturak eta abar. 
BI1.2 Ekipoak, materialak eta produktuak aztertzeko, ordenatzeko, garbitzeko eta prestatzeko irizpideak ezartzen 
dira, gero diagnostikoaren fasean erabiltzeko. 
BI1.3 Erabiliko diren behatze-teknika, ekipo eta metodoen arabera ezartzen da diagnostikoa egiteko bezeroa zer 
kondiziotan kokatu behar den. 
BI1.4 Diagnostikoa egiteko ekipoak aplikatzeko erabilera-arauak eta parametroak haien ezaugarri teknikoen eta 
fabrikatzailearen argibideen arabera ezartzen dira. 
BI1.5 Bezeroaren egoeraren eta ezaugarrien adierazgarri diren alterazio estetiko eta/edo patologikoen adierazleak 
definitu egiten dira, gero diagnostiko estetikoaren fasean identifikatzeko. 
BI1.6 Diagnostiko estetikoa egiteko protokolo normalizatua horretarako behar diren prozeduraren faseak, baliabide 
tekniko nahiz kosmetikoak eta elkarrizketarako jarraibideak eta galderak zehaztuz prestatzen da. 
BI1.7 Zenbait alderdiri —beroarekiko edo hotzarekiko sentikortasuna, zirkulazio-arazoak, klaustrofobia, 
larruazaleko gaixotasunak, alergiak, medikamentuak eta abar— lotutako datu eta informazio esanguratsuenak 
egiten den elkarrizketa-protokoloan sartzen dira. 
BI1.8 Bezeroak mediku espezialistarengana edo beste profesional batzuengana bideratzeko txosten tipoa 
prestatzean, teknika hidrotermalak aplikatzeko kontraindikazioei lotutako datuak jasotzen dira. 
BI1.9 Baimen informatua sinatzeko ereduak egitean, tratamenduak aplikatzeko baimena lortzeko behar den 
informazioa jasotzen da dokumentuan. 

LB2: Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoa egitea, segurtasun- eta higiene-kondizioetan. 
BI2.1 Profesionalak aztertu behar diren eremuen arabera prestatzen eta kokatzen du bezeroa, eta prozesuan 
zehar zer jarrera hartu behar dituen esaten dio. 
BI2.2 Behatzeko eta datuak eskuratzeko prozesuan erabiltzen diren materialak eta ekipoak —hala nola lupa, 
mikrokamera, gorputzeko gantzaren neurgailua, larruazalaren elastikotasunaren neurgailua eta termografoa— 
erabiltzeko prest, garbi eta ordenatuta daudela egiaztatzen da. 
BI2.3 Bezeroaren ezaugarriak diagnostiko estetikorako metodo eta ekipoen laguntzaz aztertzean, lan-protokoloan 
ezarritako arauak betetzen dira. 
BI2.4 Bezeroarekin izandako elkarrizketaren eta hari egindako galderen bidez, bezeroaren ezaugarriak, beharrak 
eta eskariak identifikatzen dira, ezarritako protokoloaren arabera, eta datuak bezeroaren historia-fitxan gordetzen 
dira. 
BI2.5 Diagnostikorako miaketa estetikoa egiteko, behaketa-, ukitze- eta haztatze-teknikak eta beste batzuk 
erabiltzen dira, eta, hala, larruazalaren ezaugarriak, alterazio estetikoak eta beste zenbait faktore — hala nola 
estresa, erdiondoa, menopausiaurrea eta neke-egoerak— identifikatzen dira, zerbitzu hidrotermalak erabil 
daitezkeen jakiteko. 
BI2.6 Lortutako informazioa aztertuz eta ebaluatuz egiten da diagnostiko estetikoa, beharrezkoa bada bezeroak 
emandako medikuaren agindua aintzat hartuz. 
BI2.7 Egindako diagnostiko estetikoaren arabera, zer teknika hidrotermal erabiliko diren identifikatzen da, eta, 
zerbaitegatik, haietakoren bat erabiltzea komeni ez bada, fitxa teknikoan jasotzen da informazio hori. 
BI2.8 Tratamendu hidrotermaletarako tratamendu medikoa edo baimena behar duen alteraziorik identifikatuz gero, 
dagokion profesionalari bideratuko zaio bezeroa, ezarritako prozedurari jarraituz, eta alderdi garrantzitsuenak 
zehaztuko dira bideratze-txostenean. 

LB3: Bezeroari diagnostiko estetikoaren emaitzen berri ematea eta aholkuak ematea, eta zerbitzu hidrotermalak barnean 
hartzen dituzten tratamenduak proposatzea. 
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BI3.1 Diagnostiko profesionalaren emaitza jakinarazten zaio bezeroari, eta tratamendu hidrotermalen 
proposamena aurkeztu eta adosten da, alderdi hauek barnean hartuta: saio-kopurua, maiztasuna, saioen iraupena, 
zainketa pertsonalak, tratamenduaren kostua eta aurreikusitako emaitzak. 
BI3.2 Jokabide profesionala bat dator arau deontologikoekin, eta konfidentzialtasuna eta bezeroaren datu 
pertsonalen babesa bermatzen ditu. 
BI3.3 Teknika, tratamendu eta programa hidrotermalak aplikatzeko programen dokumentuan, beharrezko 
zehaztapen guztiak jasotzen dira, eta, nahitaezkoa bada, baimen informatua sinatzen da. 
BI3.4 Historia estetikoan lortutako datu orokorrak eta tratamendu-teknikei eta -programei buruzkoak dokumentazio 
teknikoan erregistratzen dira, euskarri informatikoan edo eskuz. 

LB4: Zerbitzu hidrotermalak emateko instalazio, ekipo eta baliabideen higiene-, desinfekzio eta/edo esterilizazio-
protokoloak egitea. 

BI4.1 Zerbitzu hidrotermalak emateko instalazioak, ekipoak eta baliabideak garbitzeko eta esterilizatzeko 
metodoak eta produktuak protokolizatzeko, aintzat hartzen da zer ezaugarri dituzten, zer materialen gainean 
erabiliko diren eta zertarako diren. 
BI4.2 Instalazioen, ekipoen eta baliabideen mantentze-lanak araudiaren arabera protokolizatzen dira, 
segurtasuneko, arriskuak prebenitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko arauak zehaztuz. 
BI4.3 Hondakinak eta erabilera bakarreko osagarriak botatzeko arauak indarrean den ingurumen-araudiari jarraikiz 
protokolizatzen dira. 
BI4.4 Profesionala eta bezeroa prestatzeko eta babesteko baldintzak lan-protokolo normalizatuetan zehazten eta 
sartzen dira. 

LB5: Zerbitzu hidrotermalen teknikak, tratamenduak eta programak aplikatzeko protokolo normalizatuak egitea, haien 
kalitatea, higienea eta segurtasuna bermatzeko. 

BI5.1 Teknika hidrotermalak, kosmetikoak eta eskuzkoak aplikatzeari dagozkion lan-protokolo normalizatuak 
egiteko behar diren baliabide teknikoak identifikatzen dira. 
BI5.2 Presio bidezko nahiz presiorik gabeko teknika hidrotermalak, saunak, lurrun-bainuak eta abar 
protokolizatzean, hainbat parametro adierazten dira —presioa, tenperatura, distantzia, aplikazio-denbora eta 
abar—, bezeroaren sentikortasunaren eta tratamendu-eremuaren arabera, besteak beste, eta aplikatzeko 
irizpideak eta kontuan hartu beharrekoak definitzen dira. 
BI5.3 Kosmetika termalaren aplikazioa —buztinak, lokatzak, parafinak, algak, peloideak, olio esentzialak eta 
beste— protokolizatzean, zenbait parametro baloratzen dira —hala nola konposizioa, efektuak, tenperatura, 
bilgarri-mota, aplikazio-denbora, bezeroaren sentikortasuna eta tratamendu-eremua—, aplikazio-irizpideak eta 
kontuan hartu beharrekoak finkatzeko. 
BI5.4 Tratamenduak, estresaren aurkako programak, edergintzakoak, erlaxatzekoak, erdiondokoak eta abar 
dauden baliabideen arabera protokolizatzen dira, eta saio bakoitzean lotzen diren teknika-motak, haietako 
bakoitzaren denbora eta aplikazio-irizpideak zehazten dira. 
BI5.5 Eskura dauden baliabideak eta instalazioak optimizatzeko diseinatzen dira zirkuitu termalen ibilbide 
estandarrak. 
BI5.6 Tratamendu hidrotermalen protokoloak ezartzean, haiei lotzen zaizkien teknikak zehazten dira  
—hidrotermalak, eskuzkoak, kosmetikoak eta beste—, honako alderdi hauek adieraziz: baliabide teknikoak, 
faseak, mugimenduak, sekuentzia, aplikazio-denborak, erabilerak, kontuan hartzekoak eta kontraindikazioak, 
aplikatzeko baldintzak, eta beharrezko segurtasun- eta higiene-neurriak. 
BI5.7 Istripurik edo nahi ez den erreakziorik gertatuz gero jarduteko jarraibideak eta bezeroa osasun-zentro batera 
eramateko eskatu behar balitz hartu beharreko neurriak prestatzen dira, eta prozedura-eskuliburu batan jasotzen 
dira, larrialdiko arreta-neurriak zehaztuz. 

LB6: Bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko protokoloak egitea zerbitzu hidrotermalak kalitatez ematea 
lortzeko. 

BI6.1 Taldekideen arteko eta bezeroarekiko komunikazio-protokoloak ezartzean, komunikazioko gaitasunak 
kontuan hartzen dira —adibidez, aktiboki entzutea, argitasuna, zehaztasuna eta asertibitatea—, enpresak 
ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie eta deontologia profesionala errespetatzen da. 
BI6.2 Bezeroarentzako arretari buruzko arauak erabiltzen diren komunikazio-kanalen arabera —idatzizkoa, 
telefono bidezkoa eta beste— protokolizatzen dira. 
BI6.3 Bezeroari arreta emateko protokoloak —harrera egitekoa, zentroan dagoen bitartean arreta ematekoa eta 
berarekin egotekoa, agurtzekoa eta abar— diseinatzean, kontuan hartzen dira zentroaren ezaugarri orokorrak eta 
bezero-mota. 
BI6.4 Bezeroari ematen zaion zerbitzu termalei buruzko informazioa zentro hidrotermaleko egonaldia 
optimizatzeko helburuarekin egiten eta deskribatzen da. 
BI6.5 Gorabeherek eragiten dituzten kexa eta erreklamazioen tratamendua eta kudeaketa bezeroaren 
gogobetetzea bermatzeko moduan protokolizatzen dira. 
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BI6.6 Bezeroari informazioa emateko eta harekin komunikatzeko arau deontologikoak ezartzean, kontuan hartzen 
da konfidentzialtasuna eta intimitatea bermatzea, indarrean den legeriarekin bat eginik. 

LB7: Instalazioak, giza baliabide eta bitartekoak eta teknikoak optimizatuz antolatzea, banatzea eta gainbegiratzea lana, 
zerbitzu hidrotermalak kalitatez ematea bermatzeko. 

BI7.1 Barne-komunikazioko arauak betetzen dira komunikazioa arina eta zehatza izan dadin eta talde 
guztiarengana argi hel dadin. 
BI7.2 Taldekideen artean lana banatzeko, gaitasun profesionala, eraginkortasuna eta produktibitatea irizpidetzat 
hartuz esleitzen dira egitekoak eta definitzen dira funtzioak, eta haien garapena eta gauzatzea gainbegiratzen dira. 
BI7.3 Egiaztatzen da taldekideek ezagutzen eta ulertzen dituztela lan-prozesua eta baliabideen jarraibide 
teknikoak; hala ez bada, sortzen diren zalantzak argitzen dira. 
BI7.4 Egitekoak, funtzioak eta denborak banatzean, bezero berari zerbitzua eman behar dioten profesionalen 
arteko koordinazioa ezartzen eta gainbegiratzen da, bata besteari traba ez egiteko. 
BI7.5 Ekipoak, materialak eta haien hornidura aztertzen dira, eta egiaztatzen da egokiak eta prozesurako 
aurreikusitakoak direla, eta erabiltzeko kondizio ezin hobeetan daudela. 
BI7.6 Motibazio profesionala eta talde-lana sustatzeko neurriekin, bermatzen da taldekide guztiek parte hartzea. 
BI7.7 Lan-sistemari eta protokoloak aplikatzeari dagokienez enpresan dauden arauen jakitun da lantaldea; 
eguneratuta hedatzen da informazio hori. 

LB8: Zerbitzu hidrotermaletan kalitatea ebaluatzeko eta bezeroen gogobetetzea bermatzeko parametroak eta 
mekanismoak ezartzea. 

BI8.1 Kalitate-estandarrak eta zerbitzu minimoak bezeroen gogobetetzea eta eraginkortasun ekonomikoa 
irizpidetzat hartuta ezartzen dira. 
BI8.2 Zerbitzu hidrotermalak emateko arlo osoan, sail eta eremu bakoitzari arduradunak esleituz definitzen dira 
ardurak. 
BI8.3 Kalitate-eskuliburua hauek barnean hartzeko egiten da: arauak, prozedura-eskuliburuak, prestakuntza-plana 
eta erregistroak. 
BI8.4 Prozedurei eta kalitateari buruzko eskuliburuek deskribatzen dute zer, nork eta nola egiten diren jarduerak 
eta zerbitzua. 
BI8.5 Kalitate-erregistroak —erregistro-fitxak eta abar—egitean, aintzat hartzen da kalitate-eskuliburuan eta barne-
prozeduretan deskribatutako jarduerak egiaztatu ahal izatea. 
BI8.6 Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko formularioak eta dokumentuak egitean, kontuan hartzen da erraz 
betetzeko modukoak izatea eta emaitzen azterketa eta ebaluazio objektiboa egiteko aukera ematea. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ohatila edo besaulki etzangarria, aulkia, orga edo mahai osagarria. Tentsiometroa. Diagnostiko profesionalak egiteko 
ekipoak: lupa, mikrokamerak, zenbait faktoreren neurgailuak —hidratazioa, koipea, pH-a, larruazaleko fototipoa, 
larruazalaren elastikotasuna, larruazal-erliebea—, baskula, tailumetora eta neurketa-zinta, gorputzeko koipea 
kalkulatzeko ekipoak, termografia-ekipoak. Bezeroen diagnostikoa egiteko eta datuak gordetzeko eta tratatzeko ekipo 
eta programa informatikoak. Estetika-historia, diagnostiko-fitxa teknikoak eta tratamenduak. Behin eta berriz erabiltzeko 
eta erabilera bakarreko mihiseria: mantala, toallak, zintak edo txanoak, zapatilak, alfonbratxoak, izaratxoak, eskularruak. 
Tresnak eta osagarriak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktu eta aparatu espezifikoak. Materialak 
botatzeko eta birziklatzeko edukiontziak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aurpegiko eta gorputzeko diagnostiko profesionalak egiteko protokolo normalizatuak. Bezeroenganako arretako eta 
komunikazioko protokoloak. Diagnostikoak. Estetika-historia eta fitxa teknikoak egitea. Zerbitzu hidrotermaletako 
diagnostikoen, tekniken, tratamenduen eta programen protokolo normalizatuak, komunikazioari lotutakoak eta 
bezeroarentzako arretakoak. Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-protokoloak. Kalitateari buruzko eskuliburua. 
Prozeduren eskuliburua. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zerbitzu hidrotermaletako diagnostikoen, tekniken, tratamenduen eta programen protokolo normalizatuak, 
komunikazioari lotutakoak eta bezeroarentzako arretakoak. Bezeroaren diagnostikoa, tratamendua, estetika-historia eta 
jarraipena jasotzen dituen fitxa teknikoa. Mediku-txostenak. Beste profesional batzuengana bideratzeko txostenak edo 
baimenak. Baimen informatua. Higiene-, desinfekzio- eta/edo esterilizazio-eskuliburuak. Hidrologia-eskuliburua. 
Kosmetologia-eskuliburua. Anatomia-eskuliburua. Anatomiako orri irudidunak. Bibliografia tekniko espezializatua. 
Guneen eta instalazioen arloan indarrean dagoen araudia. Aparatuen segurtasun-arauei buruzko dokumentazioa. 
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Ingurumena kudeatzeko araudia. Kalitate-arauak. Lan-arriskuak prebenitzeko plana eta/edo jarrera-higieneari buruzko 
arauak. 

 
 

2. gaitasun-atala: 
TEKNIKA HIDROTERMALAK PROTOKOLO NORMALIZATUAK 
PERTSONALIZATUZ APLIKATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC0061_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Tekniken, tratamenduen eta programen protokolo normalizatuak pertsonalizatzea, diagnostiko estetikoaren 
emaitzen eta medikuaren jarraibideen arabera, eta bezeroaren uneko egoera eta haren eskakizunak egiaztatuz. 

BI1.1 Bezeroaren egoera estetikako diagnostikoaren emaitzarekin egiaztatzen da, protokoloa egokitzeko egin 
behar diren aldaketak identifikatzeko. 
BI1.2 Tratamendu-proposamena aztertu egiten da, egokitzeko egin behar diren aldaketak identifikatzeko. 
BI1.3 Lan-protokolo normalizatuak, egoerara, ezaugarrietara, beharretara, denborara eta eskaeretara egokitzen 
dira. 
BI1.4 Tratamendu-protokolo pertsonalizatuan jasotzen dira proposamenean egindako aldaketak —tratamendu-
fasean, tekniken aplikazio-parametroetan, denboretan nahiz saioen maiztasunean egindakoak—, eta aintzat hartu 
beharreko kontuei eta jarraibide bereziei buruzko ohar guztiak. 
BI1.5 Bezeroari esaten zaio zer urrats eman behar diren tratamenduan, eta bizitza osasungarria izateko eta 
teknika hidrotermalen bidezko tratamenduen efektua indartzeko beste jarraibide batzuk ere —hala nola 
elikadurarekin eta kirolarekin lotutakoak— ematen zaizkio. 
BI1.6 Bezeroak informazio xehatua jasotzen du zerbitzuari buruz, zalantzak argitzen zaizkio, eta baimen 
informatua sinatzen da. 

LB2: Instalazioak, baliabideak, ekipoak eta produktuak prestatzea eta mantentzea, zerbitzu hidrotermaletako bezeroen 
eta langileen higienea eta segurtasuna bermatzen dituzten kondizioetan ezin hobeto erabiltzeko. 

BI2.1 Saioa hasi aurretik, egiaztatzen da teknika hidrotermalak aplikatuko diren instalazioek kondizio egokiak 
dituztela higieneari, segurtasunari, tenperaturari, presioari eta abarri dagokienez. 
BI2.2 Instalazioak eta baliabideak garbitzeko eta esterilizatzeko metodoak, produktuak eta aparatuak hautatzeko, 
aintzat hartzen da zer materialez eginak dauden eta zertarako diren. 
BI2.3 Ekipoak eta osagarriak aztertu egiten dira, indarrean den araudian jasotako segurtasun-baldintzak betetzen 
dituztela eta behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
BI2.4 Tresna eta osagarrien higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-protokoloak jarritako kondizioei jarraikiz eta 
indarrean den araudia eta fabrikatzailearen jarraibideak betez aplikatzen dira. 
BI2.5 Teknika hidrotermalei lotutako produktu kosmetikoak aplikazio-argibide espezifikoei jarraituz prestatzen dira, 
egoera eta iraungitze data kontuan hartuta. 
BI2.6 Zerbitzu kolektiboetan erabiltzen den uraren kontrola eta tratamendua instalazioen mantentze-lanetako 
protokoloetan ezarritako berme-adierazleekin egiten da. 
BI2.7 Saioa bukatutakoan, instalazio, baliabide eta ekipo teknikoen mantentze-lanetarako higiene- eta desinfekzio-
teknikak erabiltzen dira, berriro erabiltzeko garbitasun- eta segurtasun-baldintzetan egongo direla bermatzeko, eta 
erabilera bakarreko materialak bota egiten dira. 

