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IZENA
ILE-APAINKETA TEKNIKO-ARTISTIKOA

KODEA
IMPQ0109

LANBIDE-ARLOA
Irudi pertsonala

LANBIDE-EREMUA
Ile-apainketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMP249_3 Ile-apainketa tekniko-artistikoa (790/2007 EDa, 2007ko ekainaren 15ekoa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Irudi-aldaketa proposatzea eta, hala badagokio, irudia aldatzea, buruko ilea eta aurpegiko ilea transformatzeko eta
edertzeko prozesuen bidez, bezeroei aholku emanez, beharren eta tekniken arabera, eta hainbat jarduera-eremutan ileapainketa tekniko-artistikoko zerbitzuak emateari lotutako jarduera profesionalak eta enpresakoak zuzentzea eta kudeatzea.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0793_3: Irudi pertsonala buruko ilearen eta aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidez zaintzeko
aholkuak ematea bezeroei.
UC0348_2: Ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzea.
UC0351_2: Ilea moztea, eta bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea.
UC0794_3: Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio eszenikoetarako protokolo teknikoak eta
orrazkerak egitea
UC0795_3: Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak zuzentzea eta kudeatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ile-apainketako zerbitzuak eta aholkularitza ematen dituzten enpresetan, telebistako produkzio-etxeetan, zineman,
antzezlanetan, modan, publizitatean eta kosmetikoak eta aparatuak fabrikatzen dituzten laborategietan egiten du lan,
besteren kontura edo autonomo gisa.

Ekoizpen-sektoreak
Irudi pertsonaleko zerbitzuen sektorea. Ostalaritza-sektorea: hotelak, bainuetxeak. Zerbitzu sozialen sektorea: egoitza
geriatrikoak. Zerbitzu pertsonalak ematen dituzten sektorea: publizitate- eta modelo-agentziak eta gimnasioak. Sektoreak:
ikus-entzunezko bitartekoak, bitarteko eszenikoak eta moda. Kosmetikoen laborategiak. Ile-apainketako prentsa
espezializatua.
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Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
Ile-apaindegietako zuzendari tekniko-artistikoa.
Ile-apainketako zuzendari tekniko-artistikoa ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan.
Ile-apainketako aholkulari artistikoa.
Ile-apaindegietako arduraduna.
Ile-apainketako produktuen eta aparatuen erakuslea.
Ile-apainketako produktuen eta zerbitzuen aholkularia.
Ile-apainketako produktu, aparatu eta tekniketako prestatzaile teknikoa.

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

ORDUAK

MF0793_3:
Ile-apainketako aholkularitza

60

MF0348_2 (ZEHARKAKOA)
Kolorea ile-apainketan

90

MF0351_2 (ZEHARKAKOA)
Ile-mozketa eta teknika osagarriak

MF0794_3:
Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko produkzio eta
produkzio eszenikoetarako protokolo teknikoak eta
orrazkerak

120

110

MF0795_3 (ZEHARKAKOA)
Irudi pertsonaleko enpresen zuzendaritza eta kudeaketa

60

MP0170:
Ile-apainketa tekniko-artistikoko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

160

ORDUAK, GUZTIRA

600

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0534: Ilea moztea

90

UF0535: Bizarraren eta
bibotearen zainketa

30

UF0828: Ile-apaindegietako eta
ikus-entzunezko produkzio eta
produkzio eszenikoetako lanen
protokolo teknikoak

40

UF0829: Ile-apaindegietan eta
ikus-entzunezko produkzio eta
produkzio eszenikoetan ilearen
forma aldatzea

70
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1

1. gaitasun-atala:
IRUDI PERTSONALA BURUKO ILEAREN ETA AURPEGIKO ILEAREN
ZAINTZA ETA TRANSFORMAZIO ESTETIKOAREN BIDEZ ZAINTZEKO
AHOLKUAK EMATEA BEZEROEI
Kodea: UC0793_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ile-apainketako aholkularitza emateko eredu estetikoak ezartzeko informazioa eta dokumentazioa lortzea,
gauzatzea eta antolatzea.
BI1.1 Iturri dokumentalek aukera ematen dute ile-apainketako aholkularitza osatzen duten gaien inguruan behar
den informazio eguneratua ateratzeko.
BI1.2 Lortutako informazioak edertasun-kanonak, estiloenak edo beste batzuk biltzen ditu, irudiaren ezaugarriak
zuzentzeko, nabarmentzeko edo mantentzeko aukera ematen duten jarraibideak ezartzeko, proposatutako
helburuen arabera.
BI1.3 Orrazkeren estilo-fitxategia moda, adin, sexu, gizarte eta laneko irizpide estetikoen eta beste zenbait
irizpideren arabera egiten da.
BI1.4 Artxiboak eta fitxategiak eguneratuta eta ordenatuta daude, eta, hala ez badaude, eguneratuko direla
ziurtatzeko mekanismoak jartzen dira martxan.
BI1.5 Bezero, pertsonaia, enpresa edo erakunde baten irudi pertsonala aztertzeko informazioa eta dokumentazioa
egiten eta antolatzen da, haien ezaugarri fisikoak, sozialak, lanekoak edo beste batzuk kontuan hartuz.
BI1.6 Orrazkeren eta orrazkera bildu, apaingarrien, ileordeen, kapelen eta abarren garai historikoari edo ezaugarri
orokor edo bereziei buruzko dokumentazioa lortzeko, ikerketa-teknikak eta informazioa biltzeko teknikak aplikatzen
dira.
BI1.7 Ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan, gidoia edo obra aztertu eta xehatu egiten da,
pertsonaia bakoitzari egin beharreko orrazkeren eta/edo moldaketen garaia eta ezaugarriak eta aurpegiko ilearen
aldaketak zehazteko.
LB2: Bezeroaren eskaerak, ezaugarriak eta itxaropenak aintzat hartzea, buruko ilearen eta aurpegiko ilearen bidez irudialdaketak egiteko.
BI2.1 Profesionalaren irudia eta janzkera egokiak dira bezeroari harrera egin eta arreta emateko.
BI2.2 Bezeroarekiko elkarrizketan, galderak egiten zaizkio, jakiteko zer itxaropen eta eskaera dituen eta irudialdaketa progresiboa ala puntuala den; hala, haren ohiturei, zaletasunei, zainketa pertsonalari, giro sozial eta
kulturalari, laneko giroari eta abarri buruzko datuak lortzen dira, eta bezeroaren fitxan biltzen da informazioa.
BI2.3 Ikus-entzunezko bitarteko, bitarteko eszeniko, moda-desfile eta abarretako moda-diseinatzaileari, zuzendari
artistikoari edo irudia aldatzearen arduradunari egiten zaion elkarrizketan, hauei buruzko informazioa eskatzen da:
laneko proiektuaren ideia eta itxaropenak, hautatutako aktorea, antzeztuko den pertsonaia, muga ekonomikoak,
iraupena, ingurune-kondizioak eta erabilgarri dauden ikus-entzunezko bitarteko eta bitarteko eszeniko teknikoak.
BI2.4 Bezeroa eta ekipoa prestatu egiten dira, haien ezaugarriak aztertzeko, ezarritako higiene- eta segurtasunarauei jarraikiz.
BI2.5 Ilearen eta aurpegiko ilearen ezaugarriak identifikatu eta sailkatu egiten dira: aldaketak, jasotako
tratamendua, ile-lerroa, kalitatea, mota, luzera, kolorea, forma, ile urdinak, alopezia, eta egin beharreko aldaketak
proposatzean kontuan izan beharreko gainerako alderdiak.
BI2.6 Bezeroaren ezaugarri morfologikoak (aurpegi-obalo mota, aurpegieraren proportzioak, profila, buru-forma,
lepoa, larruazal-kolorea, begiak, gorpuzkera-mota, garaiera, adina eta beste) aztertzen dira, keinu, mugimendu eta
jarrerei zuzenean begiratuz eta haiek ikus-entzunezko euskarrietan grabatuz.
BI2.7 Bezeroari behatzean eta hura aztertzean lortutako informazioa aztertu eta baloratu egiten da, eta datuak
fitxan jasotzen dira.
LB3: Buruko ilearen eta aurpegiko ilearen aldaketak diseinatzea, eta horretarako eragiketa teknikoak eta materialak
zehaztea.
BI3.1 Bezeroaren balorazioaren bidez lortzen diren ondorioak estilo eta joerekin bateratzen dira, diseinuaren
ezaugarriak ezarriz.
BI3.2 Diseinuaren elementuak identifikatzen eta elkartzen dira, proposamenaren zirriborroak egiteko.
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BI3.3 Orrazkeraren, orrazkera bilduaren edo aurpegiko ilearen transformazioa definitzen dira, diseinua egiteko
formari, mozketari, koloreari eta estiloari dagokienez, eta bezeroari eta ingurunearen beharretara eta egoerara
egokitzeko.
BI3.4 Askotariko proposamenen zirriborroak egiten dira, kasu bakoitzean egokiak diren baliabide informatikoen,
ikus-entzunezkoen eta abarren laguntzaz, eta hautatutako diseinuaren elementuak txertatuz.
BI3.5 Orrazkeraren, orrazkera bilduaren, aurpegiko ilearen, osagarrien, apaingarrien eta abarren elementu
garrantzitsuenak idazten dira bezeroaren fitxan.
LB4: Egin litezkeen irudi-aldaketen proposamen tekniko dokumentatuak egitea, jarduteko unearen eta arloaren arabera,
bezeroak adierazitako itxaropenak eta eskaerak errespetatuz.
BI4.1 Dokumentua egiten da, informazio teknikoa barne hartzen duela, bezero partikularren nahiz ikusentzunezkoetako eta eszenikoetakoen datuak eta ezaugarri espezifikoak bilduz, eta proposamenen alderdi guztiak
argi zehaztuz.
BI4.2 Diseinatutako orrazkeraren estiloa forma, mozketa, kolore, bolumen eta estiloari dagokionez egiteko erabili
beharreko teknikak fitxan jasotzen dira, proposamenean xehatzeko.
BI4.3 Bezero-mota bakoitzaren eta askotariko bitartekoen (zinema, telebista, ikuskizunak eta enpresak) ezaugarri
espezifikoak identifikatzen dira, proposamen teknikoak egokitzeko.
BI4.4 Egin litezkeen irudi-aldaketen proposamen teknikoak egiten dira, jarduteko unearen eta arloaren arabera,
bezeroak adierazitako itxaropenak eta eskaerak errespetatuz.
BI4.5 Irudia aldatzeko proposamenen dokumentua egiteko, bezeroaren, produkzioko, moda-desfileko eta abarreko
zuzendari teknikoaren edo arduradunaren itxaropenak, eskaerak eta beharrak bateratzen dira.
LB5: Irudi-aldaketa bezeroari edo erakundeari aurkeztea, onesteko eta kontratatzeko.
BI5.1 Zirriborroak bezeroari edo enpresako, ikus-entzunezko produkzioko, produkzio eszenikoko edo besteren
bateko arduradunari aurkezten zaizkio, eta behar diren aldaketak egiten dira, eskatutakoaren arabera.
BI5.2 Proposamenak eta irudi-aldaketaren ondorioak aurkezten eta azaltzen zaizkio bezeroari.
BI5.3 Proposamenaren aurkezpena osatzeko, ikusizko materiala erabiltzen da (estilo-albuma, zirriborroak, irudia
aldatzeko programa informatiko espezifikoak, etab.), bezeroak aurreikusten diren emaitzen ideia ahalik eta argiena
izan dezan.
BI5.4 Proposamena bezeroari edo enpresaren arduradunari azaltzean, hizkera argi eta esplizituan egiten zaio, eta
ez da erabiltzen hura nahas lezaketen teknizismo ulertezinik.
BI5.5 Bezeroarekin edo enpresako edo ikus-entzunezko programa edo programa eszenikoetako arduradunarekin
hitz eginez, egiaztatzen da ulertu dituela aurreikusten diren aldaketak, eta, bestela, azaldutako zalantzak argitzen
dira.
BI5.6 Bezeroari bere aldaketa zaintzeari eta mantentzeari buruzko aholkuak ematen zaizkio, buruko hileari eta/edo
aurpegiko ileari, kosmetikoen erabilerari, lehortzeari eta abarri dagokienez.
BI5.7 Bezeroak edo enpresako edo ikus-entzunezko produkzio edo produkzio eszenikoko arduradunak bere
datuen konfidentzialtasunari, jarduera-egutegiari eta aurrekontuari buruzko informazioa jasotzen du, eta sinatzeko
eskatzen zaio, prozesua aurrera eramateko.
LB6: Ile-apainketako aholkularitzaren eta proposamen teknikoen azken emaitza —zehaztutako helburuarekiko—
baloratzea.
BI6.1 Aholkularitzak kalitatea izateko ebaluatu behar diren alderdiak identifikatzen dira, faseen azterketa xehatua
eta ezarritako prozedurak eginez.
BI6.2 Aholkularitzaren onartze-maila bezeroaren edo erakundearen itxaropenekin alderatzen da.
BI6.3 Elkarrizketak egiteko eta zuzenean behatzeko teknikak aplikatuz, bezeroa eta/edo erakundea jaso dituen
aholkuekin eta tratuarekin gustura geratu den begiratzen da, eta, hala ez bada, baliabide zuzentzaileak martxan
jartzen dira.
BI6.4 Profesionalak aholkularitzaren kalitatea, merkataritza-denbora eta lortutako emaitza kontrolatzen ditu, eta,
desbideratzeren bat bada, dagozkion neurri zuzentzaileak proposatzen ditu.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Besaulkia, apain-mahaia, aulkia, orga osagarriak. Ile-diagnostikoa kapilarrerako ekipoak: lupa, mikrokamera, eta
hidratazioa, gantza, pH-a, etab. neurtzeko gailuak. Tresnak eta osagarriak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo
esterilizatzeko produktu eta aparatu espezifikoak. Mihiseria: mantala, zapia, toallak, zintak, eskularruak. Argazki-kamera
eta bideo-kamera. Ekipo informatikoak. Botikina. Erabili eta botatzeko materiala eta material birziklagarria botatzeko
edukiontziak.
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Produktuak eta emaitzak
Azterketa estetikoa. Buruko ilea eta aurpegiko ilea transformatuz irudia aldatzeko proposamen teknikoak. Orrazkeraestiloen diseinua. Aholku tekniko pertsonalizatuak. Proposamenen dokumentuak, txostenak eta fitxak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aparatuen eskuliburuak. Buru-larruazalaren eta ilearen kosmetologia, anatomia, fisiologia eta patologia. Kalitate-arauak.
Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Hondakinen tratamendurako araudia. Bibliografia tekniko espezializatua. Aldizkari
profesionalak. Irudia tratatzeko programa informatikoak. Tratamenduaren historia eta fitxa teknikoak. Kosmetikoen eta
ekipoen fitxa teknikoak. Txosten profesionala.
Beste profesional batzuei bideratzeko txostena. Lan teknikoko programak eta protokoloak. Produktuen eskuliburu
teknikoak. Bezeroentzako aholkularitza teknikoari eta aholku edo gomendio profesionalei buruzko dokumentazioa.
Baimen informatua.

2

2. gaitasun-atala:
ILE-KOLOREA ERABAT EDO PARTZIALKI ALDATZEA
Kodea: UC0348_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriei, estiloari eta beharrei behatzea, ile-kolorea aldatzeko
egokiak diren produktuak eta teknikak hautatzeko.
BI1.1 Bezeroaren ileari eta buru-larruazalari behatzen zaie, ile-kolorea aldatzen duten produktuak emateko
kontraindikazio erlatiboak edo absolutuak eragin litzaketen alterazio estetikoak edo patologikoak identifikatzeko.
BI1.2 Bezeroaren ile-azterketa ile guztietan eta ile-zurtoinaren luzera osoan egiten da, eta hauek zehazten dira:
porositate-maila eta aurretik izandako prozesu fisiko eta kimikoak, hala nola tonu desberdineko puntak dauden
eremuak.
BI1.3 Bezeroaren ileari behatzen zaio, kolore naturala ala tindatua duen eta zer larruazal-kolore duen kontuan
hartuz, kolore egokiena hautatzeko.
BI1.4 Bezeroaren ezaugarri pertsonalak (hala nola morfologia, estiloa, adina, bizimodua eta abar) aztertzen dira,
kolore eta distira egokienak aukeratzeko.
BI1.5 Bezeroaren ile-tonua identifikatu, oinarrizko hamar tonuen eskalan sailkatu —eskala-tonuaren arabera—, eta
ñabardura zehazten da, ezarritako parametroen arabera.
BI1.6 Bezeroaren ile urdin kantitatea eta proportzioa aztertzen dira, kasu bakoitzerako produktuaren kolore eta
kontzentrazio egokienak hautatzeko.
BI1.7 Bezeroak kolorea aldatzeko prozesuei buruzko informazioa jasotzen du, haren eskaerak, beharrak eta
itxaropenak identifikatzeko.
BI1.8 Kolorea aldatzeko prozesuak zorrotz eta segurtasunez egiteko behar den informazioa ematen du bezeroak,
eta fitxa teknikoan jasotzen da.
LB2: Ile-kolorea aldatzeko prozesuetarako behar diren produktu kosmetikoak, tresnak eta materialak hautatzea eta
prestatzea, oinarrizko prozedura, kalkulu eta eragiketa fisiko-kimikoak eginez.
BI2.1 Ilearen ezaugarrien, lortu nahi den emaitzaren eta produktua fabrikatu duen laborategiaren espezifikazioen
arabera hautatzen da produktu oxidatzailearen kontzentrazioa.
BI2.2 Aukeratutako teknika edo prozeduraren, ilearen ezaugarrien eta lortu nahi den azken emaitzaren arabera
hautatzen dira nahasketarako koloreak eta proportzioak.
BI2.3 Diluzioak edo produktu kosmetikoen nahasketak prozesu bakoitzaren behar jakinen arabera egiten dira, eta
aintzat hartzen dira erabiltzen diren produktuen baldintza teknikoak eta espezifikazioak.
BI2.4 Produktuak prestatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak segurtasun- eta higiene-baldintzetan egiten dira,
eta indarrean dagoen araudiak ezarritako jarraibideak errespetatuz.
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BI2.5 Tresnak garbituta, desinfektatuta eta/edo esterilizatuta utzi behar dira erabili ondoren, eta, horretarako,
tresna osatzen duten materialen eta tresnaren erabileraren araberako garbiketa-, desinfekzio- eta/edo esterilizazioteknikak hautatzen eta aplikatzen dira.
BI2.6 Aplikatu behar den garbiketa-, desinfekzio- eta/edo esterilizazio-metodoaren arabera hautatzen dira tresnak
eta materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak eta aparatuak.
LB3: Bezeroa eta profesionala babestea, ile-kolorea aldatzeko kosmetikoek eragin dezaketen orban eta eraso kimikorik
izan ez dezaten.
BI3.1 Bezeroa jarrera anatomiko egokian eta babestuta jartzen da kolorea aldatzeko, teknikaren baldintzen
araberako osagarri eta elementu egokiak erabiliz.
BI3.2 Buru-larruazaletik hurbil dauden aurpegiko eta lepoko larruazal-eremuetan, kosmetiko babesgarria ematen
da, narritadurak edo orbanak saihesteko.
BI3.3 Bezeroari egindako galdeketan ikusten bada produktu koloratzaileek eragindako narritadurak izan litzakeela,
buru-larruazala babesteko kosmetiko babesgarri bat ematen zaio.
BI3.4 Produktuak emateak eragin litzakeen erreakzioei buruzko informazioa ematen zaio bezeroari.
BI3.5 Prozesuan erreakzio kaltegarriak izaten badira, lehen laguntzako neurri espezifikoak aplikatzen dira, eta,
behar izanez gero, bezeroa osasun-zentro batera eramateko eskatzen da.
BI3.6 Profesionalak behar bezala babesten ditu arropa eta larruazala, eskularruekin, lana egitean erabiltzen dituen
produktuek eragin litzaketen orbanak eta erreakzio kaltegarriak saihesteko.
BI3.7 Profesionalak jarrera anatomiko egokienak hartzen ditu prozesua egiteko eta alterazioak edo gaixotasun
profesionalak prebenitzeko.
LB4: Laneko protokolo normalizatua egokitzea, eta kolorea aldatu aurreko teknikak eta produktu kosmetikoak
bezeroaren ezaugarrien, eskaeren eta beharren arabera erabiltzea.
BI4.1 Kolorea aldatu aurretik, oxidazio bidezko tinduarekiko tolerantziaren proba egiten da, denbora eta modu
egokiari behatuz, eta emaitzak baloratzen dira, kosmetikoaren fabrikatzailearen jarraibideak kontuan hartuz,
erreakzio kaltegarrien arriskua minimizatzeko.
BI4.2 Aplikazio-teknikak hautatzeko, kontuan hartzen dira ilearen eta buru-larruazalaren aurretiko azterketa,
bezeroaren ile-tonua eta -distira eta lortu nahi direnak, eta iraupena eta estaldura.
BI4.3 Ilearen tonuen eta lortu nahi den tonuaren arteko diferentziaren eta ile-motaren eta haren egoeraren arabera
aplikatzen dira aurrepigmentazio- edo arraste-teknikak, zeinak kolorea aldatu aurretik erabiltzen diren.
LB5: Higiene- eta segurtasun-baldintzetan eta bezeroaren behar eta eskaeren arabera aldatzea —partzialki edo osorik—
ile-kolorea.
BI5.1 Behar izanez gero, ilea tindatzeko prestatzeko, aurreoxidazioko, koloregabetzeko, aurrepigmentazioko edo
geruzak kentzeko teknika osagarriak aplikatzen dira.
BI5.2 Ilearen kolorea osorik edo partzialki aldatzeko teknikak hauen arabera hautatzen dira: ilearen eta burularruazalaren egoera, eta bezeroaren ezaugarriak, eskaerak eta beharrak.
BI5.3 Erabili behar diren tekniketarako ezarritako argibideei jarraituz egiten dira «zatiketak» ilean.
BI5.4 Kosmetiko-nahasketa edo kosmetiko koloratzailea dagokionaren arabera ematen da, kontuan izanik
bezeroaren ilearen ezaugarriak, zer eremu tindatu nahi den, eta kolorazio-mota eta aukeratutako teknika.
BI5.5 Erabiltzen diren produktuen, ilearen ezaugarrien eta lortu beharreko emaitzaren arabera zehazten da
produktuaren eraginpean emateko denbora.
BI5.6 Erreakzioa aktibatzeko erabiltzen diren aparatuak produktuen, produktuak emateko tekniken eta bezeroaren
sentikortasunaren arabera programatzen dira.
BI5.7 Bezeroa produktuaren eraginpean dagoen bitartean, kolorazio-prozesuaren bilakaera kontrolatzen da, eta
une egokian kentzen da.
BI5.8 Bizar, bibote eta bekainetako kolorea aldatu behar bada, bezeroaren berezitasunak eta fabrikatzailearen
espezifikazioak aintzat hartuz ematen dira produktu kosmetikoak, prozesua egiten den eremuak manipulatzeko
hartu beharreko neurriak hartuz.
BI5.9 Datu garrantzitsuak (erabiltzen diren produktuen ezaugarriak, jarduera-denbora, lortutako emaitzak eta
prozesuan izan diren gorabeherak) bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzen dira.
LB6: Koloregabetzeko hautatutako kosmetikoak aukeratutako teknikaren arabera ematen dira, segurtasun- eta higienebaldintzetan, eta bezeroaren beharren eta eskaeren arabera.
BI6.1 Kalkulatzeko zenbat denbora egon behar den produktuaren eraginpean emaitza lortzeko, aintzat hartzen dira
dekoloratzailearen eta oinarrizko kolorearen arteko nahasketa eta ilearen ezaugarriak.
BI6.2 Kolorea bereizteko teknikak lortu nahi den efektuaren arabera aukeratzen eta aplikatzen dira, aintzat hartuz
emateko eremua, bezeroaren oinarrizko ile-kolorea, ilearen ezaugarriak, eta harmonia- eta kontraste-kontzeptuak.
BI6.3 Prozesu teknikoan ileak nola erantzuten duen aztertzen da, produktuaren eraginpean zenbat denbora
egongo den zehazteko eta, behar izanez gero, erreakzioa bizkortzeko teknika osagarriak erabiltzeko.
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LB7: Prozesu teknikoaren azken emaitza baloratzea, eta lortutako emaitzak mantentzeko eta hobetzeko neurriei eta
irudiaren aldaketa positiboari buruzko informazioa eta aholkuak ematea bezeroari.
BI7.1 Prozesu teknikoaren azken emaitza ebaluatzeko, bezeroaren itxaropenekin alderatzen da, haren
gogobetetze-maila baloratzeko eta, behar izanez gero, dagozkion mekanismo zuzentzaileak martxan jartzeko.
BI7.2 Lortutako emaitzak hobetzeko eta mantentzeko erabili beharreko higiene-teknikei eta kosmetikoei buruzko
informazioa ematen zaio bezeroari.
BI7.3 Kolorea aldatzearekin lortutako efektua kontserbatzeko, luzatzeko eta indartzeko produktu kosmetikoak
proposatzeko, aintzat hartzen da ezarritako protokoloa, eta bezeroari adierazten zaio zenbat, nola eta zer
maiztasunekin eman behar duen gomendatu zaion produktua.
BI7.4 Ile-kolorea osorik edo partzialki aldatzeak irudi pertsonalean dituen eragin positiboei buruzko informazioa
ematen zaio bezeroari.

