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IZENA 
ILE-APAINKETA 
 

KODEA 
IMPQ0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudi pertsonala 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ile-apainketa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMP119_2 Ile-apainketa (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Bezeroaren irudi pertsonala hobetzea, ilea zaintzeko eta edertzeko ile-apainketako lan teknikoen protokoloak eta bizarra eta 
bibotea txukuntzeko eta mozteko teknika osagarriak aplikatuz, kalitate-, segurtasun- eta higiene-baldintza ezin hobeetan. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0347_2: Ilea aztertzea, lan teknikoetarako protokoloak diseinatzeko eta ilea zaintzeko neurri estetikoak aplikatzeko. 
- UC0058_1: Ekipoak prestatzea, eta ilea eta buru-larruazala garbitzea eta egokitzea. 
- UC0348_2: Ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzea. 
- UC0349_2: Ilearen forma aldi baterako aldatzea, orraztea eta/edo biltzea. 
- UC0350_2: Ilean forma-aldaketa iraunkorrak egitea. 
- UC0351_2: Ilea moztea, eta bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea. 
- UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ile-apainketako zerbitzuak ematen dituzten enpresa txiki eta ertainetan egiten du lana, nahiz bere kontura, nahiz besteren 
kontura; baita ile-apainketako produktuak sustatzen eta saltzen ere. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Irudi pertsonaleko zerbitzuen sektorea. 
Ostalaritza-sektorea: hotelak, SPA. Osasun-sektorea: ospitaleak. 
Gizarte-zerbitzuen sektorea: egoitza geriatrikoak. 
Zerbitzu pertsonalak emateko sektorea: gimnasioak. 
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Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
1028.1028 Emakumezkoen ile-apaintzailea. 
5811.1019 Gizonezkoen ile-apaintzailea. 
5811.1037 Unisex ile-apaintzailea. 
Ile-apainketako produktuen saltzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0347_2 
Buru-larruazalaren eta ilearen analisia, lan teknikoen 
protokoloak eta ilerako zaintza estetikoak 

90   

MF0058_1  (ZEHARKAKOA) 
Higienea eta asepsia ile-apainketan 40   

MF0348_2 (ZEHARKAKOA) 
Kolorea ile-apainketan 

90   

MF0349_2:  
Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak 120 

UF0532: Ilearen forma-aldaketa 
aldi baterakoak 

90 

UF0533: Ileordeak, ile-
eranskinak eta ile-luzapenak 
jartzea 

30 

MF0350_2:  
Ilearen forma-aldaketa iraunkorrak 70  

 

MF0351_2 (ZEHARKAKOA) 
Ile-mozketa eta teknika osagarriak 120 

UF0534: Ilea moztea 90 

UF0535: Bizarraren eta 
bibotearen zainketa 

30 

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

60 

  

MP0115:  
Ile-apainketako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 120 

  

ORDUAK, GUZTIRA 710 
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1. gaitasun-atala  
 ILEA AZTERTZEA, LAN TEKNIKOETARAKO PROTOKOLOAK 
DISEINATZEKO ETA ILEA ZAINTZEKO NEURRI ESTETIKOAK 
APLIKATZEKO 

 

Kodea: UC0347_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroarekin hitz egitea, zer behar eta zer espero duen jakiteko, eta enpresaren zerbitzuak eskaintzea, haren 
ezaugarri, eskaera eta beharrei egokituta. 

BI1.1 Bezeroari harrera egitean, bezeroarentzako arretarako ezarritako jarraibideei dagokienez enpresak dituen 
barne-arauak betetzea. 
BI1.2 Bezeroa eroso jartzen da lantokian, haren beharrak zein diren identifikatzeko eta ilea eta buru-larruazala 
aztertzeko. 
BI1.3 Bezeroaren beharrak identifikatzen dira, zer produktuk edo zerbitzuk gogobeteko duten zehazteko, 
komunikazio-teknikak erabiliz; informazio hori bezeroaren fitxan sartzen da. 

LB2: Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta egoera aztertzea, bezeroari haren eskarien eta beharren araberako 
arreta emateko. 

BI2.1 Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak aztertzen dira, eta haien beharrak identifikatzen dira. 
BI2.2 Diagnostikoa egiteko aparatuak —lupa, mikrobisorea, mikrokamera, sebometroa, hidratazio-mailaren 
neurgailua eta beste— erabiltzen dira ilearen eta buru-larruazalaren egoera aztertzeko eta anomaliak 
detektatzeko. 
BI2.3 Ile-apainketako lanak egiteko kontraindikazio erlatiboak edo absolutuak eragin litzaketen alterazioak 
detektatzen dira, eta beste profesional batek trata ditzakeenak bideratu egiten dira. 
BI2.4 Eskuratutako datuak bezeroaren fitxan gordetzen dira; batez ere, zerbaitekin kontuz ibili behar bada edo 
kontraindikaziorik badago. 
BI2.5 Lortutako informazioa aztertuz eta baloratuz egiten da diagnostiko profesionala. 

LB3: Lan teknikoaren protokolo normalizatuak diseinatzea, ilea apaintzeko eta zaintzeko prozesuak egiteko. 
BI3.1 Protokolo normalizatuak diseinatzeko, kontuan hartzen dira ile-apaindegiko ohiko bezero-mota eta haren 
beharrak. 
BI3.2 Ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta aldaketa estetikoak, oro har, identifikatzen dira, lan teknikoen 
protokolo normalizatuak egiteko. 
BI3.3 Ile-apainketako askotariko prozesuak (higienea, egokitzapena, mozketa, aldi baterako aldaketak edo 
iraunkorrak, kolore-aldaketak, ile-tratamenduak eta tratamendu kosmetikoak), teknikak eta aparatuak identifikatzen 
dira laneko protokolo normalizatuak egiteko. 
BI3.4 Lan teknikoen eta ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuetan, prozeduraren faseak zehazten dira, 
honako alderdi hauek argi espezifikatuz: aplikazio-teknikak, behar diren baliabideak eta kosmetikoak eta haien 
sekuentziazioa, eta prozesu bakoitzaren gutxi gorabeherako iraupena eta lan teknikoaren periodikotasuna. 
BI3.5 Lan-protokoloak kontsultatzen dira, eta bezero bakoitzera egokitzen dira, ile-apainketako prozesu bakoitza 
aplikatzeko prozedurak normalizatzea ziurtatzeko. 

LB4: Aparatuak, kosmetikoak, tresnak, materialak eta ile-apainketako prozesuetarako behar diren bestelako produktuak 
hautatzeko eta prestatzeko irizpideak ezartzea. 

BI4.1 Buru-larruazal eta ile-mota eta haien egoera identifikatzea, bezeroari egin behar zaizkion ile-apainketako 
lanetarako kosmetikoak hautatzeko irizpideak ezartzeko. 
BI4.2 Alterazio estetikorik badago, behatu eta aztertu egiten dira, teknikak eta kosmetikoak haren ezaugarrietara 
egokitzeko. 
BI4.3 Kosmetikoak, aparatuak, tresnak eta materialak hautatzeko, kontuan hartzen da zer teknika eta zer prozesu 
egin behar diren. 
BI4.4 Buru-larruazalean eta ilean egiteko lan teknikoetarako kosmetikoak hautatzeko, kontuan hartzen dira aktibo 
kosmetikoak, forma kosmetikoa, jarduera-mekanismoak, erabilerak eta kontraindikazioak. 
BI4.5 Forma kosmetikoak teknikaren, irizpide profesionalen eta bezeroaren gustuen arabera hautatzen dira. 
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BI4.6 Kosmetikoak prestatzeko eta manipulatzeko eragiketa fisiko-kimikoetan higiene- eta segurtasun-baldintzak 
zaintzen dira. 
BI4.7 Tresnak eta materialak desinfektatzeko edo esterilizatzeko metodoak, produktuak eta aparatuak haien 
erabileraren eta fabrikazio-materialaren arabera hautatzen dira. 
BI4.8 Hondakinak eta behin soilik erabiltzekoak diren eta bota beharrean dauden materialak edukiontzi berezietan 
sartzen dira, ingurumena kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraikiz. 

LB5: Protokolo normalizatuak egokitzea eta buru-larruazalaren eta ilearen alterazioen zaintza estetikoak segurtasun- eta 
higiene-baldintzetan egitea. 

BI5.1 Tratamendu-protokoloa diagnostikoaren arabera hautatzen eta egokitzen da, aplikatzen den bitartean 
beharrezko segurtasun- eta higiene-baldintzak zaintzea bermatuz. 
BI5.2 Ilea eta buru-larruazala tratamendua jasotzeko prestatzeko eragiketak —masajea ematea, eskuilatzea, beroa 
jartzea, zatiketak eta abar— diagnostikoaren eta tratamendu-protokoloaren arabera egiten dira. 
BI5.3 Lan-protokoloan ezarritako moduan eta sekuentzian, alterazioa non dagoen eta zer ezaugarri dituen aintzat 
hartuta eta bezeroaren ezaugarrien arabera aplikatzen dira produktuak eta erabiltzen dira aparatu elektrikoak. 
BI5.4 Ilerako zaintza estetikoetarako produktu kosmetikoen barnatzea errazteko eskuz eta/edo aparatuen bidez 
aplikatzen diren teknikak lan-protokoloan zehaztutako irizpideei jarraikiz erabiltzen dira. 
BI5.5 Aparatuetan zenbait parametro —denbora, intentsitatea, potentzia, tratatu behar den eremua eta 
aplikaziorako erabiliko diren osagarri-motak eta haien tamaina— ezartzeko egin beharreko kalkuluak egiteko, 
kontuan hartzen dira protokoloan ezarritako jarraibideak, bezeroaren ezaugarriak eta sentsibilitatea eta 
fabrikatzailearen argibideak. 
BI5.6 Ilerako zaintza estetikoetarako erradiazioa igortzen duten aparatuek zenbateko dosia eman behar duten 
kalkulatzeko, kontuan hartzen dira protokoloan zehaztutako jarraibideak, bezeroaren ezaugarriak eta sentsibilitatea 
eta fabrikatzailearen argibideak. 
BI5.7 Produktuak banakako dositan prestatzen dira, eta baldintza higieniko-sanitario egokietan ematen dira, 
finkatutako lan-protokoloa betez. 
BI5.8 Ilean masajea emateko teknika bezeroaren buru-larruazalaren egoeraren arabera, tratamenduaren arabera 
eta lortu nahi diren efektuen arabera aplikatzen da. 
BI5.9 Tratamendua aldian behin ebaluatzen eta kontrolatzen da, eta gorabeherak fitxa teknikoan idazten dira. 

LB6: Apaindegian ematen diren ile-apainketa zerbitzuetan bezeroari arreta eta informazioa emateko arauak betetzea. 
BI6.1 Bezeroari jakinarazten zaio zer zerbitzu emango zaizkion eta gutxi gorabehera zenbat denbora beharko den 
horretarako. 
BI6.2 Bezeroari lagundu egiten zaio zerbitzua emateko joan behar duen tokietara, eta prozesuaren berri eta izan 
litzakeen sentsazioen berri ematen zaio. 
BI6.3 Bezeroa jarrera egokian jartzen da ile-apainketako prozesu bakoitzerako, eroso egon dadin ahalegina 
eginez. 
BI6.4 Zerbitzu bakoitzean behar diren higiene- eta segurtasun-neurriekin babesten da bezeroa: mantalak, 
soingainekoak, toallak, kosmetiko babesgarriak. 

LB7: Ile-apainketako prozesuen eta lan teknikoen kalitatea eta alterazio estetikoen zaintzak aldizka kontrolatzea. 
BI7.1 Prozesu teknikoaren azken emaitza ebaluatzeko, lan teknikoaren protokolo normalizatua hartzen da 
erreferentziatzat, eta bezeroaren itxaropenekin kontrastatzen da haren gogobetetze-maila baloratzeko. 
BI7.2 Beharrezkoa denean, dagozkion zuzenketak egiten dira, bezeroaren eskaerak eta/edo irizpide profesionala 
aintzat hartuta. 
BI7.3 Zerbitzuari edo arretari buruzko kexak edo protestak bezeroa apaindegitik joan aurretik onbideratzen dira, 
hartu beharreko neurriak hartuz. 

LB8: Lehen laguntzako teknikak eta alterazio estetikoentzako zaintzak aplikatzea ile-apainketako teknikak erabiltzean 
erreakzio kaltegarririk agertzen bada. 

BI8.1 Bezeroaren osasun-egoera orokorra nolakoa den ikertzen da, ile-apainketako prozesuetan erreakzio 
kaltegarriak izatea saihesteko; bereziki, narritadura edo sentiberatasuna eragin dezaketen kosmetikoak 
aplikatzean. 
BI8.2 Prozesuak egiten diren bitartean, bezeroarengan ikusten diren erreakzio anomaloak aztertzen dira, eta neurri 
egokiak hartzen dira beharrezkoa bada. 
BI8.3 Erreakzio kaltegarririk edo istripurik bada, lehen laguntzako neurriak hartzen dira, eta, beharrezkoa bada, 
zerbitzu medikuei abisatzen zaie bezeroa kondizio egokietan eraman dezaten. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Besaulkia, apain-mahaia, handipen-aparatuak eta -tresnak: lupa, mikrobisorea, mikrokamera, mikroskopioa. Aparatuak 
eta haien osagarriak: lurruna eta lurrun-ozonoa sortzeko aparatua, langarreztagailua, maiztasun altuko korronteak 
sortzeko aparatua, infragorriak, Wood-en argi-lanparak, bibragailua, esterilizatzeko aparatuak —izpi ultramore bidezkoa 
eta autoklabea—. Tresnak: ileak ateratzeko pintzak, ilerako pintzak, ontziak, orraziak, eskuilak, tindu-eskuilak, brotxak, 
probetak, espatulak, pintzak, ile-orratzak, kotoi-txotxak, kotoia, toallak, guraizeak, labanak, makinak, paper osmotikoa, 
aluminiozko papera, gaza, eskularruak, maskara, alkohola, ur oxigenatua. Mihiseria: mantala, soingainekoa, toallak. 
Produktu kosmetikoak hainbat forma kosmetikotan: era guztietako ile-motetarako higiene-produktuak; produktu 
garbigarriak, tonikoak, egokitzaileak; parasitoen kontrako produktuak; ilerako tratamendu estetikoetarako kosmetika 
espezifikoa; produktu antiseptiko eta desinfektatzaileak. Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. Ekipo 
informatikoak. Botikina. 