LB3: Bainu-teknika hidrotermalak —gehigarriekin edo gehigarririk gabe— erabiltzea eta/edo gainbegiratzea, protokolo 
pertsonalizatuaren arabera, higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 

BI3.1 Teknika bakoitzerako behar den mihiseria-ekipoa hautatu eta bezeroari ematerako, egiaztatzen da higiene-
kondizio ezin hobeetan dagoela. 
BI3.2 Protokolo pertsonalizatuan ezarritako tekniken eskakizunen arabera —bainu orokorrak, partzialak edo 
tokikoak, gehigarriak erabiliz edo gabe— jartzen da bezeroa, tratamendu-eremua aintzat hartuz, eta jakinarazten 
zaio zer sentsazio izango dituen eta aplikazioak irauten duen bitartean zer gorabeheraren berri eman behar duen. 
BI3.3 Profesionalak, teknikak aplikatzen dituen bitartean, jarrera-higieneari buruzko arauen araberako jarrerak 
hartzen ditu eta haien araberako mugimenduak egiten ditu. 
BI3.4 Bainu-teknikak aplikatzeko behar diren bainuontziak, murgiltze-tangak, igerilekuak, osagarriak, materialak 
eta kosmetikoak ezarritako aplikazio-protokoloaren arabera eta bezeroaren sentikortasunarekin lotutako 
kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuta hautatzen eta prestatzen dira. 
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BI3.5 Bainu-teknikak —orokorrak, tokikoak, partzialak eta abar— aplikatzeko, hainbat parametro hautatzen dira  
—presioa, tenperatura, tratamendu-eremua eta aplikazio-denbora—, aplikazio-protokoloan aurreikusitako 
sekuentziaren eta ordenaren arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako 
kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuz, eta gorabeherak fitxa teknikoan jasotzen dira. 
BI3.6 Bainu-teknika mugimendudunak —burbuilak, zurrustak, hidromasajea, zurrunbiloak eta abar— aplikatzeko, 
hainbat parametro hautatzen dira —presioa, tenperatura, tratamendu-eremua eta aplikazio-denbora—, ezarritako 
protokoloaren arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako kontraindikazioak 
eta kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuz, eta gorabeherak fitxa teknikoan jasotzen dira. 
BI3.7 Ur azpiko eskuzko zurrustarekin, prozedura-protokoloen arabera egiten dira pasaldiak, zurrustak 
tratamenduan ezarritako gorputz-ataletara soilik zuzenduz. 
BI3.8 Bainuontzietan botatzen diren gehigarriak eta kosmetikoak haien konposizioaren eta propietateen arabera, 
uraren tenperaturaren arabera eta bezeroaren sentikortasunaren arabera hautatzen dira, tratamendu-
proposamenari eta fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz. 
BI3.9 Bezeroaren egoera orokorra —gorputzaren tenperatura, erlaxazioa, ongizate orokorra eta abar— aztertzen 
da zerbitzua ematen den bitartean, eta aldizka egiaztatzen da; erreakzio kaltegarririk sumatuz gero, neurri egokiak 
hartzen dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

LB4: Presiopeko zurrustak eta dutxak erabiltzen dituzten teknika hidrotermalak erabiltzea eta/edo gainbegiratzea, 
protokolo pertsonalizatuaren arabera, higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 

BI4.1 Behar den mihiseria-ekipoa hautatu, eta bezeroari ematen zaio, aurrez egiaztatuta higiene-kondizio ezin 
hobeetan dagoela eta teknika aplikatzeko egokiena dela. 
BI4.2 Bezeroa teknikaren —zurrustak edo dutxak— eta tratamendu-eremuaren arabera kokatzen da, eta 
jakinarazten zaio zer teknika hidrotermal aplikatuko zaizkion eta zer sentsazio izan litzakeen prozesuan zehar. 
BI4.3 Bezeroak teknika aplikatzen den bitartean izan behar dituen posizio, mugimendu eta jarrerei buruzko 
informazioa agi eta zehaztasunez ematen da, eta eskatzen zaio aipatutako sentsazioez bestelakorik sumatuz gero 
profesionalari jakinarazteko, arriskuak edo istripuak saihesteko. 
BI4.4 Profesionalak, teknikak aplikatzen dituen bitartean, posizio, mugimendu eta jarrera egokiak erabiltzen ditu, 
jarrera-higieneari buruzko arauak betez. 
BI4.5 Presiopeko teknikak —zurrustak, dutxak eta beste— aplikatzeko, behar diren zenbait parametro —presioa, 
tenperatura eta aplikazio-denbora— hautatzen dira, eta manipulazioak abileziaz egiten dira, protokoloan 
aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera, bezeroaren sentikortasuna eta kondizio organikoak aintzat 
hartuz, eta gorabeherak fitxa teknikoak erregistratzen dira. 
BI4.6 Dutxa eta masajea (dutxapeko masajea) konbinatzen dituzten teknikak aplikatzeko, behar diren zenbait 
parametro —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora— hautatzen dira, eta masaje-mugimenduak protokoloan 
aurreikusitako ordenan egiten dira, bezeroaren sentikortasuna eta kondizio organikoak aintzat hartuz, eta 
gorabeherak —halakorik badago— fitxa teknikoak erregistratzen dira. 
BI4.7 Bezeroaren egoera orokorra —gorputzaren tenperatura, erlaxazioa, ongizate orokorra eta abar— aztertzen 
da zerbitzua ematen den bitartean, eta aldizka egiaztatzen da; erreakzio kaltegarririk sumatuz gero, neurri egokiak 
hartzen dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

LB5: Sauna eta lurrun-bainuetako zerbitzu hidrotermalak eta bero-lehorra, hezea eta mistoa ematen duten berogailuak 
protokolo pertsonalizatuari jarraikiz prestatzea eta gainbegiratzea, eta ziurtatzea higiene- eta segurtasun-baldintza 
espezifikoak betetzen direla. 

BI5.1 Behar den mihiseria-ekipoa hautatu eta bezeroari ematerako, egiaztatzen da higiene-kondizio ezin hobeetan 
dagoela. 
BI5.2 Teknika bakoitzaren —orokorrak edo partzialak— eskakizunen araberako posizioan kokatzen da bezeroa, 
eta jakinarazten zaio zer sentsazio izango dituen eta aplikazioak irauten duen bitartean zer gorabeheraren berri 
eman behar duen. 
BI5.3 Profesionalak, teknikak aplikatzen dituen bitartean, posizio, mugimendu eta jarrera egokiak erabiltzen ditu, 
jarrera-higieneari buruzko arauak betez. 
BI5.4 Lurrun-bainuen teknikak aplikatzeko, hainbat parametro hautatzen dira —tenperatura, hezetasun-maila, 
tratamendu-eremu orokorra edo partziala, eta aplikazio-denbora—, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren 
arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako kontraindikazioak eta kontuan 
hartu beharrekoak aintzat hartuz. 
BI5.5 Sauna-teknika orokorrak edo tokikoak aplikatzeko, hainbat parametro hautatzen dira —tenperatura, 
hezetasun-maila, tratamendu-eremua eta aplikazio-denbora—, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta 
ordenaren arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako kontraindikazioak eta 
kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuz. 
BI5.6 Bero lehorra, hezea edo mistoa emateko berogailu orokorrak edo tokikoak aplikatzeko, hainbat parametro 
hautatzen dira —tenperatura, hezetasun-maila, tratamendu-eremua eta aplikazio-denbora—, protokoloan 
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aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren 
araberako kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuz. 
BI5.7 Bezeroaren egoera orokorra —gorputzaren tenperatura, erlaxazioa, ongizate orokorra eta abar— aztertu eta 
egiaztatu egiten da aldizka; erreakzio kaltegarririk sumatuz gero, ezarritako neurriak hartzen dira. 
BI5.8 Sortzen diren gorabeherak eta bezeroari buruzko ohar garrantzitsuak fitxa teknikoan jasotzen dira, hurrengo 
saioetan kontuan izateko. 

LB6: Presiorik gabeko teknika hidrotermalen aplikazioa —langarreztatzeak, afusioak, ikuzketak, bilgarriak, konpresak, 
fomentuak eta abar— prestatzea eta gainbegiratzea, protokolo pertsonalizatuari jarraikiz, eta ziurtatuz higiene- eta 
segurtasun-baldintza espezifikoak betetzen direla. 

BI6.1 Behar den mihiseria-ekipoa hautatu eta bezeroari ematerako, egiaztatzen da higiene-kondizio ezin hobeetan 
dagoela. 
BI6.2 Teknika bakoitzaren —orokorrak edo partzialak— eskakizunen araberako posizioan kokatzen da bezeroa, 
eta jakinarazten zaio zer sentsazio izango dituen eta aplikazioak irauten duen bitartean zer gorabeheraren berri 
eman behar duen. 
BI6.3 Profesionalak, teknikak aplikatzen dituen bitartean, posizio, mugimendu eta jarrera egokiak erabiltzen ditu, 
jarrera-higieneari buruzko arauak betez. 
BI6.4 Langarreztatzeak, afusioak eta ikuzketak aplikatzeko, hainbat parametro hautatzen dira —tenperatura, 
tratamendu-eremu orokorra edo partziala, eta aplikazio-denbora—, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren 
arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako kontraindikazioak eta kontuan 
hartu beharrekoak aintzat hartuz. 
BI6.5 Konpresak eta fomentuak aplikatzeko, hainbat parametro hautatzen dira —tenperatura, tratamendu-eremua 
eta aplikazio-denbora—, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera, eta bezeroaren 
ezaugarri organikoen eta sentikortasunaren araberako kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak aintzat 
hartuz. 
BI6.6 Soluzioak, esentziak eta abar aplikatzeko bilgarri orokorrak edo tokikoak jartzeko, beharrezko materialak eta 
kosmetikoak eta hainbat parametro hautatzen dira —tenperatura, tratamendu-eremua eta aplikazio-denbora—, 
protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera, eta bezeroaren ezaugarri organikoen eta 
sentikortasunaren araberako kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak aintzat hartuz. 
BI6.7 Bezeroaren egoera orokorra —gorputzaren tenperatura, erlaxazioa, ongizate orokorra eta abar— aztertu eta 
egiaztatu egiten da aldizka; erreakzio kaltegarririk sumatuz gero, ezarritako neurriak hartzen dira. 
BI6.8 Sortzen diren gorabeherak eta bezeroari buruzko ohar garrantzitsuak fitxa teknikoan jasotzen dira, hurrengo 
saioetan kontuan izateko. 

LB7: Zirkuitu termaletan egiten diren teknikak ezarritako protokoloaren arabera prestatzea eta gainbegiratzea, egiaztatuz 
higiene- eta segurtasun-baldintzak betetzen direla. 

BI7.1 Behar den mihiseria-ekipoa tekniken arabera hautatu, eta bezeroari ematen zaio, aurrez egiaztatuta higiene-
kondizio ezin hobeetan dagoela. 
BI7.2 Proposatutako zirkuitu termala ahalik eta ondoena aprobetxatzeko informazioa jasotzen du bezeroak, eta 
esaten zaio zer sentsazio izango dituen eta zer gorabeheraren berri eman behar duen zirkuituan dagoen bitartean. 
BI7.3 Zirkuitu gidatuetan, profesionalak antolatzen ditu bezeroen joan-etorriak; dagozkien teknika edo 
instalazioetara laguntzen die, eta haiek nola erabili azaltzen die. 
BI7.4 Zirkuitu gidatuetan, jarrera-higieneari buruzko arauak betez aplikatzen ditu profesionalak banakako teknikak. 
BI7.5 Zirkuitu termaletan, zenbait parametro hautatzen eta zehazten dira —presioa, tenperatura, hezetasun-maila 
eta denbora—, aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera, eta bezeroari kontuan hartu beharrekoei 
eta/edo kontraindikazioei buruzko informazioa ematen zaio. 
BI7.6 Bezeroaren egoera orokorra —gorputzaren tenperatura, erlaxazioa, ongizate orokorra eta abar— aztertzen 
da zerbitzua ematen den bitartean, eta, erreakzio kaltegarririk sumatuz gero, ezarritako neurriak hartzen dira. 

LB8: Bezeroarekiko komunikazio- eta arreta-protokoloak aplikatzea zerbitzu hidrotermalak ematean, zerbitzuaren 
kalitatea bermatzeko. 

BI8.1 Taldeko kideen arteko komunikaziorako eta bezeroarekiko komunikaziorako protokoloak aplikatzean, aintzat 
hartzen da zerbitzuaren kalitatea bermatzeko behar den koordinazioa ezartzea. 
BI8.2 Harrera egiteko, arreta emateko eta tratamendu-eremuetatik ateratzen laguntzeko protokoloak enpresaren 
barne-arauak eta kode deontologikoari buruzkoak betez aplikatzen dira. 
BI8.3 Bezeroari informazioa ematean, kontuan hartzen dira unea, gertutasuna eta egoera, mezua behar bezala 
interpreta dadin. 
BI8.4 Kexak eta erreklamazioak bezeroaren interesei erantzuteko moduan tratatzen eta izapidetzen dira. 
BI8.5 Bezeroei buruzko informazioa tratatzeko arauak eta indarrean den legedia betetzen dira, konfidentzialtasuna 
eta intimitatearekiko errespetua bermatzeko. 
BI8.6 Deontologia profesionalari buruzko arauak betetzen dira zerbitzu hidrotermalak ematean. 
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LB9: Teknika hidrotermalak erabiltzean laneko arriskuak eta nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko jarraibide 
espezifikoak ezartzea. 

BI9.1 Arrisku-faktoreak —pertsonalak, instalazioenak, ekipoenak eta teknikenak— identifikatzen dira, neurri 
espezifikoak hartzeko. 
BI9.2 Nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko jarraibiderik garrantzitsuenak identifikatzen dira, eta teknika 
hidrotermalen erabilerekin, kontraindikazioekin eta kontuan hartu beharrekoekin erlazionatzen dira. 
BI9.3 Laneko arriskuak prebenitzeko jarraibideak identifikatzen dira, eta eremu bakoitzari dagozkionak 
zehaztasunez deskribatzen dira, arrisku-faktoreen arabera. 
BI9.4 Istripuak edo nahi ez diren erreakzioak gertatzen badira, lehen laguntzako teknikak erabiltzen dira, eta, 
beharrezkoa bada, istripua izan duena osasun-zentro batera eramateko eskatzen da. 

LB10: Teknika hidrotermalak erabiliz emandako zerbitzuen kalitate orokorra eta emaitza baloratzea, bezeroaren 
gogobetetzea bermatzeko, eta, desbideratzeak egonez gero, neurri zuzentzaileak proposatzea. 

BI10.1 Tekniken prozeduren antolamendua lan-protokolo pertsonalizatuen arabera baloratzen da. 
BI10.2 Galdetegiak nahiz galdera tipoak eginez eta zuzenean behatuz ebaluatzen da bezeroak zerbitzuari eta 
jasotako tratuari dagokienez duen gogobetetze-maila, eta, gorabeherarik izan bada, idatziz jasotzen da. 
BI10.3 Zerbitzuaren kalitatea baloratzeko, kontuan hartzen dira lan-protokoloak zorrotz betetzea, denbora 
komertziala eta lortutako emaitza, eta datu garrantzitsuak hautatutako euskarrian (eskuzkoa edo informatikoa) 
erregistratzen dira. 
BI10.4 Balorazioaren emaitzan desbideratzerik badago, neurri zuzentzaileak proposatzen dira emandako 
zerbitzuak optimizatzeko eta bezeroen gogobetetze-maila hobetzeko. 
BI10.5 Sortzen diren gorabeherak ezarritako euskarrietan jasotzen dira, hurrengo saioetan kontuan hartzeko. 

 
 

Lanbide-testuingurua 
 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ohatila edo besaulki etzangarria, aulkiak, orga edo mahai osagarria, lupa argiduna, lanparak. Tentsiometroa. Bainu-
teknikak: bainuontzi arrunta, burbuilazko, hidromasajekoa, mugimendukoa, urpeko eskuzko zurrustaduna, manilubioa, 
pedilubioa eta abar. Presioa: zurrustak, dutxak. Berogailuak: lehorrak, hezeak eta mistoak. Sauna eta lurrun-bainu 
orokorrak eta partzialak. Zurrusta-tribuna, presio-punpa, bero-sorgailuak. Zirkuitu termalak. Izotz-sorgailuak eta zoru 
beroak eta hotzak dituzten kabinak. Bilgarriak, konpresak, fomentuak, enplastuak, maskarak, afusioak, ikuzketak, 
langarreztatzeak. Mihiseria: bainu-txabusina, toalla, zapatilak, bainujantzia, txanoa, mantalak, alfonbratxoak, izaratxoak, 
burkoak eta abar. Tresnak, osagarriak eta instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktu eta 
ekipo espezifikoak. Instalazioen mantentze-lanetarako eta uraren kalitatea zaintzeko baliabideak eta produktuak. Lehen 
laguntza emateko behar diren materiala eta produktuak. Erabili eta botatzeko gaientzako edukiontziak, eta materialak 
eta kutsagarriak birziklatzekoak. Ekipo eta programa informatikoak. Botikina. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Zerbitzu hidrotermaletan jarduteko protokoloak. Zerbitzu hidrotermaletako bezero bakoitzaren araberako protokolo 
pertsonalizatuak. Teknika hidrotermalak ezarritako protokoloen eta protokolo pertsonalizatuen arabera aplikatzea. 
Bezeroarentzako arreta pertsonalizatua. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gai hauei buruzko eskuliburuak: hidrologia, anatomia, teknika hidrotermalak aplikatzeko prozedurak, segurtasun-, 
higiene-, desinfekzio- eta/edo esterilizazio-prozedurak eta lehen laguntza. Anatomiako orri irudidunak. Ekipoen eta 
aparatuen fitxa teknikoak, estetika-historia. Bezeroaren tratamendu- eta jarraipen-fitxak. Baimena emateko edo beste 
profesional batzuei bideratzeko txostenak. Guneen eta instalazioen arloan indarrean dagoen araudia. Aparatuen 
segurtasun-arauei buruzko dokumentazioa. Ingurumena kudeatzeko araudia. Kalitate-arauak. Lan-arriskuak 
prebenitzeko plana eta/edo jarrera-higieneari buruzko arauak. Egindako txostenak edo beste profesional batzuek 
bideratutakoak. Tratamenduaren protokolo normalizatuak eta pertsonalizatuak. Bibliografia tekniko espezializatua. 
Baimen informatua. 
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3. gaitasun-atala 
ZERBITZU HIDROTERMALETAN KOSMETIKA TERMALA APLIKATZEA 

 

Kodea: UC0062_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kosmetika termala aplikatzeko protokolo normalizatuak pertsonalizatzea, diagnostiko estetikoaren arabera, eta 
bezeroaren uneko egoera eta haren eskakizunak egiaztatuz. 

BI1.1 Bezeroa prestatu eta dagokion tokian jartzen da, tratatu behar den eremua aztertzeko. 
BI1.2 Kosmetikoak eman aurretik, eremuaren azterketa estetikoa egiten da, behaketa- eta haztapen-tekniken 
bidez, diagnostikoa egiaztatzeko eta kontraindikazioa eragin dezaketen alterazioak identifikatzeko, halakorik 
badago. 
BI1.3 Kontraindikazioa eragin dezaketen alterazioak identifikatuz gero, mediku espezialistarengana bideratzen da, 
eta datu guztiak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzen dira. 
BI1.4 Protokolo normalizatua bezeroarengandik jasotako datuekin pertsonalizatzen da kosmetika termala 
aplikatzeko. 
BI1.5 Protokolo pertsonalizatua egitean, kontuan hartzen dira bezeroaren eskariak eta premiak, prozedurak 
egokitzeko. 