Lanbide-testuingurua
Ekoizpen-baliabideak
Besaulkia, apain-mahaia, pintzelak, orraziak, tindu-eskuila, ontziak, probeta, espatula, pintzak, orratzak, beroa aire bidez
edo airerik gabe sortzen duten aparatuak (infragorriak, lehorgailuak eta beste), txanoak, plastikozko diskoak, plastikozko
ontziak, eskularruak, kronometroa, metxak egiteko aluminiozko papera eta beste batzuk, hainbat formatako produktu
oxidatzaileak, produktu koloratzaileak, finkatzaileak, geruzak kentzeko produktuak, produktu kosmetiko babesleak,
soingainekoa, aurreko mantala, toallak, mantala, produktu desinfektatzaileak, izpi ultramore edo autoklabe bidezko
aparatu esterilizatzailea. Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Ekipo informatikoak. Botikina.

Produktuak eta emaitzak
Ile-kolorazioaren aldaketa osoak edo partzialak. Bekain, bizar eta biboteko ilearen kolorazio-aldaketak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Ilearen pigmentuen egiturari eta fisiologiari buruzko orri irudidunak, bezeroaren fitxa teknikoa, koloreeskala, distira-eskala, kolore-karta, produktuei eta aparatuei buruzko informazio teknikoa, ile-, bekain-, bizar- eta bibotekolorea aldatzeko protokolo normalizatuak, bezeroen arretarako protokoloak. Eskuliburu teknikoak eta lehen laguntzari
buruzkoak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Indarrean dagoen ile-apaindegiei buruzko araudia.
Bibliografia zientifiko-tekniko espezializatua. Aldizkari profesionalak. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko araudia. Jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak.
Sortutakoa: fitxa teknikoak, protokolo pertsonalizatuak, beste profesional batzuei bideratzeko txostenak.

3

3. gaitasun-atala
ILEA MOZTEA, ETA BIZARRA ETA BIBOTEA TXUKUNTZEA ETA
MOZTEA
Kodea: UC0351_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bezeroaren ezaugarri fisikoei behatzea, lortu nahi den helburua lortzeko teknikak eta mozketa-estiloa hautatzeko,
bezeroaren eskaeren arabera, eta laneko protokoloa pertsonalizatzea.
BI1.1 Bezeroaren adina eta mozketa-mota erabakitzean eragin lezaketen ezaugarri fisikoak (hala nola garaiera,
lepoaren luzera eta buruaren neurria) aztertzen eta ebaluatzen dira, diseinu egokiena aukeratzeko.
BI1.2 Bezeroaren aurpegiaren morfologia ebaluatzen da, haren geometria, proportzio eta profilei dagokienez,
zuzenean hari behatuz edo irudiak tratatzeko programa informatikoen laguntzaz, mozketa-estiloa aukeratzeko eta
egokitzeko.
BI1.3 Estiloa hautatzeko, bezeroari aholku ematen zaio kontuan izanik, haren ezaugarriak ez ezik, behar
pertsonalak eta sozialak, laneko beharrak eta irudi osoa.
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BI1.4 Bezeroaren ileari behatzen zaio, lodierari, motari, luzerari, kalparrei, erorkera naturalari eta abarri
dagokienez, eta zehazten da zer aukera dauden egindako mozketa-estiloaren ondoren emaitza lortzeko.
BI1.5 Mozketa-estiloa hautatzeko, kontuan hartzen dira bezeroaren eskaerak eta itxaropenak, modarekin eta
bezeroaren irudi osoarekin bateratzeko.
BI1.6 Mozketa-mota edo -estiloa lortzeko modua hautatzen eta diseinatzen da, xehetasun guztiak aintzat hartuz:
lerroak, proiekzio-angelua, erorkera naturala eta teknikak.
BI1.7 Ilearen ezaugarrien, bezeroaren eta aurreikusitako azken emaitzaren arabera zehazten dira ilea mozteko
teknikak.
LB2: Ilea mozteko prozesurako elementu teknikoak higiene- eta osasun-baldintzetan izatea.
BI2.1 Ilea mozteko erremintak, aparatuak eta tresnak erabiltzeko kondizio ezin hobeetan eta babestuta daude.
BI2.2 Tresnak bitarteko fisiko edo kimikoen bidez esterilizatzen dira, haiek osatzen dituzten materialen arabera eta
zertarako erabiltzen diren aintzat hartuta.
BI2.3 Erremintak, aparatuak eta tresnak erabiliko diren ordenaren arabera jartzen dira, erraz hartzeko toki batean.
BI2.4 Lege-araudiak ezarritako segurtasun-baldintzetan botatzen dira labanaren edo ilea mozteko makinaren
xaflak eta erabilera bakarreko tresna ebakitzaileak.
BI2.5 Ilea prestatzeko produktu kosmetikoak ile-motaren eta lortu nahi den efektuaren arabera hautatzen eta
ematen dira.
LB3: Ilea mozteko behar diren produktu eta teknikekin babestea eta prestatzea bezeroa eta profesionala, baldintza
tekniko eta segurtasun-baldintza egokietan.
BI3.1 Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzen da, osagarriekin babestuta (hala nola arropa babesteko
soingainekoa eta lepo-ingurua babesteko soingainekoa), mozketa-tekniken segurtasun- eta osasun-baldintzen
arabera.
BI3.2 Ilea egokitzeko produktu kosmetikoak haien ezaugarrien eta fabrikatzaileak ezarritako jarraibideen arabera
hautatzen eta ematen dira.
BI3.3 Ileak bereizteko, atalka edo lan-eremuka multzokatzen dira, prozesua errazteko, egin behar den mozketaren
arabera.
BI3.4 Profesionalak prozesua egiteko jarrera anatomikoak hartzen ditu, jarrera-higienearen arauak betez, laneko
gaixotasunak prebenitzeko.
LB4: Mozketa-teknikak bezeroaren eskaeren eta beharren arabera erabiltzea, prozesuari egokitutako segurtasun- eta
osasun-baldintzetan.
BI4.1 Erreminta, aparatu eta tresna guztiak segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan maneiatzen dira, teknika
gauzatzeko prozeduraren eta aukeratutako mozketa-estiloaren arabera.
BI4.2 Ilea mozteko prozesuan, behar den hezetasun-maila izaten du ileak.
BI4.3 Bezeroari aholku ematen zaio, ilea mozteko faseetan jarrera egokia izan dezan.
BI4.4 Profesionalak, lana errazago egiteko, jarrera egokiak hartzen ditu teknika desberdinak aplikatzean, laneko
gaixotasunak prebenitzeko jarrera-higienearen arauen arabera.
BI4.5 Guraize, labana edo makinekin, teknika egokiak erabiliz egiten dira ebaketak —ebaketa zuzena, kurbatua,
bakantzea, degradatzea, desfilatzea eta beste—, nahi den helburua lortzeko.
BI4.6 Erreminta erabiltzeko jarrera eta buruaren eta eskuen kokapena askotariko teknikak egiteko egokiak diren
begiratzen da.
LB5: Ilea mozteko estilo desberdinak egitea, hainbat teknika konbinatuz eta bezeroaren ezaugarri fisikoetara eta
eskaeretara nahiz haren bizimodura egokituz.
BI5.1 Oinarrizko mozketa-formen edo -moten arabera mozten da ilea (trinkoa, degradatua, geruza handitutan eta
geruza uniformetan), haiek banaka edo elkarren artean konbinatuta erabiliz, estilo desberdinak lortzeko.
BI5.2 Gida ile-sortaren luzera, norabidea eta kokapena ezartzen dira, mozketaren estiloaren eta luzeraren arabera.
BI5.3 Estilo desberdinetako mozketak egiten dira, bezeroaren ezaugarri fisikoetara eta estilora egokituz, eta haren
eskaerak eta beharrak errespetatuz.
BI5.4 Erlazionatutako teknikak aplikatzen dira, mozketa-estilo bakar batean emaitza desberdinak izateko.
BI5.5 Lortutako neurriak eta bolumenak helburuko estiloa eta emaitza lortzeko egokiak diren begiratzen da.
BI5.6 Neurriak kontu handiagoz hartzen dira ilea haurrei mozten zaienean, teknikak aplikatzean segurtasunez
jokatzen dela bermatzeko.
BI5.7 Istripuren bat gertatzen bada, lehen laguntza ematen zaio istripua izan duenari, eta larrialdietako zerbitzu
espezializatuei jakinarazten zaie, osasun-zentro batera eramateko, edo haietara laguntzen zaio, dagokionaren
arabera.
BI5.8 Bezeroari Ilean egindako aldaketek haren irudian duten eragina ebaluatzen da, eta alderdi positiboak
nabarmentzen dira.
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LB6: Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko teknikak aplikatzea, bezeroaren eskaera eta beharren arabera, eta
segurtasun- eta osasun-baldintzak kontuan hartuz.
BI6.1 Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzen da, eragiketa / esku-hartze teknikoak egiteko behar diren
segurtasun- eta osasun-baldintzen arabera.
BI6.2 Profesionalak teknika desberdinak aplikatzeko jarrera anatomiko egokiak hartzen ditu, laneko gaixotasunak
prebenitzen dituzten jarrera-higieneko arauak errespetatuz.
BI6.3 Txukunketa- edo mozketa-teknika ile-motaren eta bezeroaren ezaugarri eta eskaeren arabera hautatzen da,
eta modu sekuentziatuan egiten da, ezarritako lan-protokoloaren arabera.
BI6.4 Bizarra eta bibotea txukuntzean, bezeroaren ezaugarri anatomiko eta morfologikoetara egokitzen dira
neurriak eta inguruak.
BI6.5 Produktuak emateko, aintzat hartzen dira erabiltzeko jarraibide teknikoak.
BI6.6 Tresnak eta aparatuak behar bezala maneiatzen dira, segurtasun- eta higiene-neurriak kontuan hartuz.
BI6.7 Aurpegiko masajeak eskakizun teknikoen eta lortu nahi den efektuaren arabera ematen dira.
BI6.8 Istripuren bat gertatzen bada, lehen laguntza ematen zaio istripua izan duenari, eta, behar izanez gero,
kondizio egokietan osasun-zentro batera eramateko eskatzen da.
LB7: Buruko ilea moztearen eta bizarra eta bibotea txukuntzearen eta moztearen azken emaitza baloratzea, ezarritako
helburuarekiko, eta bezeroaren gogobetetze-maila zehaztea. Lortutako emaitzak ahalik eta ondoena mantentzeko
neurriei buruzko informazioa eta aholkuak ematea bezeroari.
BI7.1 Adieraztea zer alderdi ebaluatu behar diren, buruko ilea mozteko eta bizarra eta bibotea txukuntzeko eta
mozteko zerbitzuaren kalitatean garrantzi erabakigarria dutelako, faseetako azterketa xehatuaren eta jardueraprotokoloan ezarritako prozeduren bidez.
BI7.2 Emaitza prozesu teknikoaren bukaeran ebaluatzen da, eta bezeroaren itxaropenekin alderatzen da, haren
gogobetetze-maila baloratzeko.
BI7.3 Zuzeneko behaketaren bidez, aztertzen da bezeroa gustura geratu den, bai buruko ilea mozteari eta
orrazteari dagokionez, edo bizarra eta bibotea txukuntzeari eta egokitzeari dagokionez, bai jasotako tratuari
dagokionez, eta, gustura geratu ez bada, emaitza haren itxaropenen arabera zuzentzeko baliabideak martxan
jartzen dira.
BI7.4 Lortutako emaitzak ezin hobeto mantentzeko kondizio egokiei buruzko informazioa ematen zaio bezeroari,
bizarra eta bibotea zaintzeari eta mozteari dagokienez, eta, batez ere, mozketa berriaren arabera buruko ilea nola
lehortu eta orraztu behar duen eta zer kosmetiko eman behar dituen esaten zaio.
BI7.5 Mozketa-estilo berriarekin lortutako efektua kontserbatzeko, luzatzeko eta indartzeko produktu kosmetiko
egokiak proposatzeko, bezeroari adierazten zaio nola eta zer maiztasunekin eman behar duen aholkatu zaion
produktua.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Besaulkia, apain-mahaia, soingainekoak, toallak, mantalak, paperezko lepokoak, orraziak, guraizeak (hustekoak, orri
mistokoak, zuzenak, okerrak, laburrak, luzeak eta beste), labanak (bizar-labanak, aitzurdunak eta beste), leuntzailea, eta
makina elektrikoak, langarreztagailuak, ontziak, eskuilak, ilea bereizteko pintzak, arroparako eta larruazalerako eskuilak,
talko-hautsa, eskuko ispilua, ilea moztu ondoren emateko produktu kosmetikoak, hemostatikoak, antiseptikoak,
desinfektatzaileak, bitarteko fisikoen bidez esterilizatzeko ekipoak (erradiazioak, tenperatura, etab.). Ikus-entzunezko
programak eta multimedia-programak. Material birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Ekipo
informatikoak. Botikina.