Produktuak eta emaitzak 
Ilea aztertzea eta irakurtzea. Ile-apainketako zerbitzuak bezeroen ezaugarrien arabera emateko baliabide teknikoak 
hautatzea. Lan teknikoetarako eta ilerako zaintza estetikoetarako protokoloak diseinatzea eta ilerako zaintza estetikoak 
aplikatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa. Larruazalaren eta ilearen eredu anatomikoak eta orri irudidunak. Anatomia, fisiologia, kosmetologia eta 
elektroestetikako eskuliburuak. Kalitate-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Tresna, aparatu eta produktuei 
buruzko bibliografia tekniko espezializatua. Ile-apainketaren sektoreko araudia. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. 
Aldizkari profesional espezializatuak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. 
Sortutakoa. Bezeroaren fitxa teknikoa eta jarraipena egitekoa, lan teknikoetarako eta ilerako zaintzetarako protokolo 
normalizatuak.  
 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
EKIPOAK PRESTATZEA, ETA ILEA ETA BURU-LARRUAZALA 
GARBITZEA ETA EGOKITZEA 

 

Kodea: UC0058_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Lan-ingurunea prestatzea eta ekipoa desinfektatzea. 
BI1.1 Lan-eremua prestatzen da, eta ekipamendua garbi eta txukun egoten da. 
BI1.2 Tresnak eta materialak haien ezaugarrien arabera produktu eta metodo egokiak erabiliz garbitzen eta 
desinfektatzen dira. 

LB2: Bezeroa dagokion tokian jartzea eta haren buru-larruazala aztertzea. 
BI2.1 Bezeroa egin behar zaizkion lanen arabera jartzen eta prestatzen da dagokion tokian. 
BI2.2 Ilea eskuilatzen zaio, sakatsak eta produktu-hondarrak kentzeko, eta haren ezaugarriak eta egoera aztertzen 
dira. 
BI2.3 Egin behar diren lan teknikoen arabera erabakitzen da bezeroen garbiketa-ordena. 

LB3: Ile-mota eta buru-larruazal motaren araberako kosmetikorik egokienak hautatzen dira. 
BI3.1 Garbitzeko produktu egokia hautatzen da, ikusitako ezaugarrien eta egin behar den lanaren arabera. 
BI3.2 Egoki iritziz gero, eskularruak erabiltzen dira (bezeroak buru-larruazala osasuntsu ez duenean, langileak 
eskuetako larruazalean osasun-arazoak dituenean). 
BI3.3 Xanpu-kantitatea ilearen ezaugarrietara (zikintasuna, kantitatea, luzera) egokitzen da. 
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LB4: Ilea eta buru-larruazala garbitzea. 
BI4.1 Xanpua buru-larruazalean eman, eta leun-leun igurzten da; ile luzeetan, sustraitik puntetara zabaltzen da. 
BI4.2 Kosmetiko-hondarrak ur askorekin kendu. 
BI4.3 Urik handienak eskuekin eta toalla batekin kendu, ilearen sustraietatik puntetara eta buru-larruazalean eta 
belarri inguruan. 

LB5: Egin behar den ile-apainketako teknikaren araberako egokitzapena egitea. 
BI5.1 Ilearen ezaugarrien arabera hautatzen da kosmetiko egokitzailea. 
BI5.2 Egokitzailea ile-zurtoinean zabaltzen da, sustraietatik puntetara, modu uniformean, eskuak eta orrazia 
erabiliz. 
BI5.3 Produktua aplikatzeko, masajea eman behar da ilean, intentsitateari, erritmoari, eremuari eta denborari 
dagokionez ezarritako parametroak zainduz, eta bezeroari eroso jartzeko esan behar zaio. 

 

Lanbide-testuingurua 

Ekoizpen-baliabideak  
Burua garbitzeko konketa. Tresnak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, guraizeak, ontziak, tindu-eskuilak eta abar. 
Tresnak eta gainazalak garbitzeko produktuak. Esterilizatzeko aparatua, desinfektatzaile kimikoak. Higiene-kosmetikoak: 
xanpuak, ile-egokitzaileak. 

Produktuak eta emaitzak  
Tresna eta ekipoak garbi, desinfektatuta eta prest. Ile-higienea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Aparatuen fitxa teknikoa. Kosmetikoei buruzko informazio teknikoa. Desinfektatzaile kimikoei buruzko informazio 
teknikoa. Ekipoak garbitzeko eta desinfektatzeko protokoloak. Bibliografia espezifikoa. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 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. 
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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. 
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 esterilizazio-
teknikak 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 ergonomiko 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 ergonomiko 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 buru-
larruazalaren 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. 
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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 higiene-
baldintzetan, 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. 

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, kolore-
eskala, distira-eskala, kolore-karta, produktuei eta aparatuei buruzko informazio teknikoa, ile-, bekain-, bizar- eta bibote-
kolorea 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. 
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4. gaitasun-atala 
ILEAREN FORMA ALDI BATERAKO ALDATZEA, ORRAZTEA ETA/EDO 
BILTZEA 

 

Kodea: UC0349_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ile-mota eta ilearen egoera aztertzea eta baloratzea, bezeroari haren eskari eta beharren araberako aldaketak 
proposatzeko. 

BI1.1 Lan-eremua higiene-baldintza ezin hobeetan prestatzen da, eta tresnak eta osagarriak ordenan jartzen dira, 
lana errazteko. 
BI1.2 Bezeroa jarrera egokian jartzen da, eta haren arropa behar diren osagarriekin babesten da, higiene- eta 
segurtasun-neurriak aintzat harturik. 
BI1.3 Bezeroaren ileari behatu, eta eremu guztietako kalitatea eta egoera aztertzen dira: lodiera, iragazkortasuna, 
luzera eta kolore naturala edo artifiziala duen. 
BI1.4 Bezeroari egiten zaizkion galderei esker, jakiten da hark zer behar eta zer eskaera dituen eta zer espero 
duen, emaitzaren iraupenari eta nahi duen orrazkerari dagokienez. 
BI1.5 Dituen ezaugarri morfologikoak, haren eskaerak, egindako azterketaren emaitza eta lortu nahi den estiloa 
aintzat hartuta egiten zaio proposamena bezeroari. 
BI1.6 Bezeroari jakinarazi egiten zaio zer aldaketa sumatuko dituen bere itxura pertsonalean, zer forma-aldaketa 
egingo zaizkion ilean. 

LB2: Orrazteko, akabera emateko eta/edo ilea biltzeko prozesuetarako behar diren baliabide teknikoak —hala nola 
aparatuak, osagarriak eta kosmetikoak— hautatzea, bezeroaren ezaugarriak kontuan hartuta. 

BI2.1 Ile-motaren eta haren egoeraren arabera eta lortu nahi den emaitza aintzat harturik hautatzen dira baliabide 
teknikoak. 
BI2.2 Kosmetikoak eta haien forma ilearen ezaugarrien, erabiliko den teknikaren, orrazkeraren finkapenaren eta 
eguraldiaren arabera hautatzen dira. 
BI2.3 Forma aldatzeko erabiliko diren aparatuak erabilera-kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzen da. 
BI2.4 Aparatuak programatzeko, aplikazio-parametroak finkatzeko kalkulu egokiak egiten dira, lan-protokoloa, 
bezeroaren sentikortasuna eta fabrikatzailearen argibideak aintzat hartuta. 

LB3: Ilearen, orrazkera baten edo orrazkera bildu baten aldi baterako aldaketa bat egiteko protokoloa bezeroaren 
ezaugarrietara egokitzea. 

BI3.1 Orrazkera bat edo orrazkera bildu bat aldi baterako aldatzeko teknika ile-motaren, haren egoeraren eta lortu 
nahi den estiloaren arabera aukeratzen da. 
BI3.2 Osagarriak eta aparatuak hautatzeko, aintzat hartzen dira teknika eta ilearen ezaugarriak eta bolumena 
handitzea edo txikitzea lortu nahi den. 
BI3.3 Bezeroari jakinarazten zaio zer kosmetiko eman dakizkiokeen forma-aldaketa errazago egiteko eta egin 
ondoren finkatzeko. 

LB4: Aldi baterako aldaketaren teknika orrazkeraren eta/edo orrazkera bilduaren arabera aplikatzea, bezeroaren 
gorpuzkerara eta ezaugarri morfologikoetara egokituz. 

BI4.1 Bezeroaren ilea prestatzeko, garbitu egiten da, eta, behar denean, kosmetiko egokitzaileak eta finkatzaileak 
ematen zaizkio. 
BI4.2 Ile-zatiketak egin behar den forma-aldaketaren arabera egiten dira. 
BI4.3 Lortu nahi den emaitzaren eta orrazkeraren bolumenaren eta norabidearen arabera jartzen dira hautatutako 
moldeak. 
BI4.4 Aldi baterako forma-aldaketa egiteko behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak trebetasunez maneiatzen 
dira. 
BI4.5 Ile-lehorgailuaren tenperatura eta distantzia ilearen egoeraren eta hezetasun-mailaren arabera eta 
bezeroaren sentikortasunaren arabera graduatzen dira. 
BI4.6 Ilea erabat lehortzen da, eta, moldeak erabiltzen badira, kontuz kentzen dira, ile-zuntzari kalterik ez egiteko 
eta sentsazio desatseginik ez eragiteko. 
BI4.7 Akabera emateko eragiketa teknikoak egiteko, beharrezko kosmetikoak, tresnak eta osagarriak erabiltzen 
dira. 
BI4.8 Profesionalak jarrera ergonomiko egokienak hartzen ditu prozesua egiteko eta alterazioak edo gaixotasun 
profesionalak prebenitzeko. 
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LB5: Orrazkera bilduak egiteko teknikak bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera aplikatzea. 
BI5.1 Orrazkera bilduak egiteko behar diren materialak, tresnak, osagarriak eta kosmetikoak prestatzen dira. 
BI5.2 Arlo honetako teknikak —hala nola zatiketak egitea, kardatzea, leuntzea eta ile-eranskinak eta apaingarriak 
jartzea— trebetasunez eta segurtasun-arauak betez aplikatzen dira. 
BI5.3 Orrazkera bildua egiteko behar diren tresnak eta osagarriak lotzeko gune egokietan jartzen dira ile artean 
ezkutatzen ahaleginduz. 
BI5.4 Ilea finkatzeko eta/edo hari distira emateko kosmetikoak orrazkera bilduaren iraupenaren eta estetikaren 
arabera hautatzen dira. 
BI5.5 Prozesuan zehar, jarrera ergonomikorik egokienak hartzen dira eta jarrera-higienea zaintzeko arauak 
betetzen dira. 

LB6: Bezeroaren ezaugarri, eskaera eta beharretara egokitzen diren ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzea. 
BI6.1 Ile-eranskinak eta ileordeak hautatzeko, kontuan hartzen dira ilearen dentsitatea, luzera eta kolorea, eta 
baita bezeroaren ezaugarriak eta eskaerak ere. 
BI6.2 Ile-eranskinak eta ileordeak hautatutako estiloaren arabera prestatzen eta egokitzen dira. 
BI6.3 Ile-eranskinak eta ileordeak jartzean, ahalegina egiten da itxura naturala izan dezaten eta bezeroak espero 
duenarekin bat etor daitezen. 
BI6.4 Ile-luzapenak jartzeko teknika ilearen ezaugarrietara eta orrazkeraren finkapenera eta estilora egokitzen da. 
BI6.5 Ile-sorta soldadura bidez finkatzeko tekniketan, buru-larruazaletik gertuko zonak errespetatzen dira, baliabide 
egokiekin babestuz —isolatze-diskoak eta abar erabiliz—. 

LB7: Prozesu teknikoaren azken emaitza baloratzea, eta bezeroari informazioa eta aholkuak ematea jakin dezan zer 
neurri hartu lortutako emaitzak ahalik eta ondoena mantentzeko. 