LB2: Kosmetiko termalak higiene- eta segurtasun-baldintza ezin hobeetan emateko behar diren instalazioak, baliabide 
teknikoak eta produktuak prestatzea. 

BI2.1 Janzkerari, higieneari eta irudi pertsonalari buruzko arauak betez prestatzen da profesionala. 
BI2.2 Erabiltzen diren tresna eta material guztiak erabilera bakarrekoak edo bezero bakoitzaren erabilera 
pertsonalekoak dira; halakoak ez badira, egiaztatzen da garbituta, esterilizatuta eta/edo desinfektatuta daudela. 
BI2.3 Kosmetika termala aplikatzeko baliabide tekniko osagarriak —burusi elektrikoak, toalla-berogailuak eta 
lokatz-, alga- eta buztin-berogailuak— prestatzen dira, eta egiaztatzen da funtzionamendu-kondizioetan daudela 
eta higiene- eta segurtasun-baldintzak betetzen dituztela. 
BI2.4 Kosmetikoa, haren nahasteak edo, dagokionean, prestakin estenporaneoetakoak edo euskarri blaituetan 
aurkezten edo aplikatzen direnak prestatzen direnean, kontuan hartzen dira ezarritako proportzioak, trinkotasuna, 
tenperatura, aplikazio-eremua eta espezifikazioak, eta protokolo pertsonalizatua, hala badagokio. 
BI2.5 Aurrez berotu behar diren kosmetiko termalak, peloideak eta paralokatzak aplikatu behar direnean, 
egiaztatzen da tenperatura- eta biskositate-kondizioak egokiak direla eta bat datozela ezarritako protokoloarekin. 
BI2.6 Kosmetikoak emateko behar diren baliabide teknikoekin —manta elektrikoa, bilgarrientzako euskarriak, 
toallak eta beste— prestatzen da ohatila, eta egiaztatzen da ezarritako higiene- eta segurtasun-arauak betetzen 
direla. 

LB3: Kosmetiko termalak eta haientzako aplikazio-teknika hautatzea, protokoloa pertsonalizatuz eta bezeroaren 
eskaerak eta beharrak bateratuz. 

BI3.1 Bezeroaren ezaugarriak ebaluatzen dira, haren beharrak eta eskaerak zehazten dira, eta lan-protokoloa 
egokitu eta pertsonalizatzen da. 
BI3.2 Teknika eta kosmetikoa aplikatzeko daturik garrantzitsuenak bezeroaren fitxan erregistratzen dira. 
BI3.3 Kosmetikoa eta aplikazio-teknika hautatzeko, ezarritako protokoloa interpretatzen da, eta, dagokionean, baita 
medikuaren agindua ere 
BI3.4 Kosmetiko termalak emateko jarraibideak ezartzeko, beharrezko baliabideak eta parametroak zehazten dira, 
bezeroaren ezaugarrien arabera. 
BI3.5 Tratamendu kosmetikoaren maiztasunari eta iraupenari, janzkera egokiari eta teknika aplikatzeko kondizio 
organiko orokor onenei buruzko informazioa jasotzen du bezeroak. 

LB4: Teknika kosmetiko termalak higiene-, segurtasun- eta ingurumen-kondizioetan aplikatzea eta gainbegiratzea. 
BI4.1 Bezeroaren fitxa teknikoak kontsultatzen da, eta ikusten da ba ote dagoen agindutako teknikak aplikatzen 
diren bitartean kontuan hartu beharrekorik edo jarraibide espezifikorik. 
BI4.2 Egiaztatzen da bezeroaren janzkera eta osagarriak egokiak direla, eta hartu behar dituen jarrerei eta egin 
behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematen zaizkio, eta esaten zaio prozesuan zehar zer sentsazio 
biziko dituen. 
BI4.3 Kosmetiko termalak ematean, elementu guztiak abileziaz erabiltzen dira, gauzatze-prozeduren eta 
bezeroaren ezaugarrien arabera. 
BI4.4 Prozesuaren bilakaera une oro kontrolatzen da, eta bezeroak egiten dituen oharrei jaramon egiten zaie. 
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BI4.5 Erreakzio kaltegarririk edo besterik agertzen bada, protokoloan ezarritako arreta-baliabideak erabiltzen dira, 
eta, beharrezkoa izanez gero, larrialdietako osasun-zerbitzuei jakinarazten zaie. 
BI4.6 Behin gauzatze teknikoa amaitutakoan, higiene-neurriak aplikatzen zaizkie instalazioei, baliabideei eta ekipo 
teknikoei, eta berriro erabiltzeko behar diren kondizioak bermatzen dira erabilera bakarreko materialak eta tresnak 
behar bezala botaz. 

LB5: Aplikatutako kosmetika termalaren emaitza indartzeko komenigarriak diren zainketei eta aholkuei buruzko 
informazioa ematea bezeroari. 

BI5.1 Bezeroaren profila identifikatzen da, zentroak dituen produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa haren 
helburuetara egokitzeko. 
BI5.2 Hauei buruzko informazioa ematen zaio bezeroari: diagnostiko estetikoaren emaitzak eta proposatzen diren 
kosmetiko termalak; saioen iraupena, kopurua eta maiztasuna; kosmetikoak emanda lortu nahi diren efektuak eta 
emaitzak. 
BI5.3 Alterazio patologikoak edo ez-estetikoak detektatzen badira, bezeroa medikuaren kontsultara edo beste 
profesional batzuengana bideratzeko txostenak egitea. 
BI5.4 Tratamenduaren ondoren emaitzak optimizatzeko baliagarriak diren bizi-jarraibide osasungarriei eta beste 
aholku batzuei buruzko informazioa jasotzen du bezeroak. 
BI5.5 Etxean tratamendua optimizatzen duten produktu kosmetikoak erabiltzeari buruzko aholkuak ematen zaizkio 
bezeroari, eta zer produktu erosi proposatzen zaio. 
BI5.6 Lortutako datu orokorrak dokumentazio teknikoan jasotzen dira, euskarri informatikoan edo eskuz. 
BI5.7 Jokabide profesionala bat dator konfidentzialtasuna eta bezeroaren datu pertsonalen babesa bermatzen 
dituzten arau deontologikoekin. 

LB6: Teknika kosmetikoak aplikatzeko prozesuaren eta emaitzen kalitatea ebaluatzea. 
BI6.1 Instalazioen, baliabide teknikoen eta produktuen egoera ebaluatzeko ezarritako arauen betetze-maila 
baloratzea. 
BI6.2 Emandako zerbitzuarekiko eta jasotako tratuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila zuzeneko behaketa-
tekniken bidez, galderen bidez eta beste baliabide batzuen bidez ebaluatzen da, eta gorabeherak idatziz jasotzen 
dira. 
BI6.3 Behar izanez gero, emandako zerbitzuak optimizatzeko eta gogobetetze-maila hobetzeko neurri 
zuzentzaileak proposatzen dira. 
BI6.4 Zerbitzuaren kalitatea laneko protokoloak —janzkerari lotutako aholkularitzari, merkataritza-denborari eta 
emaitzari dagokienez— zorrotz betez kontrolatzen du profesionalak. 

 
 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Produktu mineralak: buztinak, igeltsua, kaolina, bentonitak, montmorillonitak, hareak eta silize urratzaileak. Peloide ez-
organikoak: lohiak, lokatzak eta limoak. Peloide organikoak: zohikatzak eta biogleak. Paralokatzak eta parafinak. Itsas 
jatorriko produktuak: algak eta haien muzilagoak, gatzak, fitoplanktona eta itsasoko beste produktu batzuk. Landare-
jatorriko produktuak: landareak eta haien estraktuak, eta esentzia-olioak. Animalia-jatorriko produktuak: planktona, 
arrainen proteinak eta gelatinak, kitina eta kitosana. 
Koloratzaileak eta beste gehigarri batzuk. Dutxak. Teknika kosmetikoak aplikatzeko tresnak eta haiek berotzeko ekipoak. 
Ohatila, izerdi-burusia, bilgarrientzako euskarriak, bilgarriak eta konpresak. Mihiseria: bainu-txabusina, toallak, zapatilak, 
bainujantzia, txanoa, erabili eta botatzeko tanga eta kuleroak, mantalak, alfonbratxoak, izaratxoak. Tresnak, osagarriak 
eta instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktu eta aparatu espezifikoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Osasun-, edergintza- eta ongizate-zainketak, kosmetika termala erabiliz, ezarritako protokoloak oinarritzat hartuta eta 
bezeroaren ezaugarrien arabera. Higiene- eta segurtasun-neurriak aplikatuta, baloratuta eta kontrolatuta. Jarduera 
profesionaleko protokoloak. Bezeroa aholkatuta, informazio eta jarraibide espezifiko pertsonalizatuak erabiliz. 
Bezeroaren fitxa eguneratuta. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Bezeroaren fitxa teknikoa eta jarraipen-fitxa. Hidrologia-eskuliburua. Kosmetologia-eskuliburua. Mediku-txostena. 
Kalitate-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Teknika hidrotermalak eta kosmetikoak aplikatzeko protokoloa. 
Bibliografia tekniko espezializatua. 
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4. gaitasun-atala 
ESKUZKO MASAJEAK ETA/EDO MEKANIKOAK EMATEA HELBURU 
ESTETIKOEKIN 

 

Kodea: UC0063_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Masaje-teknika zehaztea, aplikazio-mugimenduak eta -parametroak hautatuz, diagnostikoaren eta ezarritako 
tratamendu estetikoaren protokoloaren arabera, bezeroaren eskari eta ezaugarrietara egokituz. 

BI1.1 Tratatu behar den bezeroaren eremuaren ezaugarriak haren behar eta eskarien arabera ebaluatzen dira, eta 
fitxa teknikoan jasotzen dira daturik garrantzitsuenak. 
BI1.2 Tratatu behar den eremu anatomikoaren neurria identifikatzen da, tokiko masajea, partziala edo orokorra den 
zehazteko, eta toki bakoitzerako teknika espezifikoa hautatzen da. 
BI1.3 Masaje-teknika diagnostikoaren arabera zehazten da, tratatu behar den eremuaren morfologia, alterazio 
estetiko estruktural edo funtzional mota, bezeroaren egoera, erabiliko diren kosmetikoak eta abar ebaluatuz, eta 
bezeroaren ezaugarrietara egokitzen da. 
BI1.4 Masaje-mugimenduen parametroak —denbora, intentsitatea eta erritmoa— hautatutako masaje ez-
terapeutikoaren teknikara egokitzen dira, eta lan-protokoloan pertsonalizatzen dira, aurpegiko edo gorputzeko 
muskuluen, eremuaren sentikortasunaren, ehunen egoeraren eta abarren arabera. 
BI1.5 Teknika eta mugimenduak hautatzeko, egiaztatzen da ez dagoela aplikatzeko kontraindikazio erlatiborik edo 
absoluturik. 

LB2: Masajeak emateko behar diren instalazioak eta baliabideak higiene-, segurtasun- eta osasun-kondizioetan 
prestatzea eta egokitzea. 

BI2.1 Masaje-kabina erabili behar den teknikaren arabera prestatzen da, garbitasuna, aireztapena, tenperatura eta 
soinua aintzat hartuta. 
BI2.2 Kondizio higieniko-sanitario egokietan prestatzen dira laneko baliabideak: mihiseria, altzariak, osagarriak. 
BI2.3 Kosmetikoak diagnostiko estetikoaren arabera hautatzen dira, eta banakako ontzietan dosifikatzen eta 
prestatzen dira, higiene-kondizio egokietan manipulatuz. 
BI2.4 Botatzeko material eta produktu guztiak edukiontzi espezifikoetan jartzen dira, gero botatzeko, indarrean den 
araudia eta ingurumena errespetatuz. 
BI2.5 Tratamendua amaitutakoan, egiaztatzen da erabilitako baliabideak eta kabina garbitasun- eta desinfekzio-
egoera ezin hobean geratu direla, haien konposizioaren eta erabileraren arabera, eta berriro erabiltzeko ordenatuta 
daudela. 

LB3: Bezeroari jakinaraztea zer-nolako masaje-teknika jasoko duen, eta emaitzak optimizatzeko alderdiei buruzko 
aholkuak ematea. 

BI3.1 Bezeroari hautatutako masaje-teknikari eta -mugimenduen berri ematen zaio, zer efektu eta emaitza espero 
diren esaten zaio, mantentze-jarraibide batzuk aholkatzen zaizkio emaitzak hobetzeko. 
BI3.2 Bezeroari esaten zaio gorputzeko zer eremutan eta zer maiztasunekin emango zaion masaje estetikoa, 
haren ezaugarrien eta beharren arabera eta ezarritako protokoloari jarraikiz. 
BI3.3 Bizi-ohitura osasungarriei (elikadura, ariketa fisikoa eta abar) buruzko aholkuak ematen zaizkio bezeroari, 
tratamendu estetikoaren emaitza optimizatzeko. 
BI3.4 Tratamenduaren ondoren masajearen efektuak indartzeko kosmetikoak emateko proposamenean mota, 
dosia eta emateko modua sartzen dira. 

LB4: Aurpegian eta gorputzean eskuz masajea ematea, lan-protokoloan ezarritako eta hautatutako teknikak eta 
mugimenduak erabiliz, segurtasun- eta osasun-kondizio ezin hobeetan. 

BI4.1 Jarduera prestatzeko, aintzat hartzen da irudi profesionala —higiene pertsonala, eskuak, laneko oinetakoak 
eta arropa—, eta gaixotasun profesionalak prebenitzen laguntzen duten baldintza higieniko-sanitarioak eta jarrera-
higieneari lotutakoak betetzen dira. 
BI4.2 Bezeroa ohatilan edo besaulkian kokatzen da, masajea zer eremu anatomikotan eman behar zaion eta zer 
teknika hautatu den aintzat hartuta, eta masajearen osagarri diren erlaxazio-tekniken berri ematen zaio (arnasketa 
eta luzapenak). 
BI4.3 Tratamendu-eremuko larruazalaren eta muskuluen egoera eta tonua ebaluatzen dira, tratatu beharreko 
alterazio estetikoa detektatzeko eta mugatzeko, eta, mediku batekin lankidetzan arituz gero, hark agindutako 
gauzatze-urratsei jarraitzen zaie. 
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BI4.4 Produktu kosmetikoak bezeroaren ezaugarrien, lan-prozeduraren eta irizpide profesionalaren arabera 
ematen dira. 
BI4.5 Aurpegiko, buruko edo gorputzeko masaje-mugimenduak behar diren kosmetikoekin eta parametroekin 
ematen dira, eremu bakoitzaren ezaugarrietara egokituz. 
BI4.6 Produktuak larruazalean hobeto sartzeko, hautatu den masaje-teknikaren (zirkulazioa lantzekoa, 
deskongestionatzailea, erlaxagarria, sendogarria) mugimenduak presio eta erritmo egokiekin, laneko protokoloan 
ezarritako ordena, norabide eta denbora errespetatuz, eta (beharrezkoa balitz) bezeroak saioan zehar ematen 
duen erantzunari egokituz egiten dira. 
BI4.7 Saioan zehar izaten diren gorabeherak eta bezeroaren nahiz profesionalaren oharrak fitxa teknikoak jasotzen 
dira. 

LB5: Aurpegiko eta gorputzeko masajea prozedura mekanikoen bidez ematea, segurtasun- eta osasun-kondizioetan. 
BI5.1 Jarduera profesionala prestatzeko, aintzat hartzen da haren irudia —higiene pertsonala, eskuak, laneko 
oinetakoak eta arropa—, eta gaixotasun profesionalak prebenitzen laguntzen duten baldintza higieniko-sanitarioak 
eta jarrera-higieneari lotutakoak betetzen dira. 
BI5.2 Bezeroa ohatilan edo besaulkian kokatzen da, masajea zer eremu anatomikotan eman behar zaion eta 
erabiliko den masaje mekanikoko ekipoak zer behar dituen aintzat hartuta. 
BI5.3 Egiaztatzen da masaje mekanikoa emateko ekipoak eta osagarriak erabilera-kondizio ezin hobeetan 
daudela, eta segurtasun- eta higiene-protokoloei jarraituz prestatzen dira. 
BI5.4 Eremuko larruazalaren eta muskuluen egoera eta tonua ebaluatzen dira, masaje mekanikoko sistemak 
erabiltzeko kontraindikazio erlatiboak edo absolutuak detektatzeko, halakorik badago. 
BI5.5 Masaje mekanikoko ekipoak aplikatzeko parametroak —intentsitatea, erritmoa, norabidea, presioa, 
deskonpresioa, maiztasuna, denbora eta beste— tratamendu-protokoloaren arabera, bezeroaren 
sentikortasunaren arabera, eta lortu nahi diren efektuen arabera kalkulatzen eta programatzen dira, bezeroaren 
erantzuna kontuan izanik eta minik izan ez dezan kontrolatuz. 
BI5.6 Masaje mekanikoko sistemak ezarritako protokoloari, teknika bakoitzaren eskakizunei —bibrazioa, 
presoterapia, hutsekoa eta abar— eta fabrikatzailearen argibideei jarraituz eta higiene- eta segurtasun-baldintzetan 
aplikatzen dira. 

LB6: Emandako zerbitzuaren kalitate globala baloratzea, bezeroaren gogobetetzea bermatzeko, eta, desbideratzeak 
egonez gero, neurri zuzentzaileak proposatzea. 