Produktuak eta emaitzak
Ilearen neurri- eta bolumen-aldaketak, lortu nahi den estiloaren eta bezeroaren nahien arabera. Bizarra eta bibotea
moztea eta txukuntzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Mozketa-tekniken lan-protokoloak. Bezeroari arreta emateko protokoloa. Estilo-albuma eta bezeroari arreta
emateko protokoloa. Kosmetologia-eskuliburua. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. Jarrera-higieneari buruzko
eskuliburuak. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudia. Indarrean dagoen ileapaindegien araudia. Bibliografia zientifiko-tekniko espezializatua. Mozketa-teknika eta -emaitza desberdinen programa
informatikoak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Aldizkari profesionalak.
Sortutakoa: Bezeroaren fitxa teknikoa, lan teknikoko protokoloak.
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4. gaitasun-atala
ILE-APAINDEGIETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA
PRODUKZIO ESZENIKOETARAKO PROTOKOLO TEKNIKOAK ETA
ORRAZKERAK EGITEA
Kodea: UC0794_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ile-apaindegietan edo ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan egiten diren ile-apainketako lan
teknikoen protokolo normalizatuak egitea, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.
BI1.1 Lan teknikoen protokolo normalizatuak egiteko, kontuan hartzen dira ohiko bezero-mota, eta ileapaindegiaren eta/edo ikus-entzunezko bitartekoen edo bitarteko eszenikoen ezaugarriak.
BI1.2 Ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta aldaketa estetikoak identifikatzen dira, protokolo
normalizatuak egiteko.
BI1.3 Ile-apainketako askotariko prozesuak (higienea, egokitzapena, mozketa, aldi baterako aldaketak edo
iraunkorrak, kolore-aldaketak) eta kosmetikoak, teknikak eta aparatuak identifikatzen dira laneko protokolo
normalizatuak egiteko.
BI1.4 Protokolo normalizatuetan, prozeduraren faseak eta haren sekuentziazioa zehazten dira, eta produktuak
emateko teknikak, bitartekoak, kosmetikoak, aparatuak eta prozesu bakoitzaren gutxi gorabeherako iraupena
azaltzen dira.
LB2: Ilea higiene- eta osasun-baldintzetan transformatzeko kondizioak eta bitartekoak ezartzea.
BI2.1 Bezeroarekiko komunikazioan eta hari arreta ematean izan beharreko irudia zaindu egiten da.
BI2.2 Behar bezala babesten da, prozesu batean eta bestean erabiltzen diren produktuek izan litzaketen erreakzio
kaltegarriak saihesteko.
BI2.3 Bezeroa jartzeko eta babesteko kondizioak egin beharreko tekniken eskakizunen arabera ezartzen eta/edo
gainbegiratzen dira.
BI2.4 Profesionalak ilea prestatzen eta/edo prestaketa gainbegiratzen du, ondoren aztertzeko eta baloratzeko.
BI2.5 Lana egiteko jarrera anatomiko egokienak hartzen dira, jarrera-higienearen arauei behatuz, laneko
gaixotasunak prebenitzeko.
LB3: Bezeroaren buruko ilearen ezaugarriak aztertzea, eta, hala badagokio, aurpegiko ilearenak, kosmetikoak, tresnak
eta aparatuak hautatzeko, erabili beharreko teknikaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera.
BI3.1 Elkarrizketan, bezeroaren irizpide estetikoa ezagutzeko eta haren eskaerak eta itxaropenak baloratzeko
galderak egiten dira, eta jakiten da orrazkera-estiloaren aldaketa progresiboa ala puntuala —ekitaldi sozial jakin
baterako— den. Informazio guztia fitxa teknikoan jasotzen da.
BI3.2 Bezeroaren ilea, buru-larruazala eta, hala badagokio, aurpegiko ilea aztertzen da, behar izanez gero
diagnostiko-ekipoen laguntzarekin, haien ezaugarriak eta egoera identifikatzeko, eta teknikaren bat aplikatzean
sortutako kontraindikazioak ekar litzakeen alterazio estetiko edo patologikoak aztertzen dira.
BI3.3 Bezeroaren ile-kolore naturala edo tindatua aztertzen da, eta larruazal-kolorearekin duen egokitzapen-maila
eta harmonia baloratzen dira.
BI3.4 Mozketa-mota, luzera eta ilearen forma aztertzen dira, bezeroaren obalo-motarekiko eta ezaugarri fisikoekiko
harmonia eta egokitzapena alderatuz.
BI3.5 Ileordeak, ile-eranskinak eta apaingarriak bezeroaren ile-kantitatearen eta -luzeraren eta lortu nahi diren
emaitzen arabera hautatzen dira.
BI3.6 Erabili beharreko teknikaren ezaugarrien, ile-motaren eta -egoeraren eta fabrikatzailearen argibideen arabera
hautatzen eta erabiltzen dira kosmetikoak eta tresnak.
BI3.7 Lortu nahi den formaren iraunkortasun- eta finkatze-mailaren, ilearen ezaugarrien eta orrazkera erakutsiko
den ingurune-kondizioen arabera hautatzen dira ilearen egokitzaileak eta akabera emateko kosmetikoak.
BI3.8 Aparatuak eta osagarriak hautatzen dira, haien egoera aztertuta, eta parametro espezifikoak programatzen
dira —hala nola intentsitatea, denbora eta tenperatura—, kontuan izanik ile-mota eta -egoera, bezeroaren
sentikortasuna, azken emaitza eta fabrikatzailearen argibideak.
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LB4: Orrazkeren eta aurpegiko ilea txukuntzearen protokolo normalizatuak pertsonalizatzea, diseinuaren arabera, lanproposamen teknikoa egiteko.
BI4.1 Lan-protokoloak diagnostikoaren, diseinuaren eta bezeroaren eskaera eta beharren arabera egokitzen
zaizkio bezeroari.
BI4.2 Bezeroaren ezaugarrien eta kondizioen arabera zehazten dira teknikak, hautaketa-irizpideak, jardueramekanismoak, aplikazio-kondizioak eta abar aplikatzeko jarraibideak.
BI4.3 Osagai edo kosmetiko jakin batzuekiko eta teknikaren batekiko kezka eta/edo kontraindikazio erlatiboak edo
absolutuak identifikatu, eta bezeroaren fitxan adierazten dira.
BI4.4 Proposamen teknikoa aurkezten zaio bezeroari, onar eta onets dezan, programa informatikoen, zirriborroen,
estilo-albumen eta abarren bidez.
BI4.5 Ikus-entzunezko produkzioetan eta/edo produkzio eszenikoetan, zuzendari artistikoari edo arduradunari
aurkezten zaio lan teknikoaren proposamena, onar dezan.
LB5: Ile-aldaketak modu iraunkorrean egiteko eragiketak eta bitartekoak zehaztea, eta prozesuaren garapena
gainbegiratzea.
BI5.1 Ile-motaren eta -egoeraren, orrazkeraren, orrazkera bilduaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera
hautatzen dira forma modu iraunkorrean aldatzeko lan-teknika, osagarriak eta aparatuak.
BI5.2 Lortu beharreko emaitzaren arabera hautatzen da molde finkoak ala mugikorrak erabili, eta gainbegiratu
egiten da sustraiarekiko jartzean (erdian edo albo batean). Azken estiloaren arabera zer kokapen edo muntaia
izango duen azaltzen da: marrarekin, atzerantz, alboan eta abar.
BI5.3 Forma modu iraunkorrean aldatzeko kosmetikoak hautatzeko, kontuan hartzen dira ile-mota eta -egoera,
aplikatu beharreko teknika eta lortu nahi den emaitza.
BI5.4 Buru-larruazalaren lepo-inguruko larruazala babestu egiten da, eta ilea behar bezala prestatzen da, xanpu
neutro batekin garbituz, eta hautatutako orrazkera-diseinuaren arabera zenbat bereizketa egin behar diren eta nola
egin behar diren azaltzen da.
BI5.5 Biribilkatzeko ile-sorten lodiera gainbegiratzen da, egokiak izan daitezen moldeen tamainarako, eta nahi
diren bolumena eta forma lortzeko tentsio egokiarekin biribilkatuak egon daitezen, ziurtatuz ileari eusteko eta hura
babesteko gailuak behar bezala jartzen direla, ileari kalterik ez eragiteko.
BI5.6 Ileari eusteko eta hura babesteko gailuak behar bezala jartzen dira biribilkatzean, kalterik ez eragiteko, eta,
horretarako, kosmetiko erreduktorea homogeneoki ematen da tratatu nahi den ile guztian, moldeak jarri aurretik
edo ondoren, ilearen luzeraren arabera eta produktuaren fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
BI5.7 Kizkurtze edo lisatze iraunkorreko prozesuko kosmetiko erreduktoreak eta neutralizatzaileak emateko faseak
gainbegiratzeko, begiratzen da lan-protokoloan ezarritako denborak eta produktuaren kontzentrazioak
errespetatzen diren.
BI5.8 Bezeroaren eta profesionalaren segurtasun-, higiene- eta babes-neurriak aplikatzen dira lana egiten den
bitartean, egiten den eragiketa bakoitzaren kalitatea kontrolatuz.
LB6: Ile-aldaketak aldi baterako egitea, orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko oinarri gisa.
BI6.1 Ile-motaren eta -egoeraren, orrazkeraren, orrazkera bilduaren edo lortu nahi den emaitzaren arabera
hautatzen dira forma aldi baterako aldatzeko teknika, kosmetikoak, osagarriak eta aparatuak.
BI6.2 Molde finkoak eta mugikorrak eta beste batzuk sustraiarekiko erdiratuta edo alboratuta jartzen dira, azken
estiloaren arabera: marrarekin, atzerantz, alboan eta abar. Prozesua bukatutakoan, kontu handiz kentzen dira, ilezuntza ez kaltetzeko.
BI6.3 Ilea lehortzeko eta markatzeko aparatuen tenperaturarekin erlazionatutako parametroak ilearen motaren,
egoeraren eta hezetasun-mailaren eta bezeroaren sentikortasunaren arabera graduatzen dira.
EI6.4 Hainbat estilotako orrazkera eta orrazkera bilduetako markatzeen oinarri gisa erabiltzen diren teknikak —
erruloak, uztaiak, eskuko lehorgailuak eta beste zenbait— trebetasunez erabiltzen dira, eta orrazkeraren
ezaugarrietara egokituz eta segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz.
LB7: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoak eta aurreratuak erabiliz egitea, ile-apaindegien beharretara eta
diseinatzean helburu izan dituzten ikus-entzunezko produkzioen, produkzio eszenikoen eta publizitate- edo modaprodukzioen beharretara egokituta.
BI7.1 Estilismoa, argiztapena, mugimendua eta ingurua aztertzen dira, orrazkerak eta orrazkera bilduak erakutsiko
diren ingurune edo jarduera sozialetara egokitzeko.
BI7.2 Orrazkerak egitean, kontuan hartzen dira oinarri dituzten markatzeak, eta bezeroaren ezaugarri
estetikoetara, adinera eta egoerara edo ingurunera egokitzen dira, eta estiloa definitzen duen akabera ematen
zaie.
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BI7.3 Txirikordak/orrazkera okerrak, ile-kiribilak, kardatzeak eta orrazkera bilduekin lotuta egon daitezkeen beste
batzuk egiteko teknikak egitean, kardatzearen uniformetasun-, kontrol- eta akabera-parametroak errespetatzen
dira, ile-eranskinak eta bestelakoak behar bezala finkatzen dira, eta orrazkera bilduaren estiloa eta hura egiteko
behar den merkataritza-denbora kontuan hartzen dira.
BI7.4 Orrazkera bilduak eta orrazkerak historiako garai desberdinek definitutako estiloen, ekitaldi sozialen,
modaren eta beste alderdi batzuen arabera egiten dira, behar diren teknikak —bereizita edo konbinatuta—
aukeratzen dira, eta bezeroaren ezaugarri estetikoetara, adinera eta egoerara edo ikus-entzunezko bitartekora edo
bitarteko eszenikora egokitzen dira, beharrezkotzat jotzen diren apaingarri eta gehigarriak jarriz, eta amaierako
akaberaren garbitasuna kontuan hartzen da.
BI7.5 Orrazkeren akaberekin —adibidez, leuntzeak eta kardatzeak—lotutako teknikak trebetasunez erabiltzen dira,
orrazkeraren edo orrazkera bilduaren beharretara egokitzen dira, eta kontuan hartzen da haiek egiteko behar den
merkataritza-denbora.
BI7.6 Ile erantsia —esaterako ileordeak, ile-eranskinak, krepeak eta ile-luzapenak— eta osagarriak —adibidez,
kapelak, burukoak, apaingarriak eta beste gehigarri batzuk— kasuan kasuko teknika espezifikoekin egokitzen dira
orrazkerara, eta haiek jartzeko, kontuan hartzen dira bezeroaren ezaugarri estetikoak eta haiek erakutsiko diren
egoeren ezaugarriak.
BI7.7 Ibiltokiko orrazkerak egiteko, ingurune horrek eskatzen dituen teknika eta akabera efektistak eta muturrekoak
erabiltzen dira, eta kontuan hartzen dira haien iraupen mugatua eta eragin behar duten inpaktu bisuala.
BI7.8 Ikus-entzunezko bitartekoetarako orrazkerak ingurune bakoitzaren beharretara egokitzen dira: ikuslearekiko
distantzia, plano-motak, grabazioak, zuzenekoa, aurrez grabatua...
LB8: Mozketa-, kolore- eta forma-teknikak konbinatzea egoera desberdinetara eta ikus-entzunezko bitartekoetara eta
produkzio eszenikoetara egokitutako orrazkera-estilo desberdinak eta akabera desberdinak egiteko, ezarritako lanproposamenaren emaitza gisa.
BI8.1 Estiloa sortzeko balio duten diseinu-elementuak —adibidez, forma, kolorea, bolumena, luzera, testurak eta
simetriak— identifikatzen dira, eta modako orrazkerak, orrazkera klasikoak, historiakoak, ibiltokikoak eta
bestelakoak egiteko aplikatzen dira.
BI8.2 Erlazionatutako teknikekin egindako lan-protokoloak orrazkera-estilo bakoitzera egokitzen dira, kontuan
izanik bezeroaren ezaugarriak eta beharrak eta/edo diseinatzean helburu zituzten ikus-entzunezko bitartekoak,
bitarteko eszenikoak, modakoak edo bestelakoak.
BI8.3 Ile-mozketa zuzentzen eta gainbegiratzen da orrazkeraren oinarri den heinean, estiloaren eta lortu nahi den
emaitzaren arabera.
BI8.4 Orrazkera- eta akabera-teknikak hautatzeko eta egiteko, kontuan hartzen dira ilea nola moztu den, kolorea
eta lortu nahi den azken emaitza.
BI8.5 Kolore-aldaketa erabatekoak eta/edo partzialak aukeratutako ile-mozketaren diseinura eta estilora egokitzen
dira, eta erabili beharreko koloratzaile- edo dekoloratzaile-motarekin markatzen dira aurreko bozetoan.
BI8.6 Kizkurtze iraunkorrak —erabatekoak edo partzialak— lortzeko teknikak, ile-mozketa estilo eta orrazkeraestilo jakin baten arabera aukeratzen eta gainbegiratzen dira.
BI8.7 Forma eta kolorea modu iraunkorrean aldatzeko teknikak, bereizita edo biak konbinatuta, orrazkeraren
arabera egiten dira, eta kontuan hartzen dira kosmetikoen interakzioak eta hartu beharreko neurriak.
BI8.8 Orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak egitean, mozketa-, kolore- eta forma-teknika aldi baterakoak edo
iraunkorrak uztartzen dira, estilo eta akabera desberdinak lortzeko bezeroaren eskaeren eta haiek erakutsi behar
diren egoeren arabera.
LB9: Prozeduraren kalitate orokorra baloratzea, bezeroaren gogobetetzea bermatzeko, eta, desbideratzeak egonez
gero, neurri zuzentzaileak proposatzea.
BI9.1 Ezarritako kalitate- eta segurtasun-neurriak aplikatzen zaizkie lan teknikoen prozedurei, lan-protokolo
normalizatuen arabera.
BI9.2 Emandako zerbitzuarekiko bezeroek duten gogobetetze-maila behaketa-tekniken bidez, galdetegien bidez
eta beste baliabide batzuen bidez ebaluatzen da, eta gorabeherak jaso egiten dira.
BI9.3 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira.
BI9.4 Bezeroa zerbitzuaren kalitatearekin eta jasotako tratuarekin gustura geratu dela egiaztatzen da, eta horrela
ez bada, emaitzak itxaropenetara egokitzeko behar diren mekanismoak martxan jartzen dira, hala, kalitatea
etengabe hobetuz.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Orraziak, eskuilak, katilua, tindu-eskuila, moldeak, pintzak, probeta, langarreztagailua, jostorratza, haria, ile-ziriak, ileorratzak, ilerako apaingarriak, klipak, mototserako orratzak, saretxoa, gomak, babesleak, aluminiozko papera, ilekizkurtze iraunkorrerako paperak, txanoa, aparatu elektriko aktibadoreak, ilea moldekatzeko, lehortzeko eta akabera
emateko gailu elektrikoak beren osagarri guztiekin: lehorgailu finkoak edo mugikorrak, eskuila elektrikoa, matxardatxoak,
lisaburdina, beroa airerik gabe sortzen duten aparatuak. Ile-eranskinak, ile naturala eta ile-luzapenetarako aparatuak.
Akaberetan maiz erabiltzen diren produktu kosmetikoak, likido kizkurtzaileak (erreduktoreak), likido neutralizatzaileak,
babes-produktuak, materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak eta ekipoak, kotoia, mantala,
toallak, soingainekoa, eskularruak, aurreko mantala. Lehen laguntzako materiala. Hondakinak kudeatzeko edukiontziak.
Besaulkia, ispilua, apain-mahaia. Foku-ekipoa. Ekipo informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Forma aldatzea, orrazkeraren oinarri gisa. Orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak, aukeratutako estiloa lortuz.
Erlazionatutako teknikekin egindako orrazkerak eta ileordeak, ile-eranskinak, ile-luzapenak eta apaingarriak eta
diseinatutako estiloaren arabera egokitutako osagarriak aplikatuta. Lan teknikoko protokoloak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Irudia tratatzeko programa informatikoak. Orrazkera-bozetoak. Bezeroaren fitxa teknikoa eta komertziala, produktuen eta
aparatuen informazio teknikoa. Orrazkera-estiloen, orrazkera-bilduen albumak, bizar-, bibote-albumak eta ile-zangoen
albumak. Garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak. Ile-apainketako lan teknikoen protokoloa. Lehen laguntzari
buruzko eskuliburua. Bibliografia tekniko-zientifikoa.
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5. gaitasun-atala
IRUDI PERTSONALEKO ENPRESETAN EGITEN DIREN JARDUERAK
ZUZENTZEA ETA KUDEATZEA
Kodea: UC0795_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Hainbat eremutako profesionalak eta/edo lantaldeak antolatzea eta koordinatzea, lanen banaketa programatuz,
prozesuen kalitatea gainbegiratzea, eta segurtasun- eta osasun-arauak betetzen direla ziurtatzea.
BI1.1 Lantaldeak antolatzeko eta koordinatzeko, kontuan hartzen dira eskura dauden baliabide materialak,
egiten diren prozesu- edo zerbitzu-motak, merkataritza-denborak eta profesional bakoitzaren espezialitatea.
BI1.2 Lanak banatzeko, faktore hauek hartzen dira kontuan: lanbide-gaitasun maila, kolaboratzaile edo taldekide
bakoitzaren espezialitatea, guneak, baliabideak eta merkataritza-denborak.
BI1.3 Bezeroari eragiten dioten eremuetako lan teknikoen informazioa eta dokumentazioa lortzen, antolatzen
eta kudeatzen da, eta haren leialtasuna ziurtatzen da, ezarritako aurrekontuaren arabera.
BI1.4 Epeen eta gauzatze-denboren planifikazioa eta banaketa ezarritako protokoloarekin bat datozela
ziurtatzen da, eta kontuan hartzen dira gerta daitezkeen atzerapenak.
BI1.5 Prozesuen segurtasun- eta osasun-arauak zehazten dira, eta zorrotz betetzen direla egiaztatzen da.
BI1.6 Taldearen edo beste profesionalen jarduera komunikazio- eta kontrol-teknika hobezinak erabiliz
ebaluatzen da.
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LB2: Taldeak edo profesional kolaboratzaileek irudi pertsonaleko enpresetako eremuetako lanak egiteko behar dituzten
jarraibide teknikoak prestatzea eta transmititzea, eta prozesuen garapena gainbegiratzea.
BI2.1 Bezeroari buruz egindako azterketen emaitzak eta eman zaion aholkularitza fitxa teknikoetan, artistikoetan
eta abarretan islatzen dira.
BI2.2 Bezeroari proposatutako lanen prozesuak eta teknikak jasotzen diren fitxak eta txostenak behar diren atal
guztiekin prestatzen dira, informazioa argi eta ondo zehaztuta gera dadin.
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BI2.3 Jarraibide teknikoak taldeari jakinarazten zaizkio, bezeroarengan egin behar diren aldaketen izaera uler
dezaten, aldaketak ezagutzen eta ulertzen dituztela egiaztatzen da, eta zalantzak argitzen dira, desbideratzeak
saihesteko.
BI2.4 Gauzatze-denborak ezarritako lanekin eta protokoloekin bat datozela egiaztatzen da, eta egon daitezkeen
atzerapenak kontuan hartzen dira.
LB3: Jardueren prozesuen fase guztietan komunikazio-protokoloak eta bezeroarenganako arretako protokoloak
prestatzea, eta kode deontologikoa errespetatzea, kalitateko zerbitzua eman ahal izateko.
BI3.1 Barne-komunikazioa arina eta zehatza da, eta argi iristen zaio talde osoari eta kolaboratzaile guztiei, eta
horrek lana eta motibazioa errazten du.
BI3.2 Bezeroaren beharrak eta itxaropenak betetzeko komunikazio-jarraibideak prestatzen dira, eta taldeari
jakinarazten zaizkio.
BI3.3 Taldekideen eta profesional kolaboratzaileen arteko eta bezeroarekiko komunikazio-protokoloak
ezartzean, komunikazioko gaitasunak kontuan hartzen dira —adibidez, aktiboki entzutea, feedbacka,
argitasuna, zehaztasuna eta asertibitatea—, enpresak ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie eta arau
deontologiko profesionalak errespetatzen dira.
BI3.4 Bezeroarentzako arretari buruzko arauak erabiltzen diren komunikazio-kanalen arabera prestatzen dira.
BI3.5 Kortesia-formulak, protokolo-tratamenduak eta enpresaren barne-arauak lan eta zerbitzuen fase guztietan
zehazten dira.
BI3.6 Bezeroari berehala ematen zaio informazioa eta behar diren azalpenak ematen zaizkio, mezua behar
bezala interpreta dezan.
BI3.7 Bezeroarekiko komunikazioa arautzen duten bete beharreko arau deontologikoak zehazten dira, eta
taldekide guztiei jakinarazten zaizkie.
BI3.8 Kexen eta erreklamazioen tratamendua eta izapideak protokolizatu egiten dira, gatazka bezeroaren
interesak betez konpontzeko.
BI3.9 Datu-baseen eguneratzea zehazten da, haren berehalakotasunari eta datuak babesteko barne-arauekiko
eta legediarekiko errespetuari dagokienez.
BI3.10 Bezeroen informazioa tratatzeko arauak indarrean dagoen legediaren arabera eta informazioa erabat
konfidentziala dela kontuan hartuta ezartzen dira.
LB4: Produktuei, aparatuei edo teknikei buruzko prestakuntza- eta informazio-ekintzak definitzea eta/edo egitea talde,
lanbide-talde edo bezeroentzat, haien trebakuntza hobetzeko prozesuak sartzeko eta/edo merkatuko eskakizunetara
egokitzeko.
BI4.1 Lantaldeentzako prestakuntza-proposamena egiten da haiek eguneratuta edukitzeko, eta zerbitzu
desberdinen lanbide-teknikak bateratzeko, eta hainbat alderdi hartzen dira kontuan; esaterako, ezagutza-maila,
eskura dauden baliabideak, eman beharreko edukiak eta denborak.
BI4.2 Barne-prestakuntzako jarduera-arauak prestatzen dira, eta taldekideei jakinarazten zaizkie.
BI4.3 Taldeen prestakuntza planifikatzean, lanen ebaluazioa eta segimendua egiteko eta profesionala etengabe
eguneratzen laguntzeko irizpideak ezartzen dira.
BI4.4 Prestakuntza-ekintzak prestatzean, edukiak, materialak, zer maila profesionali zuzenduko zaizkion eta
beste hainbat alderdi definitzen dira, eta, gero, enpresak onartu behar ditu.
BI4.5 Proba teoriko-praktikoak egiteko irizpideen bitartez, eremu desberdinetako langileen maila profesionala
egiazta daiteke.
BI4.6 Bezeroentzako informazio-proposamenak eskaera eta beharren arabera prestatzen dira.
BI4.7 Prestakuntza-/informazio-ekintzak egiteko, baliabide eta metodologia didaktiko egokienak eta dinamika
eta partaidetza sustatzen dutenak erabiltzen dira, etengabe egiaztatzen da ekintzak ulertzen direla, eta kasu
bakoitzean praktika espezifikoak egiten dira.
LB5: Giza baliabideak behar diren lanbide-gaitasunen arabera kudeatzea, enpresaren politikari jarraituz eta deontologia
profesionala errespetatuz.
BI5.1 Langileen aukeraketa bete beharreko lanpostuen arabera egiten da, barne-kolaboratzaileen sustapena
kontuan hartzen da, eta enpresak eskatutako profilak aintzat hartzen dira.
BI5.2 Enpresan sartzeko aurkeztu direnen maila profesionala egiaztatzeko proba teoriko-praktikoak egitea
zenbait eremutan, ezarritako irizpideen arabera.
BI5.3 Ordainsari- eta kontratu-mota erakutsitako mailaren araberakoak dira, eta bete beharreko lanpostuarekin
edo egin beharreko kolaborazioarekin bat datoz.
BI5.4 Kontratatutakoan, langileari enpresaren politikaren berri ematen zaio: ordainsari- eta kontratu-mota,
oporrak, baimenak, prestakuntza, barne-sustapena, etab.
BI5.5 Kanpo-kolaboratzaileen kasuan, akordio ekonomikoak eta harreman profesionalei buruzkoak negoziatu
egiten dira, eta dagokien hitzarmenean sinatzen dira.
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BI5.6 Zereginak zehaztasunez adierazten zaizkie taldeko kide berri eta profesional kolaboratzaileei, euskarri
egokiak erabiliz: txosten teknikoen bozetoak, laneko protokoloak, etab.
BI5.7 Langileren bat lanera agertzen ez bada, ezarritako ordezkapen-protokoloak martxan jartzen dira,
enpresako jardueren garapen normalari ahalik eta gutxiena eragiteko, eta taldeko kide guztiek jakin behar dute
zein den egin beharreko lana.
LB6: Irudi pertsonalaren alorreko zentro edo enpresetako jarduera profesionalaren edo enpresarialaren oinarrizko
kudeaketa egitea, aplikazio informatiko espezifikoak erabiliz.
BI6.1 Ekipo informatikoak eta eskura dagoen aplikazioak behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da,
erabiltzaile-mailako oinarrizko anomaliak konpontzen dira, eta, behar izanez gero, kanpoko laguntza teknikoa
eskatzen da.
BI6.2 Aplikazio informatikoaren erabiltzaileen esleipena enpresaren antolakuntza-irizpideak aplikatuz egiten da.
BI6.3 Jarduera profesionalaren kudeaketarekin lotutako datuak zehaztasunez eta arretaz sartzen dira
aplikazioan.
BI6.4 Eskainitako produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa eta bezero, hornitzaile, zentroko langile eta
jarduerarentzat garrantzitsutzat jotzen den beste edozeri buruzko informazioa eguneratuta mantentzen da, eta
segurtasun-kopiak gomendatutako maiztasunez egiten dira.
BI6.5 Zerbitzu-motei buruzko informazioa sartuz gero, zerbitzua kalitatez kudeatzeko eta bezeroari eta/edo
kolaboratzaileari kobrantza kudeatzeko parametro nagusiak identifika daitezke.
BI6.6 Fakturak igortzean, bezeroaren datuak, BEZ-mota eta ordaintzeko modua identifikatzen dira, eta egin
beharreko egiaztapenak egiten dira.
BI6.7 Enpresako langileekin erlazionatutako datuak —adibidez, kontratu-mota, prestakuntza edo egindako
zerbitzu-kopurua— konfidentzialtasuna errespetatuz sartzen dira, eta haiek sartzeak giza baliabideen kudeaketa
hobetzeko aukera ematen du.
BI6.8 Bezeroei buruz jasotako datuen bidez, merkataritza-kudeaketa oso bat egin daiteke, batez ere
fakturazioari, zitazioei, zerbitzu-eskaerari eta bezeroa leialtzeko ekintzei lotuta.
LB7: Ekipoen eta zerbitzuen kudeaketaren eta antolakuntzaren kalitate orokorra zehazten duten parametroak aplikatzea,
etengabeko hobekuntza bermatzeko, eta, behar izanez gero, neurri zuzentzaileak proposatzea.
BI7.1 Kudeaketaren eta zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzen dira, aurreikusitako
emaitzak optimizatzeko.
BI7.2 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz
aplikatzen dira, taldeen eta zerbitzuen antolakuntza optimizatzeko.
BI7.3 Kudeaketaren, antolakuntzaren eta prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzen da, galdetegien, galdera
tipoen eta zuzeneko behaketaren bidez.
BI7.4 Zerbitzuen kalitatea kontrolatzen da, laneko protokoloak zorroztasunez betetzen direla ziurtatuz eta
merkataritza-denbora eta lortutako emaitza gainbegiratuz.
BI7.5 Portaerari buruzko arauak —errespetuari, adeitasunari, erantzukizunari buruzkoak, adibidez—
zorroztasunez betetzen dira, eta, behar izanez gero, bezeroarenganako tratua eta arreta hobetzeko neurri
zuzentzaileak proposatzen dira.
BI7.6 Desbideratzeak hautemanez gero, neurri zuzentzaileak proposatzen dira, emandako zerbitzuak
optimizatzeko eta bezero izan litezkeenen gogobetetze-maila hobetzeko.
BI7.7 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak betetzen direla
kontrolatzeko prozedurak ezartzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Irudi pertsonaleko enpresek ematen dituzten zerbitzuen tratamenduetarako eta lan teknikoetarako ekipoak, aparatuak,
tresnak eta materialak. Irudi pertsonaleko enpresentzako oinarrizko kudeaketa integratuko programak, datu-baseenak
eta testu-prozesadoreak. Ekipo informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Taldeen antolakuntza, jarduera profesionalen banaketa eta gainbegiraketa. Prestakuntza- eta informazio-ekintzak. Irudi
pertsonaleko enpresako eguneroko zereginen kudeaketa informatizatua. Giza taldeen eta jardueren kalitateko
kudeaketa.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Produktuen, aparatuen eta materialen fabrikatzaileak igorritako informazio teknikoa, fitxategi komertziala, bidalitako
txosten profesionalak. Enpresaren araudia. Produktuen edo zerbitzuen katalogoak. Produktu eta koloreen erakusgaiak.
Bezeroen sailkapenaren zerrenda. Datu-baseak. Merkataritza-gaiei buruzko testuak. Publizitate-euskarriak: liburuxkak,
katalogoak eta abar. Aldizkari espezializatuak. Biltegiko stockari buruzko informazioa. Bezeroen fitxak. Programa
informatikoak. Irudi pertsonaleko establezimenduak erregulatzeko arauak. Kontratu-ereduak. Beste profesional batzuei
bideratzeko txostenak. Baimen informatua. Lan teknikoei eta bezeroenganako arretari buruzko protokoloak. Irudia
tratatzeko programak. Harrera egiteari, arreta emateari eta agurtzeari buruzko eskuliburua. Produktuei, kosmetikoei eta
aparatuei buruzko legedia.