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 Bezeroari jakinarazten zaio zein diren orrazkera edo orrazkera bildua ahalik eta ondoena mantentzeko 
kondiziorik onenak, produkturik egokienen erabilerari buruzko informazio ematen zaio. 
BI7.3 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak kontserbatzeko eta mantentzeko produktu-kosmetikoei eta 
zainketei buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI7.4 Forma-aldaketarekin lortutako efektua kontserbatzeko, luzatzeko eta indartzeko produktu kosmetiko egokiak 
proposatzeko, aintzat hartzen da ezarritako protokoloa, eta bezeroari adierazten zaio nola eta zer maiztasunekin 
eman behar duen gomendatu zaion produktua. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Besaulkia, apain-mahaia, moldekatzeko, lehortzeko eta akabera emateko aparatu elektrikoak eta haien osagarriak: 
lehorgailu finkoak edo eskuzkoak, eskuila elektrikoa, kizkurgailuak, lisaburdinak, beroa airerik gabe sortzen duten 
aparatuak. Orraziak, eskuilak, ontzia, tindu-eskuila, moldeak, pintzak, probeta, langarreztagailua, jostorratza, haria, ile-
ziriak, ile-orratzak, ilerako apaingarriak, klipak, mototserako orratzak, saretxoa, gomak, babesleak, aluminiozko papera, 
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 
sortzeko aparatuak. Ile-eranskinak, ile-luzapenetarako ile naturala. Akaberetan maiz erabiltzen diren produktu 
kosmetikoak, materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak eta ekipoak, kotoia, mantala, 
soingainekoa, toallak, eskularruak, aurreko mantala. Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. Ekipo 
informatikoak. Botikina. 

Produktuak eta emaitzak 
Ilearen forma-aldaketa aldi baterakoak. Ilea hautatutako estiloaren arabera txukunduta, orraztuta edo bilduta. 
Hautatutako estiloaren arabera bezeroari egokitutako ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa. Produktu eta aparatuei buruzko informazio teknikoa. Estilo askotako albumak. Garbiketa-, desinfekzio- eta 
esterilizazio-metodoak. Bezeroari arreta emateko protokoloa. Eskuliburu teknikoak eta lehen laguntzari buruzkoak. 
Orrazkera-aldaketak egiteko eta ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko programa informatikoak. Ikus-
entzunezko programak eta multimedia-programak. Indarrean dagoen ile-apaindegiei buruzko araudia. Bibliografia 
zientifiko-tekniko espezializatua. Aldizkari espezializatuak. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko araudia. Jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak. 
Sortutakoa. Bezeroaren fitxa tekniko eta komertziala, lan teknikoen protokoloa, estiloen albumak. 
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5. gaitasun-atala 
ILEAN FORMA-ALDAKETA IRAUNKORRAK EGITEA 

 

Kodea: UC0350_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroaren eta haren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak aztertzea, forma-aldaketa iraunkor bat egiteko eta 
lan-protokolo normalizatua ezaugarri horietara egokitzeko. 

BI1.1 Bezeroaren ilea aztertzean, kontuan hartzen dira forma-aldaketa iraunkor bat egitean eragina duten 
ezaugarriak: forma, iragazkortasuna, kantitatea, lodiera, luzera eta malgutasuna.  
BI1.2 Buru-larruazalaren egoera aztertu egiten da, forma-aldaketa iraunkorrik egin daitekeen erabakitzeko. 
BI1.3 Bezeroaren ezaugarrien azterketa zuzenean begiratuz eta programa informatiko espezifikoak baliatuz 
egiten da. 
BI1.4 Forma-aldaketa iraunkorra egiteko behar den informazioa bezeroari eskatzen zaio, baita haren eskaeren 
eta itxaropenen berri ere. 
BI1.5 Teknikarik egokiena bezeroaren eta haren ilearen ezaugarrien arabera eta lortu nahi den emaitza —
bolumena, kizkurraren tamaina, lisatzea eta profesional arduradunaren zuzendaritza tekniko-artistikoa— aintzat 
harturik hautatzen da. 
BI1.6 Lortutako datuak fitxa teknikoan jasotzen dira, beharrezko ikusten diren oharrak eta hartzea komeni den 
neurriak aipatuz. 
BI1.7 Bezeroari esaten zaio zer aldaketa izango dituen ilean behin teknika aplikatutakoan, zenbat iraungo dion 
emaitzak eta nola mantendu daitekeen. Teknika aplikatu ezin bada, esan egiten zaio zergatik. 

LB2: Lan-protokolo normalizatua egokitzea, osagarriak eta kosmetikoak ilearen ezaugarriaren eta lortu nahi den 
bolumenaren eta formaren arabera hautatuz. 

BI2.1 Teknika aplikatzeko behar diren tresnak, moldeak eta osagarriak ilearen eta lortu nahi den emaitzaren 
arabera hautatzen dira, haien higiene-baldintzak aintzat hartuz. 
BI2.2 Teknika aplikatzeko behar diren tresnak, moldeak eta osagarriak prestatu, eta lan egin behar den tokian 
kokatzen dira. 
BI2.3 Erabiliko diren aparatuak egoera ezin hobean daudela egiaztatzen da. 
BI2.4 Forma-aldaketa iraunkorra egiteko kosmetikoak ile-motaren eta haren egoeraren arabera hautatzen dira. 

LB3: Ilean forma-aldaketa iraunkor bat egiterakoan, bezeroa eta norbera babestea, orbanik ez izateko eta kosmetikoen 
eraso kimikoak saihesteko. 

BI3.1 Bezeroa posizio ergonomiko egokian jartzen da, eta haren arropa eta lepoaldea babesten dira, aplikatu 
behar diren tekniketarako behar diren segurtasun- eta osasun-baldintzak kontuan harturik. 
BI3.2 Buru-larruazalaren inguruak behar bezala babesten dira, kosmetiko erreduktoreak irrist egitea eta 
bezeroaren larruazala narritatzea saihesteko. 
BI3.3 Profesionalak, forma-aldaketa iraunkorretarako kosmetikoak aplikatzeko, eskularruak erabiltzen ditu 
babesgarri gisa, eta indarrean den legerian jasotzen diren neurriak hartzen dira lana gauzatzen den bitartean. 
BI3.4 Profesionalak jarrera ergonomiko egokiak hartzen ditu prozesua egiteko eta alterazioak edo gaixotasun 
profesionalak prebenitzeko. 

LB4: Ilearen forma-aldaketa iraunkorra —kizkurtzea edo kizkurrak kentzea— higiene- eta osasun-baldintzetan egitea. 
BI4.1 Xanpu neutro edo zertxobait alkalino batekin garbitzen da ilea, zatiketak eginez, lortu nahi den emaitzaren 
arabera. 
BI4.2 Ile-sortak moldearen tamainara egokitzen dira, kokatzean norabide eta tentsio egokiak aplikatuz, nahi den 
bolumena eta forma lortzeko. 
BI4.3 Ileari eusteko eta hura babesteko gailuak behar bezala jartzen dira, kalterik ez eragiteko, eta, horretarako, 
kosmetiko erreduktorea homogeneoki ematen da tratatu nahi den ile guztian, moldeak jarri aurretik edo 
ondoren, ilearen luzeraren arabera. 
BI4.4 Kizkurrak esposizio-denboran zer eboluzio duen aztertzen da, zona desberdinetako moldeetako ilea 
askatuz. 
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BI4.5 Lisatzeko kosmetikoa ilearen luzera osoan zabaltzen da, eta tresna egoki batekin orrazten da, esposizio-
denboran ilea ahalik eta gehiena lisatze, moldeak erabili nahiz ez.  
BI4.6 Kosmetiko erreduktore hondarrak ur askorekin kentzen dira; moldeak erabiltzen badira, haiek ez 
mugitzeko ahalegina egin behar da. 
BI4.7 Prozesuaren bilakaera egiaztatzen da, eta, ilea liso dagoenean, ur askorekin garbitzen da. 

LB5: Neutralizatzeko teknikak aplikatzea, kizkurtzeko edo kizkurrak kentzeko prozesua eteteko eta lortutako forma-
aldaketa finkatzeko. 

BI5.1 Kosmetiko neutralizatzailea osagarri egokia erabiliz aplikatzen da, ilea erabat blaituz, erreduktorea 
aplikatzen den eremuan efektua uniformea izan dadin. 
BI5.2 Jarduera-denbora errespetatzen da, ilearen ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak aintzat hartuz. 
BI5.3 Moldeak kontuz kentzen dira, ileari tira egin gabe, eta, kosmetiko neutralizatzailearekiko esposizio-
denbora igarotakoan, urez busti edo garbitu egiten da, egoki iritziz gero, eta kosmetiko espezifikoekin egokitzen 
da ilea. 
BI5.4 Ilea baliabide espezifikoak erabiliz lehortzen da, kizkurra edo lisatzea mantentzeko edo indartzeko. 

LB6: Forma-aldaketaren azken emaitza baloratzea, ezarritako helburuarekiko eta bezeroaren gogobetetze-mailarekiko, 
eta lortutako emaitzak ahalik eta ondoena mantentzeko neurriei buruzko informazioa eta aholkuak ematea bezeroari. 

BI6.1 Forma-aldaketa iraunkorraren prozesu teknikoaren azken emaitza ebaluatu, eta bezeroaren itxaropenekin 
kontrastatzen da, haren gogobetetze-maila baloratzeko. 
BI6.2 Bezeroari jakinarazten zaio zein diren lortutako emaitza ahalik eta ondoena mantentzeko kondiziorik 
onenak; batik, bat, ilearen higieneari eta produktu kosmetikoen erabilerari buruzko informazioa ematen zaio.  
BI6.3 Forma-aldaketa iraunkorrarekin 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, orraziak, eskuilak, ontziak, moldeak, pintzak, probeta, langarreztagailua, ile-kizkurtze 
iraunkorrerako paperak, kosmetiko erreduktoreak, kosmetiko neutralizatzaileak, xanpu espezifikoak, produktu 
babesgarriak, egokitzaileak, materiala, garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko produktuak eta ekipoak, kotoia, 
mantala, soingainekoa, toallak, eskularruak, aurreko mantala. Lehen laguntzari buruzko eskuliburua. Material 
birziklagarria eta kutsatzailea botatzeko edukiontziak. Ekipo informatikoak. Botikina. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Ilearen forma- eta bolumen-aldaketak, lortu nahi den estiloaren eta bezeroaren eskarien eta beharren arabera. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa. Ilearen eta buru-larruazalaren anatomiari eta fisiologiari buruzko orri irudidunak. Ilearen forma-aldaketa 
iraunkorretako prozesuei buruzko orri irudidunak. Larruazalaren eta eranskinen anatomiari eta fisiologiari buruzko 

eskuliburua. Ileko forma-aldaketa iraunkorrei buruzko informazio tekniko-zientifikoa. Estiloen albumak. Ilearen forma-

aldaketetarako programa informatikoak. Ikus-entzunezko programak eta multimedia-programak. Lehen laguntzari 
buruzko eskuliburua. Jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak. Bibliografia zientifiko-tekniko espezializatua. Aldizkari 
profesionalak. Indarrean dagoen ile-apaindegiei buruzko araudia. Indarrean dagoen arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko araudia. Jarrera-higieneari buruzko eskuliburuak. 
Sortutakoa. Fitxa teknikoa, bezeroari arreta emateko protokoloa, lan teknikoen protokoloa. 
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6. 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. 
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 ergonomiko 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 ergonomikoak 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. 
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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. 

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 ergonomiko egokian jartzen da, eragiketa / esku-hartze teknikoak egiteko behar diren 
segurtasun- eta osasun-baldintzen arabera. 
BI6.2 Profesionalak teknika desberdinak aplikatzeko jarrera ergonomiko 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 ergonomiko eta morfologikoetara egokitzen dira 
neurriak eta ingeradak. 
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 jarduera-
protokoloan 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. 
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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 ile-
apaindegien 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. gaitasun-atala 
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKUAK EMATEA ETA 
PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK SALTZEA 

 

Kodea: UC0352_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea, irudi pertsonala zaintzeko salgai dauden produktu eta zerbitzuei 
buruzko informazioa eta aholkuak emateko. 

BI1.1 Bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzeko teknikak aplikatzen dira hura gogobetetzeko moduko 
produktu kosmetikoak, tresnak, aparatuak edo zerbitzuak hautatzeko. 
BI1.2 Bezeroari jakinarazten zaio ile-apainketako eta estetikako zer tresna eta aparatuk erantzun diezaieketen 
haren eskaerei; halaber, esaten zaio haiek zer materialez eginak diren, zenbat energia kontsumitzen duten, eta 
beste alderdi garrantzitsuren bat duten, eta, beharrezkoa bada, produktuaren berritasuna azpimarratzen da. 
BI1.3 Bezeroari jakinarazten zaio saldu nahi den produktu kosmetikoak zer ezaugarri —kolorea, usaina, testura, 
forma kosmetikoa—, propietate, funtzio eta efektu nagusi dituen, baita lehiakideetatik zer ezaugarrik bereizten 
duten ere, argumentu teknikoak erabiliz —hala nola konposizioa, jarduera-mekanismoak eta produktu 
kosmetikoa hautatzeko irizpideak—. 
BI1.4 Ematen den informazioa ordenatu egiten da, eta hizkera argi eta ulergarria erabiliz ematen da. 
BI1.5 Irudi pertsonala zaintzeko produktu eta zerbitzuen modako joerei edo nobedadeei buruzko informazioa 
ematen zaio bezeroari. 
BI1.6 Profesionalak enpresaren irudirik onena transmititzen du, itxura pertsonal bikaina izanez eta adeitsu eta 
atsegin jokatuz. 
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LB2: Saltzen den produktu kosmetikoaren edo aparatuaren erakustaldiak egitea, irudi pertsonala zaintzeko teknika 
espezifikoak aplikatuz, aholkuak emanez eta bezeroarentzat aukerakoa zer ezaugarri eta propietatek egiten duten 
nabarmenduz. 