BI6.1 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira. 
BI6.2 Kalitatea kontrolatzeko arauak protokoloetan sartzen dira, instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei 
buruzko araudiari jarraituz zerbitzua optimizatzeko. 
BI6.3 Emandako zerbitzuarekiko eta jasotako tratuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila galdetegien bidez, 
galdera tipoen bidez eta zuzeneko behaketaren bidez ebaluatzen da, eta gorabeherak idatziz jasotzen dira. 
BI6.4 Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko, aintzat hartzen dira laneko protokoloa betetzea, merkataritza-denbora 
eta lortutako emaitza. 
BI6.5 Emandako zerbitzuak optimizatzeko eta bezeroen gogobetetze-maila hobetzeko neurri zuzentzaileak 
proposatzen dira beharrezkoa izanez gero. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ohatila, besaulki etzangarria; tresnak (katiluak, espatulak, belakiak, kotoia, eskularruak, maskara). Efektu mekanikoko 
masaje-ekipoak. Masajea emateko kosmetikoak, forma kosmetiko guztietakoak. Masaje-teknikak aplikatzeko mihiseria. 
Tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktuak; aparatu germizidak eta esterilizagailuak. 
Botikina. Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Ekipo informatikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Alterazio estetikoak eta zirkulazio-alterazio funtzionalak hobetzea. Ongizate hobea. Bezeroen fitxa teknikoak eta lan-
protokolo pertsonalizatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Orri irudidunak eta modelo anatomikoak. Gai hauei buruzko eskuliburuak: anatomia, fisiologia eta patologia, 
kosmetologia, masajea, diagnostikoa, tratamenduak, elektroestetika. Arau deontologikoak. Estetikako eta ongizateko 
masaje-teknika eta -tratamenduen protokolo normalizatuak. Bezeroari arreta emateko protokoloak. Higiene- eta 
desinfekzio-protokoloak. Historia estetikoa eta fitxa teknikoa. Bidalitako txostenak edo beste profesional batzuengandik 
jasotakoak. Honako arlo hauetako eskuliburuak: jarrera-higienea, laneko arriskuen prebentzioa, lehen laguntza eta 
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ingurumenaren babesa. Hauei buruzko araudia: establezimenduak, guneak eta instalazioak, kalitatea. Ikus-entzunezko 
programak eta multimedia-programak. Bibliografia espezializatua. Aldizkari profesionalak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ZERBITZU HIDROTERMALEN DIAGNOSTIKOA ETA 

ANTOLAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

TEKNIKA HIDROTERMALAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  
KOSMETIKA TERMALA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

MASAJE ESTETIKO MEKANIKOA ETA ESKUZKOA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

HIDROTERMALAREN ARLOKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ZERBITZU HIDROTERMALEN DIAGNOSTIKOA ETA ANTOLAKETA 
 

Kodea: MF1260_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1260_3 Zerbitzu hidrotermalak eta osagarriak protokolizatzea eta 

antolatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
TEKNIKA HIDROTERMALAK APLIKATZEKO DIAGNOSTIKO ESTETIKOA 
 

Kodea: UF0089 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Diagnostiko estetikoko protokoloak egitea teknika hidrotermalak segurtasun-, higiene- eta osasun-kondizioetan emateko. 
EI1.1 Jarduera tipo bateko protokolo normalizatuetako elementuak, egitura eta edukia zein diren adieraztea. 
EI1.2 Zehaztea diagnostikorako jarduera-protokolo normalizatu batean funtsezko zer alderdik agertu behar duten  
—diagnostiko-fitxa teknikoak, jarraipenekoak, estetika-historia, baimen informatua eta abar— eta prozedurak nola 
sekuentziatu behar diren. 
EI1.3 Zerbitzu hidrotermalak emateko behar diren instalazioen, ekipoen, giza baliabideen eta baliabide teknikoen 
kondizio ezin hobeak zein diren azaltzea —berrikustea, aurkezpena, txukuntasuna, garbitasuna eta beste—, eta eragin 
kaltegarria izan dezaketen hutsuneak identifikatzea. 
EI1.4 Diagnostiko profesionala egiteko erabiltzen diren teknikak —mikrokamera, gorputzeko gantzen neurgailua, 
larruazalaren elastikotasunaren neurgailua, termografia-neurgailua eta beste— eta haien oinarriak eta erabilerak 
deskribatzea. 
EI1.5 Bezeroen datuen konfidentzialtasuna bermatzen duten arau deontologiko profesionalak definitzea. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, dokumentazio-eredu profesionalak egitea 
zehaztutako zenbait irizpide edo jarraibideren arabera —hala nola historia, fitxa teknikoa eta beste profesional 
batzuentzako txostena—, eta haien atalak eta diagnostiko profesionala egiteko informazioa lortzeko galderak 
justifikatzea. 
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten diagnostiko estetikoa protokolizatzeko kasu praktikoetan: 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoak egitean erabiltzen diren metodoak eta teknikak 
deskribatzea. 

- Diagnostiko profesional bat egiteko jarduera-prozedura protokolo normalizatu gisa sekuentziatzea, eta 
sekuentzian adieraztea zer metodo ekipo eta baliabide erabiltzen diren. 

A2: Gorputz-egiturak, haien fisiologia, patologia eta alteraziorik ohikoenak identifikatzea, eta teknika hidrotermalen 
erabilerarekin erlazionatzea. 

EI2.1 Teknika hidrotermalen erabilerarekiko erlaziorik estuena duten giza gorputzeko aparatu eta sistema nagusien 
egiturak eta funtzioak deskribatzea, hala nola lokomozio-aparatuarenak eta zirkulazio aparatuarenak. 
EI2.2 Teknika hidrotermalak erabiltzeko interesik handiena duten larruazal-organoaren egituraren eta fisiologiaren 
alderdiak zein diren azaltzea. 
EI2.3 Tratamendu hidrotermala jasotzeko moduko alterazio estetikoen ezaugarriak, zeinuak, sintomak, kausak eta 
eboluzioa deskribatzea, eta egitura kaltetuak eta haien kokapenik ohikoenak zein diren azaltzea. 
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EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 
- Alterazio estetikoak identifikatzea, eta egitura kaltetuak eta haien kokapen espezifikoa nahiz kausa posibleak 

deskribatzea. 
- Tratamendu hidrotermalak erabiltzea kontraindikatzen duten alderdiak edo patologiak zein diren zehaztea. 

A3: Zentro eta instalazio hidrotermaletan eskaintzen diren ur- eta teknika-motak, tratamenduak eta programak identifikatzea, 
eta eragiketak, ekipoak eta produktuak haien erabilera-eskakizunekin eta lortu nahi diren efektuekin erlazionatzea. 

EI3.1 Uraren ezaugarri kimikoak eta ur mineral sendagarrien eraginak eta erabilerak deskribatzea, eta haien jatorria eta 
hidrogeologia azaltzea. 
EI3.2 Ur mineralak eta ur mineral sendagarriak haien mineralizazioaren, tenperaturaren eta konposizioaren arabera 
sailkatzea. 
EI3.3 Itsas uraren ezaugarriak, konposizioa, eraginak eta erabilerak deskribatzea. 
EI3.4 Irizpideak ezartzea zehazteko zer ur-mota diren egokiak larruazala zaintzeko eta osasun- eta ongizate-
programetarako: estresaren aurkakoa, erlaxatzekoa, hanka nekatuentzakoa, zelulitisaren aurkakoa eta abar. 
EI3.5 Aplikazio hidrotermalek —emateko bidearen, presioaren eta tenperaturaren arabera— giza gorputzean eragiteko 
dituzten mekanismoak eta efektuak deskribatzea. 
EI3.6 Kasu praktiko batean, teknika hidrotermalak haien jarduera-mekanismoaren arduradun den elementu edo 
parametro bereizgarriaren arabera —presioa, tenperatura eta abar— sailkatzea. 
EI3.7 Tratamendu eta programa hidrotermaletan erabiltzen diren teknika hidrotermalen eta osagarrien erabilerak eta 
kontraindikazioak deskribatzea. 
EI3.8 Ekipoak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermal bakoitzaren alderdi kritikoak eta parametroak deskribatzea, eta haiek aplikatzeko behar 
diren ekipo, baliabide eta produktuekin erlazionatzea. 

- Nahi diren efektuak lortzeko zer tratamendu, programa edo teknika hidrotermal aplikatzea komeni den hautatzea. 
- Teknika bakoitza zer ekipo eta produktuekin aplikatzen den adieraztea. 

A4: Bezeroaren ezaugarriak aztertzeko eta ebaluatzeko metodoak eta ekipoak erabiltzea, eta diagnostikoa egitea. 
EI4.1 Teknika hidrotermalak aplikatzeko erabili behar diren diagnostiko-prozedurak egitearen garrantzia azaltzea. 
EI4.2 Diagnostiko profesionalak egiteko erabiltzen diren ekipoak eta teknikak, eta haien oinarriak eta aplikazioak 
deskribatzea. 
EI4.3 Zerbitzu hidrotermaletan diagnostiko profesionala egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

- Bezeroaren ezaugarriak eta uneko egoera baloratzen laguntzen duten datuak lortzeko behar diren galderak 
egitea. 

- Egiaztatzea ezarritako diagnostiko-fitxako eta protokolo normalizatuko erabilerekin lotutako zer zeinu eta sintoma 
dituen bezeroak. 

- Diagnostikorako miaketa estetikoa egitea, behaketa-, ukitze- eta haztatze-teknikak eta beste batzuk erabiliz, eta, 
hala, identifikatzea larruazalaren ezaugarriak, alterazio estetikoak eta beste zenbait faktore —hala nola estresa, 
neke fisiko edo mentala, ondoez orokorra eta abar—, zeinetan erabilgarriak izan bailitezke teknika hidrotermalak. 

- Tratamendu hidrotermala jasotzeko modukoak diren bezeroaren alterazio estetikoak baloratzea. 
- Teknika zehatz bat gomendagarria edo kaltegarria duten bezeroaren alderdi organikoak baloratzea. 
- Lortutako informazioa interpretatzea, bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea eta diagnostiko 

profesionala egitea. 
- Beste profesional batzuen esku-hartzea —haiengana bideratzea edo kontsulta egitea, bideratze-txostena 

eginda— eskatzen duten egoerak aipatzea. 
- Bezeroari proposatuko zaizkion teknika, tratamendu eta/edo programa hidrotermalak zehaztea. 

EI4.4 Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoen zerbitzuetan bete beharreko arau deontologikoak 
deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoen protokolo normalizatuak egitea 
- Diagnostiko-protokoloaren kontzeptua. 
- Protokoloaren elementuak: Ekipoak: erabilera-arauak, hautaketa-irizpideak. Metodoak: hautaketa-irizpideak. 

Baliabideak. Materialak. Faseak. Sekuentzia. Elkarrizketa. Fitxa teknikoa. Beste profesional batzuengana 
bideratzeko txostenak. 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoen protokolo normalizatuak egiteko jarraibideak. 
- Diagnostiko estetikoko protokolo normalizatuak prestatzea. 
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2.  Anatomia eta fisiologia teknika hidrotermaletarako diagnostikoan 
- Tratamendu hidrotermalen erabilerarekin erlazionatuta dauden giza gorputzeko organo, aparatu eta sistema 

nagusien anatomia eta fisiologia. 
- Larruazal-organoa: teknika hidrotermalak erabiltzeko egitura eta funtzio nagusiak. 
- Teknika hidrotermalak eta osagarriak erabiliz hobetu daitezkeen aplikazio estetikoak. 
- Mediku espezialistarengana bideratzeko alterazioak. 

3.  Ura osasun- eta ongizate-iturri gisa erabiltzea: 
- Ura osasun- eta ongizate-iturri gisa erabiltzea. 
- Termalismoaren garrantzi historikoa eta bilakaera. Dimentsio ekonomikoa eta soziala. 
- Termalismoa; kontzeptu nagusiak: 

• Hidrogeologia.  
� Ur mineralen, ur mineral sendagarrien eta itsas uren ezaugarriak eta sailkapena. 
� Ur mineral sendagarrien eragina eta erabilera terapeutikoak. 
� Sendabide termalak. Sendabide termal baten eragin espezifikoak eta ez-espezifikoak. 
� Itsas uraren eraginak eta erabilera estetiko eta terapeutikoak. 
� Krenoterapia eta balneoterapia. Hidroterapia. 
� Talasoterapia, helioterapia eta sendabide klimatikoa. Itsas uraren eraginak eta erabilerak. 

- Urak organismoan eragiteko dituen mekanismoak: fisikoak, kimikoak, biologikoak eta psikologikoak. 
- Bainuetxe, spa eta talasoterapia-zentroaren kontzeptua. Ezaugarriak eta sailkapena. 

4.  Teknika hidrotermalak gauzatzeko diagnostiko estetikoa. Protokolizazio-metodoak diagnostiko 
profesionalean: 

- Diagnostiko-protokoloaren faseak. 
- Bezeroa prestatzea. 
- Zerbitzu termaletan erabiltzen diren diagnostiko estetikorako ekipoak, metodoak eta baliabideak: lupak, 

mikrokamera, baskulak, tailametroa, tentsiometroa. 
- Ekipoak eta metodoak erabiltzeko teknikak. 
- Elkarrizketa-teknikak, bezeroa aztertzeko modu gisa. 
- Historia estetikoa eta fitxa teknikoa. Beste profesional batzuei bideratzeko txostenak. Baimen informatua. 

5.  Zerbitzu hidrotermalen proposamenak 
- Teknika hidrotermalak: motak eta sailkapena. 
- Ezaugarri garrantzitsuenak. 
- Efektuak, erabilerak eta kontuan hartu beharrekoak. 
- Kontraindikazio erlatiboak eta absolutuak. 
- Hautaketa- eta uztarketa-irizpideak. 
- Proposamenaren elementuak:  

• Teknikak identifikatzea. Teknikak, tratamenduak edo programak. 

• Denbora. Aurrekontua. 
- Gauzatzeko teknikak. 

• Proposamenak aurkezteko arauak. 

• Proposamenaren parte diren materialak. 

• Komunikazio-teknikak. 
- Tratamendu estandarren programa-motak: banakakoak eta taldekakoak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ZERBITZU HIDROTERMAL ESTETIKOEN PROTOKOLOAK 
 

Kodea: UF0090 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5, LB6, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zerbitzu hidrotermaletan erabiltzen diren instalazio, ekipo, baliabide, material eta osagarrien segurtasun-, higiene-, 
desinfekzio- eta/edo esterilizazio-protokoloak egitea. 

EI1.1 Zerbitzu hidrotermaletan erabiltzen diren instalazio, ekipo, tresna eta osagarrien ezaugarriak azaltzea. 
EI1.2 Mikroorganismoak identifikatzea, eta haien transmisio-mekanismoak eta haiek saihesteko moduak azaltzea. 
EI1.3 Garbiketaren, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptuak desberdintzea. 
EI1.4 Zerbitzu hidrotermaletako instalazio, ekipo, baliabide, material eta tresnak desinfektatzeko metodoak azaltzea. 
EI1.5 Gerta litezkeen kutsadura bakteriologiko kasuak eta haien tratamenduak zerrendatzea, baita ura tratatzeko 
moduak ere. 
EI1.6 Instalazioak, ekipoak, baliabideak, materialak eta tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko kasu 
praktiko batean, tratatu behar den materialaren konposizioaren berri dugula: 

- Material-multzo bakoitzean ohikoenak diren kutsatzaileak azaltzea. 
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea. 
- Arrazoiak emanez azaltzea zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar diren eta 

infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu behar diren. 
- Ekipo, aparatu, tresna, osagarri eta materialak metodo egokiak baliatuz garbitzea, desinfektatzea eta 

esterilizatzea, protokolo gisa. 
EI1.7 Zerbitzu hidrotermaletako erabilera bakarreko materiala erabiltzeko eta botatzeko ezarritako jarraibideak 
protokoloan sartzen dira. 

A2: Zerbitzu hidrotermalak emateko lan-protokolo normalizatuak egitea. 
EI2.1 Tratamendu hidrotermaletan erabiltzen diren teknika hidrotermalen, eskuzkoen, kosmetikoen eta osagarrien 
erabilerak eta kontraindikazioak deskribatzea. 
EI2.2 Tratamendu estandarreko programak deskribatzea, eta hautatutako teknika hidrotermalak adieraztea. 
EI2.3 Tratamendu hidrotermalen programetako jarduera-protokoloak azaltzea, eta beharrezko baliabide teknikoak, saio-
kopurua, faseak, sekuentziazioa, saio bakoitzaren iraupena eta saioen maiztasuna adieraztea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean, tratamendu hidrotermaleko programetan erabili ohi diren teknika hidrotermalak aplikatzeko 
protokolo normalizatuak egitea. 
EI2.5 Teknika hidrotermalen bidezko tratamenduen eskaintzen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 
Zentroko bezeroen profila identifikatzea. 

- Tratamendu hidrotermal estandarrik ohikoenak hautatzea, eta zentro-motara egokitzea. 
- Erabilgarri dauden zirkuitu termalak eta teknika hidrotermalak aplikatzeko protokolo normalizatuak egitea. 

EI2.6 Zenbait teknika bateratzeko eta zerbitzu hidrotermalak planifikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermalik onenak hautatzea, eta erabilitako irizpideak azaltzea. 
- Hautatutako teknika hidrotermalen jarduera-mekanismoak azaltzea. 
- Zenbait alteraziotan kontraindikatuta dauden teknika hidrotermalak zehaztea, eta haiek baztertzeko irizpideak 

azaltzea. 
- Teknika hidrotermalak —zurrustak, dutxak, bainuak, saunak eta abar— aplikatzeko parametroak eta prozedurak 

protokolo normalizatu gisa prestatzea, eta alderdi hauek zehaztea: aplikazio-jarraibideak, presioa, tenperatura, 
denbora, distantzia, eraginak, erabilerak, kontraindikazioak eta segurtasun- eta higiene-arauak. 

- Tratamendu hidrotermala protokolo gisa egitea, fase bakoitza deskribatuz eta alderdi hauek aintzat hartuz: 
sekuentziazioa, denbora, zeregin, funtzio eta denboren esleipena, eta erabili behar diren ekipoak. 

- Zerbitzu hidrotermalen programak planifikatzea, eta teknikak eta tratamenduak haien helburuaren, denboraren 
eta efektuen arabera uztartzeko irizpideak ezartzea. 

- Protokolo bakoitzean, higiene eta segurtasun espezifikoari buruzko alderdiak adieraztea. 
- Azaltzea bezeroak zer aholku eta informazio jaso behar dituen hauei buruz: bizitza osasungarria egiteko 

jarraibideak, zainketa kosmetikoak eta zehaztutako proposamenaren emaitzak optimizatzeko aukera ematen 
duten bestelako neurriak. 

EI2.7 Protokolo normalizatuak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Teknika, tratamendu eta programen protokolo normalizatua egitea. 
- Fitxa teknikoan tratamendu-protokolo normalizatuari buruzko datuak erregistratzea, eta saioen kopurua, 

sekuentzia eta maiztasuna adieraztea. 

A3: Zerbitzu hidrotermaletan bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko protokoloak egitea. 
EI3.1 Zerbitzu hidrotermaletan bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko protokoloak egiteko baliabideak edo 
materialak identifikatzea, kontuan izanik haien garapen-ingurunea, eskaintzen diren zerbitzuak eta bezero-mota. 
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EI3.2 Komunikazioa errazteko eta profesionalaren eta zentroaren irudi ona sustatzeko bezeroekiko tratuari dagokion 
protokoloan agertu behar duten arretako eta adeitasuneko arauak azaltzea. 
EI3.3 Kanpo- eta barne-komunikazioaren ezaugarriak eta desberdintasunak adieraztea. 
EI3.4 Ekipoko kideen arteko komunikazioa eta ekipoko kideen eta bezeroen artekoa bermatzen dituzten irizpideak 
deskribatzea. 
EI3.5 Zerbitzu hidrotermaletan harrera egiteko, arreta emateko, laguntzeko eta agurtzeko prozedurak definitzea, 
komunikazio-teknikei buruzko irizpide espezifikoak barnean hartuta. 
EI3.6 Datuak babesteko araudia deskribatzea, eta indarrean dagoen legediko alderdirik garrantzitsuenak eta informazioa 
tratatzeko jarraitu beharreko kode deontologikoa jasoko dituzten fitxak egitea. 

A4: Lantaldeak, materialak eta bitartekoak antolatzeko eta koordinatzeko teknikak aplikatzea zerbitzu hidrotermalak ematen 
dituen zentro bateko jardueretan. 

EI4.1 Zentro bat edo lantalde bat antolatzeko irizpideak eta erabilgarri dauden baliabideak uztartzeko eta koordinatzeko 
modua ezartzea. 
EI4.2 Laneko agenda antolatzeko eta funtzioak banatzeko proposamenak egitea eta diseinatzea. 
EI4.3 Zentro hidrotermaletako langileen portaerari, jarrerari, higieneari eta janzkerari buruzko arauak egitea. 
EI4.4 Jarraibide teknikoak taldekideei transmititzeko modua eta, gero, haiek ulertu dituztela egiaztatzeko modua 
argumentatzea. 
EI4.5 Zentro hidrotermal batean lanean hasten diren langileentzako harrera-protokoloak diseinatzea. 
EI4.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zentro hidrotermal bateko lana banatzeko plan 
bat egitea: 

- Tratamendu-instalazio edo -kabina bakoitzean zer baliabide tekniko eta produktu behar diren zehaztea. 
- Tratamenduak banatzeko eta langileak antolatzeko agenda-proposamen bat egitea. 
- Lantaldeko kide bakoitzaren funtzioak zehaztea, haren kualifikazioak eta gaitasunak aintzat hartuta. 
- Talde-lana sustatzen duten neurriak proposatzea. 