23

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

24

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA
2. prestakuntza-modulua:
KOLOREA ILE-APAINKETAN
3. prestakuntza-modulua:
ILE-MOZKETA ETA TEKNIKA OSAGARRIAK
4. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINDEGIETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA
PRODUKZIO ESZENIKOETARAKO PROTOKOLO TEKNIKOAK ETA
ORRAZKERAK
5. prestakuntza-modulua:
IRUDI PERTSONALEKO ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA
6. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETA TEKNIKO-ARTISTIKOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
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1. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA
Kodea: MF0793_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0793_3: Irudi pertsonala buruko ilearen eta aurpegiko ilearen zaintza eta
transformazio estetikoaren bidez zaintzeko aholkuak ematea bezeroei.
Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eredu estetikoei buruz informazioa lortzeko dokumentu-iturri desberdinak aukeratzea, orrazkerei eta aurpegiko ileelementuen aldaketei buruz aholkuak emateko.
EI1.1 Orrazkeren, orrazkera bilduen eta haien osagarrien ezaugarriei eta aurpegiko ile-elementuen —bizarra, bibotea,
ile-zangoak— aldaketei buruzko historiako garai desberdinetako informazioa lortzeko egokienak diren dokumentu-iturriak
azaltzea.
EI1.2 Bezero, pertsonaia eta/edo enpresa edo erakunde baten irudia aztertzeko behar den informazioa eta
dokumentazioa antolatzea, haien ezaugarri fisikoak, sozialak, lanekoak edo beste batzuk kontuan hartuz.
EI1.3 Egungo edertasun-kanonek zehazten dituzten diseinuko elementuak identifikatzea, koloreari, formari, bolumenari,
testurari, luzerari eta beste zenbait alderdiri dagozkienak.
EI1.4 Orrazkerak sexuaren, adinaren, ekitaldi sozialen eta abarren arabera sailkatzea.
EI1.5 Osagarriak, apaingarriak, ile-eranskina, kapelak eta abar une historikoaren edo ekitaldi sozialen arabera
sailkatzea.
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, gidoi baten bidez edo beste baliabide batzuen
bidez, ikus-entzunezko produkzio batean edo produkzio eszeniko batean parte hartzen duten pertsonaiak identifikatzea,
eta orrazkerei, osagarriei, apaingarriei eta bestelakoei buruzko bozetoak egitea, hautatutako proposamena diseinatzeko.
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A2: Elkarrizketa- eta behaketa-teknikak eta bestelakoak aplikatzea, ile-apaindegiko edo ikus-entzunezko bitartekoetako edo
bitarteko eszenikoetako bezeroaren irudiari buruzko informazioa lortzeko.
EI2.1 Bezeroari harrera egitean eta arreta ematean, profesionalak eman behar duen irudia deskribatzea.
EI2.2 Higiene- eta segurtasun-arauak errespetatuz bezeroen eskaerei eta itxaropenei buruzko informazioa lortzeko
bezeroekin izaten diren elkarrizketen kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Jarduera-irizpideak ezartzea zerbitzuaren fase bakoitzerako: agurra-harrera, balorazioa, proposamena-akordioa,
egitea-gainbegiratzea, amaitzea-agurtzea eta prozesuaren ebaluazioa.
- Bezeroari behatzea, eta haren ezaugarriak identifikatzean, haren jarreraren eta portaeraren arabera.
- Bezeroaren eskaerei eta itxaropenei buruzko informazioa, produktu kosmetikoak eta ile-apainketako zerbitzuak
erabiltzeko ohiturei buruzko informazioa eta estiloa aldatzea bultzatzen duten egoerei buruzko informazioa
lortzera bideratutako galderak egitea.
- Bezeroaren ohiturei, zaletasunei, zainketa pertsonalari, giro sozial eta kulturalari, laneko giroari eta abarri
buruzko datuak lortzea.
- Lortutako informazioa bezeroaren fitxa teknikoan jasotzea.
EI2.3 Argudio- eta aurkezpen-ildo desberdinak azaltzea bezero-mota desberdinentzat, egin beharreko aldaketaproposamenen eta prozesu teknikoen arabera.
EI2.4 Transformazio estetikoa egiteko aukeran eragin dezaketen edo hura baldintzatu dezaketen bezeroaren buruko
ilearen ezaugarriak deskribatzea —ilearen alterazioak, jasotako tratamenduak, ile-lerroa, kalitatea, mota, luzera,
kolorea—, baita egin beharreko aldaketa-proposamenean kontuan izan beharreko alderdi guztiak ere.
EI2.5 Aurpegi-obalo motak, proportzioak, buru-forma, profila, lepoa, begien kolorea, larruazal-kolorea eta irudi pertsonala
aldatzeko edo hobetzeko proposamenean eragin dezaketen bezeroaren fisonomiako beste alderdi batzuk identifikatzea.
EI2.6 Ikus-entzunezko bitarteko edo bitarteko eszenikoetako zuzendari artistiko, diseinatzaile eta beste batzuekiko
elkarrizketen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta izanik, hauei buruzko informazioa lortzeko galderak
egitea: antzeztuko den pertsonaia, hautatutako aktorea, muga ekonomikoak, iraupena, ingurune kondizioak eta
erabilgarri dauden ikus-entzunezko bitarteko eta bitarteko eszeniko teknikoak.
EI2.7 Hainbat baliabidetatik —argazkiak, digitalak, zuzeneko behaketa, elkarrizketa eta beste batzuk— lortutako
informazioarekin dokumentazio teknikoa prestatzea hauek zehaztuz:
- Ezaugarri pertsonalak.
- Proposatutako irudi-aldaketan eragina duten alderdi sozialak.
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- Aldatu edo zuzendu beharreko alderdiak.
- Orrazkeraren edo aldaketaren estiloa, bizarraren, bibotearen edo ile-zangoen konponketa eta/edo osaera.
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, orrazkera-estiloak aldatzeko aholkuak
ematekoetan:
- Lehendik dauden oinarrizko prototipoetan bezero-mota bereiztea, eta pertsonaren estilo orokorra identifikatzea
haren irudi osoari zuzenean behatuz.
- Ile-mota, kolorea, ile urdinen ehunekoa, jaiotze-lerroak, dentsitatea eta ileari buruzko beste faktore garrantzitsu
batzuk sailkatzea.
- Aurpegi-motak sailkatzea, aurpegiaren geometriaren, lerroen eta proportzioen arabera.
- Buru-, kopeta-, profil- eta lepo-motak eta haiek orrazkera-estilo desberdinetan eragin ditzaketen efektuak
identifikatzea eta eskematizatzea.
- Ile-kolorearen eta larruazal-tonu eta begi-kolore desberdinen arteko harmonia zehazteko irizpideak ezartzea.
- Diseinuko elementuek bezeroaren adinarekin eta sexuarekin lotuta duten eragina zehazteko irizpideak ezartzea.
A3: Orrazkerak edo orrazkera bilduak diseinatzeko teknikak aplikatzea, ezarritako helburuen edo aukeratutako aldaketaproposamenaren arabera.
EI3.1 Historiako garai garrantzitsuenetako orrazkeren eta orrazkera bilduen ezaugarriak deskribatzea.
EI3.2 Kasu praktiko batean, egin beharreko orrazkera edo orrazkera bilduei eta behar diren apaingarriei, ileordeei eta
osagarriei buruzko dokumentazio historikoa edo fikziozkoa aukeratzea, kontsultatzeko.
EI3.3 Adin desberdinetako bezeroen orrazkeren eta orrazkera bilduen diseinuen bereizgarri diren elementuak —forma,
bolumena, kolorea eta testurari buruzkoak— definitzea.
EI3.4 Diseinuaren ezaugarriak zehaztea, bezeroaren balorazioan jasotako ondorioak eta estiloak eta joerak kontuan
hartuta.
EI3.5 Obalo-mota eta aurpegiko elementu desberdinetako orrazkeren eta orrazkera bilduen bozetoak egitea aurpegiaren
morfologia kontuan hartuta, eta orrazkeraren, orrazkera bilduaren, bizarraren, bibotearen eta ile-zangoen bidez egin
daitezkeen zuzenketak egitea, baliabide informatikoen, ikus-entzunezko baliabideen eta bestelakoen laguntzaz.
EI3.6 Fitxa tekniko batean, bezeroaren ezaugarriei buruzko datu guztiak erregistratzea, diseinua egiteko behar diren
elementuak ebaluatzeko.
EI3.7 Obalo-moten zuzenketak jasotzen dituzten aurpegiko ile-elementuen hainbat diseinutako bozetoak egitea, luzera,
bolumena, kolorea, pisua eta forma erabiliz eta itsaste-puntuak, osagarriak, apaingarriak eta bestelakoak zehaztuz.
EI3.8 Bitarteko desberdinetarako orrazkerak egitean —argazkia, telebista, zinema, antzerkia, dantza eta ibiltokia,
adibidez— kontuan hartu behar diren alderdi teknikoak identifikatzea, eta bozetoan nabarmentzea.
EI3.9 Historiako garai desberdinetako orrazkeren eta orrazkera bilduen bereizgarri diren diseinuko elementuekin
bozetoak egitea, bai emakumezkoenak, bai gizonezkoenak eta adin eta klase sozial desberdinetakoenak.
A4: Ilea, orrazkera, orrazkera bildua eta aurpegiko ile-elementuak transformatzeko proposamenak egitea, eta aukeratutako
alderdi teknikoak eta estetikoak argumentatzea.
EI4.1 Orrazkera-estiloek aurpegiaren eta gorputzaren ezaugarri fisikoetan nola eragiten duten azaltzea.
EI4.2 Proposamen tekniko tipo batek zer eduki behar duen adieraztea.
BI4.3 Bezero-mota bakoitzaren eta askotariko bitartekoen (zinema, telebista, ikuskizunak eta enpresak) ezaugarri
espezifikoak identifikatzea, proposamen teknikoak egokitzeko.
EI4.4 Ilearen itxura aldatzeko proposamena aurkeztean argudio-ildoa definitzeko irizpideak azaltzea, bezero-motaren
arabera.
EI4.5 Proposamena aurkezteko erabil daitezkeen material bisualak identifikatzea: estilo-albuma, bozetoak, programa
informatiko espezifikoak edo beste batzuk.
EI4.6 Proposamena bezeroari edo arduradunari azaltzean erabili behar diren hizkuntza-gaitasunak eta komunikaziotrebetasunak deskribatzea.
EI4.7 Proposamen teknikoak egiteko eta ustezko bezeroei —adin eta sexu desberdinetakoei— azaltzeko kasu
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala definituak izanik:
- Egin beharreko aldaketa-mota ezartzea, eta azpimarratuko diren alderdiak adieraztea.
- Orrazkera-proposamenak egitea kasu bakoitzean egokiak diren baliabide teknikoak edo teknologia berriak
erabiliz.
- Proposamena lortzeko egin behar diren ile-transformazioko prozesu teknikoak deskribatzea, eta dagokien lanfitxan jasotzea.
- Bezeroari behar bezala dokumentatuta aurkeztuko zaion proposamenaren diseinua egitea, bezeroaren,
produkzioko, moda-desfileko eta abarreko zuzendari teknikoaren edo arduradunaren itxaropenak, eskaerak eta
beharrak bateratuta.
- Laguntza-materiala erabili beharreko bitartekoen arabera aukeratzea eta erabiltzea.
- Ustezko bezeroari azaltzea haren irudi pertsonalean proposatutako aldaketek duten ondorioa eta aldaketak
eskatzen duen zaintza eta mantentze-neurriak.
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- Bezeroari edo enpresako edo ikus-entzunezko produkzioko edo produkzio eszenikoko arduradunari haren
datuen konfidentzialtasunari, jarduera-egutegiari eta aurrekontuari buruzko informazioa ematea, eta sinatzea
eskatzea, prozesua gauzatzeko.
EI4.8 Ezaugarriak behar bezala definituta dauzkaten kasu praktikoetan, estilo desberdinetako orrazkeren eta orrazkera
bilduen bozetoak egitea, ordenagailuz lagundutako marrazketa-teknikak erabiltzea.
A5: Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak eta parametroak aplikatzea, eta emaitzak eta aurreikusitako emaitzak
lortzeko egin beharreko ekintzak aztertzea.
EI5.1 Emandako zerbitzuaren kalitatea zehazteko ebaluatu behar diren alderdirik garrantzitsuenak zein diren
identifikatzea.
EI5.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari buruzkoa—
zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoak egitea.
EI5.3 Ematen den zerbitzuan, prozesuaren hainbat fasetan, hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta
bezeroarentzako arretakoak zerrendatzea.
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan modeloekin ematen den zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Emandako zerbitzuen azken emaitza eta ustezko bezeroaren itxaropenak alderatzea.
- Aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak detektatzea, eta desbideratzeen kausa teknikoak eta
arretakoak arrazoitzea.
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.
- Prozesu hauetako kexak ebazteko teknikak aplikatzea.
EI5.5 Ustezko bezeroari aholkuak ematea lortutako emaitzak mantentzeko eta optimizatzeko aplikatu behar dituen
zaintza, teknika eta kosmetikoei buruz.
EI5.6 Produktu kosmetikoak saltzeko proposamenak egitea, orrazkera-estilo berrira edo egindako beste edozein
aldaketara egokituta.

Edukiak:
1. Orrazkeren, orrazkera bilduen eta aurpegiko ile-elementuen diseinuari aplikatutako informazioa eta
dokumentazioa.
- Orrazkerak egiteko dokumentu-iturriak: historiakoak, modakoak eta sozialak. Bibliografikoak, informatikoak,
Internetekoak eta bestelakoak.
- Informazioa bilatzeko teknikak.
- Eredu estetikoei —klasikoa, barrokoa, modernoa, minimalista...—buruzko informazioa.
- Ile-mozketen estiloak, kolorazioak, orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak aztertzeko informazioa.
- Estilo berritzaileei buruzko informazioa.
- Dokumentazio teknikoa prestatzea. Proposamenak. Txostenak. Fitxak.

2. Ile-apaindegiko, ikus-entzunezko
beharren/eskaeren azterketa.
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bitartekoetako

eta

produkzio

eszenikoetako

bezeroaren

- Profesionalaren irudia.
• Jantziak.
• Profesionalaren portaera.
• Kortesia-arau orokorrak.
- Elkarrizketak egiteko teknikak.
• Bezeroekiko elkarrizketak
• Moda-diseinatzaile, ikus-entzunezko bitartekoetako edo bitarteko eszenikoetako direktore artistiko eta
bestelakoekiko elkarrizketak
- Behaketa-metodoak: zuzeneko behaketa, irudi analogikoen/digitalen behaketa.
- Ile-apaindegietako bezero-motak:
• Pertsonalitate eta estiloaren arabera.
• Ile-apaindegira etortzeko duten maiztasunaren arabera.
- Ikus-entzunezko bitartekoetako eta produkzio eszenikoetako bezero-motak.
- Ile-apaindegiko aholkularitzako eta aurpegiko ilea txukuntzeko eta egokitzeko prozesu batean, bezeroari arreta
emateko faseak.
• Harrera.
• Datuen erregistroa eta bezeroarekiko komunikazioa.
• Egitea-gainbegiratzea.
• Agurra.
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• Prozesuaren ebaluazioa.
- Ikus-entzunezko bitartekoen eta produkzio eszenikoen ezaugarri teknikoak eta haiek orrazkeran duten eragina.
• Argiztapena.
• Planoak.
• Kanpoaldeak eta barrualdeak.
• Beste batzuk.

3. Bezeroaren azterketa osoa: giza gorputzaren morfologia, ilearen ezaugarriak eta elementu estetikoak.
Azterketako protokolo teknikoen egokitzapena.
Aurpegiaren morfologia eta aurpegierak: irudikapen grafikoak. Obalo-motak. Kopeta-motak.
Buruaren, lepoaren eta profilaren morfologia. Motak.
Aurpegian edo gorputzean desproportzioak edo bestelako diskordantziak egonez gero orrazkerarekin egin
daitezkeen zuzenketak. Adierazpen grafikoak.
- Pertsona-motak morfologiaren arabera.
- Ilearen ezaugarrien eta gorputzaren morfologiaren arteko harmonia.
- Ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarrien eta egoeren azterketa.
• Ilearen alterazioak, jasotako tratamenduak, ile-lerroa, kolorea, ile urdinen kopurua eta beste batzuk.
• Ile-motak, hauen arabera: irizpide antropologikoa, testura eta forma, emultsioa, lodiera, dentsitatea,
iragazkortasuna eta beste batzuk.

-

4. Orrazkerak edo orrazkera bilduak diseinatzeko teknikak.
- Bezeroaren azterketa estetikoa eta orrazkera-diseinuak.
- Diseinuaren elementuak: lerroak, formak, bolumena, kolorea, testura...
- Diseinuan kontuan izan beharreko faktoreak:
• Morfologia eta visagismoa.
• Bezeroaren adina, sexua eta estiloa.
• Ekitaldi sozial motak.
• Ikus-entzunezko bitarteko desberdinak eta produkzio eszeniko desberdinak: argazkia, telebista, zinema,
antzerkia, dantza...
• Historiako garaiak.
• Bozetoen garapena.
• Ordenagailuz lagundutako diseinua.

5. Ilea transformatzeko proposamenen lanketa.
- Dokumentazio teknikoa lantzea:
• Bezeroaren fitxa.
• Txostenak: profesionalak eta bideratzekoak.
• Bozetoak.
• Beste batzuk.
- Proposamenak egitea eta aurkeztea. Edukia. Argudio-ildoak.

6. Ile-apainketako zerbitzuen kalitate-kontrola.
-

2

Ile-apainketako prozesuen kalitate-faktoreak.
Emandako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko parametroak.
Behar bereziak dituzten bezeroentzako arreta.
Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko irizpideak.
Zerbitzua ematean izandako desbideratzeak.
Desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea.

2. prestakuntza-modulua:
KOLOREA ILE-APAINKETAN
Kodea: MF0348_2
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0348_2: Ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzea.
Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroaren ile-kolorea eta ilearen eta buru-larruazalaren egoera aztertzea, haren eskaera, behar eta ezaugarrietara
ondoen egokitzen den ile-kolorearen aldaketa, erabatekoa edo partziala, egitea erabakitzeko.
EI1.1 Ile-kolorea aldatzeko teknikak deskribatzea, teknika bakoitzak dituen abantailak eta eragozpenak azalduz.
EI1.2 Iragazkortasun-maila, malgutasuna, ile urdinen proportzioa eta ilearen oinarrizko kolorea zehazteko erabiltzen
diren irizpideak zerrendatzea eta azaltzea.
EI1.3 Ilearen kolorazio naturala eta tonu-eskala azaltzea.
EI1.4 Ile naturalaren eta ile tindatuaren eta koloregabetuaren arteko desberdintasunak azaltzea.
EI1.5 Distira-motak eta haiek oinarrizko tonuetan duten eragina deskribatzea.
EI1.6 Ile-kolorazioko aldaketak egin aurretiko eragiketa teknikoak azaltzea, eragiketa bakoitza zer kasutan aplikatu behar
den adieraziz.
EI1.7 Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuak zehazteko kasu praktikoetan:
- Tonu naturala eta/edo tindatua eta ilearen distirak sailkatzea, ohiko kolore- eta tonu-eskalan.
- Ile urdinen ehunekoa kalkulatzea.
- Ileko eremuen tonuen eta lortu nahi den tonuaren arteko desberdintasuna zehaztea.
- Kolorazioaren aurretik eragiketa teknikoak egitea beharrezkoa den ala ez hautematea, eta, behar izanez gero,
zein diren hautematea.
A2: Ilea, bekainak, bizarra eta bibotea erabat edo partzialki koloratzeko edo koloregabetzeko tresnak, osagarriak eta
kosmetikoak aukeratzea eta prestatzea.
EI2.1 Tinduak konposizioaren, iraupenaren, helburuaren eta jatorriaren arabera sailkatzea.
EI2.2 Kasu praktiko batean, alderdi hauek kontuan hartuta aukeratzea kolore-kosmetikoak:
- Ile eta eremu desberdinetarako —ilea, bekainak, bizarra eta bibotea— indarrean dagoen legediak baimendutako
tindua.
- Pertsonaren estiloa, adina eta bizimodua.
- Lortu nahi den emaitza, efektua eta iraupena.
EI2.3 Kolore-aldaketako prozesuetan —kolorazioan eta koloregabetzean— behar diren tresnak eta osagarriak
zerrendatzea.
EI2.4 Lortu nahi den kolorearentzako tonurik egokiena zein den erabakitzea.
EI2.5 Distira bezeroaren eskaeren arabera erabakitzea, eta larruazal- eta begi-koloreekin harmonizatzea.
EI2.6 Distirak emateko ile-apainketako teknikak azaltzea.
EI2.7 Tindaketaren aurreko teknikak zer kasutan aplikatu behar diren deskribatzea.
EI2.8 Kolore-aldaketa bat egiteko kosmetikoak prestatzeko kasu praktiko batean:
- Tonu bat lortzeko produktua edo produktu-nahasketa zehaztea.
- Hidrogeno peroxidoaren diluzio bat egitea.
- Produktu dekoloratzaileak nahastea, lortu nahi den dekolorazio-maila kontuan hartuta.
EI2.9 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala
kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraituz.
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A3: Protokoloa egokitzea eta ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzeko teknikak aplikatzea, bezeroaren ezaugarrietara eta
eskaeretara egokituz.
EI3.1 Aplikatu beharreko teknika eta kosmetikoak aukeratzea, kontuan izanda ilearen ezaugarriak eta ile-kolorearen
aldaketarekin lortu nahi den emaitza.
EI3.2 Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak deskribatzea.
EI3.3 Aukeratutako teknikak hala eskatzen duenean —aldi baterako kolorazioa eta erdiiraunkorra—, behar bezala
koloratzea eragotziko duten ile-egokitzailerik ez erabiltzea bezeroaren ilea garbitzean.
EI3.4 Produktuak ondo nola ematen diren azaltzea, kolorazioan eragiten duten parametroak kontuan izanda: produktumota, ilearen iragazkortasuna, ile urdinak, ile-sustraien eta ile-punten arteko desberdintasunak....
EI3.5 Ile-kolorea aldatzeko kasu praktiko batean:
- Tresna, osagarri eta produktu egokiak aukeratzea.
- Lortu nahi den emaitzara egokitutako teknika aukeratzea.
- Erabiliko den teknikaren eskakizunen arabera kokatzea eta babestea bezeroa.
- Produktu koloratzaileen eraginpean dauden bezeroaren larruazalaren guneak baliabide egokiekin babestea,
larruazaleko narritadurak eta orbanak saihesteko.