BI2.1 Bezeroari egiten zaion aurkezpenean, produktuaren edo aparatuaren kualitate eta ezaugarririk 
interesgarrienak, haien prezioaren, kalitatearen eta kantitatearen arteko erlazioa eta beste alderdi esanguratsu 
batzuk nabarmentzen dira, bezeroaren arabera argumentu egokiak erabiliz. 
BI2.2 Produktua bezeroari erakusten zaio, eta aurkezpenaren ezaugarriak, ontziaren edukieraren eta edukiaren 
arteko erlazioa, kualitate kosmetikoak eta osagarriak azpimarratzen dira. 
BI2.3 Erakustaldirako eredua edo euskarria aukeratzeko, aintzat hartzen dira produktuaren ezaugarriak, eta, 
hala, erakustaldian huts egiteko aukera minimizatzen da. 
BI2.4 Bezeroa segurtasun- eta osasun-arauak betez eta lantokiak ematen dituen aukerak aintzat hartuz 
kokatzen da. 
BI2.5 Produktua lehiakideetatik bereizten duten ezaugarriak nabarmentzen dira erakustaldian. 
BI2.6 Saldu nahi diren produktu, tresna eta aparatuen erabilerako mantentze-lanen eta kontserbazio-
jarraibideen berri ematen zaio bezeroari. 
BI2.7 Ezaugarriei eta erabilera- eta kontserbazio-jarraibideei buruz ematen den informazioa bat dator 
produktuaren, tresnaren edo aparatuaren fabrikatzaileak emandakoarekin. 
BI2.8 Makilatzeko produktu kosmetiko apaingarrien erakustaldietan, behar bezala aplikatzeko eta nork bere 
burua makillatzeko jarraibideak ematen dira. 
BI2.9 Bezeroari aholkuak ematen zaizkio haren beharrak bete ditzaketen produktu eta zerbitzuei buruz; hainbat 
alderdiri buruzko informazio argia eta zehatza ematen zaio —erabilerak, ezaugarriak, prezioa, onurak eta abar—
, saltokiari laguntzeko tresnak erabiliz eta haiek emateko aukerarik ez dagoenean ordezko produktu eta 
zerbitzuak eskainiz. 

LB3: Bezeroak produktua edo zerbitzua eska dezan lortzea, sustapen-ekintza eta salmenta-teknika egokiak erabiliz, 
enpresan ezarritako jarduera komertzialaren mugen barruan.  

BI3.1 Eskaintza egin aurretik, produktu, tresna eta aparatuen izakinak egiaztatzen dira.  
BI3.2 Bezeroari esaten zaio produktuak zer prezio duen tamainaren edo ontzi-motaren arabera eta 
aurkezpenaren edo forma kosmetikoaren arabera, argumentu gisa erabiliz erakustaldian nabarmendutako 
ezaugarriak. 
BI3.3 Sustapen-euskarriaren kokapena bezeroari eragiten dizkion efektu psikologikoak kontuan hartuz 
erabakitzen da. 
BI3.4 Sustapen-kanpaina egitean, irizpide hauek aplikatzen dira bezero eta erabiltzaileekiko harremanean: 

- Produktuaren edo zerbitzuaren prozesuaren manipulazioa eta informazioa bat dator haren ezaugarriekin. 
- Bezeroarenganako jokabidea atsegina eta enpatiazkoa da, eta informazioa argi eta zehatz helarazten 

zaio. 
BI3.5 Bezeroari jakinarazten zaizkio zerbitzuaren abantailak, prezioak, saio-kopurua eta zer emaitza lortzea 
espero den. 
BI3.6 Bezeroak kontrako arrazoirik ikusten badu, saltzeko eta komunikatzeko teknika zehatzak erabiltzen dira 
behar bezala erantzuteko. 
BI3.7 Bezero-motaren arabera, salmenta ixteko zer estrategia erabili behar den identifikatzen da. 
BI3.8 Saltzeko argumentuak prestatzeko, ikerketa egokiak egiten dira, lehiakideei buruzko informazioa lortzeko, 
eta saldu nahi diren produktu, objektu edo zerbitzuen balio erantsiak zehazteko eta haiek lehiakideenetatik 
bereizteko. 
BI3.9 Bezeroari balio erantsien berri ematen zaio: prestakuntza, aplikazio-teknikak, saltzen den produktu edo 
zerbitzu bakoitzari buruzko informazio teknikoa eta abar. 

LB4: Saltzeko eta zerbitzua emateko ekintzen eraginkortasuna hobetzeko aukera emango duten jarraipen-prozesuak eta 
saldu ostekoak egitea. 

BI4.1 Fitxa teknikoak eta komertzialak aztertu egiten dira, ikuspegi komertzialetik esanguratsuak diren datuak 
lortzeko. 
BI4.2 Teknika egokiak erabiltzen dira sustapen-ekintzaren emaitzei buruzko ondorioak ateratzeko. 
BI4.3 Desbideratzeak egiaztatu egiten dira, lorpenak aurreikusitako helburuekin konparatuz, helburuko 
publikoari —bezero izan litezkeenak— eta salmenta-bolumenari dagokienez, zer neurri zuzentzaile behar diren 
zehazteko, dagokionean. 
BI4.4 Kontrol-mekanismo guztiak martxan jartzen dira, egindako sustapenen errentagarritasuna eta 
eraginkortasuna egiaztatzeko eta, beharrezkoa bada, neurri zuzentzaileak definitzeko. 
BI4.5 Bezeroen gogobetetze-maila zenbatekoa den jakiteko, zuzeneko behaketan oinarritutako metodoak 
erabiltzen dira. 
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BI4.6 Saldu osteko zerbitzuan, salmentaren eraginkortasuna eta egokitasuna eta bezeroaren leialtzea 
ebaluatzeko aukera ematen duten teknikak erabiltzen dira. 
BI4.7 Kontrol-eragiketak egiten dira balio erantsiko ekintzak eraginkorrak diren ikusteko, eta zuzenketa-ekintzak 
proposatzen dira, beharrezkoa bada emaitzak hobetzeko. 

LB5: Norberaren erantzukizun-esparruaren barruan, bezeroek aurkeztutako erreklamazioak jaso eta konpontzea, 
enpresak ezarritako irizpide eta prozeduren arabera. 

BI5.1 Bezeroak aurrez aurre edo beste bideren bat erabiliz aurkezturiko kexa edo erreklamazioen aurrean, 
jarrera positiboa hartzen da, estilo asertiboa erabiliz. 
BI5.2 Erreklamazioaren izaera identifikatzen da, ezarritako prozeduraren arabera dagozkion dokumentuak 
zuzen betetzen dira, eta jarraitu beharreko prozesuari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI5.3 Kexen eta erreklamazioen aurrean, jarrera ziurra hartzen da, interesa erakutsiz eta bezeroarekin akordio 
batera heltzeko aukerak aurkeztuz, erakundeak ezarritako irizpideak eta indarrean den arlo honetako araudia 
aplikatuz. 
BI5.4 Erreklamazioak eta kexak jaso egiten dira, ondoren aztertzeko informazio-iturri gisa, prozesua bideratzeko 
tresna informatiko bat erabiliz, hala badagokio. 
BI5.5 Informazioa edo gorabehera esleitutako arduraz gaindikoa bada, nagusi hurrenari bideratzen zaio 
lehenbailehen. 
BI5.6 Erreklamazioei erantzuteko, uniformetasun-irizpideak erabiltzen dira, talde-lanera integratuz eta egokituz, 
lankidetzan arituz edo aginduak betez, kasuen arabera. 
BI5.7 Erreklamazioak tratatzeko, neurri zuzentzaile egokiak hartzen dira, jarrera positiboarekin. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Datu-baseak, testu-prozesadoreak eta aplikazio informatikoak. 

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

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sustatzen diren produktuen, aparatuen eta materialen fabrikatzaileak igorritako informazio teknikoa, fitxategi komertziala, 
bidalitako txosten profesionalak. Produktuen edo zerbitzuen katalogoak. Produktu eta koloreen erakusgaiak: oinarriak, 
koloreteak, ezpainetakoak, itzalak, azkazaletakoak, tinduak eta abar. Prezio eta eskaintzen zerrenda, enpresako 
txartelak, sektoreari, markei, prezioei, gustuei, zaletasunei, lehiakideei eta abarri buruzko informazioa. Enpresaren 
informazio orokorra eta komertziala. Marketin-plana. Bezeroen sailkapenaren zerrenda. Datu-baseak. Salmenta-
argumentuak, kexen edo erreklamazioen ereduak. Merkataritza-gaiei buruzko testuak. Publizitate-euskarriak: liburuxkak, 
katalogoak eta abar. Aldizkari espezializatuak. Biltegiko stockari buruzko informazioa. Bezeroen fitxak. Ekipo 
informatikoak. Ile-apainketako eta estetikako establezimenduak erregulatzeko arauak. Kosmetikoei, produktuei eta 
aparatuei buruzko legedia. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

 

1. prestakuntza-modulua:  
BURU-LARRUAZALAREN ETA ILEAREN ANALISIA, LAN TEKNIKOEN 

PROTOKOLOAK ETA ILERAKO ZAINTZA ESTETIKOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

HIGIENEA ETA ASEPSIA ILE-APAINKETAN 

 
3. prestakuntza-modulua:  

KOLOREA ILE-APAINKETAN 

  
4. prestakuntza-modulua:  

ORRAZKERAK, AKABERAK ETA ORRAZKERA BILDUAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ILEAREN FORMA-ALDAKETA IRAUNKORRAK 

 

6. prestakuntza-modulua:  
ILE-MOZKETA ETA TEKNIKA OSAGARRIAK 

 
7. prestakuntza-modulua:  

IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA 
ZERBITZUEN SALMENTA 

 
8. prestakuntza-modulua:  

ILE-APAINKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
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1. prestakuntza-modulua:  
BURU-LARRUAZALAREN ETA ILEAREN ANALISIA, LAN TEKNIKOEN 
PROTOKOLOAK ETA ILERAKO ZAINTZA ESTETIKOAK 
 

Kodea: MF0347_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0347_2: Ilea aztertzea, lan teknikoetarako protokoloak diseinatzeko eta 

ilea zaintzeko neurri estetikoak aplikatzeko. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroarekin komunikatzeko teknikak aplikatzea, ilearen ezaugarriei eta egoerari buruzko informazioa lortzeko, eta, 
hala, ileko alterazio estetikoak identifikatzeko. 

EI1.1 Ilea eta buru-larruazala aztertzean arrera egiteko eta arreta emateko oinarrizko arauak deskribatzea, bezeroari 
zerbitzu egokia emateko. 
EI1.2 Ilea eta buru-larruazala aztertzean bezeroari eman behar zaizkion zerbitzuen inguruan jakinarazi behar den 
informazio garrantzitsuena identifikatzea. 
EI1.3 Ilea aztertzeko zerbitzuetan bezeroei arreta emateko ile-apainketako profesionalak erabili behar duen hitzezko 
hizkuntzaren eta keinu bidezkoaren ezaugarriak deskribatzea. 

A2: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren egoera aztertzea, lan teknikoen protokoloak eta tratamendu estetikoak 
bezeroaren ezaugarrietara egokitzeko. 

EI2.1 Larruazalaren eta haren eranskinen egitura deskribatzea eta egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea. 
EI2.2 Ilearen egitura eta haren hazkuntza-zikloak deskribatzea. 
EI2.3 Ile-motak eta buru-larruazal motak, haien ezaugarriak eta ile-apainketako prozesuetan —higienea, kolore- eta 
forma-aldaketak, luzera-aldaketak eta abar— duten eragina azaltzea. 
EI2.4 Buru-larruazalaren alterazioak —egiturazkoak, kromatikoak— eta haiek kolore-aldaketetan eta emultsio 
epikutaneoan duten eragina deskribatzea, bai eta tratamendu teknikoak egitean eta buru-larruazaleko eta ileko 
alterazioak tratatzeko kontuan izan beharrekoak ere. 
EI2.5 Faktore exogenoek eta endogenoek bilgorraren jariatzean zer eragin duten azaltzea, eta seborreak ilearen 
alterazio gisa duen garrantzia baloratzea, kontsulta medikora bideratzea beharrezkoa den identifikatzeko irizpideak 
jartzeko. 
EI2.6 Buru-larruazaleko infekzioak eta infestazioak identifikatzea, ile-apaindegian kutsadura saihesteko, eta, 
beharrezkoa bada, bezeroa mediku espezialista batengana bideratzea. 
EI2.7 Jatorri kosmetikoko zahiaren sintomak identifikatzea, eta neurri prebentiboak eta aringarriak proposatzea. 
EI2.8 Ilearen analisia egiteko hartu behar diren neurri higienikoak eta bezeroa babestekoak deskribatzea. 
EI2.9 Ilea eta buru-larruazala aztertzeko kasu praktiko batean: 

- Buru-larruazalari eta ileari zuzenean edo lupa baten bitartez behatzea. 
- Aparatu egokiekin eginiko behaketan oinarritzen diren ilearen diagnostiko estetikorako teknikak trebetasunez 

aplikatzea. 
- Ilea eta buru-larruazala aztertuz lortutako datuak fitxa teknikoan erregistratzea, eta haien balorazioa egitea. 