A5: Ebaluazio-irizpideak eta -tresnak erabiltzea diagnostiko-zerbitzu hidrotermalak baloratzeko. 
EI5.1 Arauak, prozedura-eskuliburuak, barne-trebakuntzako planak eta erregistroak barnean hartzen dituzten kalitate-
eskuliburuak egiteko aukera ematen duten irizpideak ezartzea. 
EI5.2 Diagnostiko-tekniken aplikazio-prozesuaren eta azken emaitzaren eta jasotako arreta pertsonalaren ebaluazioa 
detektatzeko aukera ematen duten behaketa-teknikak erabiltzea eta galdera tipoak egitea. 
EI5.3 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea. 
EI5.4 Diagnostikoa ebaluatzeko eta proposamen hidrotermalak egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoen prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea. 
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea. 
- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta diagnostiko-zerbitzu hobea 

emateko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
- Proposamen baten kalitatea definitzen duten alderdiak identifikatzea. 

EI5.5 Kalitate-plan bat ezartzeko prozeduren eskuliburuak egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

- Kalitate-eskuliburua eta prozedura-eskuliburua osatu behar dituzten elementuak identifikatzea. 
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta prozesu horren faseak deskribatzea. 
- Prozedura-eskuliburuak egitean, barnean sartzea teknika hidrotermalen protokolo normalizatuak eta proposatzen 

diren tratamenduen protokolo estandarrak. 
 

Edukiak: 

1.  Teknika, tratamendu eta programa hidrotermalen protokolo normalizatuak egitea 
- Teknika, tratamendu eta programa hidrotermalak egiteko jarraibideak. 
- Protokoloaren elementuak: baliabide materialak, faseak, sekuentzia, erabilera-parametroak, denborak, hautaketa- 

eta aplikazio-irizpideak, kontuan hartu beharrekoak. 
- Teknika hidrotermalen lan-protokolo normalizatuak: 

• Ura presiopean aplikatzea. 

• Ura presiorik gabe aplikatzea. 

• Bainu-teknikak. Saunak eta lurrun-bainuak. 

• Teknika hidrotermalak masajearekin konbinatuta. Teknika osagarriak. 
- Tratamendu eta programa hidrotermalen protokoloa: estresaren aurkakoa, erreduktoreak, edergintzakoak, 

erdiondokoak, esku eta oinetarakoak, eta abar. 
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- Eremu kolektiborako zirkuitu termalak eta programak. 
- Protokoloetan gai hauei buruzko alderdiak sartzea: zerbitzu hidrotermaletako higienea eta segurtasuna; lan-

arriskuen prebentzioa; eta zerbitzugintzako kalitate-irizpideak. 

2.  Segurtasuna eta higienea prozesu hidrotermaletan 
- Oinarrizko kontzeptuak: higienea, desinfekzioa, esterilizazioa, antiseptikoa, desinfektatzailea. 
- Teknika hidrotermaletan erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak eta 

teknikak. 
- Instalazioen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak eta teknikak. 
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-teknikak hautatzeko irizpideak. 
- Profesionalak babesteko neurriak: lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Bezeroa babesteko neurriak: lege-araudia; abisu- eta alarma-sistemak. 

3.  Zerbitzu hidrotermaletako bezeroentzako arreta-protokoloak egitea 
- Bezeroarentzako arreta: antolamendua eta jarduera-jarraibideak. 
- Bezeroarentzako arreta-protokoloak egitea: egitura eta atalak; jarraibideak. 
- Arlo hauetako bezeroarentzako arretako oinarrizko printzipioak: zentro termaleko harrera; abegia; informazioa; 

zerbitzua; agurra. 

4.  Zerbitzu hidrotermaletako giza baliabideen eta baliabide materialen antolamendua eta koordinazioa 
- Talde-lanaren antolamendua. 
- Zeregin, funtzio eta denboren banaketa. Faktore erabakigarriak. 
- Laneko agendaren antolamendua. 
- Beste profesional batzuekiko koordinazioa, tratamendua elkarrekin ematean edo medikuaren aginduz jardutean. 

5.  Kalitatea diagnostikoa egitean eta zerbitzu hidrotermalak antolatzean 
- Teknika hidrotermalak protokolizatzeko diagnostiko estetikoko zerbitzuen kalitatearen kontzeptua. 
- Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoko zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Kalitate-erregistroak. Kalitatea ebaluatzearen garrantzia. 
- Kalitatea ebaluatzeko behaketa-teknikak eta galderak. 
- Zerbitzua eta bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
- Diagnostiko estetikoko protokoloen kalitatea zerbitzu hidrotermaletan. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
TEKNIKA HIDROTERMALAK 

 
Kodea: MF0061_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0061_3 Teknika hidrotermalak protokolo normalizatuak pertsonalizatuz 

aplikatzea eta gainbegiratzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 
 

2.1. prestakuntza-atala 
DIAGNOSTIKOAREN ARABERA EGOKITUTAKO ZERBITZU TERMALAK 
 

Kodea: UF0091 

 

Iraupena: 60 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Teknika hidrotermalek giza gorputzean —haren fisiologiari, alterazioei eta patologiei dagokienez— zer eragin eta efektu 
dituzten zehaztea. 

EI1.1 Teknika hidrotermalek odol-zirkulazioan dituzten eraginak identifikatzea. 
EI1.2 Larruazal-organoaren gain dituzten eraginak deskribatzea: 
Tenperatura igotzea eta jaistea. 
Dutxa eta zurrusten presio desberdinak. 
Berogailu eta saunen lurruna. 
EI1.3 Adieraztea teknika hidrotermalek zer eragin dituzten lokomozio-aparatuan, arnas aparatuan eta nerbio-sisteman. 
EI1.4 Eragiten dituzten efektuak deskribatzea: 

- Kasu bakoitzerako teknikarik egokienak. 
- Teknikaren araberako tenperaturarik egokiena. 
- Presio-mota. 

A2: Zerbitzu hidrotermaletan erabiltzen diren instalazio, ekipo, baliabide, material eta osagarrien segurtasun-, higiene-, 
desinfekzio- eta/edo esterilizazio-teknikak aztertzea. 

EI2.1 Zerbitzu hidrotermaletan erabiltzen diren tresnen, gehigarrien eta elementu osagarrien ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.2 Garbiketaren, desinfekzioaren eta esterilizazioaren kontzeptuak desberdintzea. 
EI2.3 Zerbitzu hidrotermaletako instalazio, ekipo, baliabide, material eta tresnak desinfektatzeko metodoak azaltzea, eta 
jarduera-protokolo normalizatuan sartzea. 
EI2.4 Gerta litezkeen kutsadura bakteriologiko kasuak eta haien tratamenduak zerrendatzea, baita ura tratatzeko 
moduak ere. 
EI2.5 Baliabideak prestatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Teknikak aplikatzeko behar diren ekipoak eta produktuak hautatzea, ezarritako protokoloari jarraituz. 
- Teknikak erabiltzeko behar diren espazioak, baliabide teknikoak, ekipo osagarriak, gehigarriak eta produktuak 

prestatzea, eta segurtasun- eta higiene-arauak betetzen direla egiaztatzea. 
- Egiaztatzea instalazioek eta teknikek betetzen dituztela protokoloan ezarritako baldintzak: tenperatura, presioa, 

hezetasun-maila. 
- Teknika hidrotermalak erabiltzean gerta litezkeen gorabeherak konpontzeko irizpideak identifikatzea. 

EI2.6 Instalazioak, ekipoak, baliabideak, materialak eta tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko kasu 
praktiko batean, tratatu behar den materialaren konposizioaren berri dugula: 

- Material-multzo bakoitzean ohikoenak diren kutsatzaileak azaltzea. 
- Behin teknika amaitutakoan espazioei, baliabideei eta ekipo teknikoei aplikatu beharreko higiene-, desinfekzio- 

eta esterilizazio-neurriak deskribatzea. 
- Erabilitako materialak botatzeko eta birziklatzeko eman beharreko urratsak deskribatzea. 
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea eta erabiltzea. 
- Arrazoiak emanez azaltzea zer tresna eta material garbitu, desinfektatu edo esterilizatu behar diren eta 

infekziorik ez transmititzeko nola manipulatu behar diren. 
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, behin teknika amaitutakoan, higiene-neurriak 
aplikatzea espazioei, baliabideei eta ekipo teknikoei. 

A3: Teknika, tratamendu eta programa hidrotermal estandarrak bezero-mota ezberdinetara egokitzea, zehaztutako 
diagnostikoak abiapuntutzat hartuta. 

EI3.1 Teknika, tratamendu eta programa hidrotermalak aplikatzeko protokolo estandarretako oinarrizko elementuak 
identifikatzea. 
EI3.2 Zerbitzu hidrotermaletako teknikak, tratamenduak eta programak aplikatzeko protokolo estandarrak interpretatzea. 
EI3.3 Protokolo normalizatuak egokitzeko datuak egiaztatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela eta modelo bat baliatuz: 

- Egiaztatzea ustezko bezero baten uneko egoera bat datorrela diagnostikoarekin, eta aurreikusitako teknikak 
erabil daitezkeela. 

- Protokolo normalizatuak bezeroen ezaugarri, behar eta eskarietara egokitzeko egin behar diren aldaketak 
identifikatzea, diagnostikoaren emaitza eta teknika bakoitzaren erabilerak eta eraginak kontuan hartuta. 

EI3.4 Tekniken protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan, ustezko bezeroak kontuan hartuz eta ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermalak erabiltzeko protokoloa pertsonalizatzea, haien eraginak, erabilerak, kontuan hartzekoak 
eta kontraindikazioak aintzat hartuz. 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko parametroak pertsonalizatzea. 
- Teknika bakoitzaren protokolo normalizatua egokitzea eta pertsonalizatzea, diagnostikoa, medikuaren agindua 

(halakorik badago) eta ustezko bezeroaren eskariak eta beharrak aintzat hartuz. 
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- Fitxa teknikoan, bezeroari eta teknika bakoitzaren protokoloari buruzko datuak erregistratzea, baita saio-kopurua, 
-sekuentzia eta -maiztasuna ere. Beharrezkoa izanez gero, bezeroari ordezko tratamenduak proposatzea, haren 
beharretara eta eskakizunetara egokitu daitezen. 

EI3.5 Programen protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan, askotariko ustezko bezeroak izanik: 
- Lortu nahi diren eraginen arabera programa osatu behar duten teknikak eta/edo tratamenduak hautatzea eta 

konbinatzea. 
- Zerbitzu hidrotermaletako programen protokoloak ustezko bezero motetara egokitzea, haien ezaugarri, behar eta 

eskarien arabera. 

A4: Bezeroarekin komunikatzeko eta arreta emateko jarraibideak betetzea, zerbitzu hidrotermalak kalitatez ematea lortzeko. 
EI4.1 Zerbitzuaren kalitatea bermatzen duten ekipoaren jarduera-jarraibideak identifikatzea. 
EI4.2 Zerbitzu hidrotermalak eman aurretik, ematen diren bitartean eta eman ondoren bezeroei arreta emateko arauak 
deskribatzea. 
EI4.3 Ustezko bezeroei informazioa emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
Eman behar den zerbitzuaren arabera bezeroari zer informazio eman behar zaion identifikatzea. 

- Terminologia erraza eta argia erabiltzea, termino tekniko nahasgarririk gabe. 
- Galdera itxiak egitea, bezeroak mezua ulertu duela egiaztatzeko. 

EI4.4 Kexak edo erreklamazioak bideratzeko izan behar den jarrera deskribatzea. 
EI4.5 Zerbitzu hidrotermaletan aplikatu behar diren deontologia profesionaleko jarraibideak azaltzea. 
EI4.6 Informazioa indarrean den legediaren arabera tratatzeko bete behar diren datuak babesteko arauak identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Teknika eta tratamendu hidrotermalen aplikazioa, eta giza gorputzeko aparatu eta sistemekiko erlazioa 
- Urak organismoan dituen eraginak organismoan. 
- Urak, haren tenperaturak, presioak eta lurrunak hauetan dituzten eraginak eta erabilerak: 

• Larruazal-organoa. 

• Lokomozio-aparatua: hezurrak eta muskuluak. 

• Odol- eta linfa-zirkulazioan. 

• Nerbio-sistema. 

• Arnas aparatua. 

2.  Segurtasuna eta higienea teknika hidrotermalak aplikatzeko instalazio eta baliabideen prestakuntzan 
eta mantentze-lanetan 

- Instalazio hidrotermalak: motak eta ezaugarriak. 
- Teknika hidrotermalak aplikatzeko ekipoak: igerilekuak, bainuontziak, dutxak, zurrustak, saunak, zirkuitu termalak 

eta abar. Eskakizun teknikoak, motak eta ezaugarriak. 
- Prestakuntza, garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa. 
- Instalazioen eta ekipoen mantentze-lanetarako teknikak. 
- Zerbitzu hidrotermaletako bezeroaren profesionalaren prestaketa. 
- Mihiseriaren eta osagarrien ekipoa. 
- Bezeroa eta tratatu behar den eremua prestatzea. 
- Bezeroa kokatzea, eta erabili behar den teknika hidrotermalaren arabera hartu behar diren posizioak. 
- Profesionala prestatzeko jarraibideak. Ekipo pertsonala. 
- Teknika hidrotermalen araberako jarrera-higieneari buruzko arauak. 

3.  Zerbitzu termaletako teknika, tratamendu eta programen protokoloak bezeroaren ezaugarrietara 
egokitzea: 

- Protokolo pertsonalizatuen ezaugarriak. 
- Protokolo normalizatuak pertsonalizatzeko teknikak: 

• Diagnostiko estetikoa egiaztatzea. 

• Bezeroaren egoera ebaluatzea. 

• Teknikak aukeratzea. 

• Protokolo pertsonalizatua egitea. 
- Tekniketara, tratamenduetara eta tratamendu-programetara egokitutako protokoloak. Teknikak aukeratzea. 

Tratamendua edo programa gauzatzea. 

4.  Zerbitzu hidrotermaletan bezeroarekin komunikatzea eta hari arreta ematea: 
- Zentro termaletako, talasoterapia-zentroetako, spa-zentroetako eta abarretako harreran informazioa emateko eta 

komunikatzeko teknikak. 
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- Pertsonen arteko komunikazioa. 
- Entzute aktiboa. 
- Zerbitzu hidrotermaletako bezeroentzako arreta-teknikak: harrera, informazioa, zerbitzua eta agurra. 
- Erreklamazioei erantzuteko teknikak. 
- Desgaitasunen bat dutenei arreta emateko jarraibideak. 
- Deontologia profesionala. 
- Datuak babesteko araudia. 

 
 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ZERBITZU TERMALAK EMATEA ETA/EDO GAINBEGIRATZEA  
 

Kodea: UF0092 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5, LB6, LB7, LB9 eta LB10 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bainu-teknikak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzea, medikuaren aginduei jarraituz eta higiene- eta segurtasun-
kondizioetan. 

EI1.1 Bainu-motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen zainketa estetikoekin 
erlazionatzea. 
EI1.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera bainuak aplikatzeko egon 
litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI1.3 Kontraindikazio erlatibo edo absolutu izan litezkeen larruazal-organoaren alterazioak eta arteria-presioa 
deskribatzea. 
EI1.4 Bainu totalak edo partzialak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Bainuen aplikazio-parametroak hautatzea —tenperatura eta iraupena—, bezeroaren kondizio organikoei eta 

sentikortasunari lotutako alderdiak errespetatuz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Bainuontzietan gehigarriak botatzea, haien konposizioa eta propietateak, uraren tenperatura eta abar aintzat 

hartuz, eta lan-protokoloari eta fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan 

ezarritakoekin eta bezeroaren ongizatea egokia dela. 
- Jarrera-higienearekin lotutako arauak errespetatzea, tratamenduak irauten duen bitartean. 

EI1.5 Bainu mugimendudun orokorrak, tokikoak, partzialak eta abar —burbuilak, zurrustak, zurrunbiloak eta abar 
dituztenak— aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Zenbait parametro —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora— hautatzea, tratatu behar den eremuaren, eta 

bezeroaren kondizio organikoen eta ezaugarrien arabera, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan 

ezarritakoekin eta bezeroaren ongizatea egokia dela. 
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EI1.6 Urpeko zurrustekin masajea emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela eta 
modeloak erabiliz: 

- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera 
egiaztatzea eta protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 

- Urpeko masaje-teknikak aplikatzea, prozedura-eskuliburuei jarraituz, tratamendu-protokolo pertsonalizatuan 
ezarritako gorputzeko eremuetan. 

EI1.7 Bainu-teknikak aplikatzean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza emateko kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 

A2: Presio-teknika hidrotermalak definitutako jarduera-jarraibideen arabera eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan 
aplikatzea. 

EI2.1 Presiopeko teknikak haien erabileren eta eraginen arabera sailkatzea. 
EI2.2 Bezeroaren kondizio organikoen eta sentikortasunaren eta aplikazio-eremuaren arabera presio-teknikak 
aplikatzeko egon litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak identifikatzea. 
EI2.3 Presio-teknika hidrotermalak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu 

egokian kokatzea. 
- Teknika (zurrustak, dutxak edo presio-bainuak) aplikatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei 

eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen 
berri ematea. 

- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko 
hartu behar diren neurriak deskribatzea. 

- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Askotariko dutxak erabiliz teknikak aplikatzea, tenperatura eta denbora parametroak bezeroaren eta 

tratamenduaren ezaugarrien arabera hautatuz, protokolo pertsonalizatuarekin bat etorriz. 
- Zurrusta-teknikak aplikatzea, zenbait parametro hautatuz —presioa, tenperatura, distantzia eta behar den 

aplikazio-denbora—, manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako 
sekuentziaren eta ordenaren arabera kontuan hartu beharrekoak kontuan hartuz. 

EI2.4 Dutxa azpian masajea emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela eta modeloak 
erabiliz: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu 

egokian kokatzea. 
- Teknika gauzatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko 

hartu behar diren neurriak deskribatzea. 
- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera 

egiaztatzea eta protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 
- Masaje-teknikak aplikatzea, manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako 

sekuentziaren eta ordenaren arabera kontuan hartu beharrekoak kontuan hartuz. 
EI2.5 Presio-teknika hidrotermalen zerbitzua ematen den bitartean edo ondoren gertatzen diren istripuetan edo nahi ez 
diren erreakzioetan lehen laguntza emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 
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- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 

A3: Sauna eta lurrun-bainuekin teknika hidrotermalak aplikatzea, definitutako prozeduren eta jarduera-jarraibideen arabera, 
segurtasun- eta osasun-baldintzetan. 

EI3.1 Sauna-motak eta lurrun-bainu motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen 
zainketa estetikoekin erlazionatzea. 
EI3.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera saunak eta lurrun-bainuak 
aplikatzeko egon litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI3.3 Bezeroa sauna edo lurrun-bainu totalak edo partzialak jasotzeko edo estufa termalak erabiltzeko prestatzeko eta 
kokatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako edo saunarako. 
- Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela saunak edo lurrun-bainuak erabiltzeko. 
- Bezeroa saunarako edo lurrun-bainurako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat 

hartuta. 
- Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 

EI3.4 Saunak edo lurrun-bainuak edo estufa termalak erabiltzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- Parametroak hautatzean, sauna eta lurrun-bainu bakoitzaren ezaugarriak errespetatzea, baita bezeroaren 
egoera organikoari eta sentikortasunari lotutakoak ere. 