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

- Behar izanez gero, kolorazioaren aurretik teknikak aplikatzea; adibidez, geruzak kentzea, aurrekolorazioa edo
aurreoxidazioa.
- Hala badagokio, produktuak nahastea, tarteko tonu bat lortzeko edo oxidazio bidezko tindua lortzeko.
- Tindatzeko zailtasun handienak dituzten guneetatik hastea produktua ematen.
- Kolorazio-prozesuari behatzea, eta denbora kontrolatzea.
- Kosmetiko koloratzaileen hondarrak xanpu egokia erabiliz kentzea, eta ilea egokitzea.
EI3.6 Ile-kolorazioa partzialki aldatzeko kasu praktikoetan, modeloak behar bezala zehaztuak izanik, hauek aukeratzea:
- Teknika: txanoa, zilarra, orrazia, ile-sustraietan ukituak ematea eta beste batzuk.
- Mota: kolore bakarrekoa, bi kolorekoa, hiru kolorekoa eta beste batzuk.
EI3.7 Bizar, bibote eta bekainen ile-kolorea aldatzeko kasu praktikoetan:
- Bezeroa babestea eta posizio anatomiko egokian kokatzea, koloratzaileek bereizketarik gabe jardutea
saihesteko eta istripu-arriskuak minimizatzeko.
- Koloratzaileekiko sentikortasun-proba kondizio egokietan egitea —aplikazioari, denborari eta zainketei
dagokienez—, eta lortutako emaitzak baloratzea.
- Produktu kosmetikoak behar diren eragiketa fisiko-kimikoak eginez eta fabrikatzailearen argibideei erreparatuz
aukeratzea eta prestatzea.
- Tresna espezifikoak trebetasunez erabiliz ematea produktuak.
- Produktuek bizar-, bibote- eta bekain-ilean izan beharreko jarduera-denbora zehaztea eta kontrolatzea.
A4: Dekolorazio oso edo partzial baten protokoloa egokitzea ile-kolorea aldatzeko, eta teknika gainbegiratzea edo
aplikatzea, bezeroaren ilearen ezaugarriak eta haren eskaerak kontuan izanda.
EI4.1 Bezeroa jantzi egokiekin babestea, orbanak saihesteko.
EI4.2 Oxidatzailearen kontzentrazioa ilearen egoerara eta koloregabetu nahi den tonu-diferentziara egokituta zehaztea,
eta produktu dekoloratzailearen diluzioa prestatzea.
EI4.3 Produktu dekoloratzailea eta azeleratzailea fabrikatzaileak adierazitako proportzioetan nahastea, lortu nahi den
dekolorazio-maila kontuan hartuta.
EI4.4 Dekoloratzailea ile naturalean edo tindatuan ematean, kontuan izatea dekolorazio-efektua erabatekoa edo
partziala den.
EI4.5 Modeloaren ilea erabat koloregabetzeko kasu praktiko batean:
- Ilea bereiztea, produktua homogeneoki banatzeko. Hainbat tonutako dekolorazioa lortu nahi bada,
dekoloratzailea ile-sorta meheak hartuz ematea, erabat bustitzea, garbitzea eta, gero, produktua ile-sustraian
ematea.
- Tonu-desberdintasun txikia lortu nahi bada, nahasketa modu orokorrean ematea.
- Nahasketa ile-sustraian ematea, ilea aurrez koloregabetu eta modu naturalean hazi delako ukitu bat eman nahi
bada.
- Dekolorazio-prozesua kontrolatzea, nahi den tonua lortu arte.
- Bero lehorra edo hezea jartzea, esposizio-denbora murriztu nahi bada, betiere bezeroaren buru-larruazalean
kalterik egin gabe eta hura sentsibilizatu gabe.
- Uretan ondo garbitu eta koloratzailea gehitzea, gero koloratu egin behar bada.
EI4.6 Modeloaren ilea partzialki koloregabetzeko kasu praktiko batean:
- Lortu nahi den efektua kontuan izanda, osagarri egokiak aukeratzea.
- Dekoloratzaileak dagokien proportzioan nahastea, lortu nahi den kolorazio-maila kontuan izanda.
- Dekoloratzaileen nahastea aukeratutako osagarriak erabiliz eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan ematea.
- Bero-iturria aukeratzea, ilearen egoerak horretarako aukerarik ematen badu.
- Dekolorazio-prozesua kontrolatzea eta koloregabetu diren guneetako produktua kentzea, lortu nahi den tonua
izan arte.
- Produktu koloratzailea nola eman behar den azaltzea, dekolorazioaren ondoren izango den tonua argitu nahi
bada edo koloregabetutako guneak beste tonu batekin tindatu nahi badira.
- Produktu-hondarrak xanpu egokiarekin kentzea, eta egokitzaile bat ematea.
A5: Ilea kolorez aldatzeko prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak aurreikuspenetara egokitzeko egin
beharreko aldaketak proposatzea.
EI5.1 Kolore-aldaketaren azken emaitza aztertzea, eta zerbitzuaren kalitatea zehazteko prozesuko zer alderdi ebaluatu
behar diren identifikatzea.
EI5.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari eta
profesionalari buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoekin galdetegiak egitea.
EI5.3 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak
identifikatzea.
EI5.4 Emandako zerbitzuan aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak aztertzea, eta haien kausak
detektatzea.
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EI5.5 Ile-kolorea aldatzeko zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea.
- Aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak identifikatzea, eta desbideratzeen kausa teknikoak eta
bezeroarentzako arretakoak arrazoitzea. Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako
anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI5.6 Prozesuko gorabeherak bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko.

Edukiak:
1. Ilearen kolore naturala.
- Ilearen kolorazio naturala: melaninak.
- Ilearen pigmentu natural motak.
- Ile-kolorean eragiten duten faktoreak:
• Genetikoa
• Adina
• Eguzkia
• Hormonak
- Ilearen alterazio kromatikoek kolore-aldaketako prozesuetan duten eragina.
• Jatorri genetikoko kolorazioak: Rutilismoa. Heterokromia
• Jatorri genetikoko dekolorazioak: Albinismoa. Flabismoa. Buruzuritasuna.
- Kolorearen teoria eta ile-kolorazioa aldatzeko prozesuetan duen eragina:
• Argi-kolorea eta pigmentu-kolorea.
• Kolore primarioak, sekundarioak eta osagarriak, eta haien aplikazioa ile-apainketako kolore-aldaketako
prozesuetan.
• Tonuen eskala.
• Asetasuna.
• Distira.
• Harmonia eta kontrastea.
• Distirak: motak, distiren garrantzia tindaketan.
- Ilearen ezaugarriak, eta kolore-aldaketekiko erlazioa:
• Buru-larruazalaren egoera: Ilearen sentikortasuna. Ilearen dentsitatea.
• Ilearen ezaugarriak: Ile birjinak. Ile tindatuak. Lodiera. Testura. Iragazkortasun-maila. Beste batzuk.
- Larruazalaren kolorearen eta fisonomiaren azterketa, eta ile-kolorearen aldaketekiko erlazioa.

2. Kosmetikoak aukeratzea eta prestatzea kolore-aldaketetarako: koloraziorako.
- Tinduak jatorriaren eta konposizioaren arabera aukeratzea:
• Landare-tinduak
• Tindu metalikoak
• Tindu begetal-metalikoak
- Tinduak iraunkortasunaren arabera aukeratzea:
• Aldi baterako koloraziorako tinduak.
• Tindu erdiiraunkorrak.
• Oxidazio bidezko tinduak.
- Kolore-aldaketarako prozesuetan maiz erabiltzen diren produktuak eta substantziak.
- Hauen kolore-aldaketarako kosmetikoak:
• bekainak, bizarra eta bibotea;
• ileordeak eta ile-eranskinak.
- Egin nahi diren aldaketetarako produktuak aukeratzea.
- Kolore-aldaketetarako produktu kosmetikoak prestatzeko eragiketa fisiko-kimikoak.
• Produktuak prestatzeko eta erabiltzeko argibideak.
• Jarduera-mekanismoak, efektuak eta kontuan hartu beharrekoak.
- Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuetan erabiltzen diren kosmetiko babesleak: aukeratzeko irizpideak, eta behar
bezala erabiltzeko, aplikatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak.
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3. Kosmetikoak aukeratzea eta prestatzea kolore-aldaketetarako: dekoloraziorako.
- Dekoloraziorako eta mordentatzerako kosmetikoak aukeratzea: Oxidatzaileak eta azeleratzaileak.
- Oxidatzaileak ematea: ur oxigenatuaren diluzioa eta nahasketak. Kontuan eduki beharrekoak, kontserbazioa eta
biltegiratzea.
- Tolerantzia-proba: proba egiteko jarraibideak eta irizpideak.
- Egin nahi diren aldaketetarako produktuak prestatzea:
• Produktu kosmetiko dekoloratzaileak prestatzeko eragiketa fisiko-kimikoak.
• Koloregabetzeko produktuak prestatzeko eta erabiltzeko argibideak.
• Jarduera-mekanismoak, efektuak eta kontuan hartu beharrekoak.
- Ileak produktu kosmetiko dekoloratzaileen eraginpean egon behar duen denbora.

4. Kolore-aldaketetarako aparatuak eta tresnak prestatzea eta maneiatzea.
- Kolore-aldaketetarako kosmetikoak emateko tresnak: orraziak, pintzelak, tindu-eskuilak, arrasteluak, ontziak eta
bestelakoak.
- Kolorez aldatzeko tekniketan aplikatzeko aparatu elektrikoak: Beroa aire bidez edo airerik gabe sortzen duten
aparatuak: lehorgailuak, infragorriak, klimazoia eta bestelakoak.
- Maneiatzea, erabiltzea, garbitzea, desinfektatzea eta kontserbatzea.

5. Kolorez aldatzeko teknikak aukeratzea.
- Aldi baterako kolorazio-aldaketak: aplikatzeko teknika eta kontuan izan beharrekoak.
- Kolorazio-aldaketa erdiiraunkorrak: landare-koloratzaileak, koloratzaile metalikoak, zuzenak eta tonua bata
bestearen gainean jartzekoak. Aplikatzeko eta prestatzeko teknika eta kontuan izan beharrekoak.
- Kolorazio-aldaketa iraunkorrak: oxidazio-koloratzailea eta oxidatzailea aukeratzea. Aplikatzeko eta prestatzeko
teknikak eta kontuan izan beharrekoak.
- Kolorazio-estiloak: kolore bakarrekoa, bi kolorekoa, hiru kolorekoa, pertsonalizatuak eta bestelakoak.
- Dekolorazioaren oinarriak.
- Nahaste baten koloregabetzeko gaitasuna: Dekolorazio-mailak.
- Ile-kolorea aldatzeko prozesuek ilean duten eragina.
- Kolorez aldatzeko prozesuetako azken joerak.

6. Kolorez aldatzeko teknikak aplikatzea.
- Kolore-aldaketetako prozesuen protokoloak berrikustea.
- Aldi baterako koloraziorako eta kolorazio erdiiraunkor eta iraunkorretarako teknikak.
- Ilea koloratu aurretiko teknikak:
• Sentikortasun-proba.
• Dekolorazioa.
• Geruzak kentzea.
• Pigmentatzea.
• Mordentatzea.
- Kolorazio eta dekolorazio partzialeko teknika: aplikatzeko jarraibideak eta kontuan izan beharrekoak.
• Ile-sustraiei ukituak ematea.
• Metxak: txanoarekin, aluminiozko paperarekin, orraziarekin, arrasteluarekin, paper gardenarekin,
bestelakoekin.
• Kolore-ukituak.
• Bestelakoak.
- Kolorazio eta dekolorazio osoko teknikak.
- Ile birjinaren gainean aplikatzea:
• Argitzea.
• Iluntzea.
• Ukituak ematea.
- Ileordeen eta ile-eranskinen kolorea aldatzeko prozesura espezifikoak.
- Kolore-aldaketetako prozesuen protokoloak egokitzea.
- Kolorea aldatzeko prozesuetako segurtasuna eta higienea.
• Norbera babesteko profesionalen neurriak: jantziak; Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
• Kolore-aldaketetako prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: kolorazio-aldaketetako prozesuetarako
gomendatutako jarrera, jantziak.
- Lehen laguntza kolore-aldaketetako prozesuetatik eratorritako arriskuei aplikatuta.
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7. Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola.
-

3

Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuen kalitatea definitzeko parametroak.
Lortutako emaitzetako desbideratzeak zuzentzeko neurriak.
Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak aztertzea.
Egin beharreko eragiketa teknikoak zehaztea.
Emaitzak aurreikusitakora egokitzeko ile-kolorazioa aldatzeko eragiketa teknikoak gauzatzea.

3. prestakuntza-modulua:
ILE-MOZKETA ETA TEKNIKA OSAGARRIAK
Kodea: MF0351_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0351_2: Ilea moztea, eta bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea.
Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
ILEA MOZTEA
Kodea: UF0534
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbideburutzapenekin, ilea mozteari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroa eta profesionala babesteko, ilea mozteko tekniketara egokitutako babes-neurriak hartzea.
EI1.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian jartzea eta janzkera egokiarekin babestea.
EI1.2 Teknika gauzatzeko posizio anatomiko egokian jartzea.
EI1.3 Ilea mozteko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu-motarik ohikoenak azaltzea, haiek eragiten dituzten
kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko.
A2: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta fisonomia aztertzea, eta haiek bezeroaren eskaerekin eta
moda-estiloekin erlazionatzea, ile-mozketaren forma edo mota egokienak aukeratzeko.
EI2.1 Ile-motak formaren, lodieraren, kantitatearen, egoeraren eta emultsio epikutaneo motaren arabera sailkatzea.
EI2.2 Mozketan eragina duten ezaugarri pertsonalak deskribatzea, eta grafiko batean markatzea egoera.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ilearen luzerak eta bolumenak ezaugarri fisiko
hauekin duten erlazioa deskribatzea:
- Buruaren tamaina eta forma.
- Aurpegiaren morfologia.
- Lepoaren luzera.
- Garaiera.
EI2.4 Deskribatzea ile-mozketaren moda-joerak eta haiek obalo- eta profil-mota desberdinetan duten aplikazioa.
EI2.5 Bezeroei estiloak aukeratzeko aholkuak ematea haien ezaugarriak, behar pertsonalak, laneko beharrak, behar
sozialak eta itxura osoa kontuan hartuta.
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EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ilearen bolumenak eta luzera hauen arabera
aukeratzea:
- Obalo-mota.
- Kopeta-mota.
- Profil-mota.
EI2.7 Bezeroaren ezaugarriei, eskaerei eta beharrei buruzko informazioa jasotzeko fitxa teknikoak egitea.
EI2.8 Oinarrizko mozketa-estiloen eta -moten ezaugarriak definitzea. Honela izendatzen dira horiek: beren erorkera
naturalean, trinkoa; eta beren erorkera naturaletik kanpo, berriz, degradatua, geruzatan mailakatua, geruzatan
uniformea, etab. Horiek erabiliz, bakarrik edo elkarren artean konbinatuta, hainbat mozketa-estilo egin daitezke.
A3: Ile-luzera aldatzeko erremintak, osagarriak, tresnak eta kosmetikoak aukeratzeko irizpideak aztertzea, estilo
desberdinen eta bezeroaren beharren eta eskaeren arabera.
EI3.1 Ilea mozteko prozesuan behar diren tresnak eta erremintak zerrendatzea.
EI3.2 Ilea mozteko prozesua eta faseak azaltzea, eta haietako bakoitzean erabiltzen diren produktu, baliabide eta
tresnekin eta ilearen luzeran, bolumenean eta testuran egindako aldaketekin erlazionatzea.
EI3.3 Ilea mozteko kasu praktiko batean, hauek aukeratzea:
- Ile-mozketa prestatzeko kosmetikoak.
- Erremintak.
- Erreminta bakoitzarekin egin beharreko teknikak.
A4: Ilea mozteko prozesuaren eta haren faseen protokoloa egokitzea, eta fase bakoitzean behar diren baliabide teknikoak,
materialak eta produktuak identifikatzea.
EI4.1 Aldatu ezin diren eta ile-mozketan eragina duten ezaugarri pertsonalak azaltzea
EI4.2 Ile-mozketa bat pertsona bati egokitzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala definituta edukirik, hauek
aukeratzea:
- Sekzioak.
- Lerroak.
- Luzeren proiekzio espazialaren eskema.
- Gida ile-sortaren luzera-patroia.
- Gida ile-sorta mota eta gida ile-sortaren edo ile-sorten norabidea.
- Ile-sorten proiekzio-angelua.
- Mozketaren ordena.
EI4.3 Mozketen oinarrizko forma edo mozketa-motak deskribatzea: trinkoa, geruza degradatutan, geruza handitutan eta
geruza uniformetan. Mozketa-mota horiek erabiliz, bakarka edo elkarren artean konbinatuta, ilea mozteko hainbat estilo
egin daitezke.
EI4.4 Mozketa-faseak eta horietako bakoitzean erabiltzen diren erremintak, materialak eta produktuak jasoko dituzten
fitxak egitea.
EI4.5 Moztu beharreko ilea prestatzeko erabiltzen diren kosmetikoak aukeratzeko irizpideak azaltzea.
EI4.6 Ilea mozteko erabiltzen diren materialak, tresnak eta erremintak desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak
aplikatzea.
A5: Ilea mozteko teknikak eta estiloak gauzatzea, bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera eta segurtasun-eta higienearauak errespetatuz.
EI5.1 Bezeroa jarrera anatomiko egokian kokatzea, eta segurtasun- eta higiene-kondizioak betez prestatzea, babesteko.
EI5.2 Mozketa eta haren estrategia planifikatzea, ilearen luzeren proiekzio espazialaren irudikapen grafikoa eginez eta
behar diren elementu teknikoak definituz.
EI5.3 Aplikatu daitezkeen teknikak deskribatzea, eta ilea mozteko erabiltzen diren erremintekin erlazionatzea.
EI5.4 Oinarrizko formak dituzten mozketak egitea: trinkoa edo bere erorkera naturalean, degradatua, handitutako
geruzatan eta geruza berdindutan.
EI5.5 Ile-luzera aldatu aurretiko teknikak egiteko kasu praktikoetan:
- Aurrez desinfektatuta, garbituta eta esterilizatuta dauden mozketa-erremintak eta material osagarria aukeratzea
eta prestatzea.
- Bezeroa prestatzea teknika horretarako egokiak diren babes-neurriekin.
- Bezeroari naturalean eta ispiluaren aurrean eta posizio guztietan erreparatzea.
- Bezeroaren ezaugarrietara egokitutako mozketa-estiloa aukeratzea.
- Ilea prestatzeko kosmetiko espezifikoak fabrikatzaileak ezarritako arauen arabera ematea.
- Ilea prestatzea eta «zatiketak» egitea, lortu nahi den mozketa-estiloaren eta erabiliko den teknikaren arabera.
EI5.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, modelo batean hauek egitea:
- Estiloa aukeratzea.
- Mozketa-formaren estiloa edo ilearen luzeraren irudikapen grafikoa.
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- Proiekzio-angelua aukeratzea.
- Gida ile-sorta mota eta gida ile-sortaren edo ile-sorten norabidea aukeratzea.
- Erabiliko diren teknikak aukeratzea.
- Mozketa egitea.
EI5.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eskura dauden erreminta guztiak erabiliz,
mozketa-teknika hauek aplikatzea: punteatzea, mozketa zuzena, kurbatua, desberdina, bakandua, lumatua, degradatua,
lerratua, desfilatua, geruzatan, puntak barrurantz, puntak kanporantz, zuzenak eta desberdinak.
EI5.8 Ile-luzera aldatzeko teknikak egiteko kasu praktikoetan:
- Mozketarako oinarri izango den ile-luzeraren eskema zehaztea.
- Gida ile-sortaren egoera eta luzera aukeratzea, lortu nahi den estiloaren eta luzeraren arabera.
- Trebetasunez maneiatzea mozketa-erremintak eta erreminta osagarriak teknikak aplikatzean.
- Ilea mozteko teknikak eta akabera ematekoak integratzea eta modu sekuentzialean egitea, nahi den emaitza
lortzeko.
- Behin gauzatze teknikoa bukatutakoan, moztutako ilearen hondarrak tresna eta produktu egokiekin ezabatzea.
- Behin ilea moztutakoan, azaltzea nola lehortu behar den nahi den emaitza lortzeko.
- Ilea mozteko baliabide teknikoak, behar diren produktuak eta produktu osagarriak erabiltzeko kondizio higienikosanitarioetan mantentzea.
EI5.9 Ilea mozteko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripurik ohikoenak azaltzea, eta haiek eragiten dituzten
kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzea.
A6: Ilea mozteko estilo-aldaketen prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak aurreikuspenetara egokitzeko
egin beharreko aldaketak proposatzea.
EI6.1 Ilearen luzera eta estiloa aldatzearen azken emaitza aztertzea, eta zerbitzuaren kalitatea zehazteko prozesuko zer
alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea.
EI6.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari eta
profesionalari buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoekin galdetegiak egitea.
EI6.3 Ilea mozteko zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak
identifikatzea.
EI6.4 Ilea mozteko zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Prozesuko kalitate-adierazleak identifikatzea.
- Aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak identifikatzea, eta desbideratzeen kausa teknikoak eta
bezeroarentzako arretakoak arrazoitzea.
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI6.5 Prozesuko gorabeherak bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko.

Edukiak:
1. Ilea mozteko, aurpegiaren morfologia eta aurpegierak aztertzea.
-

Aurpegiaren morfologia.
Proportzioak eta geometria.
Aurpegiko beste elementu batzuk: kopeta, kokotsa eta lepoa.
Profila aztertzea.
Gorputzeko ezaugarriak.
Gorpuzkera-motak.
Larruazal iletsu maskulinoaren egitura, fisiologia eta patologia.
Alterazio estetikoak.

2. Larruazal-organoaren kontzeptu anatomiko eta fisiologikoak eta mozketarako interesgarriak diren
haren eranskinak.
- Ezaugarri fisikoak: Buru-larruazal motak. Ile-motak. Ilearen hazkuntza.
- Ile-lerroaren ezaugarriak eta ilearen banaketa eta dentsitatea. Kalparrak, inklinazioa eta bestelakoak.
- Mozketan eragina duten ilearen alterazioak.

3. Ilearen prestaketa eta ile-mozketan eragina duten alderdi pertsonalak.
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-

Ilearen antolamendua.
Hezetasun-maila.
Kosmetiko espezifikoak.
Ilearen bereizketak.
Laneko eremuak edo sekzioak: goikoa, albokoak, ondorengoa.
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-

Partizioak.
Zatiketa-lerroak.
Ile-mota.
Erorkera naturala.
Banaketa.
Dentsitatea.
Jaiotze-angelua.
Jaiotze-lerroa edo ile-lerroa: kopeta, albokoak eta garondoa.
Hazkuntza-norabidea: kalparrak.

4. Ilea mozteko erremintak eta kosmetika.
- Ilea mozteko erreminta espezifikoak:
• Guraizeak eta orrazia: aukeratzea eta maneiatzea.
• Labana: xafla irekikoa edo babestua.
• Ilea mozteko makina.
• Xafla.
- Tresnak: langarreztagailuak, ontziak, eskuilak, ilea bereizteko pintzak, arroparako eta larruazalerako eskuilak,
beste batzuk.
- Erreminten garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa, mantentze-lanak eta kontuan izan beharrekoak.
- Kosmetiko espezifikoak.
- Moztu ondorengorako produktu kosmetikoak, hemostatikoak, antiseptikoak, desinfektatzaileak.

5. Ilea mozteko teknikak aplikatzea.
-

-

-

Ilea mozteko protokoloak egokitzea.
Mozteko, sekziotan zatitzea.
Lerroak eta norabidea: mozketarena, inguruarena; horizontalak, bertikalak, zeiharrak edo diagonalak.
Gida ile-sortaren luzeraren neurri-patroia.
Gida ile-sorta: motak eta norabideak.
Moztu beharreko ile-sortaren inklinazio-angelua edo proiekzioa.
Antolamendua.
Pisua.
Proportzioak.
Oinarrizko ile-mozketa formen edo moten ezaugarriak:
• Erorkera naturalean edo mozketa trinkoak.
• Erorkera naturaletik kanpo: mozketa degradatuak, geruzatan mailakatua, geruzatan berdindua, forma
desberdinak konbinatuta.
Mozketa-formen eta -moten azterketa.
Ilearen luzeren proiekzio espazialen irudikapen grafikoa, mozketa-mota desberdinetan.
Ile-mozketa motak eta haiek gauzatzea:
• Oinarrizko ile-mozketa guraizeekin.
• Gaur egungo ile-mozketa laburra guraizeekin.
• Geruzatan moztea guraizeekin.
• Gizonezkoen oinarrizko ile-mozketa guraizeekin.
• Gaur egungo ile-mozketak husteko guraizeekin.
• Gaur egungo ile-mozketak geruzatan eta desfilatuak labanarekin eta husteko guraizeekin.
• Gizonezkoen ile-mozketa guraizeekin eta ilea mozteko makinarekin.
• Gizonezkoen gaur egungo ile-mozketak guraizeekin.
• Bestelakoak.
Ile-motaren eta bezeroaren ezaugarrien eta beharren araberako teknikak.
Diseinuko elementuak.
Teknika koordinatuak: mozketa/kolorea, aurremozketa/forma/kolorea, mozketa/forma/kolorea.
Estilo desberdinak akaberaren bitartez.
Ile-mozketa estilo desberdinek aurpegi-mota desberdinetan dituzten efektuak aurpegiaren morfologiaren arabera.
Estiloa hautatzea. Bezeroarekiko komunikazioa.
Ilea mozteko prozesuen protokoloak egokitzea.
Norbera babesteko profesionalen neurriak: Higienea. Jantziak. Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
Ilea mozteko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: Jantziak. Ilea mozteko prozesuetarako gomendatutako
jarrera-higienea.