EI2.10 Ilearen alterazio estetikoak detektatzeko kasu praktiko batetik abiatuz: 
- Behaketa-metodo egokiena hautatzea. 
- Ile-alterazioaren zeinu nagusiak identifikatzea. 
- Behaketan lortutako emaitzak interpretatzea. 
- Zeinu patologikorik dagoen zehaztea, eta, baldin badago, bezeroa profesional mediko batengana nola bideratu 

azaltzea, eta erabakia behar bezala arrazoitzea. 
- Bezeroa profesional mediko batengana nola bideratu azaltzea, eta erabakia behar bezala arrazoitzea. 
- Alterazio estetikoak identifikatzea. 
- Detektatutako alterazioa zertan datzan eta haren jatorri eta tratamendu posibleak zein diren argi azaltzea. 
- Datuak bezeroaren fitxan erregistratzea. 
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A3: Ile-apainketako prozesuak egiteko aparatuak, tresnak, materialak eta osagarriak hautatzeko irizpideak ezartzea. 
EI3.1 Ile-apainketako lan teknikoetarako tresna, material, aparatu eta osagarrien baldintza teknikoak finkatzea. 
EI 3.2 Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren tresnak eta osagarriak eta haien mantentze- eta kontserbazio-
lanetarako neurriak zerrendatzea. 
EI3.3 Zer tresna desinfektatu edo esterilizatu behar diren finkatzea. 
EI3.4 Ile-apainketako prozesuetarako tresna, baliabide eta aparatuen garbiketa-, desinfekzio- edo esterilizazio-egoera 
egiaztatzea. 
EI3.5 Ile-apainketako lan teknikoetan erabiltzen diren aparatuen efektua, erabilerak eta kontraindikazioak adieraztea. 
EI3.6 Aparatuak programatzeko parametro estandarrak ezartzea, haien aplikazio zuzena kalkulatzeko egin beharreko 
eragiketak eginez, eta tratamendu-protokoloa, pertsonaren ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 
EI3.7 Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren aparatuak behar bezala erabiltzeko eta kontserbatzeko jarraibideak 
adieraztea. 
EI3.8 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala 
kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraituz. 

A4: Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoen ezaugarriak haien konposizioarekin, forma kosmetikoarekin, efektuekin eta 
jarduera-mekanismoekin erlazionatzea, teknikaren eta pertsonaren arabera egokitzeko. 

EI4.1 Kosmetikoen konposizio orokorra deskribatzea. 
EI4.2 Ile-apainketako kosmetikoak haien funtzioaren arabera sailkatzea. 
EI4.3 Ile-apainketako prozesu teknikoetan erabiltzen diren kosmetikoen konposizioa, jarduera-mekanismoa, forma 
kosmetikoak, erabilerak eta kontraindikazioak azaltzea. 
EI4.4 Kosmetikoak erabiliko den teknikaren eskakizunetara eta ilearen eta buru-larruazalaren egoerara egokituz 
hautatzeko irizpideak azaltzea. 
EI4.5 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak higiene- eta 
osasun-baldintzetan egitea. 
EI4.6 Kosmetikoen konposizioa alda dezaketen ingurune-kondizioak zein diren adieraztea, eta behar bezala 
manipulatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak zehaztea. 
EI4.7 Kolore-kosmetikoak hautatzeko jarraibideak eta haien nahaste eta aplikazioetan bete behar diren kolorearen 
teoriarekin lotutako legeak azaltzea. 

A5: Ile-apainketako lan teknikoen protokoloak bezeroen diagnostikoen eta eskarien arabera egitea. 
EI5.1 Protokoloen diseinua osatzen duten elementuak deskribatzea, ile-apainketako zerbitzuak emateko. 
EI5.2 Ile-apainketako prozesuen sekuentziazioa identifikatzea —garbiketa, esterilizazioa eta desinfekzioa, 
bezeroarentzako arreta, higienea eta egokitzea, moztea, forma-aldaketa iraunkorrak edo aldi baterakoak, kolore 
aldaketak, ilea-tratamenduak eta lehen laguntza— lan-protokolo normalizatuak egiteko. 
EI5.3 Ile-apainketako zerbitzuetan, kosmetikoak aplikatzeko denborak, aparatuen programazioa eta tekniken iraupenak 
zehaztea. 
EI5.4 Ile-apainketako zerbitzuetan, kosmetikoak emateko eta teknikak aplikatzeko maiztasunak zehaztea. 
EI5.5 Ile-apainketako zerbitzuetarako behar diren baliabide teknikoak eta produktuak zehaztea, haien aplikazioa, 
manipulazioa eta kontserbazioa kontuan hartuz. 
EI5.6 Ilearen alterazioak dagozkien tratamenduekin erlazionatzea, lan teknikoen protokolo normalizatuak egiteko. 

A6: Buru-larruazaleko eta ileko alterazioen zaintza estetikoak aplikatzea, diagnostikoaren arabera eta segurtasun- eta 
osasun-baldintzetan, beharrezko baliabide teknikoak trebetasunez maneiatuz. 

EI6.1 Ile-zurtoineko alterazioak edo egiturazkoak identifikatzea. 
EI6.2 Alterazio epikutaneoak identifikatzea. 
EI6.3 Buru-larruazaleko zenbait alterazio estetiko deskribatzea: koipea, deshidratazioa eta pitiriasia. 
EI6.4 Komunikazio-teknika egokiak erabiliz, bezeroari jakinarazten zaio zer tratamendu egingo zaizkion eta guztira 
zenbat denbora beharko den, gutxi gorabehera. 
EI6.5 Norbera eta tratamendua jasoko duen pertsona babesteko neurriak aplikatzea, zerbitzua ematen den bitartean 
segurtasun- eta higiene-baldintzak bermatzeko. 
EI6.6 Masaje kapilarreko teknikak aplikatzea, errespetatu beharreko parametroak errespetatuz.  
EI6.7 Azaltzea zer egokitzapen egin behar diren zaintzen baldintza orokorretan haien aplikazioa pertsonalizatzeko. 
EI6.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan pertsona bati ilaren tratamendu estetiko bat egiteko kasu praktiko 
batean, diagnostiko argi eta zehatz bat izanik:  

- Proposatutako tratamendua aplikatzeko kontraindikaziorik badago, hura identifikatzea; tratamendu egokia bada, 
haren hautaketa justifikatzea, eta, egokia ez bada, beste profesional batengana bideratzea justifikatzea. 

- Zehaztea zer egokitzapen egin beharko liratekeen tratamendu-protokolo estandar batean haren aplikazioa 
pertsonalizatzeko. 
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- Azaltzea ilea tratatzeko zer teknikak dituzten kontraindikazioak ezaugarrien eta kondizioen arabera. 
EI6.9 Deshidratazioarekin, pitiriasiarekin eta seborrearekin lotutako ile-tratamendu estetikoen kasu praktikoetan: 

- Hizkuntza argi eta zehatza erabiliz, baina termino tekniko-zientifikoak errespetatuz, aplikatuko den tratamendua 
deskribatzea, eta produktu eta aparatuak aplikatzen diren bitartean izan litezkeen sentsazioak azaltzea. 

- Norbera eta modeloa babesteko neurriak aplikatzea, tratamendua aplikatzean segurtasun- eta higiene-baldintza 
maximoak bermatzeko. 

- Ilea eta buru-larruazala tratamendua aplikatzeko prestatzeko eragiketa teknikoak egitea: pertsona posizio 
anatomikoan jartzea, ile-higienea zaintzeko teknikak, zatiketak eta abar.  

- Baliabide teknikoak hautatzea, eta aplikatzeko kondizio higieniko-sanitario eta erabilera-kondizio bikainetan 
daudela egiaztatzea. 

- Tratamendua aplikatzeko behar diren produktuak prestatzea, beharrezko eragiketa fisiko-kimikoak eginez eta 
baldintza higieniko-sanitario ezin hobeak zainduz. 

- Aparatuak programatzea, haiek zuzen aplikatzeko parametroak kalkulatzeko egin beharreko eragiketak eginez, 
eta tratamendu-protokoloa, pertsonaren ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 

- Tratamendurako behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak abileziaz eta trebetasunez erabiltzea. 

A7: Ile-apainketako prozesuetan izan litezkeen erreakzio kaltegarriei aurre egiteko lehen laguntzako teknikak aztertzea. 
EI7.1 Ile-apainketako prozesuetan erreakzio kaltegarriak izatea ekar dezaketen bezeroaren osasun-egoera orokorraren 
alderdiak identifikatzea; bereziki, narritadura edo sentiberatasuna eragin dezaketen kosmetikoak aplikatzean. 
EI7.2 Lan teknikoetan kosmetikoak eta aparatuak aplikatzean izan litezkeen sentsazio eta erreakzioen berri ematea 
bezeroari. 
EI7.3 Bezeroak aipa ditzakeen eta neurri bereziak hartzea eska dezaketen sentsazio anomaloak identifikatzea. 
EI7.4 Deskribatzea kosmetikoekiko erreakzio kaltegarriren bat sumatzen den zein kasutan bideratu edo eramanarazi 
behar den bezeroa osasun-zentro batera. 

A8: Ile-apaindegian ematen diren zerbitzuen kalitatea ebaluatzea, beharrezkoa bada desbideratzean zuzentzeko neurriak 
proposatzeko. 

EI8.1 Ile-apainketako zerbitzuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea, zerbitzuen kalitatea eta bezeroaren 
gogobetetze-maila zehazteko. 
EI8.2 Espero ziren eta protokoloan sartuta zeuden emaitzen eta ile-apainketako zerbitzuak ematean benetan lortutako 
emaitzen artean izandako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea. 
EI8.3 Hutsuneak eragin ditzaketen kausak, teknikoak nahiz arreta pertsonalari lotutakoak, zerrendatzea. 
EI8.4 Ile-apainketako zerbitzuetan, beharrezkoa izanez gero, hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko aukera 
ematen duten neurriak identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Harrera, komunikazioa eta bezeroarentzako arreta ilea aztertzeko zerbitzuetan. 
- Zerbitzua ematen den bitartean bezeroari harrera egiteko eta arreta emateko teknikak: 

• Bezeroari arrera egitea. 

• Bezeroa tratatzeko portaerak.  
- Komunikazio-arauak eta konfidentzialtasuna. 
- Egokitzapen pertsonalerako eta lan-giroa egokitzeko jarraibideak. 
- Bezeroen fitxen ereduak: bezeroari buruzko informazio garrantzitsua. 
- Ilea aztertzeko zerbitzuetako kexa eta erreklamazioak bideratzeko prozedura espezifikoa. 

2. Larruazalaren eta ilearen anatomia eta fisiologia. 
- Larruazala: egitura eta funtzioak. 
- Larruazaleko eranskinak: motak eta sailkapena. 
- Guruinak: egitura eta funtzioak. Sebo-guruinak. Izerdi-guruinak. 
- Emultsio epikutaneoa: osaera eta funtzioak.  
- Ilea: egitura, funtzioak eta motak. 
- Ile-keratina.  
- Ilearen zikoa. 
- Ilea: egitura, funtzioak, motak, kolorea, kantitatea, konposizioa. 
- Larruazal iletsua edo buru-larruazala: ezaugarriak eta propietateak. 
- Ilearen eta buru-larruazalaren alterazioak. 
- Kontzeptua eta sailkapena. 
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- Ile-zurtoinaren alterazioak: 

• Hauskortasun areagotua duen zurtoinaren egiturazko akatsak. 

• Hauskortasun areagoturik ez duen zurtoinaren egiturazko akatsak. 

• Beste anomalia batzuk. 
- Maiz agertzen diren beste zenbait alterazio:  

• Buru-larruazaleko seborrea eta ile koipetsua. 

• Pitiriasia: sinplea eta esteatoidea. 
- Jatorriko alterazioak. Sailkapena: jaiotzatikoak, hartutakoak. 
- Kantitatearen alterazioak. Sailkapena.  

• Zehaztugabeak. 

• Mugatuak, orbainen ondoriozkoak. 

• Mugatuak, orbainen ondoriozkoak ez direnak. 
- Buru-larruazalaren infekziorik ohikoenak. 
- Buru-larruazaleko eta ileko parasitosia. 

3. Ilearen eta buru-larruazalaren azterketa era analisia 
- Ilearen eta buru-larruazalaren alterazio estetikoak diagnostikatzeko metodoak: 

• Ikusizko zuzenekoa. 

• Aparatuen bidezkoa. 
- Ilearen eta buru-larruazalaren alterazio estetikoak diagnostikatzeko teknikak. 

• Ile-diagnostikoa egiteko probak edo paper-testak. 
- Ile-azterketako prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Segurtasuna eta higienea ilea eta buru-larruazala aztertzeko prozesuetan. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ile-azterketa egiteko prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Ile-azterketetako prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ilea aztertzeko teknika aplikatzearen ondoriozko arriskuetarako lehen laguntza. 

4. Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta osagarriak. 
- Lan-ekipamendua:  

• Norbera babesteko ekipamendua: jantziak, oinetakoak, eskularruak, betaurrekoak, mantalak eta aurreko 
mantalak.  

• Erremintak, osagarriak eta materialak: mantalak, soingainekoak,tindu-eskuilak, orraziak, eskuilak, 
mozteko guraizeak, husteko guraizeak, labanak, mozteko makina, bizarra mozteko brotxa, bizarra 
mozteko ontzia, bigudiak, erruloak eta errulo-pintzak, txanoak, metxak egiteko orratzak, tindu-eskuilak, 
ontzia, ur-langarreztagailua, saretxoak, inbutuak, ile-kizkurgailuak, lisaburdinak eta uhinburdinak, ile-
luzapenak soldatzeko gailuak; burua garbitzeko konketak, lehorgailuak (eskuz eta hankaz 
gobernatzekoak), orga osagarriak; ileordeentzako manikiak; beste batzuk. 