- Lurrun-bainuen edo estufa termalen zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —
tenperatura, hezetasun-maila, tratatu behar den eremua eta aplikazio-eremua— errespetatuz, protokoloan 
aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera. 

- Sauna-zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —tenperatura, hezetasun-maila eta 
aplikazio-denbora— errespetatuz, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera. 

- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 
EI3.5 Sauna-zerbitzuak eta lurrun-bainuak ematean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza 
emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 

A4: Presiorik gabeko teknika hidrotermalak definitutako jarduera-jarraibideen arabera eta segurtasun- eta osasun-
kondizioetan aplikatzea. 

EI4.1 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak haien eraginen, erabileren eta kontuan hartu beharrekoen arabera 
sailkatzea, eta egin daitezkeen teknika hidrotermalekin erlazionatzea. 
EI4.2 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak aplikatzean zer material osagarri, euskarri, kosmetiko, produktu eta 
gehigarri erabil daitezkeen azaltzea, zer tratamendu hidrotermaletan sartzen diren esatea. 
EI4.3 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- - Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- - Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela teknika aplikatzeko. 
- - Bezeroa aplikaziorako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat hartuta. 
- - Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko 

jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- - Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- - Teknika —langarreztatzea, afusioa, ikuztea, bilgarria, konpresa, fomentua— eta behar diren produktuak edo 

euskarriak —bendak, eskuzorroak, konpresak, kosmetikoak, produktuak eta abar— hautatzea, bezeroaren 
egoera organikoari eta sentikortasunari lotutako ezaugarriak eta ezarritako protokoloa errespetatuz. 

- - Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 
EI4.4 Presiorik gabeko zerbitzu hidrotermalak ematean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza 
emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 
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- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 

A5: Zehaztutako prozedura eta jarraibideen arabera eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan aplikatzea zirkuitu eta 
korridore termaletako zerbitzuetarako prozedura espezifikoak. 

EI5.1 Zirkuitu eta korridore termal motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen zainketa 
estetikoekin erlazionatzea. 
EI5.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera zirkuitu termaletako 
zerbitzuak emateko egon litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI5.3 Zirkuitu termaletan zerbitzuak emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla zirkuiturako. 
- Zirkuitua osatzen duten teknikekiko sentikortasuna eta bezeroaren egoera organikoa identifikatzea. 
- Zerbitzuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Bezeroari jakinaraztea zer ibilbide egin behar duen zirkuitu termalaren erabilera eta aprobetxamendua 

optimizatzeko. 
- Zirkuitu gidatuen kasuan, tekniken denborak kontrolatzea, eta bezeroa tekniketara gidatzea eta laguntzea, eta 

banakako teknikak erabiltzea (zurrustak, dutxak, langarreztatzeak eta abar). 
- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, galdera egokiak eginez eta prozesuan zehar bezeroak egiten dituen oharrei 

jaramon eginez. 
EI5.4 Zirkuitu termaletako zerbitzuetan nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko eta/edo lehen laguntza emateko kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 

A6: Zerbitzu hidrotermalak erabiltzean laneko arriskuak eta nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko jarraibide espezifikoak 
aplikatzea. 

EI6.1 Arrisku-faktoreak sailkatzea: pertsonalak, instalazioenak, ekipoenak, teknikenak. 
EI6.2 Zerbitzua jaso behar duen pertsonarengan nahi ez diren erreakzioak saihesteko jarraibiderik garrantzitsuenak 
deskribatzea, teknika hidrotermal bakoitzaren erabilerak eta kontraindikazioak aintzat hartuta. 
EI6.3 Zerbitzu hidrotermaletan laneko arriskuak prebenitzeko protokoloak egitea. 
EI6.4 Zerbitzu hidrotermaletan istripuak edo nahi ez diren erreakzioak gertatzen direnean jarduteko jarraibideak 
deskribatzea. 

A7: Zerbitzu hidrotermalen kalitatea ebaluatzeko irizpideak aplikatzea, protokoloan definitutako baliabideak eta euskarriak 
erabiliz. 

EI7.1 Zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, teknika hidrotermalak aplikatzeko prozesuak 
aztertuz. 
EI7.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, teknika hidrotermalen aplikazio-prozesuaren eta 
azken emaitzaren eta jasotako arreta pertsonalaren ebaluazioa detektatzeko aukera ematen duten behaketa-teknikak 
erabiltzea eta galdera tipoak egitea. 
EI7.3 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea. 
EI7.4 Instalazioentzako, baliabide teknikoentzako eta produktuentzako kalitate-arauak deskribatzea, gutxieneko 
estandarrak eta egindako jardueren erregistroa ziurtatzeko. 
EI7.5 Zerbitzua emateko prozesuaren nahiz lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak 
zehaztea eta azaltzea. 
EI7.6 Zerbitzu hidrotermalak ebaluatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea. 
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea. 
- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea. 
- Teknika hidrotermalak aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea, eta haien kausak aztertzea 

eta baloratzea. 
- Zerbitzu hidrotermaletako desbideratze-kasuetarako, lortutako emaitzak espero zirenetara egokitzeko eta 

zerbitzua optimizatzeko neurriak proposatzea. 
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- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta zerbitzu hidrotermal hobeak 
emateko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

EI7.7 Espero gabeko egoeretan edo zerbitzu hidrotermalaren kalitateari eragiten dioten gorabeheretan jarduteko arauak 
ezartzeko irizpideak deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Bainuetan ura aplikatzeko ekipoak eta teknikak 
- Ekipoak: askotariko bainuontziak. 
- Bainu-teknikak: bainu orokorrak edo osoak, kontraste-bainuak, partzialak eta abar. 
- Bainu-teknika mugimendudunak: burbuilak, hidromasajea, zurrunbiloak eta abar (osoak, partzialak). 
- Bainu gehigarridunak: esentzia-oliodunak, oxigenodunak, ozonodunak, karbogaseosoak, apardunak, korronte 

galvanikodunak, ultrasoinudunak eta abar. 
- Teknika bereziak: urpeko eskuzko zurrusta. 
- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo normalizatuak eta pertsonalizatuak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Aplikazio partzialeko edo totaleko teknikak. 
- Erlazionatutako teknikak. 
- Bainu-tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

2.  Ura presiopean aplikatzeko ekipoak eta teknikak 
- Ekipoak: dutxak eta zurrustak. 
- Dutxa osoak edo partzialak. 

• Tenperatura desberdinetakoak. 

• Zirkularrak, bertikalak, ur-jauzi erakoak. 

• Presio handiko zurrusta, filiformea. 

• Kontraste-zurrusta. 

• Teknika bereziak: dutxa azpiko masajea. 

• Korridoreak. 

• Beste batzuk. 
- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo normalizatuak eta pertsonalizatuak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Aplikazio partzialeko edo totaleko teknikak. 
- Erlazionatutako teknikak. 
- Presiopeko tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

3.  Ura bero lehorrarekin edo hezearekin aplikatzeko teknikak eta moduak 
- Ekipoak: saunak, berogailuak, lurrun-bainuak eta abar. 
- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo pertsonalizatuak. 
- Aplikazio osoak edo partzialak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. Kontuan hartu beharrekoak. 
- Lurrun-tekniken eraginak, erabilerak eta kontraindikazioak. 

4.  Hidroterapia partzialeko teknikak. Ura presiorik gabe aplikatzeko ekipoak eta metodoak. 
- Hidroterapia-teknika partzialak: motak eta sailkapena. 
- Bilgarriak, konpresak, fomentuak, afusioak, ikuzteak eta langarreztatzeak erabiltzeko teknikak. 
- Prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Hidroterapia-tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

5.  Teknika hidrotermalen zerbitzuetako higienea, segurtasuna eta arriskuen prebentzioa 
- Teknika hidrotermalak aplikatzeko erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako 

baliabideak eta teknikak. 
- Zentro termaletako higiene- eta segurtasun-arauak. Lan-arriskuen prebentzioa. 
- Teknika termalak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 
- Uren kutsadura bakteriologikoa. 
- Ingurumen-kudeaketa: energia aurreztea, uraren kudeaketa, hondakinen kudeaketa. 
- Zerbitzu hidrotermaletan gerta litezkeen istripu-motak. 
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- Larrialdi-egoeretan jarduteko protokoloak. 
- Zentro termalen esparruko laneko arriskuen prebentzioa. 
- Instalazioekin erlazionatutako istripuak. Bezeroarekin erlazionatutako istripuak edo nahi ez diren erreakzioak. 
- Profesionalekin erlazionatutako istripuak.  
- Laneko arriskuak prebenitzeko bete beharreko jarraibideak. 

6.  Kalitatea zerbitzu hidrotermaletan 
- Zerbitzu hidrotermalak ematen dituzten zentroen kalitateari buruzko araudia. 
- Teknika hidrotermalen bidez ematen den zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Kalitatea ebaluatzeko behaketa-teknikak eta galderak. 
- Zerbitzua eta bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
- Zerbitzu hidrotermala ematean izandako desbideratzeak identifikatzea. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KOSMETIKA TERMALA 
 

Kodea: MF0062_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0000_3: Tratamendu hidrotermaletan kosmetika termalak aplikatzea 
 

Iraupena: 60 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Behaketa-teknikak erabiltzea diagnostiko estetikoaren emaitza eta egoera aztertzeko, kosmetika termala aplikatzeko 
lan-protokoloak pertsonalizatuz. 

EI1.1 Aztertu behar den eremuaren arabera bezeroa prestatzeko eta kokatzeko jarraibideak azaltzea. 
EI1.2 Behaketa estetikoko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Eremua identifikatzea. 
- Elkarrizketa-teknikak erabiltzea. 
- Behatzeko eta haztatzeko metodoak erabiltzea. 
- Kontraindikazio erlatibo edo absolutua izan litezkeen alterazioak identifikatzea. 
- Bezeroa mediku espezialistarengana batzuei bideratzeko txostena egitea. 

EI1.3 Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzeko metodoak deskribatzea, protokolo normalizatua egokitzeko. 
EI1.4 Produktu eta teknika kosmetikoak identifikatzea eta hautatzea, eta, lortu nahi diren efektuen arabera, tratamendu 
batean txertatzea. 
EI1.5 Modeloekin lan egiten den kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroaren beharrak eta eskariak zehaztea, egin beharreko galderak eginez. 
- Produktu eta teknika kosmetiko egokiak identifikatzea, eta, hala badagokio, tratamendu-programa batean 

txertatzea, beste teknika hidrotermal batzuekin konbinatuz. 
- Kosmetiko termalak emateko behar diren baliabide teknikoak hautatzea: euskarriak, berotzeko ekipoak eta abar. 
- Kosmetika termala aplikatzeko protokolo pertsonalizatuak egitea, zer baliabide tekniko osagarri behar diren eta 

zer fase, iraupen eta sekuentziazio duten azalduz. 

A2: Teknika kosmetiko termal nagusiak aplikatzeko behar diren baliabide nagusiak prestatzea, protokoloari jarraikiz eta 
higiene- eta segurtasun-arauak betez. 

EI2.1 Irudi pertsonal zuzena izateko bete beharreko arauak adieraztea: higienea, jantziak, mugimenduak, keinuak, 
jarrerak, komunikazioa eta abar. 
EI2.2 Kosmetika termala aplikatzeko protokoloak azaltzea, aplikazio-sekuentzia, erabileran kontuan izan beharrekoak, 
erabilerak eta kontraindikazioak deskribatuz. 
EI2.3 Ezarritako protokoloaren arabera erabiliko den teknika bakoitzari dagozkion kosmetikoak prestatzeko jarraibideak 
betetzea, medikuaren agindua aintzat hartuz (halakorik badago). 
EI2.4 Baliabideak prestatzeko kasu praktikoetan: 
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- Kosmetikoak, haien nahasteak edo, dagokionean, prestakin estenporaneoetakoak edo euskarri blaituetan 
aurkezten edo aplikatzen direnak prestatzea, kontuan hartuz ezarritako proportzioak, trinkotasuna, tenperatura 
eta aplikazio-eremua. 

- Teknika aplikatzeko behar diren baliabide teknikoak eta ohatila prestatzea, eta egiaztatzea higiene- eta 
segurtasun-arauak betetzen direla. 

EI2.5 Azaltzea gune, baliabide eta ekipo teknikoei zer higiene-neurri aplikatzen zaizkien behin teknika burututakoan 
berrerabiltzeko behar diren kondizioak bermatzeko. 
EI2.6 Erabilitako materialak botatzeko eta birziklatzeko eman beharreko urratsak azaltzea. 
EI2.7 Energia eta ura aurrezteko eta hondakinak kudeatzeko hartu behar diren neurriak deskribatzea. 

A3: Kosmetika termala aplikatzeko erabiltzen diren produktuak eta teknikak aztertzea, eta haien eraginekin, erabilerekin, 
kontraindikazioekin eta arriskuekin erlazionatzea. 

EI3.1 Teknika kosmetikoetan erabiltzen diren produktu-motak deskribatzea eta sailkatzea. 
EI3.2 Kosmetiko termalen formulak baloratzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Osagai eta eragin nabarmenenak aipatzea. 
- Osagaien araberako erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak azaltzea. 
- Ontzietako sinboloak interpretatzea. 

EI3.3 Produktu kosmetiko termalak behar bezala kontserbatzeko, biltegiratzeko, prestatzeko eta manipulatzeko 
jarraibideak eta kutsadura-arriskuak identifikatzea. 
EI3.4 Produktu kosmetikoak erabiltzeko teknikak deskribatzea, haien eraginak, erabilerak eta kontraindikazioak, 
aplikatzean kontuan hartu beharrekoak eta segurtasun- eta higiene-baldintzak azalduz. 
EI3.5 Kosmetiko termalen hondakinak indarrean den legeriaren arabera botatzeko jarraibideak deskribatzea. 

A4: Teknika eta kosmetiko termalak ezarritako protokoloaren arabera erabiltzea, higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 
EI4.1 Bezeroari gure zentroan dagoen bitartean arreta emateko jarraibideak deskribatzea, ezarritako harrera- eta arreta-
protokoloak aintzat hartuz. 
EI4.2 Kasu praktiko batean, bezero bati aplikatu behar zaizkion teknikei buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 
EI4.3 Kosmetika termala erabiltzeko kasu praktikoetan: 

- Bezeroa kokatzea, eta teknika gauzatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar 
dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 

- Agindutako kosmetikoak eta teknikak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzea, baliabide teknikoak trebeziaz 
erabiliz eta une oro segurtasun- eta higiene-neurriak betez. 

- Teknika aplikatzen den bitartean, prozesuaren eboluzioa kontrolatzea, eta bezeroaren oharrei jaramon egitea eta 
balioestea 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea teknikaren aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, 
bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
EI4.4 Kosmetika termala erabiltzean istripuak edo nahi ez diren erreakzioak gertatzen direnean jarduteko jarraibideak 
azaltzea. 

A5: Kosmetika termalaren eraginei eta erabilerei buruzko informazioa eta aholkuak emateko teknikak erabiltzea, haien 
beharrak eta eskaerak aintzat hartuz. 

EI5.1 Bezeroari informazioa ematea jaso duen tratamenduari buruz eta azken emaitzak optimizatzeko zertan lagundu 
dezakeen azaltzea. 
EI5.2 Informazioa eta aholkuak emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Haien eskaera eta beharren arabera egokienak diren tratamenduak. 
- Ezarritako protokoloaren eta tratamendu-proposamenaren arabera emaitzarik onenak lortzeko eskuzko drainatze 

linfatikoaren iraupena, saio-kopurua eta aplikazio-maiztasuna. 
- Kosmetikoak erabiliz lortu nahi diren eraginak eta emaitzak. 

EI5.3 Kosmetiko termalekin egiten diren tratamenduen eraginak indartu ditzaketen bizimodu osasungarriko jarraibideei 
buruzko txosten bat egitea. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- Jasotako tratamendua optimizatzeko etxean erabil daitezkeen produktu kosmetikoen erabilerari buruzko 
aholkuak ematea. 

- Norberak erabiltzeko kosmetikoak manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak zein diren adieraztea. 
- Norberak erabiltzeko kosmetikoak saltzeko proposamena egitea. 

EI5.5 Kasu praktiko batean, bezeroa medikuaren kontsultara edo beste profesional batzuengana bideratzeko txostenak 
egitea. 
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A6: Kosmetika termalaren aplikazioaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak eta baliabidea aplikatzea, protokoloan definitutako 
baliabideak eta teknikak erabiliz. 

EI6.1 Zerbitzuaren kalitatearentzako erabakigarriak direlako kosmetika termalaren aplikazio-prozesuan funtsezkoak 
diren puntuak identifikatzea. 
EI6.2 Kosmetika termala aplikatzeko prozesua eta azken emaitza ebaluatzeko irizpideak zehaztea. 
EI6.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea. 
- Kosmetika termala aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea, eta haien kausak aztertzea 

eta baloratzea. 
- Prozesuan zehar desbideratzerik gertatuz gero, emaitzak lortzeko beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta kosmetika termala aplikatzean 

zerbitzu hobea emateko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Behaketa estetikoa eta kosmetika termalarekin lotutako protokoloak egokitzea: 
- Behaketa estetikoko teknikak: diagnostiko-ekipoak erabiltzen dituztenak eta eskuzko metodoak darabiltzatenak. 
- Bezeroa eta profesionala prestatzeko teknikak. 
- Kontraindikazio erlatibo edo absolutua diren alterazioak identifikatzea. 
- Protokolo normalizatuak diagnostiko estetikoaren eta bezeroaren beharren arabera egokitzeko teknikak. 

2.  Kosmetika termala erabiltzeko instalazioak eta baliabideak: 
- Kosmetika termala aplikatzeko instalazioen segurtasuna eta higienea. 
- Kosmetika hidrotermala aplikatzeko erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako 

baliabideak eta teknikak. 
- Kosmetika termala aplikatzeko eta manipulatzeko higiene- eta segurtasun-arauak. Arriskuen prebentzioa. 
- Ingurumen-kudeaketa: energia aurreztea, uraren kudeaketa, hondakinen kudeaketa. 

3.  Tratamendu hidrotermaletarako kosmetikoak: 
- Kosmetika termalaren ezaugarriak, konposizioa, jarduera-mekanismoak, forma kosmetikoak, eraginak, erabilerak, 

kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- Produktu eta kosmetiko termalen sailkapena: 
- Produktu mineralak: buztinak, igeltsua, kaolina, bentonitak, montmorillonitak, hareak eta silize urratzaileak. 
- Peloide ez-organikoak: lohiak, lokatzak eta limoak. 
- Peloide organikoak: zohikatzak eta biogleak. 
- Paralokatzak eta parafinak. 
- Itsas jatorriko produktuak: algak eta haien muzilagoak, gatzak, fitoplanktona eta itsasoko beste produktu batzuk. 
- Landare-jatorriko produktuak: landareak eta haien estraktuak, eta esentzia-olioak. 
- Animalia-jatorriko produktuak: planktona, arrainen proteinak eta gelatinak, kitina eta kitosana. 
- Esfoliazio-produktuak: fisikoak eta kimikoak. 
- Koloratzaileak eta beste gehigarri batzuk. 

4.  Kosmetikoak prestatzea eta manipulatzea: 
- Prestakuntza, manipulazioa eta kontuan hartu beharrekoak, hauek prestatzean: 

• Kosmetikoak eta nahaste kosmetikoak. Prestakin estenporaneoak. 

• Euskarri blaituetan aurkezten edo ematen diren kosmetikoak. 

• Produktu kosmetikoen kontserbazioa. 
- Kosmetikoak prestatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak: 
- Neurketa-eragiketak: pisua, bolumena, pH-a. 
- Oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak: langarreztatzea eta bahetzea, nahasteak, bereizketak, erauzketak, lehorketa 

eta abar. 