37

IRUDI PERTSONALA
Profesionaltasun-ziurtagiria

- Lehen laguntza ilea mozteko prozesuetara aplikatuta.

6. Ilea mozteko prozesuetako kalitate-kontrola.
- Ilea mozteko lan teknikoen kalitatea zehazten duten parametroak.
- Ilea mozteko prozesuetan lortutako emaitzetan lortu nahi ziren emaitzekiko izandako desbideratzeak zuzentzeko
neurriak.
- Ilea mozteko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak.
- Ilea mozteko prozesuetako kexak ebazteko teknikak.

3.2. prestakuntza-atala
BIZARRAREN ETA BIBOTEAREN ZAINKETA
Kodea: UF0535
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin,
bizarra eta bibotea mozteari eta txukuntzeari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bezeroa eta profesionala babesteko, bizarra eta bibotea zaintzeko tekniketara egokitutako babes-neurriak hartzea.
EI1.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian jartzea eta janzkera egokiarekin babestea.
EI1.2 Teknika gauzatzeko posizio anatomiko egokian jartzea.
EI1.3 Bizarra eta bibotea zaintzeko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu-motarik ohikoenak azaltzea, haiek
eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko.
A2: Bizarreko eta biboteko ilearen ezaugarriak eta bezeroaren fisonomia aztertzea, eta haiek bezeroaren eskaerekin eta
moda-estiloekin erlazionatzea, mozketa-forma edo -mota egokienak aukeratzeko.
EI2.1 Bizarraren eta bibotearen zainketan eragina duten ezaugarri pertsonalak —ilearenak zein larruazalarenak—
deskribatzea, eta grafiko batean markatzea egoera.
EI2.2 Deskribatzea bizarra eta bibotea mozteko dauden moda-joerak eta haiek obalo- eta profil-mota desberdinetan
duten aplikazioa.
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean eta bozetoen laguntzaz, bizarrerako eta
biboterako mozketa-mota aukeratzea:
- Obalo-mota.
- Kopeta-mota.
- Profil-mota.
EI2.4 Bezeroaren ezaugarriei, eskaerei eta beharrei buruzko informazioa jasotzeko fitxa teknikoak egitea.
EI2.5 Bizarra eta bibotea txukuntzeko formen edo moten ezaugarriak definitzea.
A3: Bizarra eta bibotea txukuntzeko erremintak, osagarriak, tresnak eta kosmetikoak aukeratzeko irizpideak aztertzea, estilo
desberdinen eta bezeroaren beharren eta eskaeren arabera.
EI3.1 Bizarra eta bibotea zaintzeko prozesuan behar diren tresnak eta erremintak zerrendatzea.
EI3.2 Bizarra eta bibotea txukuntzeko erabiltzen diren materialak, tresnak eta erremintak desinfektatzeko eta
esterilizatzeko metodoak aplikatzea.
EI3.3 Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesua eta faseak azaltzea, eta haietako bakoitzean erabiltzen diren produktu,
baliabide eta tresnekin eta egindako aldaketekin erlazionatzea.
EI3.4 Bizarra eta bibotea zaintzeko kasu praktiko batean, hauek aukeratzea:
- Zeregina prestatzeko kosmetikoak.
- Erremintak.
- Erreminta bakoitzarekin egin beharreko teknikak.
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A4: Bizarra eta bibotea segurtasun- eta higiene-kondizioak betez mozteko eta txukuntzeko tekniken protokoloak bezeroaren
ezaugarrietara egokitzea, eta trebetasunez eta abileziaz aplikatzea teknika horiek.
EI4.1 Aurpegiko azal iletsuaren egitura, fisiologia eta alteraziorik ohikoenak azaltzea.
EI4.2 Espezialista batek ikustea komeni den aurpegiko larruazaleko alterazio patologikoak deskribatzea.
EI4.3 Bezeroaren ezaugarriak eta eskaerak kontuan hartuta aukeratzea zer akabera lortu nahi den.
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EI4.4 Bizarra eta bibotea zaintzeko jarraitu beharreko urratsak deskribatzea.
EI4.5 Bizarra eta bibotea mozteko eta zaintzeko prozesua ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan pertsona bati
egokitzeko kasu praktiko batean, alderdi hauek kontuan hartzea:
- Aurpegiaren morfologia eta kalparrak.
- Larruazal iletsuaren patologiak.
- Ilea eta larruazala bizarra eta bibotea mozteko prestatzea.
- Txukuntzeko ordena.
EI4.6 Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko teknikak haiek gauzatzeko jarrera anatomiko egokiekin eta bezeroa
babesteko hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriekin erlazionatzea.
EI4.7 Txukundu beharreko ilea prestatzeko erabiltzen diren kosmetikoak aukeratzeko irizpideak azaltzea.
EI4.8 Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko teknikak aplikatzeko kasu praktikoetan:
- Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko tresnak eta osagarriak prestatzea, ondo funtzionatzen dutela eta
erabiltzeko baldintza higieniko-sanitarioak betetzen dituztela egiaztatuz.
- Bezeroa jarrera anatomiko zuzenean jartzea eta babestea, teknikak horiek aplikatzeko.
- Bizarra kendu aurreko, bizarra kentzeko eta bizarra kendu ondorengo produktu kosmetikoak ematea, larruazaleta bizar-motaren eta teknikaren eskakizunen arabera.
- Bezeroaren ezaugarri anatomikoak, aurpegiaren morfologia eta ile-lerroaren norabidea kontuan hartuta
txukuntzea eta moztea bizarra eta bibotea.
- Aurpegiko masajeak eskakizun teknikoen eta lortu nahi den efektuaren arabera ematea.
- Istripu-kasuetan, kondizio egokietan aplikatzea lehen laguntzak edo osasun-zentro batera eramateko eskaera.
EI4.9 Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu-motarik ohikoenak
azaltzea, haiek eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko.
EI4.10 Ile-apaindegi batean lehen laguntzak noiz aplikatu behar diren, osasun-zerbitzuei noiz deitu behar zaien eta
bezero bat osasun-zentro batera noiz bidali behar den gomendatzen duten irizpideak definitzea, eta egoera bakoitzean
zer jarduera egin behar diren azaltzea.
EI4.11 Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko prozesuan istripua gertatzen den kasu praktiko batean:
- Erabiltzen diren produktu kosmetikoen erreakzio kaltegarrien zeinuak eta sintomak identifikatzea.
- Aurrez identifikatutako zeinuak eta sintomak detektatzean zer neurri hartu behar diren azaltzea.
- Ustekabean ebaki bat egitean edo produktu kosmetikoak ematean erreakzio kaltegarri bat gertatzen denean
kontuan izan beharrekoak eta aplikatu beharreko lehen laguntzako neurriak azaltzea.
A5: Bizarraren eta bibotearen zainketen prozesua eta han lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak aurreikuspenetara
egokitzeko egin beharreko aldaketak proposatzea.
EI5.1 Bizarraren eta bibotearen zainketaren azken emaitza aztertzea, eta zerbitzuaren kalitatea zehazteko prozesuko
zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea.
EI5.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari eta
profesionalari buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoekin galdetegiak egitea.
EI5.3 Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta
bezeroarentzako arretakoak identifikatzea.
EI5.4 Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko zerbitzua ebaluatzeko kasu praktiko batean:
- Prozesuko kalitate-adierazleak identifikatzea.
- Aurreikusitako emaitzekiko gertatu diren desbideratzeak identifikatzea, eta desbideratzeen kausa teknikoak eta
bezeroarentzako arretakoak arrazoitzea.
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea.
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
EI5.5 Prozesuko gorabeherak bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko.

Edukiak:
1. Bezeroaren ezaugarrien eta morfologiaren azterketa.
- Morfologia, ilearen jaiotza eta kalparrak.
- Aurpegiaren morfologia eta aurpegierak aztertzea:
• Aurpegiaren morfologia. Proportzioak eta geometria.
• Aurpegiko beste elementu batzuk: kopeta, kokotsa eta lepoa.
• Profila aztertzea.
• Gorputzeko ezaugarriak: Gorpuzkera-motak.
- Teknikarekin erlazionatutako alterazio estetikoak.
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2. Bizarra eta bibotea zaintzeko erreminten eta kosmetikoen aukeraketa eta prestaketa.
- Bizarra eta bibotea zaintzeko erreminta espezifikoak:
• Guraizeak eta orrazia: aukeratzea eta maneiatzea.
• Labana: xafla irekikoa edo babestua.
• Ilea mozteko makina.
• Xafla.
- Erreminten garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa, mantentze-lanak eta kontuan izan beharrekoak.
- Bizarra eta bibotea zaintzeko kosmetiko espezifikoak:
• Kosmetiko bigungarriak.
• Lasaigarriak
• Antiseptikoak
• Desinfektatzaileak
• Orbaintzaileak.

3. Bizarra eta bibotea txukuntzeko tekniken aplikazioa.
-

-

-

-

-

-
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Ilea eta larruazala bizarra eta bibotea mozteko prestatzea.
Bizarra moztu aurretiko eta ondorengo higiene-zainketak.
Jarraibideak eta kontuan izan beharrekoak.
Guraizeekin egiten diren teknikak:
• Lauki-formakoa edo zuzena.
• Desfilatua.
• Bakandua edo hustua.
• Puntak moztuta.
• Koskaduna.
Labanarekin egiten diren teknikak:
• Desfilatu sakona.
• Desfilatua.
• Arraspatua.
• Beste batzuk.
• Labanaren maneiua: irekita, mozteko; itxita, orrazteko.
Bizarra kentzeko makinaren teknikak eta maneiua:
• Mozketaren noranzkoa.
• Inguruak nabarmentzea.
• Luzerak moztea.
• Beste batzuk.
Bizar-xaflarekin moztea.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko zerbitzuen protokoloak egokitzea.
Norbera babesteko profesionalen neurriak:
• Higienea.
• Jantziak.
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak:
• Jantziak.
• Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.
Lehen laguntza bizarra eta bibotea txukuntzera aplikatuta.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesuetako kalitatea kontrolatzea.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko lan teknikoen kalitatea zehazten duten parametroak.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesuetan lortutako emaitzetan lortu nahi ziren emaitzekiko izandako
desbideratzeak zuzentzeko neurriak.
Bizarra eta bibotea txukuntzeko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak.
Prozesu hauetako kexak ebazteko teknikak.

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

4

4. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINDEGIETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA
PRODUKZIO ESZENIKOETARAKO PROTOKOLO TEKNIKOAK ETA
ORRAZKERAK
Kodea: MF0794_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0794_3: Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko produkzio eta
produkzio eszenikoetarako protokolo teknikoak eta orrazkerak egitea.
Iraupena: 110 ordu
4.1. prestakuntza-atala
ILE-APAINDEGIETAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA PRODUKZIO
ESZENIKOETAKO LANEN PROTOKOLO TEKNIKOAK
Kodea: UF0828
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, aldi baterako
ile-aldaketak, ile bilduak eta ile-akaberak egiteari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ikus-entzunezko bitartekoak eta bitarteko eszenikoak ile-apainketa tekniko-artistikoko prozesuetarako beharrezkoak
diren faktore espezifikoekin erlazionatzea.
EI1.1 Ikus-entzunezko bitartekoak irudia erregistratzeko euskarrien arabera sailkatzea.
EI1.2 Azaltzea arteen eta jarduera eszenikoen espazioaren eta denboraren jarraitasunak nola eragiten duen ileapainketa tekniko-artistikoko ukituak emateko prozesuetan edo aldaketetan.
EI1.3 Argazkigintzan, zineman eta telebistan zer plano-mota egin daitezkeen azaltzea, eta ile-apainketako materialmotan, tekniketan eta emaitzetan duten eragina baloratzea.
EI1.4 Ikuslearen eta aktorearen arteko distantziak orrazkeren akaberari eta errealismoari nola eragiten dieten aztertzea.
EI1.5 Ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan erabiltzen diren argiztapen-iturriak eta argi-motak
sailkatzea.
EI1.6 Produkzio-inguru desberdinetako ezaugarriak identifikatzea, ile-apainketako prozesuak egokitzeko.
A2: Ile-apaindegietan, ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan egiten diren orrazkera-prozesuen eta
aurpegiko ile-elementuen lan teknikoen protokolo normalizatuak prestatzea.
EI2.1 Ile-apainketako lan teknikoen protokolo normalizatuak egiteko jarraitu beharreko metodoa deskribatzea.
EI2.2 Laneko protokolo normalizatuetan jaso beharreko ile-apainketako lan teknikoak identifikatzea.
EI2.3 Ile-apaindegietan, ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako egiten diren ile-apainketako
lan teknikoetan bat datozen alderdiak eta alderdi desberdinak jasotzen dituen taula bat egitea.
EI2.4 Ile-apainketako lan teknikoen protokolo normalizatuak egitea, ile-apaindegietara, ikus-entzunezko produkzioetara
eta produkzio eszenikoetara egokituta, eta fase bakoitza eta fase bakoitzean behar diren bitartekoak deskribatzea.
EI2.5 Ile-apainketako lanetan eragina duten ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta alterazio estetikoak
identifikatzea, ile-apaindegietako, ikus-entzunezko produkzioetako eta produkzio eszenikoetako protokoloak prestatzeko.
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ile-apaindegietako lan teknikoen protokolo
hauek egitea eta horietan jasotzea faseak eta horien sekuentziazioa, aplikatzeko teknikak, kosmetikoak, aparatuak,
bitartekoak eta egiteko behar den denbora komertziala:
- Ile-mota desberdinen higienea eta egokitzapena.
- Emakumezkoen eta gizonezkoen ile-mozketak.
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- Erabateko kolore-aldaketak eta kolore-aldaketa partzialak.
- Forma-aldaketa iraunkorrak.
- Teknika desberdinak erabiliz egindako orrazkerak eta akaberak: erruloak, eskuko lehorgailua, beste batzuk.
- Orrazkera bilduak.
- Ile-ordeak, ile-luzapenak eta ile-eranskinak jartzea.
- Bizarraren eta bibotearen txukunketa.
EI2.7 Gidoi zinematografiko bat emanda, produkzioan parte hartzen duen pertsonaia bakoitzaren ile-apainketako lan
teknikoen protokolo normalizatuak prestatzea.
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan moda-desfile bat prestatzeko kasu praktiko batean:
- Diseinatzailearen edo diseinatzaileen jarraibideak interpretatzea.
- Erakutsiko diren orrazkeren protokoloak egitea.
A3: Behatzeko eta elkarrizketak egiteko teknikak aplikatzea ilearen ezaugarrien azterketari, eta ile-apainketa aurreratuko
teknikak egiteko behar diren bitartekoak aukeratzea.
EI3.1 Ilearen egitura, ezaugarriak eta propietateak deskribatzea.
EI3.2 Buru-larruazalaren eta haren eranskinen egitura deskribatzea eta egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea.
EI3.3 Ile-motak eta haien ezaugarri fisikoak —adibidez, iragazkortasuna edo porositatea, lodiera eta testura—, burularruazaleko antolamendua eta banaketa eta ile-apainketako prozesuetan duten eragina identifikatzea.
EI3.4 Ilearen egiturazko alterazioak deskribatzea eta ile-apainketako prozesuetan duten eragina azaltzea.
EI3.5 Ilea aztertzeko eta baloratzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Buru-larruazalaren eta ilearen egoera zein den erreparatzea zuzenean eta/edo irudia handitzeko metodoekin
(lupak, mikrokamerak, mikrobisorea eta beste batzuk).
- Zuzenean behatuta ikustea ilearen ezaugarriak: kantitatea, banaketa, luzera, forma, testura, norabidea, kolorea
eta beste batzuk.
- Iragazkortasun- eta porositate-mailari eta ileak pairatutako prozesu fisikoei eta kimikoei erreparatzea, eta ilearen
egoera deskribatzea.
- Ilea eta buru-larruazala aztertuz lortutako datuak fitxa tekniko batean erregistratzea, eta haien balorazioa egitea.
- Erabiliko diren tekniken arabera zer tresna, material eta kosmetiko behar diren adieraztea.
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan:
- Bezeroaren eskaeren arabera diseinua definitzeko aukera emango duten elkarrizketa egiteko teknikak
aplikatzea, eta eskaerak fitxa teknikoan erregistratzea.
- Egindako behaketaren arabera, diseinua egiteko egokiak diren teknikak aukeratzea.
- Kosmetikoak konposizioaren, formaren eta orrazkeran duten eraginaren arabera aukeratzea eta sailkatzea.
- Formaz aldatzeko erabiltzen diren kosmetikoak emateko jarraibideak eta haien dosimetria definitzea.
- Ilearen egoeraren eta erabiliko den teknikaren arabera aukeratzea eta sailkatzea osagarriak eta aparatuak, eta
haien egoera egiaztatzea eta fabrikatzailearen argibideak errespetatzea.
- Ileordeak, ile-eranskinak eta gehigarriak ile-kantitatearen eta ile-luzeraren arabera eta lortu nahi diren emaitzen
arabera aukeratzea.
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A4: Ile-apaindegietako, ikus-entzunezko bitartekoetako eta produkzio eszenikoetako lan teknikoak egiteko protokolo
pertsonalizatuak diseinatzea.
EI4.1 Ile-apaindegietako, ikus-entzunezko bitartekoetako eta bitarteko eszenikoetako bezeroek eska ditzaketen lanen
proposamen teknikoak zerrendatzea.
BI4.2 Ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta aldaketa estetikoak, oro har, azaltzea, eta lan teknikoen protokolo
normalizatuetara egokitzeko identifikatzea.
EI4.3 Ile-apainketako lan tekniko pertsonalizatuak diseinatzea, pertsonaren ezaugarri eta eskaeretara ondoen
egokitutako teknikak eta kosmetikoak identifikatuz eta aukeratuz.
EI4.4 Ile-apainketako lan teknikoen (higienea eta egokitzapena, mozketa, kolorea, forma-aldaketak eta beste batzuk)
protokolo pertsonalizatuak prestatzea.
EI4.5 Proposamen teknikoak bezeroei, ikus-entzunezko produkzioei eta produkzio eszenikoei, onar eta onets ditzaten,
aurkezteko jarraibideak deskribatzea.
EI4.6 Ile-apainketako prozesuetako (higienea, egokitzapena, mozketa, aldi baterako forma-aldaketak edo forma-aldaketa
iraunkorrak, kolore-aldaketak, kosmetikoak, teknikak eta aparatuak) ustezko bezeroekiko kasu praktikoetan, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela:
- Modeloen profila identifikatzea.
- Ile-apainketako lan teknikoak zentro-motara, ikus-entzunezko bitarteko motara edo bitarteko eszeniko motara
egokituz aukeratzea.
- Laneko protokoloak deskribatzea, hautatutako bezero-motaren beharren arabera.
EI4.7 Modeloekin egiteko kasu praktiko batzuetan:

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

- Ile-apainketako lan teknikoen protokolo normalizatuak bezeroaren eskaerak eta beharrak kontuan hartuz
egokitzea eta pertsonalizatzea.
- Fitxa teknikoan erregistratzea bezeroari eta laneko protokoloari buruzko datuak, adieraziz teknika-kopurua, haien
sekuentziazioa eta maiztasuna, eta osagai, kosmetiko edo teknikaren batekiko kontuan izan beharrekoak edo
kontraindikazioak.
- Bezeroaren beharretara eta eskaeretara egokitzen diren proposamen alternatiboak diseinatzea.

Edukiak:
1. Bitarteko eszenikoak eta ikus-entzunezkoak: ile-apainketa tekniko-artistikoan kontuan izan beharreko
alderdiak.
- Arteen eta produkzio eszenikoen eta ikus-entzunezko produkzioen sektorea: antzerkia, argazkigintza, zinema,
telebista, ibiltokia....
- Jokaespazio-motak.
- Ikuslearekiko distantzia.
- Plano-motak.
- Argiaren izaera: intentsitatea, kalitatea, kontrastea.
• Argiztapen-motak.
• Argiztapenak ile-apainketa tekniko-artistikoan duen eragina.
- Pertsonaiaren ezaugarriak. Pertsonaiak: historikoak, fikziozkoak, modeloak, bestelakoak.

2. Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio eszenikoetarako lan teknikoen eta
orrazkeren protokolizazioa.
- Protokoloko elementuak: prozesuak, sekuentziazioa, tenporalizazioa, baliabide teknikoak, produktuak eta
aparatuak.
- Prozesu teknikoen —kolorea, forma-koloreak, mozketa, ile-luzapenak, orrazkerak eta orrazkera bilduak—protokolo
normalizatuak,
- Bezeroari arreta emateko protokoloak.
- Ikus-entzunezko bitartekoetako eta bitarteko eszenikoetako lan teknikoetarako protokolo espezifikoak.
- Ile-apainketa tekniko-artistikoetako lan teknikoen protokolo pertsonalizatuak.

3. Ilearen eta buru-larruazalaren azterketa, ile-apainketako prozesuekin lotuta.
Buru-larruazalaren egitura, fisiologia eta funtzioak.
Larruazaleko eranskinak: jariakinak eta funtzioak.
Ilea: motak, egitura, konposizioa eta propietateak.
Orrazkerak egitean eragina izan dezaketen ilearen egiturazko alterazioak.
Buru-larruazalaren alterazioak.
Buru-larruazala eta ilea aztertzeko aparatuak: lupak, Wood-en argia, mikrokamera, pH-metroa, sebometroa,
hidratazio-mailaren neurgailua, beste batzuk.
- Datuen erregistroa fitxa teknikoan.