• Erabiltzeko arauak, efektuak eta aplikazioa. 
- Ilearen irudia handitzeko aparatuak eta tresnak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak eta 

kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
- Lurruna eta ozono-lurruna sortzen duten aparatuak, langarreztagailuak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, 

erabilerak eta kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
- Maiztasun altuko korronteak sortzen dituzten aparatuak eta haien osagarriak: deskribapena, sortzen dituzten 

efektuak, erabilerak eta kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
- Erradiazio infragorriak sortzen dituzten aparatuak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak eta 

kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
- Ile-apainketako beste aparatu batzuk. 
- Esterilizatzeko aparatuak: izpi ultramore bidezkoak, autoklabeak eta baliabide kimiko bidezkoak. 
- Materialen araberako desinfekzio-metodoak. 
- Mantentze-, kontserbazio-, garbiketa- desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak. 

5. Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoak. 
- Kosmetikoaren definizioa. 
- Kosmetiko baten konposizio orokorra. 
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- Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoen sailkapena. 
- Kosmetikoak prestatzea, manipulatzea, kontserbatzea eta biltegiratzea. 
- Ilearen higienea zaintzeko eta ilea egokitzeko kosmetikoak: 

• Higienea zaintzeko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Ile-egokitzaileak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Kosmetiko bigungarriak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
- Ilearen kolorea aldatzeko kosmetikoak. 
- Tinduen sailkapena, jatorriaren eta iraupenaren arabera: 

• Aldi baterako tinduak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 

• Tindu erdiiraunkorrak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 

• Tindu iraunkorrak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 
- Ile-dekorazioan erabiltzen diren kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
- Ilearen forma aldatzeko kosmetikoak: 

• Aldi baterako forma-aldaketetarako kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Orraztea errazten duten kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Kosmetiko finkatzaileak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Forma-aldaketa iraunkorrak egiteko, uhintzeko eta lisatzeko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-
mekanismoak eta sailkapena. 

- Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko kosmetikoak. 

• Bizarra mozteko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

• Bizarra kendu ondorenerako kosmetikoak —epitelio-sortzaileak, birsortzaileak—: konposizioa, jarduera-
mekanismoak eta sailkapena. 

• Gizonezkoentzako kosmetika, babestekoa eta tratatzekoa: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta 
sailkapena. 

- Ilearen alterazio estetikoen tratamendurako kosmetiko espezifikoak —sebo-erregulatzaileak, bigungarriak, 
nutritiboak—: 

• konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

6. Ile-apainketako lan teknikoen protokoloa. 
- Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako baliabideak eta aparatuak hautatzea. 
- Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako kosmetikoak hautatzea. 
- Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako norbera babesteko neurriak hautatzea profesionalarentzat 

eta bezeroarentzat. 
- Ile-apainketako teknika bakoitzari lotutako lehen laguntzako neurriak hautatzea. 
- Zerbitzu bakoitzari lotutako kalitatea neurtzeko parametroak. 
- Lan teknikoen protokolo normalizatuen diseinua: 

• Garbiketa, esterilizazioa eta desinfekzioa.  

• Harrera eta bezeroarentzako arreta.  

• Higienea eta egokitzea. 

• Forma-aldaketa iraunkorrak eta aldi baterakoak. 

• Erabateko kolore-aldaketak eta kolore-aldaketa partzialak. 

• Ile-mozketak. 

• Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak. 

• Ile-luzapenak. 

• Ilearen zainketak: deshidratazioa, koipea eta zahia. 

• Lehen laguntza. 

7. Deskribatutako alterazioetarako ile-tratamendu estetikoak egitea. 
- Masaje kapilarra: 

• Masaje kapilarrarekin erlazionatutako anatomia eta fisiologia: eraginpeko gunea. 

• Masaje kapilarra emateko oinarrizko arauak. 

• Masajearen maniobrak eta faseak: deskribapena, buru-larruazaleko masajearen exekuzio teknikoa. 

• Masaje kapilarren efektuak eta erabilerak. 

• Kontraindikazioak. 
- Masaje kapilarreko teknikak ile-tratamendu estetikoetan. 
- Tratamenduak bezero bakoitzaren ezaugarrietara egokitzea. 
- Ile-tratamendu estetikoen prozesuetako segurtasuna eta higienea. 
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- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ile-tratamendu estetikoen prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Ile-tratamendu estetikoen prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ile-tratamendu estetikoak egiteagatik sortutako erreakzio kaltegarrietako lehen laguntza. 

8. Ile-apainketako lehen laguntzako teknikak. 
- Bezeroaren osasun-egoera orokorra identifikatzea. 
- Ile-apainketako prozesuetako istripurik ohikoenak. 
- Ile-apainketako prozesuetako erreakzio kaltegarririk ohikoenak. 
- Ile-apainketako istripuen edo erreakzio kaltegarrien aurreko jarduera. 
- Osasun-zentroetara bideratzeko prozedura. 
- Lehen laguntza emateko baliabide egokiak.  
- Bizkortzeko oinarrizko teknikak. 

9. Ile-tratamendu estetikoen prozesuetako kalitate-kontrola. 
- Ile-tratamendu estetikoen exekuzio teknikoa. 

• Emaitzen jarraipena eta ebaluazioa.  

• Ile-tratamendu estetikoko zerbitzuaren kalitatearen ebaluazioa eta kontrola. 
- Ile-apaindegi bateko ile-tratamendu estetikoko zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak. 

• Bezeroen gogobetetze-maila. 

• Lortutako emaitzak, haien balorazioa.  

• Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
 
 
 
 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HIGIENEA ETA ASEPSIA ILE-APAINKETAN 
 

Kodea: MF0058_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0058_1: Ekipoak prestatzea, eta ilea eta buru-larruazala garbitzea eta 

egokitzea. 
 

Iraupena: 40 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lan-ekipoen eta -eremuen higienea, desinfekzioa eta esterilizazioa, kasuan kasu, gauzatzeko prozedurak aztertzea. 
EI1.1 Garbitasun, desinfekzio, esterilizazio eta asepsiaren kontzeptuak azaltzea. 
EI1.2 Ile-apainketako ekipo eta tresnetan erabiltzen diren materialak haiek garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo 
esterilizatzeko metodo egokienarekin identifikatzea. 
EI1.3 Neurri higieniko-sanitarioak aplikatzeak bezeroen eta profesionalen segurtasuna bermatzeko eta ingurumena 
babesteko duen garrantzia baloratzea. 
EI1.4 Materialak eta ekipoak prestatu eta antolatzeko kasu praktikoetan:  

- Ile-apainketan erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta ekipoak sailkatzea.  
- Egon daitezkeen kutsatzaile fisikoak, kimikoak eta biologikoak azaltzea. 
- Erabilera bakarreko materiala erabiltzearen abantailak aipatzea.  
- Material-motaren arabera eta kutsagarritasunaren arabera, noiz desinfektatu behar den eta noiz esterilizatu 

behar den arrazoitzea.  
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- Ile-apainketan aplika daitezkeen garbiketa-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak deskribatzea. 
EI1.5 Ile-apainketako ekipoak prestatzeko eta antolatzeko protokoloa azaltzea, honako hauek kontuan hartuta: 

- Asepsiarako metodorik egokienak. 
- Desinfekzio- eta esterilizazio-metodoen aplikazioaren sekuentziazioa eta dosimetria.  
- Ile-apainketan desinfektatzeko eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak deskribatzea. Efektuak eta 

funtzionamendua. 
- Desinfektatutako ekipoak balizko kutsatzaileetatik isolatzeko metodoak.  
- Lan-ekipoa antolatzea eta zerbitzua eskaintzeko aurkeztea. 

A2: Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean norberaren segurtasun- eta higiene-arauak eta norbera babestekoak aplikatzea. 
EI2.1 Ile-apainketako zerbitzuan bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren neurriak 
deskribatzea. 
EI2.2 Zerbitzu-motaren arabera bezeroa prestatzeko eta babesteko prozedura deskribatzea. 
EI2.3 Bezero bat egokitzeko eta prestatzeko kasu praktiko batean: 

- Hautatutako teknika aplikatzeko bezeroaren posizio anatomiko egokiena zein den azaltzea.  
- Eskaini behar zaion zerbitzuaren arabera bezeroa babesteko neurriak aplikatzea. 
- Hautatutako teknika aplikatzeko behar diren tresnak eta materialak prestatzea.  

EI2.4 Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean profesionalak izan behar dituen posizio anatomiko egokiak deskribatzea, 
laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta jarrera-higieneko araudia betetzeko. 
EI2.5 Ile-apainketako zerbitzuetan gerta daitezkeen arrisku-kasuei erantzun ahal izateko oinarrizko ekintzak 
deskribatzea.  
EI2.6 Profesionalaren janzkerak eta higieneak lanerako duten garrantzia deskribatzea. 

A3: Ile-apainketetako zerbitzuen bezeroei onarpen-, komunikazio-eta informazio-teknikak aplikatzea. 
EI3.1 Bezeroei arreta eskaintzeko egoeretan maizen erabiltzen diren komunikazio-teknikak definitzea. 
EI3.2 Bezeroari hainbat komunikazio-kanalen bidez arreta eskaintzeko prozesuaren faseak deskribatzea. 
EI3.3 Ile-apainketetako zerbitzuen bezeroei arreta eskaintzeko hitzezko eta keinu bidezko hizkuntza egokiena 
deskribatzea. 
EI3.4 Bezeroak tratatzeko kontuan hartu behar diren portaera-arauak biltzen dituen zerrenda bat prestatzea. 
EI3.5 Bezeroak eskatzen duen zerbitzuaren arabera ile-apainketako zerbitzu eta produktuei buruz eman behar zaion 
informazio garrantzitsuena identifikatzea eta prestatzea. 
EI3.6 Zerbitzu eta produktuen ezaugarriak argi eta garbi deskribatzea, haien abantailak nabarmenduz eta bezeroaren 
premietara nola egokitzen diren azalduz. 
EI3.7 Fitxa teknikoa betetzeko informazioa lortzeko galdera zehatzak egitea. 
EI3.8 Bezeroaren fitxan datu pertsonalak jasotzea, teknikariak gainbegiratuta. 

A4: Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak aztertzea, eta haien higienerako, egokitzapenerako eta ondoren tratatzeko 
kosmetiko egokienak hautatzea. 

EI4.1 Bezeroa eta profesionala eskaini beharreko zerbitzuaren arabera nola prestatu eta babestu behar diren azaltzea. 
EI4.2 Bezeroaren fitxan haren datu pertsonalak jasotzea. 
EI4.3 Ilearen higiene-prozesuetako jarrera anatomiko egokienak deskribatzea. 
EI4.4 Buru-larruazala eta ilea zaintzeko jarraibideak azaltzea. 
EI4.5 Buru-larruazalaren eta ilearen egoera eta mota zehaztea. 
EI4.6 Goi-mailako profesional bati kontsultatzea eskatzen duten buru-larruazaleko anomaliak aipatzea. 
EI4.7 Ileko eta buru-larruazaleko zikinkeriaren osagaiak azaltzea. 
EI4.8 Xanpuaren eta ile-egokitzailearen jarduera-mekanismoak eta konposizioa azaltzea. 

A5: Ilearen higiene- eta egokitzapen-teknikak bezero bakoitzari egokituz aplikatzea, segurtasun-baldintza egokietan eta 
emaitza estetiko optimoekin. 

EI5.1 Ondoren eskaini beharreko edo aurretik eskainitako zerbitzuaren araberako higiene-teknikak deskribatzea. 
EI5.2 Ilearen egokitzapen-teknikak azaltzea. 
EI5.3 Kolorazioetako, dekolorazioetako eta forma-aldaketa iraunkorretako ilearen higiene-prozesua azaltzea.  
EI5.4 Kolorazioetako, dekolorazioetako eta forma-aldaketa iraunkorretako egokitzapen-prozesua deskribatzea. 
EI5.5 Ile-higienean bezeroa eta profesionala babesteko erabiltzen diren ekipoak eta hartzen diren neurriak deskribatzea. 
EI5.6 Ilearen higiene-prozesua aplikatzeko bezeroa prestatu eta egokitzeko prozedura azaltzea. 
EI5.7 Ile-higienearen kasu praktiko batean:  

- Bezeroaren beharrak identifikatzea, zer produktuk edo zerbitzuk gogobeteko duten zehazteko, komunikazio-
teknikak erabiliz; informazio hori bezeroaren fitxan sartzen da. 

- Ilea garbitzeko eta egokitzeko kosmetiko egokiena hautatzea.  
- Higiene-teknika aplikatzean, ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarrietara eta bezeroak eskatutako zerbitzura 

egokitzea.  
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- Ile-egokitzapena egitea maniobrak trebetasunez eginez. 

A6: Ile-higienearen prozesuak eta emaitzak ebaluatzea eta zerbitzu-eskaintza optimizatzea. 
EI6.1 Higiene- eta asepsia-tekniken aplikazio-prozesuaren eta emaitzen ebaluazio-irizpideak definitzea. 
EI6.2 Ematen den higiene-zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen arrazoi teknikoak eta bezero-arretakoak zerrendatzea. 
EI6.3 Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurriak proposatzea. 
EI6.4 Zerbitzuari buruzko kexak bezeroak lokala utzi aurretik jasotzea eta arduradunari jakinaraztea. 

 

Edukiak: 

1. Garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa eta asepsia. 
- Mikroorganismoak eta parasitoak:  

• mikroorganismoen kontzeptua eta motak.  

• Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean transmiti daitezkeen mikroorganismo patogenoak. 

• Ile-apainketako parasitoak.  Pedikulosia.  