5.  Kosmetika termala aplikatzeko teknikak: 
- Biltzeak eta bilgarriak. 
- Konpresak eta fomentuak, maskarak eta enplastuak. 
- Paralokatzak eta parafinak aplikatzeko teknikak. 
- Olio esentzialak aplikatzeko teknikak. 
- Kosmetiko termalak aplikatzeko teknikak. 
- Teknika bakoitzaren eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- Bitarteko tekniko osagarriak: euskarriak, berotzeko ekipoak eta beste. 
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- Teknika kosmetikoak aplikatzeko protokolo normalizatuak. 
- Kosmetika termaleko teknikak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 

6.  Kalitatea kosmetiko termalen aplikazioan: 
- Produktuak eta kosmetikoak aplikatzeko prozesuaren fase bakoitzaren kalitatea zehazten duten parametroak. 
- Hauetan kalitatea kontrolatzeko metodoak: Bezeroarentzako arreta. Prozesuaren faseak. Emaitzak. 
- Produktu eta kosmetiko termalak aplikatzeko prozesuetako neurri zuzentzaileak. 
- Bezeroen gogobetetasun-mailaren ebaluazioa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
MASAJE ESTETIKO MEKANIKOA ETA ESKUZKOA 
 

Kodea: MF0063_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0063_3 Eskuzko masajeak eta/edo mekanikoak ematea helburu 

estetikoekin. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 

4.1. prestakuntza-atala 
MASAJE ESTETIKOA 
 

Kodea: UF0093 
 

Iraupena: 30 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Masaje estetikoa emateko teknika eta mugimenduekin erlazionatutako anatomiaren eta fisiologiaren gaineko jakintza 
baliatzea, eta bezeroaren ezaugarriekin eta egoerarekin erlazionatzea, masaje-tratamenduetan txertatzeko. 

EI1.1 Masaje estetikoa emateko teknikekin erlazionatuta dauden egitura anatomikoak azaltzea: larruazala, muskulu-
multzoak, hezurrak, artikulazioak, zirkulazio-aparatua eta abar. 
EI1.2 Gorputzeko alterazio estetiko funtzionalak eta egiturazkoak identifikatzea —zirkulaziokoak, zelulitisa, gizentasuna, 
larruazalaren edo muskuluen erlaxazioa eta abar— eta ezaugarririk nabarmenenak identifikatzea. 
EI.3 Aurpegiko alterazio estetiko funtzionalak eta egiturazkoak deskribatzea —aknea, jariaketen alterazioak, adipositate 
lokala, larruazalaren edo muskuluen erlaxazioa, zimurrak eta abar—, eta zeinurik eta sintomarik nabarmenenak 
identifikatzea. 
EI1.4 Masaje estetiko mekanikoan erabiltzen diren tekniken ezaugarriak erlazionatzea haien eragin fisiologiko lokal 
berehalakoekin eta atzeratuekin. 
EI1.5 Masaje-teknikak aipatzea, eta masajeak larruazalean, muskuluetan, nerbio-sisteman eta zirkulazio-sisteman dituen 
eraginekin erlazionatzea. 
EI1.6 Masaje mekanikoko tekniken erabilera, kontraindikazio eta kontuan hartu beharreko nagusiak identifikatzea. 
EI1.7 Masaje estetikoaren eta masaje terapeutikoaren arteko aldeak azaltzea. 
EI1.8 Protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroaren ezaugarriak eta egoera zehazten laguntzen duten galderak egitea. 
- Egiaztatzea diagnostikoko datuak bat datozela behaketan ondorioztatutakoekin. 
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- Behaketa estetikoa egitea, lan-protokoloa bezeroaren egoerara egokitzeko. 
- Patologia edo alterazio estetikoak identifikatzea, beste profesional batzuengana bideratzeko edo beste 

profesional batzuekin lankidetzan jarduteko. 
- Modelo anatomikoetan, masaje-teknikek eta -mugimenduek gorputzeko zer egituratan eragiten duten adieraztea. 
- Fitxa teknikoan erregistratzea masajea ematean kontuan hartu beharreko daturik garrantzitsuenak. 

A2: Masaje-teknikak erabiltzeko tokia eta baliabide materialak prestatzea. 
EI2.1 Profesionala masajea emateko prestatzeko arauak azaltzea: eskuzko ariketak, jarrera-higienea, janzkera, 
oinetakoak eta abar. 
EI2.2 Masaje-kabina prestatzeko jarraibideak azaltzea: mihiseria espezifikoa, ekipo osagarriak, giro-kondizioak eta abar. 
EI2.3 Masajea emateko erabiltzen diren baliabide teknikoak deskribatzea, eta dagozkien teknika eta maniobrekin 
erlazionatzea. 
EI2.4 Masaje-teknika bakoitzarekin lotutako segurtasun- eta higiene-arauak azaltzea. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: bezeroak tratamendu-motaren eta -eremuaren 
arabera zer jarrera har ditzakeen erakustea. 
EI2.6 Masaje-tekniketan erabiltzen diren produktu kosmetikoak hautatzeko eta prestatzeko irizpideak azaltzea. 
EI2.7 Instalazioak, ekipoak eta baliabideak prestatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
dauzkala: 

- Masaje-kabina prestatzea, tenperatura, argia, soinua eta abar egokituz. 
- Bezeroaren ekipoa prestatzea: izaratxoa, toallak, mantala eta beste. 
- Materialak—ontziak, espatulak, dosifikatzaileak eta abar— eta kosmetikoak —emultsioak, olioak, gelak, anpoilak 

eta beste— prestatzea. 

A3: Masaje estetikoko teknikak erabiltzeak izan litzakeen arriskuak ebaluatzea, hartu beharreko neurriak identifikatzeko eta 
horrelako prozesuetarako behar diren segurtasun- eta higiene-arauak ezartzeko. 

EI3.1 Masaje estetikoa eta masaje terapeutikoa bereizteko alderdiak zein diren azaltzea. 
EI3.2 Masaje estetikorako kontraindikazio erlatibo edo erabatekoa izan litezkeen zeinuak eta sintomak identifikatzea. 
EI3.3 Masajea emateko higiene- eta segurtasun-baldintzak deskribatzea. 
EI3.4 Masaje estetikoko tratamenduek izan litzaketen arriskuak ebaluatzeko kasu praktikoetan: 

- Kontraindikazio erlatibo edo erabatekoa izan litezkeen alterazio edo patologien zeinuak eta sintomak 
identifikatzea. 

- Zeinu edo sintomarik badago, egiaztatzea erabiltzailea mediku espezialistarengana bideratzea komeni den. 
EI3.5 Helburu estetikoekin ematen diren masaje profesionaletarako jarraibide deontologikoak prestatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Masaje estetikoaren printzipioak eta oinarriak 
- Masajearen kontzeptua. Definizioa, jatorria eta bilakaera. 
- Masaje estetikoaren eta terapeutikoaren arteko desberdintasunak. 
- Sistema hauei eragiten dieten masaje estetikoarekin lotutako alderdi anatomiko-fisiologiko nagusiak: lokomozioa, 

zirkulazioa, arnasketa, nerbioak eta sistema endokrinoa. 
- Larruazala: egitura eta funtzioak. Masaje estetikoaren erabilerarekin lotutako alderdiak. 
- Masajeak organoetan, aparatuetan eta sistemetan dituen eragin berehalakoak eta atzeratuak, tokikoak eta 

orokorrak. 
- Masaje estetikoaren erabilerak, kontraindikazioak eta kontuan hartu beharrekoak. 
- Masajea emateko kosmetikoak: forma kosmetikoak eta hautatzeko irizpideak. 
- Masajea eman aurretik miatzeko metodoak: 

• Eskuzko teknikak: behatzea, haztatzea. 

• Diagnostikoa egiteko ekipoak. 
- Dokumentazio teknikoa: historia estetikoa, fitxa teknikoa, datu medikoak, bizi-ohiturak eta abar. 
- Aurpegiko eta gorputzeko masajeen sailkapena eta ezaugarriak, haien eraginaren arabera: 

• Erlaxatzekoa. 

• Suspergarria. 

• Zirkulazioa lantzekoa. 

• Deskongestionatzailea. 
- Aurpegiko eta gorputzeko masaje-tekniken definizioa, ezaugarriak eta aldeak. 
- Protokolo estetiko pertsonalizatuak diseinatzea, masaje estetikoaren aplikazioan oinarrituta: 

• Aurpegikoa edo gorputzekoa. 

• Orokorra edo toki jakin batekoa. 

• Eskuzkoa edo mekanikoa. 
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2.  Masaje estetikoko baliabideak, profesionala eta bezeroa 
- Masajearekin lotutako higiene- eta desinfekzio-neurriak. 
- Profesionala prestatzea. Profesionalaren irudia: higienea, jantziak eta osagarriak, eskuin zainketa. 
- Ergonomia. Masajea emateko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Profesionalaren eskuen zainketa: itxura eta higienea; luzaketak eta eskuekin egiteko ariketak. 
- Masaje-kabina: giroa, tenperatura, argiak, altzariak eta ekipoa. 
- Bezeroaren eskarien eta beharren analisia. 

• Komunikazio-teknikak. 

• Bezeroaren eskariak, beharrak eta itxaropenak. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Masajea etzanda jasotzeko posizio egokiak: ahoz gora, ahuspez eta alboka. 

3.  Laneko arriskuen prebentzioa masaje estetikoak ematean: 
- Masaje estetikoak emateko erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak 

eta teknikak. 
- Masaje estetikoak ematean laneko arriskuak saihesteko jarraibideak. 
- Masaje estetikoak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 
- Masaje estetikoak aplikatzean ager daitezkeen nahi gabeko erreakzio motak. 
- Larrialdi-egoeretan jarduteko protokoloak. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
MASAJE ESTETIKOKO TEKNIKAK 
 

Kodea: UF0094 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Masaje estetikoak abileziaz ematea, eremu anatomiko bakoitzean, masaje-teknika bakoitza zehazteko mugimenduak 
hautatuz. 

EI1.1 Eskuzko teknikak eta teknika mekanikoak erabiltzeko higiene pertsonala eta profesionala deskribatzen dituen 
eskuliburu txiki bat egitea. 
EI1.2 Bezeroa masajea hartzeko nola kokatu deskribatzea, eta masajea aurpegian edo gorputzean eman behar zaion 
eta masaje orokorra edo tokikoa emango zaion aintzat hartuta dauden aldeak aipatzea. 
EI1.3 Maniobrak —azalekoak, sakonak, bortitzak, leunak, azkarrak, mantsoak— eta haien aplikazio-parametroak —
presio eta erritmo egokiak, ordena, norabidea eta denbora— identifikatzea, eta masaje-tekniken arteko aplikazio-aldeak 
ezartzea. 
EI1.4 Masaje-teknikak identifikatzea —aktibatzaileak, zirkulazioa lantzekoak, deskongestionatzaileak, indargarriak, 
erlaxagarriak eta beste—, eta haien aplikazio-parametroak, tratatu behar den zona anatomikoaren egoera, alterazio-
mota estrukturala edo estetikoa den, erabili behar diren kosmetiko espezifikoak eta abar deskribatzea. 
EI1.5 Azaltzea masajeak zer garrantzi duen produktu kosmetikoak larruazalean barneratzeko. 
EI1.6 Aurpegiko eta gorputzeko masaje-teknikak erabiltzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- Behar diren kosmetikoak eta baliabide tekniko osagarriak hautatzea. 
- Masaje-maniobrak modu sekuentziatuan egitea, motaren eta kokapen anatomikoaren arabera. 

EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, arnasketa-teknikak aplikatzea. 
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, masaje-protokoloak egitea, hauek hautatuz: 

- Masaje-ekipoa eta egin behar diren maniobrak. 
- Behar diren kosmetikoak eta teknika osagarriak: luzaketak, arnasketak, teknika sentsorialak eta abar. 
- Tratamenduaren iraupena. 
- Bezeroari sentsazioei, eraginei, saioei eta denborari buruzko informazioa emateko jarraibideak. 

A2: Efektu mekanikoko masaje estetikoak abileziaz ematea, eta teknikak definitzeko parametroak hautatzean aintzat hartzea 
higiene- eta segurtasun- kondizio egokiak. 
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EI2.1 Modeloa masajea hartzeko kokatzea, eta masajea aurpegian edo gorputzean eman behar zaion eta masaje 
orokorra edo tokikoa emango zaion aintzat hartuta dauden aldeak aipatzea. 
EI2.2 Masaje mekanikoa emateko teknikak —bibrazioa, hutsa, presioa eta abar— identifikatzea, eta lortu nahi diren 
eraginekin erlazionatzea. 
EI2.3 Masaje mekanikoko sistemen aplikazio-teknikak identifikatzea, eta kontraindikazio erlatiboekin eta erabatekoekin 
erlazionatzea. 
EI2.4 Aurpegiko eta gorputzeko masaje mekanikoko teknikak erabiltzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak komeni bezala 
zehaztuta daudela: 

- Teknika bakoitzerako kosmetiko espezifikoak hautatzea. 
- Masaje mekanikoko teknikak bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzea, erabilerak eta kontraindikazioak 

kontuan hartuz. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, masaje mekanikoaren protokoloak egitea, 
hauek hautatuz: 

- Masaje-mota eta aplikazio-parametroak eta -teknika. 
- Behar diren kosmetikoak eta teknika osagarriak. 
- Tratamenduaren iraupena. 

A3: Masaje-tekniketan oinarritutako zerbitzuaren kalitatea ebaluatzea, eta, beharrezkoa bada, desbideratzeak zuzentzeko 
neurriak proposatzea. 

EI3.1 Aurpegiko eta gorputzeko masaje-teknikak aplikatzeko prozesuen eta emandako zerbitzuaren kalitatea zehazten 
duten parametroak aipatzea. 
EI3.2 Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak zehaztea eta azaltzea. 
EI3.3 Erabiltzailearen gogobetetze-maila ebaluatzeko egin beharreko galdera tipoak egitea. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: 

- Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko teknikak aplikatzea. 
- Behar izanez gero, kalitatea hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

EI3.5 Zerbitzuaren aurretik, zerbitzua ematen den bitartean eta ondoren bezeroari arreta emateko egoeren simuazioan, 
portaera-arau egokiak praktikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Masaje estetikoko mugimenduak 
- Masaje-maniobrak egiteko teknikak: azaleratzeak, marruskatzeak, igurzteak, presioak, oraldiak, mugiarazteak, 

atximurkadak, kolpekatzeak, txaloak, bibrazioak eta abar. 
- Masaje estetikoko maniobren eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharreko alderdiak eta kontraindikazio 

absolutuak eta erlatiboak. 
- Masaje-maniobrak aplikatzeko parametroak: ordena, norabideak, presio-intentsitatea, erritmoa, denbora, 

tratamendu-mota eta abar. 
- Hautatzeko irizpideak: bezeroaren egoera, eremuaren ezaugarriak, lortu nahi diren eraginak, tratamendu-mota eta 

abar. 
- Aurpegiko masaje estetikoko maniobrak egiteko teknikak. 
- Gorputzeko masaje estetikoko maniobrak egiteko teknikak. 
- Zonakako masajea: maniobra espezifikoak eta denborak. 

2.  Hainbat masaje estetiko mota aplikatzeko teknikak 
- Masaje estetiko moten sailkapena eta ezaugarriak. 
- Aurpegiko masajea: ezaugarriak, maniobrak eta aplikazio-parametroak. 
- Aurpegiko hainbat masaje-mota —zirkulazioa lantzekoa, erlaxagarria, deskongestionatzailea, indargarria, 

sendogarria, operazio aurrekoa eta ondorengoa, eta abar— aplikatzeko teknikak. 
- Gorputzeko masajea: ezaugarriak, maniobrak eta aplikazio-parametroak. 
- Gorputzeko masajea emateko teknikak: zirkulazioa lantzekoa, erlaxagarria, indargarria, sendogarria, 

birmoldatzekoa, operazio aurrekoa eta ondorengoa, eta abar. 
- Masaje estetikoetarako kosmetikoak hautatzeko irizpideak, eta emateko jarraibideak. 
- Efektu mekanikoko ekipoen bidez ematen den masaje estetikoa. 
- Organo, aparatu eta sistemetan dituen eragin berehalakoak eta atzeratuak. 
- Teknika osagarriak. Oinarriak eta aplikazioak. Arnasketa. Luzaketak. 

3.  Efektu mekanikoko masaje estetikoak emateko ekipoak 
- Efektu mekanikoko ekipoen bidez ematen den masaje estetikoa: ezaugarriak, deskribapena eta erabilerak. 
- Efektu mekanikoko masaje-ekipoak: bibragailuak, presoterapia, vacumterapia, beste batzuk. 
- Ekipoen aplikazio-teknikak. 
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- Masaje estetiko mekanikoaren erabilerak. 
- Masaje mekanikoak organo, aparatu eta sistemetan dituen eragin berehalakoak eta atzeratuak. 
- Kontuan hartu beharreko alderdiak eta kontraindikazio erlatiboak eta absolutuak. 
- Ekipoen mantentze-lanak eta kontserbazioa. 

4.  Masaje estetikoko zerbitzuaren kalitatea 
- Zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Zerbitzua eta bezeroen gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
- Masaje-zerbitzuak ematean izandako desbideratzeak detektatzeko teknikak. 
- Kexak konpontzeko teknikak. 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
HIDROTERMALAREN ARLOKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0023 

 

Iraupena: 120 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroaren ezaugarriak analizatzea, aztertzeko eta ebaluatzeko metodoak eta ekipoak erabiliz. 
EI1.1 Diagnostiko estetikoak egitea zerbitzu hidrotermalak emateko: 

- Bezeroaren ezaugarriak eta uneko egoera baloratzen laguntzen duten datuak lortzeko behar diren galderak 
egitea. 

- Egiaztatzea ezarritako diagnostiko-fitxako eta protokolo normalizatuko erabilerekin lotutako zer zeinu eta sintoma 
dituen bezeroak. 

- Diagnostikorako miaketa estetikoa egitea, behaketa-, ukitze- eta haztatze-teknikak eta beste batzuk erabiliz, eta, 
hala, identifikatzea larruazalaren ezaugarriak, alterazio estetikoak eta beste zenbait faktore —hala nola estresa, 
neke fisiko edo mentala, ondoez orokorra eta abar—, zeinetan erabilgarriak izan bailitezke teknika hidrotermalak. 

- Tratamendu hidrotermala jasotzeko modukoak diren bezeroaren alterazio estetikoak baloratzea. 
- Teknika zehatz bat gomendagarria edo kaltegarria duten bezeroaren alderdi organikoak baloratzea. 
- Lortutako informazioa interpretatzea, bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea eta diagnostiko 

profesionala egitea. 
- Beste profesional batzuen esku-hartzea —haiengana bideratzea edo kontsulta egitea, bideratze-txostena 

eginda— eskatzen duten egoerak identifikatzea. 

A2: Protokoloari jarraituz eta higiene- eta segurtasun-arauak betez prestatzea zerbitzu hidrotermalak emateko instalazioak, 
ekipoak eta baliabideak. 

EI2.1 Instalazioak, ekipoak, materialak eta tresnak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea: 
- Teknika aplikatu aurretik eta ondoren, higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-neurriak aplikatzea espazioei, 

baliabideei eta ekipo teknikoei. 
- Material-mota bakoitzerako desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiena hautatzea eta erabiltzea. 
- Tresnak eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta/edo esterilizatzea, infekziorik ez transmititzeko. 
- Instalazioak eta ekipoak aztertzea eta prestatzea. 
- Erabilitako materialak botatzea eta birziklatzea. 