-

4.2. prestakuntza-atala
ILE-APAINDEGIETAN ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA PRODUKZIO
ESZENIKOETAN ILEAREN FORMA ALDATZEA
Kodea: UF0829
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB5, LB6, LB7, LB8 eta LB9 lanbideburutzapenekin, aldi baterako ile-aldaketak, ile bilduak eta ile-akaberak egiteari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Profesionala prestatzeko eta babesteko eta bezeroaren arretarako behar diren elementu teknikoak edo elementu
osagarriak aukeratzea, baldintza higieniko-sanitarioak bermatuz.
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EI1.1 Ile-apainketa klasiko eta aurreratuko prozesuak egiteko behar diren guneak, bitartekoak, ekipoak eta kosmetikoak
deskribatzea.
EI1.2 Higienerako, egokitzapenerako, forma- eta kolore-aldaketetarako kosmetikoak konposizioaren, forma
kosmetikoaren eta ilean eragin ditzaketen efektuen arabera sailkatzea.
EI1.3 Profesionalak komunikazioan eta bezeroarenganako arretan jarraitu beharreko irudiari lotutako urratsak
deskribatzea.
EI1.4 Ile-apainketako prozesuetan bezeroa kokatzeko eta babesteko kondizioak deskribatzea.
EI1.5 Produktuek erreakzio kaltegarriak eragitea saihesteko bezeroa babesteko kondizioak azaltzea.
EI1.6 Ilea prestatzeko formak deskribatzea, gero aztertzeko eta baloratzeko.
EI1.7 Egin daitezkeen tekniken eta orrazkera-estilo eta orrazkera bilduen estiloen arabera egiten diren ile-bereizketa eta
-zatiketa motak azaltzea.
EI1.8 Orrazkerak egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Lortu nahi den emaitza lortzeko egokienak diren ilerako higiene- eta egokitzapen-kosmetikoak deskribatzea.
- Hainbat orrazkera-mota eta orrazkera bildu mota finkatzeko eta haiei akabera emateko erabili behar diren forma
kosmetikoak eta aktibo kosmetikoak adieraztea.
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kolorea aldatzeko eta aldi baterako forma aldatzeko kasu
praktikoetan:
- Oxidazio bidezko tinduak eman aurretik eta eman ondoren hartu behar diren neurri prebentiboak eta babesneurriak deskribatzea.
- Forma-aldaketa iraunkorrerako kosmetikoak eman aurretik eta eman ondoren hartu behar diren neurri
prebentiboak eta babes-neurriak deskribatzea.
- Kosmetikoak aukeratzea, eta haien printzipio aktiboak eta jarduera-mekanismoak deskribatzea.
- Kosmetikoak eman aurretik, haiek prestatzeko egin behar diren eragiketak egitea.
EI1.10 Profesionalak laneko teknikekin lotuta hartu behar dituen jarrera anatomiko egokienak azaltzea.
A2: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten aldi baterako
forma-aldaketak aplikatzea.
EI2.1 Aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoak azaltzea, eta aldaketa haiek ile-zuntzean dituzten eraginak
adieraztea.
EI2.2 Forma aldi baterako aldatzeko tekniken aukeraketan edo bazterketan eragiten duten faktoreak detektatzea.
EI2.3 Molde-mota desberdinak erabiliz egindako aldi baterako kizkurtzean lortzen diren emaitzak zehaztea.
EI2.4 Moldeak ordena eta norabide desberdinetan jarriz marrazkiak egitea, eta lortu nahi diren emaitzekin erlazionatzea.
EI2.5 Aldi baterako ile-aldaketen prozesuen faseak deskribatzea, fase bakoitzean egin beharreko eragiketa teknikoak
eta esku hartzen duten ekipoak eta kosmetikoak adieraziz.
EI2.6 Aldi baterako forma-aldaketak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Orrazkera edo orrazkera bildua egiteko behar diren produktuak, tresnak eta osagarriak aukeratzea eta
prestatzea.
- Bezeroa egoki kokatu dela eta bezeroa eta profesionala babesteko neurriak behar bezala aplikatu direla
gainbegiratzea.
- Aldi baterako aldaketak egiteko ilearen higienerako egin behar diren eragiketa teknikoak gainbegiratzea.
- Produktu egokitzailea eta finkatzailea fabrikatzailearen gomendioei jarraituz ematea.
- Hainbat orrazkera-estilo abiapuntu gisa hartuta, haiek egiteko oinarri gisa balioko duten muntaketak egitea.
- Orrazkerari akabera emateko produktuak ematea.
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A3: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten forma-aldaketa
iraunkorrak egitean, zuzentze- eta gainbegiratze-teknikak aplikatzea.
EI3.1 Forma-aldaketa iraunkorren oinarri zientifikoak azaltzea, eta aldaketa haien ezaugarriak adieraztea.
EI3.2 Forma-aldaketa iraunkorrerako kosmetiko erreduktoreen aukeraketan eragiten duten faktoreak detektatzea.
EI3.3 Molde-mota desberdinak erabiliz eta moldeak sustraiarekiko desberdin kokatuz egindako kizkurtze iraunkorrean
lortzen diren emaitzak zehaztea.
EI3.4 Moldeak ordena eta norabide desberdinetan jarriz marrazkiak egitea, eta lortu nahi diren emaitzekin erlazionatzea.
EI3.5 Ilean forma-aldaketa iraunkorrak egiteko prozesuaren faseak azaltzea, fase bakoitzean egin beharreko eragiketa
teknikoak eta esku hartzen duten ekipoak eta kosmetikoak adieraziz.
EI3.6 Forma-aldaketa iraunkorrak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Produktuak aukeratzea eta, ile-motaren eta ilearen egoeraren arabera, indar eta dosimetria espezifikoarekin
prestatzea, eta moldeak ilearen luzeraren eta dentsitatearen arabera aukeratzea eta prestatzea.
- Forma-aldaketa iraunkorrak egitean bezeroa babesteko neurriak aplikatzen direla gainbegiratzea.
- Forma-aldaketa iraunkorra egin aurretik ilearen higienerako emateko xanpu egokia aukeratzea.
- Sekzioak aukeratutako muntaketaren arabera adieraztea.
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- Kosmetiko erreduktorea modu homogeneoan, forma zuzena, zeharkakoa edo beste teknika batzuk erabiliz,
ematen dela gainbegiratzea.
- Esposizio-denbora gainbegiratzea eta likido erreduktorea uretan nola kentzen den eta neutralizatzailea nola
ematen den gainbegiratzea, kizkurra kontrolatzeko behar den jarduera-denbora kontrolatuz.
A4: Orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko teknikak lan tekniko desberdinak konbinatuz aplikatzea, bezeroaren, ikusentzunezko bitartekoen, bitarteko eszenikoen eta publizitate-bitartekoen eskaeretara eta beharretara egokitzeko.
EI4.1 Orrazkerak eta orrazkera bilduak egitean eragiten duten estilismoko, argiztapeneko, mugimenduko, inguruneko eta
espazio-denborako ezaugarriak deskribatzea, erakutsiko diren ingurune edo jarduera sozialen arabera.
EI4.2 Txirikordak/orrazkera okerrak, ile-kiribilak, kardatzeak eta beste teknika batzuk eta ile-eranskinak eta bestelakoak
finkatzeko teknikak deskribatzea, kardatzearen uniformetasun-, kontrol- eta akabera-parametroak eta haiek egiteko
behar den merkataritza-denbora kontuan hartuz.
EI4.3 Obalo-mota bakoitzean egin daitezkeen orrazkeren eta orrazkera bilduen eskema bat egitea, eta haien
berezitasunak aztertzea estilo desberdinak erabiliz zuzentzeko.
EI4.4 Kolorea emateko, mozteko eta forma aldatzeko tekniken protokoloak orrazkera-estilo bakoitzera egokitzea,
bezeroaren eta/edo ikus-entzunezko bitartekoen ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta.
EI4.5 Ile-apainketako teknika desberdinak konbinatuz —adibidez, kolorea, mozketa, aldi-baterako forma-aldaketa eta
akaberak— orrazkerak egitea panpina eta modeloetan.
EI4.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, orrazkera bilduak egitea panpinetan, ileeranskinak eta apaingarriak egokituz.
EI4.7 Historiako orrazkera bat ikus-entzunezko bitarteko bateko —esaterako, argazkia, bideoa eta zinema— modelo
batean egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Modeloaren eta lortu nahi den orrazkeraren arteko desberdintasunak adieraztea, luzerari, koloreari, bolumenari,
testurei, simetriei, formei eta bestelakoei dagokienez.
- Orrazkera egitean eragina dutelako kontuan hartu beharreko ikus-entzunezko bitartekoaren ezaugarriak
adieraztea.
- Modeloan egin beharreko aldaketak eta aplikatu beharreko teknikak adieraztea.
- Ile-protesiak —ile-eranskin, ileordeak eta/edo ile-luzapenak— jartzea beharrezkoa den ala ez zehaztea.
- Azken emaitza lortzeko egokienak diren kosmetikoak deskribatzea, eta teknika bakoitzarekin lotzea.
- Erabili behar diren osagarriak eta ezarkinak adieraztea.
- Kosmetikoek orrazkeren akaberetan eta finkatzean duten eragina deskribatzea.
EI4.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, hauek egitea:
- Ibiltokirako hainbat estilotako orrazkerak eta orrazkera bilduak, apaingarriak eta ile-eranskinak erabiliz.
- Argazki bidezko publizitate-iragarkietarako orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak.
- Telebistako publizitate-iragarkietarako orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak.
- Zinemarako orrazkera eta/edo orrazkera bilduak.
- Antzerkirako orrazkera eta/edo orrazkera bilduak.
A5: Ile-apaindegiko, ikus-entzunezko bitartekoetako eta produkzio eszenikoetako orrazkerak eta orrazkerak bilduak egiteko
zerbitzuen kalitatea zehazten duten parametroak ebaluatzea.
EI5.1 Orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea zerbitzuaren
kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko.
EI5.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
EI5.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak, bezeroarenganako arreta pertsonalekoak eta
bezeroarekiko komunikaziokoak zerrendatzea.
EI5.4 Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako faseekin lotzea.
EI5.5 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak aplikatzea, etengabeko hobekuntzarako.

Edukiak:
1. Orrazkera, akabera eta orrazkera bilduetarako kosmetiko eta aparatu espezifikoak.
- Kosmetikoak:
• Konposizioa, forma kosmetikoak eta jarduera-mekanismoak.
• Hautatze-irizpideak eta jarraibideak, hauen arabera: Ile-mota eta ilearen egoera. Aplikatu beharreko
teknika. Orrazkeraren, akaberaren eta/edo orrazkera bilduaren iraupen-denbora. Ingurune-kondizioak:
kanpoaldea, platoa, beste batzuk. Ekitaldi-motak: ezkontza, fantasia, inauteria, ibiltokia, beste batzuk.
• Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak.
- Aparatuak: bero lehorrekoak eta bero hezekoak.
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•
•

Hautatze-irizpideak.
Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak.

2. Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak, teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko
orrazkeren oinarriak sortzeko.
-

Ilea: forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko teknikekin aldatzen diren egiturak.
Aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoak.
Forma-aldaketa iraunkorren oinarri zientifikoak.
Forma-aldaketa aldi baterakoen eta iraunkorren prozesuen protokoloak egokitzea.
Aldi baterako forma-aldaketetarako metodoak eta kosmetikoak.
Forma-aldaketa iraunkorretarako metodoak eta kosmetikoak.
Forma-aldaketa aldi baterakoetarako eta iraunkorretarako teknikaren aukeraketan eragiten duten faktoreak.
Uhintze eta lisatze aldi baterakoetan eta iraunkorretan erabiltzen diren osagarriak, moldeak, lisaburdinak eta
bestelakoak aukeratzea eta prestatzea.
Aldi baterako forma-aldaketak egitea.
Forma-aldaketa iraunkorreko prozesuak gainbegiratzea.
Ilearen forma-aldaketak ekitaldi-motaren, eguraldiaren eta/edo produkzio-bitartekoaren eta/edo ikus-entzunezko
bitartekoaren arabera zaintzea, mantentzea eta kontserbatzea.
Kolore- eta forma-aldaketa iraunkorrak egiteko teknikak konbinatzean kontuan hartu beharrekoak.

3. Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin.
-

-

-

-

Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko protokoloak egokitzea.
Orrazkeraren historia: Egipto, Grezia, Erroma, garaia
Aldi baterako forma-aldaketetarako prozedurak.
Orrazkeretarako oinarrizko teknikak.
Aldi baterako forma-aldaketak:
• Ur bidezko moldekatzeak: ur bidezko uhinak eta eraztunak.
• Molde bidezko forma-aldaketak.
• Moldekatze termikoak: eskuko ile-lehorgailua, ile-kizkurgailuak eta lisaburdinak.
Hauetarako estilo klasikoak eta berritzaileak: jarduera sozialak, ibiltokia, argazkigintzako eta/edo telebistako
publizitate-iragarkiak, zinema eta antzerkia.
Akabera-motak
Orrazkeraren egokitzapenak:
• Orrazkerarekin zahartzea eta gaztetzea
• Telebistako programetarako, zinemarako, antzerkirako, modarako eta publizitaterako ukituak.
• Apaingarriak, osagarriak, kapelak eta bestelakoak jartzea. Orrazkeraren ezaugarrietara, erakutsiko den
egoeretara egokitzea.
Orrazkera bilduak egiteko teknika-motak: ile-kiribilak, txirikordak, dantzari-mototsak eta bestelakoak.
Orrazkerari lotutako teknikak: kolorea ematea, mozketa eta bestelakoak.
• Teknikak konbinatzeko irizpideak.
• Hainbat teknika konbinatzen direnean kontuan hartu beharrekoak.
Modarako, publizitaterako, ikus-entzunezko bitartekoetarako eta bitarteko eszenikoetarako orrazkerak: ezaugarriak
eta teknikak.

4. Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak.
- Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak aplikatzeko protokoloak egokitzea.
- Ile-eranskinak eta ileordeak:
• Sailkapena.
• Lortu beharreko efektuen eta estiloen arabera aplikatzea, egokitzea eta orraztea.
• Erakutsiko den egoeraren, eguraldiaren eta/edo produkzio-bitartekoaren eta/edo ikus-entzunezko
bitartekoaren kondizioen arabera zaintzea, mantentzea eta kontserbatzea.
- Luzapenak:
• Ile naturalari lotzeko moduaren arabera sailkatzea luzapenak.
• Luzapenak aplikatzeko eta kentzeko baliabide teknikoak eta produktuak.
• Luzapenak aplikatzeko teknikak: jarraibideak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.
• Luzapenen aplikazioa ile-apainketa etnikoan.
• Luzapenen zainketak.
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5. Ile-apainketa aurreratuko prozesuen segurtasuna, higienea eta kalitatea.
Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak.
Aldi baterako forma-aldaketen prozesuetako neurri anatomikoak eta jarrera-higieneko neurriak.
Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-neurriak ile-apainketako prozesuei aplikatuta.
Orrazkerak, akaberak, orrazkera bilduak egiteko eta luzapenak aplikatzeko prozesuen kalitatea definitzen duten
parametroak.
- Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasiko eta aurreratuekin eta ile-eranskinak, ileordeak, ile-luzapenak,
burukoak, kapelak eta apaingarriak aplikatuz egiteko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko
metodoak.
- Zerbitzu horien neurri zuzentzaileak proposatzeko jarraibideak.

-

5

5. prestakuntza-modulua:
IRUDI PERTSONALEKO ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA
Kodea: MF0795_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0795_3. Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak zuzentzea
eta kudeatzea.

Iraupena: 60 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lantaldeak, materialak eta bitartekoak antolatzeko eta koordinatzeko teknikak aplikatzea, irudi pertsonaleko zentro edo
enpresa bateko jarduerak banatzeko.
EI1.1 Zentro baten edo barruko lantalde baten edo kanpoko kolaboratzaile-talde baten antolamendua eta baliabide
materialak erlazionatzeko eta koordinatzeko modua azaltzea.
EI1.2 Zerbitzu teknikoen banaketa eta koordinazioa eskura dauden baliabide eta gaitasun profesionalen arabera
zehaztea.
EI1.3 Bezeroari egindako lan teknikoen dokumentazioa eta informazioa lortzeko, antolatzeko eta kudeatzeko
prozesuetan kontuan hartu behar diren fidagarritasun-irizpideak deskribatzea.
EI1.4 Jarraibide teknikoak taldekideei transmititzeko modua eta, gero, haiek ulertu dituztela egiaztatzeko modua
argumentatzea.
EI1.5 Ezarritako protokoloen araberako lan teknikoak gauzatzeko denborak identifikatzea.
EI1.6 Tresna, kosmetiko, aparatu eta erreminta guztiak erabiltzeko kondizio onetan daudela eta segurtasun- eta higienebaldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.
EI1.7 Bezeroa eta profesionala babesteko jarraibideak egin beharreko zerbitzuaren arabera zehaztea.
EI1.8 Fitxa teknikoetan, artistikoetan, txostenetan eta bestelakoetan jasotzea, modu argi eta zehatzean, bezeroei
egindako azterketen emaitzak, lan teknikoen proposamenak eta bezeroei emandako aholkuak.
EI1.9 Behin soilik erabiltzeko den materiala identifikatzea eta aukeratzea, eta, gero, botatzeko materialen eta
hondakinen protokoloa aplikatzea.
EI1.10 Bezeroak edo profesionalak istripuren bat izanez gero jarraitu beharreko prozedura sortzea.
EI1.11 Taldearen jarduera profesionalen garapena ebaluatzeko erabili behar diren komunikazio- eta kontrol-teknikak
azaltzea.
A2: Bezeroarentzako arretako eta barne- eta kanpo-komunikazioko protokoloak prestatzea, arau deontologiko profesionalak
aplikatuz.
EI2.1 Eskura dauden baliabideak edo materialak identifikatzea eta bezeroarentzako arretako eta komunikazioko
protokoloak identifikatzea prozesuaren fase guztietan, kontuan izanik haien garapen-ingurunea, eskaini beharreko
zerbitzuak eta bezero-motak.
EI2.2 Komunikazioa errazteko eta profesionalaren eta zentroaren irudi ona sustatzeko bezeroekiko tratuan aplikatu
beharreko arretako eta adeitasuneko arauak azaltzea.
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EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, entzuteko aktiboko, asertibotasuneko eta enpatiako
komunikazio-teknikak aplikatzea, teknika bakoitzaren ezaugarriak identifikatuz.
EI2.4 Komunikazio-protokoloak prestatzea, kanal bakoitzaren eta haien behar espezifikoen ezaugarriak zehaztuz.
EI2.5 Kexak ebazteko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:
- Arazoa identifikatzea.
- Entzuteko aktiboko eta asertibotasuneko teknikak aplikatzea.
- Zuzenketa-neurriak proposatzea.
EI2.6 Datuak babesteko araudia deskribatzea, eta indarrean dagoen legediko alderdirik garrantzitsuenak eta informazioa
tratatzeko jarraitu beharreko kode deontologikoa jasoko dituzten fitxak egitea.
EI2.7 Kanpo- eta barne-komunikazioaren ezaugarriak eta desberdintasunak eskematizatzea.
EI2.8 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak jasoko dituzten protokoloak
prestatzea.
A3: Langileen gaitasun profesionalak zehaztea irudi pertsonaleko zentro edo enpresa batean behar diren baliabideak eta
giza baliabideak aztertuz.
EI3.1 Langileak aukeratzeko orduan kontuan izan beharreko ezaugarriak deskribatzea, kontuan harturik bete beharreko
lanpostuak eta enpresaren sustapen-sistema.
BI3.2 Enpresan sartzeko aurkeztu direnen maila profesionala egiaztatzeko proba teoriko-praktikoak egitea zenbait
eremutan.
EI3.3 Kontratazio-motak —barrukoak zein kanpo-kolaboratzaileenak— jasoko dituen taula bat egitea, haien ezaugarriak
deskribatuz.
EI3.4 Harrera egiteari buruzko eskuliburuak egitea, eduki beharreko atal eta eduki guztiekin.
EI3.5 Egin beharreko zereginak zehaztea, irudi pertsonaleko eremuetako talde profesionalen lanpostuen arabera.
EI3.6 Bezeroekin erlazionatutako jarduera guztietan aplikatu behar den kode deontologiko profesionalak jaso behar
dituen alderdiak identifikatzea.
EI3.7 Enpresaren erritmoa aldatu gabe langileak ordezteko enpresak duen protokoloa deskribatzea, talde osoaren partehartzea kontuan hartuz.
A4: Irudi pertsonaleko produktu, aparatu eta teknika berriei buruzko prestakuntza/informazio-ekintzen proposamen teknikoak
egitea eta aplikatzea.
EI4.1 Prestakuntza-mota —eguneratzeetan eta langile berriak direnean— ezagutza-mailaren arabera definitzea, egin
beharreko lana kontuan hartuta.
EI4.2 Prestakuntza planifikatzeko eta langileek prestakuntza jasotzeko, langileen maila profesionala ezartzeko aukera
ematen duten ebaluazio- eta segimendu-irizpideak definitzea.
EI4.3 Programatu beharreko prestakuntza-mota deskribatzea, kontuan izanik aparatuen eta/edo produktuen ezaugarri
teknikoak eta laborategi fabrikatzailearen jarraibideak.
EI4.4 Irudi pertsonaleko produktu eta teknika berriei buruzko prestakuntza-ekintzak egiteko irizpideak ezartzea.
EI4.5 Langileek egin beharreko prestakuntza-ekintzei buruzko informazioa hedatzeko prozedurak deskribatzea.
EI4.6 Azken belaunaldiko produktuei buruzko prestakuntza-ekintza bat diseinatzea:
- Helburuak eta edukiak.
- Materialak eta baliabideak.
- Erakustaldi-mota.
EI4.7 Prestakuntza-/informazio-saio baten simulazio bat egitea, saioa egiteko behar diren baliabide didaktiko eta
profesionalak erabiliz.
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A5: Zentro tipoetako jarduera kudeatzeko, irudi pertsonaleko eremuko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea.
EI5.1 Irudi pertsonaleko enpresetan erabili ohi diren «hardware»aren eta «software»aren oinarrizko elementuen funtzioa
identifikatzea eta azaltzea.
EI5.2 Ekipo informatikoaren funtzionamendu-probak egitea eta konexioak egiaztatzea.
EI5.3 Irudi pertsonaleko enpresetan erabiltzen den oinarrizko kudeaketako aplikazio informatiko baten ezaugarriak
azaltzea.
EI5.4 Aplikazio informatikoek ematen dituzten informazioaren babes-, segurtasun- eta atzipen-mailak deskribatzea.
EI5.5 Ile-apaindegi batek egun jakin batean egindako lanarekin lotuta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu
praktiko batean, eta aplikazio informatiko espezifikoa erabiliz, hauekin erlazionatutako datuak sartzea eta tratatzea:
- Bezeroen hitzorduak.
- Bezeroen fitxak.
- Bezeroei idatzitako idatziak eta mezu elektronikoak.
- Bezeroen fakturak eta ordainketak.
- Produktuen erosketa.
- Produktuen salmenta.
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- Produktuen biltegiaren kontrola.
EI5.6 Irudi pertsonaleko enpresa bateko langileen kudeaketarekin lotutako oinarrizko datu-baseetan eskura dauden
informazioaren segurtasun-, babes- eta konfidentzialtasun-sistemak eta informazioa mugatzekoak aplikatzea.
EI5.7 Zerbitzu estetikoen hainbat motatako enpresek garatutako jardueren kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala
definituta daudela:
- Oinarrizko kudeaketako aplikazio informatiko baten funtzioak eta prozedurak erabiltzea.
A6: Irudi pertsonaleko zentroen edo enpresen jardueren eta zerbitzuen kalitatea zehazten duten parametroak aztertzea.
EI6.1 Ile-apainketako prozesuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea zerbitzuaren kalitatea eta bezeroaren
gogobetetze-maila zehazteko.
EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lortutako emaitzetan aurreikusitako
emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea.
EI6.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak, bezeroarenganako arreta pertsonalekoak eta
bezeroarekiko komunikaziokoak zerrendatzea.
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, taldeak eta jarduerak kudeatzeko eta
antolatzeko eta taldeak prestatzeko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako
faseekin lotzea.
EI6.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
- Taldeen eta baliabideen kudeaketako eta antolaketako eta taldeen prestakuntzako hutsuneak zuzentzeko eta
emaitzak optimizatzeko neurriak aplikatzea.
- Barne- eta kanpo-kalitatea etengabe hobetzeko neurriak identifikatzea.
BI6.6 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak betetzen direla kontrolatzeko
prozedurak ezartzea.

Edukiak:
1. Irudi pertsonaleko enpresetako lantaldearen koordinazioa, plangintza eta zuzendaritza.
- Organigrama: irudi pertsonaleko enpresen edo zentroen gune batean gauzatzen diren zereginak, karguak eta
gaitasunak.
• Zuzendaritza.
• Lehen mailako ofiziala edo estilista.
• Bigarren mailako ofiziala edo ile-apaintzailea.
• Laguntzailea.
• Aprendiza.
• Kolaboratzaileak.
- Informazio-fluxua.
• Jarraibide teknikoen transmisioa.
• Informazioa hartzea, prozesatzea eta aztertzea.
- Taldearen motibazioa.
• Prestakuntza-motibazioa.
• Motibazio ekonomikoa.
• Sustapena.
- Zerbitzu-motak.
• Baliabideak eta materiala.
- Irudi pertsonaleko eremuetako lan teknikoen prozesuak eta haien garapena.
• Segurtasun- eta osasun-arauak.