• Transmisio-moduak eta prebentzio-neurriak. 
- Garbiketaren, desinfekzioaren, esterilizazioaren eta asepsiaren kontzeptuak. 
- Ile-apainketan erabiltzen diren tresnen, aparatuen eta ekipoen garbitasuna, desinfekzioa, esterilizazioa eta 

asepsia.  
- Ile-apaindegietako arau higieniko-sanitarioak. 
- Ile-apainketako garbiketa, desinfekzio eta esterilizaziorako protokoloak. 
- Ile-apainketan materialak desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak. Ezaugarri teknikoak. 
- Desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak: fisikoak eta kimikoak. Ile-apaindegiak desinfektatzeko eta garbitzeko 

produktuak. 
- Lan-ekipoa antolatzea eta zerbitzua eskaintzeko aurkeztea. 
- Erabilera bakarreko materialak eta hondakinak desagerrarazteko prozedurak eta ingurumena zaintzeko protokoloa. 

2. Bezeroaren harrera, komunikazioa eta bezeroari arreta eskaintzea. 
- Bezeroa hartzeko eta arreta eskaintzeko teknikak. 
- Ile-apaindegietako komunikazio-arau oinarrizkoak. 
- Egokitzapen pertsonalerako eta lan-giroa egokitzeko arauak. 
- Ile-apainketako zerbitzuen eta produktuen informazio-jarraibideak. 
- Bezeroen fitxen ereduak. Datu-baseen oinarrizko ezagutzak. 
- Kexa eta erreklamazioen aurreko prozedura-arauak. 

3. Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea. 
- Ile-apainketan arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak. 
- Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroa babesteko neurriak. 
- Bezeroa eta profesionala babesteko ekipoak. 
- Jarreretatik eratorritako arriskuak gutxitzeko profesionalaren jarrera anatomikoak. 
- Ile-apainketako zerbitzuetan jarreretatik eratorritako arriskuak gutxitzeko bezeroaren jarrera anatomikoak. 
- Ile-apainketako zerbitzuetatik eratorritako lanbide-gaixotasun ohikoenak. 
- Ile-apainketako zerbitzuetan bezeroek jasan ditzaketen arrisku arruntenak. 
- Ile-apainketako zerbitzuak eskaintzean gerta daitezkeen larrialdi-egoeretarako jarduera-arau oinarrizkoak. 

Larrialdietarako botikina. 

4. Ilearen eta buru-larruazalaren egoera eta ilearen higienea zaintzeko zerbitzuetan ematen diren 
kosmetikoak. 

- Ilea: ile eta buru-larruazal motak. 
- Ilearen ezaugarriak eta egoera. 
- Buru-larruazaleko eta ileko alteraziorik ohikoenak.  
- Ilearen zikintasuna: konposizioa. 
- Kosmetikoen sailkapena: 

• Xanpuak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.  

• Ile-egokitzaileak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.  

• Ile-suspergarriak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa.  

• Produktu emulgenteak: kontzeptua, motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 
- Produktu-motak hautatzeko irizpideak, eta haiek erabiltzeko, aplikatzeko eta kontserbatzeko jarraibideak. 
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5. Ilearen higiene-tekniken aplikazioa. 
- Ileko higienearen prozesua:  

• Garbitzeko teknika: faseak eta aplikazioa.  

• Kolorazioetan, dekolorazioetan eta forma-aldaketa iraunkorretan ilea garbitzeko teknikak. 

• Masaje kapilarra: mugimenduak, erabilerak eta kontraindikazioak 
- Kosmetikoen aplikazioa eta kontuan izan beharrekoak. 
- Ile-egokitzapenaren faseak. 
- Ile-higienerako aparatuak. 

• Lurruna sortzen duten aparatuak. 

• Erabilerak eta kontraindikazioak. 

• Zuzen erabili, kontserbatu eta mantentzeko jarraibideak. 
- Ilearen higienerako tresnak eta baliabide teknikoak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, guraizeak, ontziak, tindu-

eskuilak, burua garbitzeko konketak eta abar. Zuzen erabili, kontserbatu eta mantentzeko jarraibideak. 
- Ile-higienean arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak. 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ilearen higienea zaintzean bezeroa babesteko neurriak. 

• Jantziak. 

• Ile-higieneko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea. 

6. Ilearen higiene- eta egokitzapen-prozesuaren ebaluazioa eta kalitate-kontrola. 
- Ilearen higiene-zerbitzuetako kalitatearen kontzeptua, ebaluazioa eta kalitate-kontrola. 
- Ilearen higiene- eta egokitzapen-zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
- Kalitatea ilearen higiene-zerbitzuak aplikatzean eta saltzean. 
- Ilearen higiene-zerbitzuak eskaintzean lortutako emaitzak baloratzea eta gertatutako desbideratzeak zuzentzea. 

 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KOLOREA ILE-APAINKETAN 
 

Kodea: MF0348_2 

 

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. 
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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. 

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, behar bezala koloratzea eragotziko duten ile-egokitzailerik ez 
erabiltzea bezeroaren ilea garbitzean. 
EI3.4 Produktuak ondo nola aplikatzen diren azaltzea, kolorazioan eragiten duten parametroak kontuan izanda: 
produktu-mota, 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.  
- 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.  
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- 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. 
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. 
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- 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: osasun-egoera, ilearen sentikortasuna, zikintasun-maila, kosmetikoak. 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. 

3. Kosmetikoak aukeratzea eta prestatzea kolore-aldaketetarako: dekoloraziorako. 
- Dekoloraziorako eta mordentatzerako kosmetikoak aukeratzea: oxidatzaileak eta azeleratzaileak. 
- Oxigenatzaileak ematea: ur oxigenatuaren diluzioa eta nahasketak. Kontuan eduki beharrekoak, kontserbazioa eta 

biltegiratzea. 
- Tolerantzia-proba: proba egiteko jarraibideak eta irizpideak. 
- Kolorazio-aldaketak egiteko prozesuetarako produktuak kontserbatzeko eta biltegiratzeko metodoak eta 

eragiketak. 
- Egin nahi diren aldaketetarako produktuak prestatzea: 

• Koloregabetzeko produktu kosmetikoak prestatzeko eragiketa fisiko-kimikoak. 

• Koloregabetzeko produktuak prestatzeko eta erabiltzeko argibideak. 

• Jarduera-mekanismoak, efektuak eta kontuan hartu beharrekoak. 
- Ileak produktu kosmetikoen 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. 
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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. Aplikazio-teknika eta kontuan izan beharrekoak. 
- Kolorazio-aldaketa iraunkorrak: teknikak, oxidazio-koloratzailea eta oxidatzailea aukeratzea. Nahastea prestatzea 

eta ematea. 
- Kolorazio-motak: kolore bakarrekoa, bi kolorekoa, hiru kolorekoa 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 eta 
abar. 

• Kolore-ukituak. 

• Beste batzuk. 
- 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: kolore-aldaketetako prozesuetarako 
gomendatutako jarrera-higienea, jantziak. 

- Lehen laguntza kolore-aldaketetako prozesuetatik eratorritako arriskuei aplikatuta. 

7. Ile-kolorazioa aldatzeko prozesuen ebaluazioa eta kalitate-kontrola. 
- 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. 
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Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0349_2: Ilearen forma aldi baterako aldatzea, orraztea eta/edo biltzea. 

 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

4.1. prestakuntza-atala 
ILEAREN FORMA-ALDAKETA IRAUNKORRAK: ORRAZKERAK, AKABERAK ETA 
ORRAZKERA BILDUAK 
 

Kodea: UF0532 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, aldi baterako ile-aldaketak, orrazkerak eta orrazkera bilduak eta ile-akaberak egiteari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroa eta profesionala babesteko, aldi baterako forma-aldaketak egiteko 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 Aldi baterako forma-aldaketetako teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu-motarik ohikoenak azaltzea, haiek 
eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko. 

A2: Ilearen ezaugarriak eta bezeroaren morfologia aztertzea, forma-aldaketa eta posizioa —ilearen norabidea— finkatzeko, 
bezeroaren eskariak eta beharrak zein diren eta zer estilo lortu nahi den aintzat hartuta. 

EI2.1 Buru-larruazala eta ilea aztertzean kontuan hartu beharreko parametroak adieraztea: mota, buru-larruazaleko eta 
ileko alterazioak, luzera, kolorea, forma. 
EI2.2 Bezeroak zer eskaera dituen zeta zer estilo lortu nahi duen hautematen laguntzen duten galderak egitea, eta fitxa 
teknikoan erregistratzea. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:  

- Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak aztertzea, eta aldi baterako forma-aldaketetarako zenbait teknika 
erabiltzea eragozten duten anomaliak edo alterazioak detektatzea.  

- Forma-aldaketa eta orrazkera erabakitzean eragina duten bezeroaren ezaugarri morfologikoak eta gorpuzkera 
fisikoari dagozkionak deskribatzea.  

- Forma-aldaketa, orrazkera edo orrazkera bildua proposatzeko, bezeroaren eskaerak, estiloa eta beharrak zein 
diren ikertzen laguntzen duten galderak zerrendatzea.  

- Forma-aldaketaren eta orrazkeraren proposamena bezeroari jakinaraztea eta harekin adostea. 

A3: Forma-aldaketaren prozesua aztertzea, eta hura lortzeko behar diren aparatuekin, tresnekin eta kosmetikoekin lotzea. 
EI3.1 Beroak, luzatzeak eta hezetasunak ile-keratinan zer eragin dituzten azaltzea. 
EI3.2 Forma-aldaketa batean aire bidezko eta airerik gabeko bero-iturri gisa erabil daitezkeen aparatuak deskribatzea. 
EI3.3 Orrazkera errazago egiteko eta hark gehiago irauteko erabil daitezkeen aktibo kosmetikoak zein diren eta jarduera-
mekanismoa nolakoa den azaltzea. 
EI3.4 Molde finkoak erabiliz forma-aldaketa bat egiteko kasu praktiko batean, hauek adieraztea: 

- Molde-motak.  
- Kosmetikoak.  
- Buruaren marrazki eskematiko baten gainean, moldeen kokapena, eta haien norabidea eta noranzkoa 

finkatzean. 

A4: Ile-forma aldi baterako aldatzeko teknikak trebetasunez aplikatzea, prozesuan baliabide eta produkturik egokienak 
erabiliz. 

EI4.1 Aldi baterako forma-aldaketa bat egiteko erabiltzen diren kosmetikoak aplikatzeko modua eta haien dosimetria 
deskribatzea.  
EI4.2 Aldi baterako forma-aldaketetarako aparatuak eta tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko prozesua 
azaltzea. 
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EI4.3 Beroa erabiliz lehortzeko kasu praktiko batean, hauek adieraztea: 
- Tenperaturaren egokitzapena.  
- Lehorgailutik ilerako distantzia.  
- Prestatze-denbora. 

A5: Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuen protokoloa egokitzea, eta bezeroen ezaugarri 
morfologikoekin eta haien behar eta eskariekin erlazionatzea. 

EI5.1 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuen faseak deskribatzea.  
EI5.2 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuetako jarduera-protokoloak deskribatzea.  
EI5.3 Orrazkeren, akaberen eta orrazkera bilduen estilo ezberdinek bezeroaren ezaugarri fisiko eta morfologikoetan 
eragiten dituzten efektuak azaltzea. 
EI5.4 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuaren etapa bakoitzean egokienak diren kosmetikoak 
identifikatzea. 
EI5.5 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuen protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan:  

- Bezeroaren ezaugarri morfologikoak identifikatzea eta eskematizatzea.  
- Aldi baterako forma-aldaketa egiteko kosmetikorik egokiena identifikatzea. 
- Desoreka estetikoak orekatzeko orrazkera-motarik edo orrazkera bildu motarik egokiena deskribatzea.  

A6: Orrazkeren, akaberen eta orrazkera bilduen prozesuak trebetasunez egitea, emaitza ona lortzeko baliabiderik eta 
produkturik egokienak erabiliz. 

EI6.1 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko teknikak bezeroaren eta profesionalaren segurtasun-neurriekin 
eta higiene-neurriekin erlazionatzea. 
EI6.2 Ilearen orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko kasu praktikoetan:  

- Bezeroa prestatzea eta babestea.  
- Proposatutako aldaketen berri bezeroari ematea, eta bezeroarekin adostea.  
- Egin behar den prozesurako egokienak diren tresnak, osagarriak eta kosmetikoak hautatzea eta prestatzea.  
- Kosmetikoak ile-motaren, teknikaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera hautatzea eta erabiltzea.  
- Zatiketak egin behar den prozesuaren arabera egitea.  
- Lortu nahi den iraupena, efektua eta bolumena aintzat hartuta kardatzea.  
- Lortu nahi den efektuaren arabera antolatzea ilea eta aplikatzea leuntze-teknikak.  
- Orrazkera bildua lotura-puntuetan finkatzea, lotzeko erabilitako osagarriak ezkutatuz.  
- Apaingarriak egokitzea eta finkatzea. 

A7: Orrazkeren, akaberen eta orrazkera bilduen prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak 
aurreikuspenetara egokitzeko egin beharreko aldaketak proposatzea. 

EI7.1 Ilearen aldi baterako forma-aldaketaren, orrazkeraren, akaberaren eta orrazkera bilduaren emaitza aztertzea, eta 
zerbitzuaren kalitatea zehazteko prozesuko zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea. 
EI7.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari eta 
profesionalari buruzkoa— zein den jakiteko aukera emango duten galdera tipoekin galdetegiak egitea. 
EI7.3 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta 
bezeroarentzako arretakoak identifikatzea. 
EI7.4 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko zerbitzua ebaluatzeko kasu praktikoetan:  

- 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.  