 

EI2.2 Baliabideak prestatzea: 
- Bezeroaren ekipoa prestatzea: izaratxoa, toallak, mantala eta beste. 
- Kosmetikoak, haien nahasteak edo, dagokionean, prestakin estenporaneoetakoak edo euskarri blaituetan 

aurkezten edo aplikatzen direnak prestatzea, kontuan hartuz ezarritako proportzioak, trinkotasuna, tenperatura 
eta aplikazio-eremua. 

- Masaje-teknikak aplikatzeko behar diren baliabide teknikoak eta ohatila prestatzea, egiaztatzea higiene- eta 
segurtasun-arauak betetzen direla egiaztatuz, eta tenperatura, argia, soinua eta abar egokitzea. 
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- Materialak—ontziak, espatulak, dosifikatzaileak eta abar— eta kosmetikoak —emultsioak, olioak, gelak, anpoilak 
eta beste— prestatzea. 

A3: Bezeroarekin komunikatzeko, aholkuak emateko eta arreta emateko jarraibideak betetzea, zerbitzu hidrotermalak 
kalitatez ematea lortzeko. 

EI3.1 Bezeroei informazioa emateko jarduerak egitea: 
- Eman behar den zerbitzuaren arabera bezeroari zer informazio eman behar zaion identifikatzea. 
- Terminologia erraza eta argia erabiltzea, termino tekniko nahasgarririk gabe. 
- Galdera itxiak egitea, bezeroak mezua ulertu duela egiaztatzeko. 

EI3.2 Bezeroari alderdi hauei buruzko informazioa eta aholkuak ematea: 
- Haien eskaera eta beharren arabera egokienak diren tratamenduak. 
- Iraupena, saio-kopurua eta saioen maiztasuna. 
- Lortu nahi diren eraginak eta emaitzak. 

EI3.3 Kosmetiko termalekin egiten diren tratamenduen eraginak indartu ditzaketen bizimodu osasungarriko jarraibideei 
buruzko txosten bat egitea. 
EI3.4 Bezeroari kosmetika termala erabiltzeko informazioa eta aholkuak ematea: 

- Jasotako tratamendua optimizatzeko etxean erabil daitezkeen produktu kosmetikoen erabilerari buruzko 
aholkuak ematea. 

- Norberak erabiltzeko kosmetikoak manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak zein diren adieraztea. 
- Norberak erabiltzeko kosmetikoak saltzeko proposamena egitea. 

A4: Bainu-teknikak eta presio-teknikak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzea, medikuaren aginduei jarraituz eta 
higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 

EI4.1 Bainu totalak edo partzialak aplikatzea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Bainuen aplikazio-parametroak hautatzea —tenperatura eta iraupena—, bezeroaren kondizio organikoei eta 

sentikortasunari lotutako alderdiak errespetatuz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Bainuontzietan gehigarriak botatzea, haien konposizioa eta propietateak, uraren tenperatura eta abar aintzat 

hartuz, eta lan-protokoloari eta fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan 

ezarritakoekin eta bezeroaren ongizatea egokia dela. 
- - Jarrera-higienearekin lotutako arauak errespetatzea, tratamenduak irauten duen bitartean. 

EI4.2 Bainu mugimendudun orokorrak, tokikoak, partzialak eta abar —burbuilak, zurrustak, zurrunbiloak eta abar 
dituztenak— aplikatzea: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Zenbait parametro —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora— hautatzea, tratatu behar den eremuaren, eta 

bezeroaren kondizio organikoen eta ezaugarrien arabera, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan 

ezarritakoekin eta bezeroaren ongizatea egokia dela. 
EI4.3 Urpeko zurrusta bidezko masajea ematea: 

- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera 
egiaztatzea eta protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 

- Urpeko masaje-teknikak aplikatzea, prozedura-eskuliburuei jarraituz, tratamendu-protokolo pertsonalizatuan 
ezarritako gorputzeko eremuetan. 

- EI4.4 Presio-teknika hidrotermalak aplikatzea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
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- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu 
egokian kokatzea. 

- Teknika (zurrustak, dutxak edo presio-bainuak) aplikatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei 
eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen 
berri ematea. 

- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko 
hartu behar diren neurriak deskribatzea. 

- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Askotariko dutxak erabiliz teknikak aplikatzea, tenperatura eta denbora parametroak bezeroaren eta 

tratamenduaren ezaugarrien arabera hautatuz, protokolo pertsonalizatuarekin bat etorriz. 
- Zurrusta-teknikak aplikatzea, zenbait parametro hautatuz —presioa, tenperatura, distantzia eta behar den 

aplikazio-denbora—, manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako 
sekuentziaren eta ordenaren arabera kontuan hartu beharrekoak kontuan hartuz. 

EI4.5 Urpeko dutxa bidezko masajea ematea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak 

errespetatzea, halakorik badago. 
- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu 

egokian kokatzea. 
- Teknika gauzatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei 

buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko 

hartu behar diren neurriak deskribatzea. 
- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera 

egiaztatzea eta protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 
- Masaje-teknikak aplikatzea, manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako 

sekuentziaren eta ordenaren arabera kontuan hartu beharrekoak kontuan hartuz. 

A5: Sauna, lurrun-bainu eta zirkuitu termalekin teknika hidrotermalak aplikatzea, definitutako prozeduren eta jarduera-
jarraibideen arabera, segurtasun- eta osasun-baldintzetan. 

EI5.1 Bezeroa sauna edo lurrun-bainu totalak edo partzialak edo berogailu termalak erabiltzeko prestatzea eta kokatzea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako edo saunarako. 
- Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela saunak edo lurrun-bainuak erabiltzeko. 
- Bezeroa saunarako edo lurrun-bainurako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat 

hartuta. 
- Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 

EI5.2 Sauna, lurrun-bainu eta bainu termalen erabilera gainbegiratzea: 
- Parametroak hautatzean, sauna eta lurrun-bainu bakoitzaren ezaugarriak errespetatzea, baita bezeroaren 

egoera organikoari eta sentikortasunari lotutakoak ere. 
- Lurrun-bainuen edo estufa termalen zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —

tenperatura, hezetasun-maila, tratatu behar den eremua eta aplikazio-eremua— errespetatuz, protokoloan 
aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera. 

- Sauna-zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —tenperatura, hezetasun-maila eta 
aplikazio-denbora— errespetatuz, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera. 

- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 
EI5.3 Zirkuitu termaletako zerbitzuak gainbegiratzea: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla zirkuiturako. 
- Zirkuitua osatzen duten teknikekiko sentikortasuna eta bezeroaren egoera organikoa identifikatzea. 
- Zerbitzuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Bezeroari jakinaraztea zer ibilbide egin behar duen zirkuitu termalaren erabilera eta aprobetxamendua 

optimizatzeko. 
- Zirkuitu gidatuen kasuan, tekniken denborak kontrolatzea, eta bezeroa tekniketara gidatzea eta laguntzea, eta 

banakako teknikak erabiltzea (zurrustak, dutxak, langarreztatzeak eta abar). 
- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, galdera egokiak eginez eta prozesuan zehar bezeroak egiten dituen oharrei 

jaramon eginez. 
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A6: Presiorik gabeko teknika hidrotermalak definitutako jarduera-jarraibideen arabera eta segurtasun- eta osasun-
kondizioetan aplikatzea. 

EI6.1 Bezeroa sauna edo lurrun-bainu totalak edo partzialak edo berogailu termalak erabiltzeko prestatzea eta kokatzea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako edo saunarako. 
- Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela saunak edo lurrun-bainuak erabiltzeko. 
- Bezeroa aplikaziorako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat hartuta. 
- Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 

EI6.2 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak aplikatzea: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla.. 
- Teknika —langarreztatzea, afusioa, ikuztea, bilgarria, konpresa, fomentua— eta behar diren produktuak edo 

euskarriak —bendak, eskuzorroak, konpresak, kosmetikoak, produktuak eta abar— hautatzea, bezeroaren 
egoera organikoari eta sentikortasunari lotutako ezaugarriak eta ezarritako protokoloa errespetatuz. 

- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 

A7: Kosmetiko termalak ezarritako protokoloaren arabera erabiltzea, higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 
EI7.1 Bezeroari erabiliko diren teknikei buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 
EI7.2 Kosmetika termala erabiltzea: 

- Bezeroa kokatzea, eta teknika gauzatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar 
dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 

- Agindutako kosmetikoak eta teknikak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzea, baliabide teknikoak trebeziaz 
erabiliz eta une oro segurtasun- eta higiene-neurriak betez. 

- Teknika aplikatzen den bitartean, prozesuaren eboluzioa kontrolatzea, eta bezeroaren oharrei jaramon egitea eta 
balioestea 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea teknikaren aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, 
bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Zerbitzua ematen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea. 

A8: Masaje estetiko mekanikoak eta eskuzkoak abileziaz ematea, eremu anatomiko bakoitzean, masaje-teknika bakoitza 
zehazteko mugimenduak hautatuz. 

EI8.1 Modeloa masajea hartzeko kokatzea, eta masajea aurpegian edo gorputzean eman behar zaion eta masaje 
orokorra edo tokikoa emango zaion aintzat hartuta dauden aldeak aipatzea. 
EI8.2 Aurpegiko eta gorputzeko masajeak emateko teknikak aplikatzea. 

- Behar diren kosmetikoak eta baliabide tekniko osagarriak hautatzea. 
- Masaje-maniobrak modu sekuentziatuan egitea, motaren eta kokapen anatomikoaren arabera. 

EI8.3 Arnasketa-teknikak aplikatzea. 
EI8.4 Masaje-protokoloak egitea, hauek hautatuz: 

- Masaje-ekipoa eta egin behar diren maniobrak. 
- Behar diren kosmetikoak eta teknika osagarriak: luzaketak, arnasketak, teknika sentsorialak eta abar. 
- Tratamenduaren iraupena. 
- Bezeroari sentsazioei, eraginei, saioei eta denborari buruzko informazioa emateko jarraibideak. 

EI8.5 Aurpegiko eta gorputzeko masajeak emateko teknika mekanikoak aplikatzea. 
- Teknika bakoitzerako kosmetiko espezifikoak hautatzea. 
- Masaje mekanikoko teknikak bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzea, erabilerak eta kontraindikazioak 

kontuan hartuz. 
EI8.6 Masaje mekanikoko protokoloak egitea, hauek hautatuz: 

- Masaje-mota eta aplikazio-parametroak eta -teknika. 
- Behar diren kosmetikoak eta teknika osagarriak. 
- Saioaren iraupena. 

 

A9: Zerbitzu hidrotermaletan arriskuak prebenitzeko teknikak eta lehen laguntzako teknikak erabiltzea. 
EI9.1 Zerbitzu hidrotermalak ematean izandako istripuetan eta/edo nahi gabeko erreakzioetan lehen laguntza ematea. 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak 
identifikatzea, eta ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratu beharrik dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa 
bada, osasun-zentro batera eramatea kondizio egokietan. 
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- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
EI9.2 Zerbitzu hidrotermalak erabiltzean laneko arriskuak eta nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko jarraibide 
espezifikoak aplikatzea. 

A10: Zerbitzu hidrotermalen kalitatea ebaluatzeko irizpideak aplikatzea, protokoloan definitutako baliabideak eta euskarriak 
erabiliz. 

EI10.1 Diagnostiko estetikoa egiaztatzea, eta zerbitzu hidrotermalak proposatzea: 
- Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoak egiaztatzeko prozesuetako kalitate-adierazleak 

identifikatzea. 
- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta diagnostiko-zerbitzu hobea 

emateko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI10.2 Teknika hidrotermalen aplikazio-prozesuaren eta azken emaitzaren eta jasotako arreta pertsonalaren ebaluazioa 
detektatzeko aukera ematen duten behaketa-teknikak erabiltzea eta galdera tipoak egitea. 
EI10.3 Zerbitzu hidrotermalak ebaluatzea: 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea. 
- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea. 
- Teknika hidrotermalak aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea, eta haien kausak aztertzea 

eta baloratzea. 
- Zerbitzu hidrotermala ematen den bitartean sortzen diren desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea, lortzen 

diren emaitzak espero zirenen antzekoak izateko eta zerbitzu-ematea optimizatzeko. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta zerbitzu hidrotermal hobeak 

emateko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesua deskribatzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Prebentzio-neurriak eta laneko osasunekoak une oro errespetatzea, baita ingurumena babestekoak ere. 

 

Edukiak: 

1.  Teknika hidrotermalen aplikazioarekin erlazionatutako larruazaleko alterazio estetikoak identifikatzea: 
- Bezeroa azterketa estetikorako prestatzea. 
- Diagnostiko estetikorako ekipoak prestatzea. 
- Bezeroaren analisi estetiko osoa egitea. 
- Zerbitzu hidrotermalekin lotutako 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 eta ekipoak segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-kondizioetan prestatzea: 
- Garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak prestatzea. 
- Desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktuak emango zaien erabilerari dagozkion proportzioetan prestatzea. 
- Material-mota bakoitzari ondoen egokitzen zaion desinfekzio- edo esterilizazio-metodoa hautatzea. 
- Instalazioa, baliabideak, ekipoak, tresnak eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea, metodo 

fisikoak eta kimikoak aplikatuz. 
- Laneko instalazioak, baliabideak eta ekipoak berrikustea eta antolatzea. 
- Bezeroa egin behar zaion teknikarako behar den posizioan prestatzea. 
- Babes-neurriak erabiltzen diren tekniken eta bezero-motaren eta bezeroaren egoeraren arabera aplikatzea. 
- Zerbitzu hidrotermaletan osasunerako arriskuen prebentzioa bermatuko duten babes-neurriak aplikatzea. 

3.  Zerbitzu hidrotermaletako bezeroentzako komunikazio-, informazio- eta arreta-teknikak: 
- Bezeroei arreta ematean, kortesia-formulak eta erabiltzen den komunikazio-kanal bakoitzera —aurrez aurrekora, 

telefono bidezkora eta informatikora— egokitutako hizkera erabiltzea. 
- Galdera gidatuen teknikak erabiltzea, bezeroaren beharrak identifikatzeko eta hura gogobete dezaketen produktu 

eta/edo zerbitzu hidrotermalak zehazteko. 
- Zerbitzuei eta produktuei buruzko informazioa —ezaugarriak, prezioa, onurak eta beste— bezeroari transmititzea. 
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- Bezeroari tratamendu-eremuetara laguntzea. 
- Bezeroari gehien komeni zaizkion produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa ematea. 
- Produktu eta zerbitzu hidrotermalei buruzko aholkuak ematea. 
- Bezeroari jaso behar dituen zerbitzuen berri ematea. 
- Bezeroen segimendua egiteko eta zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
- Bezeroen erreklamazioei erantzuteko teknikak aplikatzea. 

4.  Bainu-teknika hidrotermalak eta presio-teknikak aplikatzea: 
- Kosmetikoak, produktuak, materialak, tresnak eta aparatuak aukeratzea. 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroa prestatzea. 
- Tratatu beharreko zona aztertzea, eta bainu-teknikak aukeratzea. 
- Tratatu beharreko zona aztertzea, eta presio-teknika hidrotermalak aukeratzea. 
- Bainu-teknika hidrotermalak eta presio-teknikak aplikatzea. 
- Ondorengo zainketa estetikoak aplikatzea. 

5.  Sauna, lurrun-bainu eta zirkuitu termalen bidezko teknika hidrotermalak gainbegiratzea: 
- Instalazioak eta ekipoak prestatzea. 
- Bezeroaren egoera aztertzea. 
- Bezeroa kokatzea, prestatzea eta babestea. 
- Sauna, lurrun-bainu eta zirkuitu termalen bidezko teknika hidrotermalak gainbegiratzea. 
- Ondorengo zainketa estetikoak aplikatzea. 

6.  Teknika hidrotermalak presiorik gabe aplikatzea 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroaren egoera aztertzea. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Baliabideak, tresnak, produktuak eta kosmetikoak aukeratzea. 
- Teknika hidrotermalak presiorik gabe aplikatzea. 
- Ondorengo zainketa estetikoak aplikatzea. 

7.  Kosmetiko termalak ematea: 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroaren egoera aztertzea. 
- Bezeroa tratatu behar den eremuaren arabera kokatzea eta prestatzea. 
- Baliabideak, tresnak, produktuak eta kosmetikoak aukeratzea. 
- Kosmetiko termalak prestatzea. 
- Kosmetiko termalak ematea. 
- Produktuak kentzea eta ondorengo zainketak. 

8.  Aurpegiko eta gorputzeko masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko tekniken aplikazioa: 
- Ekipoa prestatzea. 
- Bezeroaren egoera aztertzea. 
- Bezeroa tratatu behar den eremuaren arabera kokatzea eta prestatzea. 
- Baliabideak, tresnak eta kosmetikoak aukeratzea. 
- Masaje mekanikoko ekipoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea. 
- Aurpegiko eta gorputzeko masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko tekniken aplikazioa. 
- Ondorengo zainketak. 

9.  Arriskuak prebenitzeko eta lehen laguntzako tekniken aplikazioa: 
- Egoera guztietan eta lan-eremuetan —instalazioak, ekipoak, prozesuak eta beste— arriskuak prebenitzeko 

prozedurak erabiltzea. 
- Istripuetan eta nahi gabeko erreakzioetan lehen laguntzako neurriak hartzea. 
- Bezeroak osasun-zentro batera eraman behar direnean, hartu beharreko neurriak hartzea. 

10. Higieneko, depilazio fisikoko eta makillajeko zainketa-zerbitzu estetikoen kalitatea ebaluatzeko 
metodoen aplikazioa: 

- Behaketa-teknikak aplikatzea eta galderak egitea, lortutako emaitzarekiko eta jasotako tratuarekiko bezeroak duen 
gogobetetze-maila egiaztatzeko. 

- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko baliabideak aplikatzea. 
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11. Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Segurtasun-arauak eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1260_3 
Zerbitzu hidrotermalen 
diagnostikoa eta antolaketa 

• Medikuntzan lizentziaduna 

• Farmazian lizentziaduna 
1 urte 

 

MF0061_3 
Teknika hidrotermalak  

• Medikuntzan lizentziaduna 
• Farmazian lizentziaduna 

1 urte  

MF0062_3 

Kosmetika termala 

• Medikuntzan lizentziaduna 

• Farmazian lizentziaduna 

1 urte 

 

MF0063_3 
Masaje estetiko mekanikoa 
eta eskuzkoa 

• Estetikako goi-mailako teknikaria 
 

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 irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Lantegi hidrotermala 120 120 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Erabilera anitzeko gela X     

Lantegi hidrotermala X X 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.  

Lantegi hidrotermala 

− Ohatila anatomikoak. 

− Tratamendu hidrotermaletarako ohatila bereziak. 

− Bizkarra eta gurpilak dituzten aulkiak. 

− Mahai osagarriak. 

− Langarreztagailuak. 

− Eskuila birakariak. 

− Bibragailuak. Bentosak. 

− Infragorri-ekipoak. 

− Lupa. Mikrokamera. 

− Urgailuak. 

− Esterilizagailuak. 

− Tentsiometroa. 

− Bainuontziak. Zorrotadak. Banakako dutxak/zirkularrak, vichy 

dutxak. 

− Saunak / lurrun-bainuak. 

− Zirkuitu hidrotermalak. 

− Manilubioak. Pedilubioak. 

− Kosmetika termala erabiltzeko materialak eta tresnak. 

− Zainketa estetiko hidrotermaletarako kosmetikoak eta produktuak. 

− Mihiseria. 

− Erabili eta botatzeko materialentzako, material birziklagarrientzako 
eta material kutsatzaileentzako edukiontziak. 

 

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

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 



 

 



 

 

 