2. Irudi pertsonaleko enpresetako bezeroarenganako/langileenganako arretako eta komunikazioko
protokoloen prestaketa.
- Komunikazio-trebetasunak.
• Kanpo-komunikazioa: bezeroak eta kolaboratzaileak.
• Enpresaren barne-komunikazioa.
- Bezeroenganako arretako eta komunikazioko protokoloak.
- Barne-komunikazioko protokoloen prestaketa.
- Bezeroak produktuei eta zerbitzuei buruz informatzea.
- Gatazkak konpontzeko teknikak.
• Erreklamazioak ebaztea.
• Kolaboratzaileen artekoak
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• Kolaboratzaileen/bezeroen arteko eta bezeroen eta kolaboratzaileen arteko krisi-egoerak ebaztea.
- Arau deontologiko profesionalak.

3. Irudi pertsonaleko enpresetako prestakuntza-/informazio-prozesuak.
- Prestakuntza-ekintzak:
• Motak: eguneratzekoak, egokitzekoak, hobetzekoak eta abar.
• Modalitateak: presentzialak, urrunekoak, lanpostuan egitekoak eta bestelakoak.
• Eragileak eta erakundeak.
- Enpresako prestakuntzaren kostuak eta onurak.
- Prestakuntza-ekintzen plangintza, koordinazioa eta segimendua.
• Prestakuntza-beharren detekzioa.
• Proposamenak eta programak egitea: hartzaileak, helburuak, edukiak, metodologia, baliabideak, denbora,
ebaluazioa.
- Prestakuntza-planaren deialdia eta komunikazioa.
- Prestakuntza-planen balorazio orokorra.

4. Irudi pertsonaleko enpresen oinarrizko kudeaketarako aplikazio informatikoak.
-

«Hardware»aren eta «software»aren oinarrizko elementuak.
Konfigurazioa.
Informazioaren segurtasun-, babes- eta konfidentzialtasun-sistemak.
Zerbitzuen kudeaketa.
Produktuen kudeaketa.
Bezeroen kudeaketa.
Langileen kudeaketa.

5. Irudi pertsonaleko zentroaren edo enpresaren kalitate-kudeaketa.
- Kalitatea kudeatzeko arauak eta ereduak.
- Irudi pertsonaleko enpresetan kalitatea definitzen duten irizpideak: kudeaketa, antolaketa eta zerbitzuak.
• Bezeroarenganako arreta eta haren faseak.
• Bezeroari eta haren eskaera eta itxaropenei buruzko informazioa hartzea.
- Egindako prozesuen barne- eta kanpo-kalitatearen maila neurtzen duten faktoreak.
- Emaitzak baloratzea eta hobetzea. Kalitatea lortzeko egin behar diren aldaketak gauzatzea.

6

6. prestakuntza-modulua:
ILE-APAINKETA TEKNIKO-ARTISTIKOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0170
Iraupena: 160 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Elkarrizketa- eta behaketa-teknikak eta bestelakoak aplikatzea, ile-apaindegiko edo ikus-entzunezko bitartekoetako edo
bitarteko eszenikoetako bezeroaren irudiari buruzko informazioa lortzeko.
EI1.1 Bezeroekiko elkarrizketetan, haien eskaerei eta itxaropenei buruzko informazioa lortzeko:
- Bezeroari behatzea, eta haren morfologia, ile-mota eta ilearen ezaugarriak, buru-larruazal mota eta haren
ezaugarriak eta bezeroaren irudi osoa identifikatzea.
- Galderak eginez lortzea bezeroaren eskaerei eta itxaropenei buruzko informazioa.
- Bezeroaren ohiturei, zaletasunei, zainketa pertsonalari, giro sozial eta kulturalari, laneko giroari eta abarri
buruzko datuak lortzea.
- Lortutako informazioa fitxa teknikoan jasotzea.

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

EI1.2 Ikus-entzunezko bitarteko edo bitarteko eszenikoetako zuzendari artistiko, diseinatzaile eta beste batzuekiko
elkarrizketetan, hauei buruzko informazioa lortzeko galderak egitea: antzeztuko den pertsonaia, hautatutako aktorea,
muga ekonomikoak, iraupena, ingurune kondizioak eta erabilgarri dauden ikus-entzunezko bitarteko eta bitarteko
eszeniko teknikoak.
A2: Orrazkerak eta orrazkera bilduak diseinatzea eta proposamenak lantzea.
EI2.1 Egin beharreko orrazkerei eta orrazkera bilduei buruzko dokumentazioa eta behar diren apaingarriak, ileordeak eta
osagarriak aukeratzea.
EI2.2 Egin beharreko aldaketa-mota ezartzea, eta azpimarratuko diren alderdiak adieraztea.
EI2.3 Orrazkeren edo orrazkera bilduen, bizarren, biboteen eta ile-zangoen bozetoak egitea, ikus-entzunezko produkzio
batean edo produkzio eszeniko batean esku hartzen duten pertsonaien ezaugarriak kontuan hartuz.
EI2.4 Laguntza-materiala erabili beharreko bitartekoen arabera aukeratzea eta erabiltzea.
EI2.5 Orrazkeren proposamenak egitea.
EI2.6 Proposamena aurkeztea.
EI2.7 Bezeroaren irudia aldatzeko egindako proposamenen eragina azaltzea.
EI2.8 Ilea transformatzeko prozesu teknikoak lan-fitxan jasotzea.
A3: Ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzeko teknikak aplikatzea, bezeroaren ezaugarrietara eta eskaeretara egokituz.
EI3.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea.
EI3.2 Bezeroaren ilea garbitzea, aukeratutako teknikak hala eskatzen duenean.
EI3.3 Ile-kolorea aldatzeko kasu batean:
- Tresna, osagarri eta produktu egokiak aukeratzea.
- Lortu nahi den emaitzara egokitutako teknika aukeratzea.
- Kolorazioaren aurreko teknikak aplikatzea, hala behar izanez gero.
- Hala badagokio, produktuak nahastea, tarteko tonu bat lortzeko edo oxidazio bidezko tindua lortzeko.
- Segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatuz aplikatzea produktua.
- Kolorazio-prozesuari behatzea, eta denbora kontrolatzea.
- Kosmetiko koloratzaileen hondarrak kentzea.
EI3.4 Ile-kolorazioa partzialki aldatzea.
A4: Dekolorazio oso edo partzial bat egitea ile-kolorea aldatzeko, eta teknika gainbegiratzea edo aplikatzea, bezeroaren
ilearen ezaugarriak eta haren eskaerak kontuan izanda.
EI4.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea.
EI4.2 Produktu dekoloratzailearen diluzioa prestatzea, oxidatzailearen kontzentrazioa ilearen egoerara eta koloregabetu
nahi den tonu-diferentziara egokituta zehaztuz.
EI4.3 Produktu dekoloratzailea eta azeleratzailea fabrikatzaileak adierazitako proportzioetan nahastea, lortu nahi den
dekolorazio-maila kontuan hartuta.
EI4.4 Dekoloratzailea ile naturalean edo tindatuan ematean, kontuan izatea dekolorazio-efektua erabatekoa edo
partziala den.
EI4.5 Ilea erabat koloregabetzeko kasu batean:
- Ilea bereiztea.
- Produktu dekoloratzailea ilearen egoeraren eta lortu nahi den emaitzaren arabera ematea.
- Dekolorazio-prozesua kontrolatzea, nahi den tonua lortu arte.
- Bero lehorra edo hezea jartzea, esposizio-denbora murriztu nahi bada.
- Uretan ondo garbitu eta koloratzailea gehitzea, gero koloratu egin behar bada.
EI4.6 Ilea partzialki koloregabetzeko kasu batean:
- Lortu nahi den efektua kontuan izanda, osagarri egokiak aukeratzea.
- Dekoloratzaileak dagokien proportzioan nahastea, lortu nahi den kolorazio-maila kontuan izanda.
- Dekoloratzaileen nahastea aukeratutako tresnak erabiliz eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan ematea.
- Bero-iturria aukeratzea, ilearen egoerak horretarako aukerarik ematen badu.
- Dekolorazio-prozesua kontrolatzea eta koloregabetu diren guneetako produktua kentzea, lortu nahi den tonua
izan arte.
- Produktu koloratzailea ematea, beste tonu batekin tindatutako guneak koloregabetu edo tindatu ondoren izango
den tonua argitu nahi bada.
- Produktu-hondarrak xanpu egokiarekin kentzea, eta egokitzaile bat ematea.
A5: Bekainetako, bizarreko edo biboteko ilea erabat edo partzialki koloratzea edo koloregabetzea.
EI5.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea.
EI5.2 Bekainen, bizarraren eta bibotearen kolorea aldatzean:
- Tonu bat lortzeko produktua edo produktu-nahasketa zehaztea.
- Hidrogeno peroxidoaren diluzio bat egitea.
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- Produktu dekoloratzaileak nahastea, lortu nahi den dekolorazio-maila kontuan hartuta.
- Koloratu edo koloregabetu nahi den gunean produktua ematea, segurtasun eta higiene-neurriak errespetatuz.
- Kolorazio- edo dekolorazio-prozesuari behatzea, eta denbora kontrolatzea.
- Kosmetikoen hondarrak kentzea.
EI5.3 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala
kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraituz.
A6: Ilea mozteko teknikak eta estiloak gauzatzea, bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera eta segurtasun-eta higienearauak errespetatuz.
EI6.1 Teknika desberdinak erabiliz ilea moztean, behatzea eta/edo parte hartzea:
- Mozketa-erremintei eta material osagarriari garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak aplikatzea.
- Bezeroa prestatzea teknika horretarako egokiak diren babes-neurriekin.
- Bezeroaren ezaugarrietara egokitutako mozketa-estiloa aukeratzea.
- Ilea prestatzeko kosmetiko espezifikoak fabrikatzaileak ezarritako arauen arabera ematea.
- Ilea prestatzea eta «zatiketak» egitea, lortu nahi den mozketa-estiloaren eta erabiliko den teknikaren arabera.
EI6.2 Oinarrizko formak dituzten mozketak egitea, teknikari arduradunak zorrotz gainbegiratuta: bere erorkera
naturalean, degradatua, handitutako geruzatan eta geruza berdindutan.
EI6.3 Mozketa-teknikei erreparatzea eta/edo haietan parte hartzea: punteatua, zuzena, kurbatua, desberdina, bakandua,
lumatua, degradatua, lerratua, desfilatua, geruzatan, puntak barrurantz, puntak kanporantz, zuzenak eta desberdinak.
A7: Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko teknikak bezeroaren ezaugarrietara egokituta egitea, segurtasun- eta
higiene-kondizioetan.
EI7.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea.
EI7.2 Bizarra eta bibotea txukuntzean eta moztean, behatzea eta/edo parte hartzea:
- Mozketa-tresnak eta bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko tresna osagarriak prestatzea.
- Bizarra kendu aurreko, bizarra kentzeko eta bizarra kendu ondorengo produktu kosmetikoak ematea, larruazaleta bizar-motaren eta teknikaren eskakizunen arabera.
- Bezeroaren bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea.
A8: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten aldi baterako
forma-aldaketak aplikatzea.
EI8.1 Orrazkera edo orrazkera bildua egiteko behar diren produktuak, tresnak eta osagarriak aukeratzea eta prestatzea.
EI8.2 Bezeroa egoki kokatzea eta bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea eta/edo horiek guztiak behar
bezala egin direla gainbegiratzea.
EI8.3 Aldi baterako forma-aldaketak egiteko egin behar diren ilearen higienerako eragiketa teknikoak gainbegiratzen
parte hartzea.
EI8.4 Produktu egokitzailea eta finkatzailea ematea.
EI8.5 Orrazkera-estilo desberdinak egiteko oinarri gisa balioko duten muntaketak egitea.
A9: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten forma-aldaketa
iraunkorrak gainbegiratzen parte hartzea.
EI9.1 Forma-aldaketetarako produktuen aukeraketa eta prestaketa gainbegiratzen parte hartzea.
EI9.2 Bezeroa babesteko neurrien aplikazioa gainbegiratzen parte hartzea
EI9.3 Ilearen higienerako egokia den xanpuaren aukeraketa gainbegiratzen parte hartzea
EI9.4 Aukeratutako muntaketaren arabera zer sekzio adierazi behar diren gainbegiratzen parte hartzea.
EI9.5 Kosmetiko erreduktorea nola ematen den gainbegiratzen parte hartzea.
EI9.6 Likido erreduktorea uretan nola kentzen den eta neutralizatzailea nola ematen den gainbegiratzen parte hartzea.
A10: Orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko teknikak lan tekniko desberdinak konbinatuz aplikatzea, bezeroaren, ikusentzunezko bitartekoen, bitarteko eszenikoen eta publizitate-bitartekoen eskaeretara eta beharretara egokitzeko.
EI10.1 Orrazkera bilduak egitea, ile-eranskin eta apaingarriak egokituz.
EI10.2 Ikus-entzunezko bitarteko baterako —argazkirako edo bideorako, adibidez— modeloan orrazkerak egiteko
kasuetan:
- Modeloaren eta lortu nahi den orrazkeraren arteko desberdintasunak detektatzea.
- Aldaketak eta teknika konbinatuak egitea.
- Ile-eranskinak, ileordeak eta/edo ile-luzapenak aplikatzea, hala behar izanez gero.
- Azken emaitza lortzeko egokienak diren kosmetikoak aukeratzea eta aplikatzea.
- Behar diren osagarriak eta ezarkinak aukeratzea eta erabiltzea.
EI10.3 Estilo desberdinetako orrazkerak eta orrazkera bilduak egitea ibiltokirako, argazkigintzarako, telebistarako,
zinemarako eta/edo antzerkirako.
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A11: Ile-apaindegietako jarduera kudeatzeko, irudi pertsonaleko eremuko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea.
EI11.1 Aplikazio informatikoek ematen dituzten informazioaren babes-, segurtasun- eta atzipen-neurriak erabiltzea.
EI11.2 Aplikazio informatiko espezifikoa erabiltzea, hauekin erlazionatutako datuak sartzeko eta tratatzeko:
- Bezeroen hitzorduak.
- Bezeroen fitxak.
- Bezeroen fakturak eta ordainketak.
- Produktuen erosketa.
- Produktuen salmenta.
- Produktuen biltegiaren kontrola.
A12: Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak eta parametroak aplikatzea, eta emaitzak eta aurreikusitako emaitzak
lortzeko egin beharreko ekintzak aztertzea.
EI12.1 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak
zerrendatzea.
EI12.2 Zerbitzuak ebaluatzeko kasuetan:
- Emandako zerbitzuen azken emaitza eta bezeroaren itxaropenak alderatzea.
- Aurreikusitako emaitzekiko sortutako desbideratzeak detektatzea.
- Detektatutako anomaliak haiek gertatu diren fasearekin lotzea.
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.
- Prozesu hauetako kexak ebazteko teknikak aplikatzea.
A13: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI13.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI13.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI13.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI13.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI13.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI13.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti.

Edukiak:
1. Bezeroaren irudiari buruzko informazioa lortzea.
-

Orrazkerak bezeroaren ezaugarrien eta ekitaldiaren arabera egokitzea.
Bezeroei eta zuzendari artistikoei elkarrizketak egitea.
Bezeroaren ezaugarriak identifikatzea behaketa bidez
Proposamenak argumentatzea eta aurkeztea.
Orrazkera-estiloen aldaketei buruz aholkuak ematea.
Lortutako informazioa bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzea.
Egingo diren aldaketa-proposamenak eta prozesu teknikoak argumentatzeko eta aurkezteko teknikak erabiltzea.

2. Proposamenak prestatzea eta orrazkerak eta orrazkera bilduak diseinatzea.
-

Orrazkerei edo orrazkera bilduei buruzko dokumentazioa aukeratzea.
Ilea transformatzeko prozesu teknikoen datuak lan-fitxan erregistratzea.
Orrazkeren edo orrazkera bilduen bozetoak egitea.
Proposamenaren diseinua egitea.
Orrazkeren proposamenak prestatzea.
Laguntza-materiala erabili beharreko bitartekoen arabera aukeratzea eta erabiltzea.
Proposamena bezeroari aurkeztea.
Proposatutako aldaketen ondorioak bezeroari azaltzea.

3. Kolore-aldaketak egitea.
- Kolorazioaren aurretiko teknikak aplikatzea.
- Erabili behar den teknikarako tresna, osagarri eta produktu egokiak aukeratzea.
- Bezeroa kokatzea eta bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea eta/edo horiek guztiak behar bezala
egin direla gainbegiratzea
- Produktu-nahasteak prestatzea.
- Kolore-aldaketetarako kosmetikoak konposizioaren, iraupenaren eta lortu nahi diren emaitzen arabera erabiltzea.
- Erabateko koloraziorako edo kolorazio partzialerako teknikak aplikatzea tinduak erabiliz: aldi baterakoak,
erdiiraunkorrak edo iraunkorrak.
- Erabateko dekoloraziorako edo kolorazio partzialerako teknikak aplikatzea.
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-

Prozesuari behatzea, eta denbora kontrolatzea.
Beroa aplikatzea.
Produktu kosmetiko koloratzailearen hondarrak kentzea, ilea garbitzeko eta urez bustitzeko teknika erabiliz.
Bezeroaren fitxa betetzea.

4. Ilea mozteko teknikei erreparatzea eta/edo haietan parte hartzea.
-

Bezeroa kokatzea.
Tresnak eta osagarriak prestatzea.
Ile-mozketa prestatzea.
Hala badagokio, gida ile-sortaren luzera eta kokapena aukeratzea.
Mozketa- eta akabera-teknikei erreparatzea eta/edo haietan parte hartzea.
Moztutako ile-hondarrak kentzea.

5. Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko teknikei behatzea eta/edo haietan parte hartzea.
- Bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko tresnak prestatzea.
- Bezeroa kokatzea.
- Bizarra moztu aurretik, bizarra mozteko eta bizarra moztu ondoren produktu kosmetikoak ematea, teknikaren
arabera.
- Bezeroaren aurpegiaren ezaugarrien eta morfologiaren eta ile-lerroaren arabera bizarra eta/edo bibotea
txukuntzeko eta mozteko teknikei behatzea eta/edo haietan parte hartzea.

6. Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko
duten aldi baterako forma-aldaketak egitea.
- Orrazkera edo orrazkera bildua egiteko behar diren produktuak, tresnak eta osagarriak aukeratzea eta prestatzea.
- Bezeroa kokatzea eta bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea eta/edo horiek guztiak behar bezala
egin direla gainbegiratzea
- Aldi baterako forma-aldaketak egiteko egin behar diren ilearen higienerako eragiketa teknikoak gainbegiratzea.
- Kosmetiko egokitzaileak eta finkatzaileak ematea.
- Orrazkera-estilo desberdinak egiteko oinarri gisa balioko duten muntaketak egitea.

7. Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko
duten forma-aldaketa iraunkorrak egitean, zuzentze- eta gainbegiratze-teknikak aplikatzea.
-

Bezeroa babesteko neurrien aplikazioa gainbegiratzea.
Ilearen higienerako egokia den xanpua aukeratzea eta ematea.
Sekzioak aukeratutako muntaketaren arabera adieraztea.
Kosmetiko erreduktorea nola ematen den gainbegiratzea.
Likido erreduktorearen esposizio-denbora, hura uretan nola kentzen den eta neutralizatzailea nola ematen den
gainbegiratzea.

8. Bezeroentzako eta/edo ikus-entzunezko bitartekoetarako, bitarteko eszenikoetarako eta publizitatebitartekoetarako orrazkerak eta orrazkera bilduak egitea.
- Orrazkera bilduak egitea, ile-eranskin eta apaingarriak egokituz.
- Ikus-entzunezko bitartekoetarako —argazkirako, bideorako edo zinemarako, adibidez— orrazkerak egitean:
• Modeloaren eta lortu beharreko orrazkeraren arteko desberdintasunak detektatzea.
• Aldaketak eta teknika konbinatuak egitea.
• Ile-eranskinak, ileordeak eta/edo ile-luzapen aplikatzea.
• Azken emaitza lortzeko kosmetikoak aukeratzea eta ematea.
• Behar diren osagarriak eta ezarkinak aukeratzea eta erabiltzea.
• Estilo desberdinetako orrazkerak eta orrazkera bilduak egitea ibiltokirako, argazkigintzarako,
telebistarako, zinemarako eta/edo antzerkirako.

9. Irudi pertsonaleko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea.
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Informazioaren segurtasun-, babes-, konfidentzialtasun- eta murrizketa-sistemak aplikatzea.
Datu-base informatizatuak maneiatzea.
Bezeroen datuak sartzea datu-basean.
Testu tratamenduko programa informatikoak erabiltzea.
Erosketa eta salmenten kudeaketa informatikoa.
Bezeroen hitzorduak modu informatizatuan erregistratzea.
Biltegiko produktuen kontrol informatikoa.

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

10. Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak eta parametroak aplikatzea.
-

Emandako zerbitzuen azken emaitza eta bezeroaren itxaropenak alderatzea.
Aurreikusitako emaitzekiko sortutako desbideratzeak detektatzea.
Detektatutako anomaliak haiek gertatu diren fasearekin lotzea.
Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea.
Prozesu hauetako kexak ebazteko teknikak aplikatzea.

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 erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Titulazioa izanez
gero
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Titulaziorik izan
ezean

MF0793_3
Ile-apainketako aholkularitza

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

2 urte

4 urte

MF0348_2
Kolorea ile-apainketan

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

2 urte

4 urte

MF0351_2
Ile-mozketa eta teknika
osagarriak

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

2 urte

4 urte

MF0794_3
Ile-apaindegietarako eta ikusentzunezko produkzio eta
produkzio eszenikoetarako
protokolo teknikoak eta
orrazkerak

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

2 urte

4 urte

Ile-apainketa tekniko-artistikoa

MF0795_3
Irudi pertsonaleko enpresen
zuzendaritza eta kudeaketa

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

2 urte

4 urte

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

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Ile-apainketa tekniko-artistikoko
praktiketarako tailerra

60

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Erabilera anitzeko gela
Ile-apainketa tekniko-artistikoko
praktiketarako tailerra

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−

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

Ile-apainketa tekniko-artistikoko
praktiketarako tailerra

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

Burua garbitzeko konketak.
Burua garbitzeko konketetarako besaulkiak.
Apain-mahaiak.
Besaulkiak.
Oin-pausatzekoak.
Mahaitxo osagarriak edo orgak.
Tabureteak.
Buru iledunak.
Irudia handitzeko ekipoak: lupa, mikrokamera, mikrobisorea.
Hidratazioa, seboa, pH-a eta abar neurtzeko gailuak.
Langarreztagailua.
Esterilizagailua, izpi ultramore bidezkoa edo autoklabea.
Kasko-itxurako ile-lehorgailua.
Eskuko lehorgailua.
Zeramikazko lisaburdinak.
Ile-kizkurgailuak.
Beroa airerik gabe sortzen duten aparatuak.
Ile-apainketako lan teknikoak egiteko tresnak.
Luzapenak aplikatzeko tresnak.
Ile-eranskin eta ileordeentzako buruak.
Probetak.
Lehen laguntzako botikina.
Apalak.
Ile-apainketako lan teknikoetarako kosmetikoak eta produktuak.
Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak.
Ekipo informatikoak.
Foku-ekipoa.

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
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