EI7.5 Prozesuko gorabeherak bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko. 

 

Edukiak: 

1. Bezeroaren itxura eta haren ilearen egoera eta ezaugarriak aztertzea. 
- Giza fisionomia eta hark orrazkera, akabera eta orrazkera bildu desberdinekin duen erlazioa: 

• Aurpegiaren morfologia eta aurpegierak. 

• Giza gorputzaren proportzioak: garaiera, pisua eta gorpuzkera. 
- Ilearen ezaugarriak eta egoera, eta hark orrazkera, akabera eta orrazkera bildu desberdinen prozesuekin duen 

erlazioa: 

• Ile-motak. 

• Ile-keratina: aldi baterako forma-aldaketak egiteko teknikekin aldatzen diren egiturak. 
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• Aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoak.  

• Hauek finkatzeko eta baloratzeko jarraibideak: banaketa; kalitatea; luzera eta malgutasuna; forma-
aldaketetan eragiten duten anomaliak eta alterazioak; ilean orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak 
egiteari dagokionez gaur egungo modan dauden joerak. 

2. Aldi baterako forma-aldaketetarako aparatuak eta kosmetikoak hautatzea eta aplikatzea. 
- Aldi baterako forma-aldaketetarako kosmetika espezifikoa:  

• Jarduera-motak eta -mekanismoa. Produktu egokitzaileak: bolumen-emaileak, aldi baterako kizkur-
kentzaileak, argizariak eta abar. Finkatzaileak. Akabera-produktuak. 

• Konposizioa eta forma kosmetikoak. 

• Hautatze-irizpideak eta jarraibideak.  

• Zuzen kontserbatzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko jarraibideak.  
- Ilearen forma aldatzeko aparatuak eta tresnak: 

• Aparatuak: eskuko ile-lehorgailua eta kasko-itxurakoa, lisaburdinak, ile-kizkurgailuak eta abar. 

• Tresnak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, osagarriak eta abar.  

• Ilearen forma aldatzeko aparatuak eta tresnak maneiatzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko lanak. 
- Segurtasuna eta higienea orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko aparatu elektrikoak erabiltzean.  

• Aparatuak berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak. 

• Aparatuen, osagarrien eta beste osagai batzuen garbiketa eta mantentze-lanak. 

• Behar bezala funtzionatzeko arauak.  

• Aldi baterako forma-aldaketetan maizen gertatzen diren lesioak eta istripuak. 

3. Aldi baterako forma-aldaketetarako teknikak. 
- Ilearen forma-aldaketak eta aldaketen gauzatze teknikoa. 

• Eskuko ile-lehorgailuarekin markatzeko eta orrazteko teknikak. Molde-motak: erabilera eta efektuak. 

• Erruloekin markatzeko teknikak. Molde-motak: erabilera, biltzea eta efektuak. Muntaketa-motak: 
efektuak. 

• Eraztunekin markatzeko teknikak. Muntaketa-motak: efektuak. 

• Ur-uhinekin markatzeko teknikak: norabideak eta efektuak. 

• Uhinak ile-kizkurgailuekin markatzeko teknikak: norabideak eta efektuak. 

• Orrazkeren, akaberen eta orrazkera bilduen oinarrizko estiloak. Ile-motaren arabera: motza, erdi luzea, 
lisoa, uhindua, kizkurra. Okasioaren arabera: festak, ezkontzak eta abar. 

• Apaingarriak eta osagarriak jartzea. 

• Ilearen forma-aldaketen estiloak eta teknikak. Gauzatze teknikoa. 
- Aldi baterako forma-aldaketetarako protokoloak egokitzea. 
- Aldi baterako forma-aldaketetan arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak. 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

• Lehen laguntza aldi baterako forma-aldaketak egiteko prozesuetan. 
- Aldi baterako forma-aldaketetako prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Aldi baterako forma-aldaketetako prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea,  

4. Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuen kalitate-kontrola. 
- Orrazkerak, akaberak, orrazkera bilduak egiteko prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Forma aldi baterako aldatzeko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak. 
- Zerbitzu horien neurri zuzentzaileak diseinatzeko jarraibideak. 
- Kexak ebazteko teknikak. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
ILEORDEAK, ILE-ERANSKINAK ETA ILE-LUZAPENAK JARTZEA 
 

Kodea: UF0533 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroa eta profesionala babesteko, ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko 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 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko teknikak erabiltzean gerta daitezkeen istripu-motarik ohikoenak 
azaltzea, haiek eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko. 

A2: Bezeroaren morfologia eta haren buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak aztertzea, ilearen norabidea finkatzeko, 
bezeroaren eskariak eta beharrak zein diren eta zer estilo lortu nahi den aintzat hartuta.  

EI2.1 Buru-larruazala eta ilea aztertzean kontuan hartu beharreko parametroak adieraztea: mota, buru-larruazaleko eta 
ileko alterazioak, luzera, kolorea, forma. 
EI2.2 Deskribatzea zer kasutan ez den komeni ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzea ilearen edo buru-
larruazalaren egoera dela eta. 
EI2.3 Bezeroak zer eskaera dituen zeta zer estilo lortu nahi duen hautematen laguntzen duten galderak egitea, eta fitxa 
teknikoan erregistratzea. 
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:  

- Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak aztertzea, eta ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzea 
eragozten duten anomaliak edo alterazioak detektatzea.  

- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko erabakian eragina duten bezeroaren ezaugarri morfologikoak 
eta gorpuzkera fisikoari dagozkionak deskribatzea.  

- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzea proposatzeko, bezeroaren eskaerak, estiloa eta beharrak zein 
diren ikertzen laguntzen duten galderak zerrendatzea.  

- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko proposamena bezeroei jakinaraztea eta haiekin adostea. 

A3: Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuen protokoloa egokitzea, eta bezeroen ezaugarri 
morfologikoekin eta haien behar eta eskariekin erlazionatzea. 

EI3.1 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuen faseak deskribatzea. 
EI3.2 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuetako jarduera-protokoloak deskribatzea. 
EI3.3 Ileorde, ile-eranskin eta ile-luzapenen estilo ezberdinek bezeroaren ezaugarri fisiko eta morfologikoetan eragiten 
dituzten efektuak azaltzea. 
EI3.4 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuaren etapa bakoitzean egokienak diren kosmetikoak 
identifikatzea. 
EI3.5 Ile-luzapenak jartzeko teknikak deskribatzea, eta haietako bakoitza egiteko baliabideekin, dituzten abantailekin eta 
eragozpenekin erlazionatzea. 

A4: Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuak trebetasunez egitea, emaitza ona lortzeko baliabiderik eta 
produkturik egokienak erabiliz. 

EI4.1 Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak jartzeko teknikak bezeroaren eta profesionalaren segurtasun-neurriekin 
eta higiene-neurriekin erlazionatzea. 
EI4.2 Ile-eranskinak eta ileordeak egokitzeko kasu praktikoetan:  

- Tresna eta kosmetikorik egokienak hautatzea eta prestatzea.  
- Ile-eranskina luzeraren, kolorearen, bolumenaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera hautatzea.  
- Ileordea bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera hautatzea eta egokitzea. 

EI4.3 Ile-luzapenak jartzeko kasu praktikoetan:  
- Bezeroari azaltzea ile-luzapenak jartzeak zer efektu duen haren itxuran.  
- Bezeroaren buru-larruazala prestatzea eta babestea.  
- Haiek jartzeko behar diren produktuak, tresnak, osagarriak eta aparatuak hautatzea eta prestatzea.  
- Ile-luzapenak bezeroaren eskaeren eta ezaugarrien arabera hautatzea eta prestatzea.  
- Ilearen zatiketak aplikazio-teknikaren arabera egitea.  
- Luzapenak ileari lotzea hautatutako sistema erabiliz: soldatzea edo itsastea, lortu nahi den emaitzaren arabera 

jarriz.  
- Luzapenak finkatzeko aparatuak eta produktuak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea. 

A5: Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak jartzeko prozesua eta han lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak 
aurreikuspenetara egokitzeko egin beharreko aldaketak proposatzea. 
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EI5.1 Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak jartzearen 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 Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta 
bezeroarentzako arretakoak identifikatzea. 
EI5.4 Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak jartzeko zerbitzua ebaluatzeko kasu praktikoetan:  

- 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 itxura, egoera eta ezaugarriak aztertzea, ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak 
jartzeko. 

- Giza fisionomia eta hark ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzearekin duen erlazioa: 

• Aurpegiaren morfologia eta aurpegierak. 

• Giza gorputzaren proportzioak: garaiera, pisua eta gorpuzkera. 
- Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta egoera, eta horrek ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak 

jartzeko prozesuekin duen erlazioa: 

• Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarrien eta egoeraren 
arabera hautatzea. 

• Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko oinarri teknikoak.  
- Ile-eranskin eta ileorde-motak. 
- Luzapen-motak, ile naturalari lotzeko moduaren arabera. 
- Ileordeen, ile-eranskinen eta ile-luzapenen egungo modako joerak.  

2. Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko aparatuak eta kosmetikoak hautatzea eta prestatzea. 
- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko kosmetiko espezifikoak.  

• Konposizioa, forma kosmetikoak eta jarduera-mekanismoak. 

• Hautatzeko irizpideak, erabilerak, kontuan hartzekoak eta kontraindikazioak. 

• Kosmetikoak: protesietarako egokitzailea eta xanpua, produktu itsasgarriak. 

• Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak. 
- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko aparatuak eta tresnak. 

• Tresnak: orratza, orraziak, zuntz- eta ile-kizkurgailuak, durbantea eta abar. 

• Moldekatzeko, lehortzeko eta akabera emateko aparatu elektrikoak, aparatu elektriko aktibatzaileak, 
lisaburdinak eta airerik gabe beroa sortzeko aparatuak: erabilerak, erabilera-arauak eta kontuan 
hartzekoak. 

• Ile-luzapenak jartzeko aparatuak: erabilerak, erabilera-arauak eta kontuan hartzekoak. 

•  Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko aparatuak eta tresnak maneiatzeko, mantentzeko eta 
kontserbatzeko lanak. 

• Segurtasuna eta higienea ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuetako aparatu 
elektrikoak erabiltzean. 

• Aparatuak berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak. 

3. Ile-eranskinak eta ileordeak jartzea. 
- Ile-eranskinen eta ileordeen zainketak. 
- Ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko eta eusteko teknikak. 
- Mantentze- eta kontserbazio-lanak. 
- Lortutako emaitzak baldintza ezin hobeetan mantentzeko hartu behar diren neurriak. 
- Ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko protokoloak egokitzea. 
- Ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko prozesuetan arriskuak prebenitzeko profesionalarentzako eta 

bezeroarentzako norbera babesteko neurriak. 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea.  
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• Lehen laguntza ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko prozesuetan. 
- Ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Ile-eranskinak eta ileordeak jartzeko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.  

4. Ilean luzapenak jartzea. 
- Ile-luzapenak jartzeko teknikak: erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

• Txirikordatzea. 

• Soldatzea. 

• Grapatzea. 

• Beste batzuk. 
- Luzapenen aplikazioa ile-apainketa etnikoan. 
- Luzapenen zainketak. 
- Luzapenak jartzeko protokoloak egokitzea. 
- Ile-luzapenak jartzeko prozesuan arriskuak prebenitzeko profesionala babesteko neurriak. 

• Jantziak. 

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

• Lehen laguntza luzapenak jartzeko prozesuetan. 
- Luzapenak jartzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Ile-luzapenak jartzeko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.  

5. Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuen kalitate-kontrola. 
- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuen kalitatea definitzeko parametroak. 
- Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzeko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko 

metodoak. 
- Zerbitzu horien neurri zuzentzaileak diseinatzeko jarraibideak. 
- Kexak ebazteko teknikak. 

 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ILEAREN FORMA-ALDAKETA IRAUNKORRAK 
 

Kodea: MF0350_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0350_2: Ilean forma-aldaketa iraunkorrak egitea. 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak aztertzea, ilean forma-aldaketa iraunkor bat egiteko. 
EI1.1 Ilearen egitura nolakoa den eta forma-aldaketa iraunkorra egiteko prozesuan zer aldaketa jasaten dituen azaltzea. 
EI1.2 Forma-aldaketa iraunkor batean eragiten duten ilearen ezaugarriak deskribatzea: lodiera, malgutasuna, 
iragazkortasuna, kantitatea, luzera eta abar. 
EI1.3 Ilearen propietateak forma-aldaketa iraunkor batean duten eraginarekin erlazionatzea. 
EI1.4 Ileak formaren arabera sailkatzea. 
EI1.5 Deskribatzea zer kasutan ez den forma-aldaketa iraunkor bat egitea ilearen edo buru-larruazalaren egoera dela 
eta. 
EI1.6 Forma-aldaketa iraunkor baterako ilea eta buru-larruazala aztertzeko modelo bati egiten zaion simulazioan: 

- Bezeroaren eskariak eta beharrak identifikatzea. 
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- Ilearen eta buru-larruazalaren azterketa egitea, zuzenean behatuz eta programa informatikoak erabiliz. 
- Datuak fitxa teknikoan jasotzea, beharrezko ikusten diren oharrak eta hartzea komeni den neurriak aipatuz. 
- Bezeroari jakinaraztea zer aldaketa gertatuko diren ilean behin teknika aplikatutakoan, zenbat iraungo duten eta 

zer mantentze-lan behar dituzten. 

A2: Forma-aldaketa iraunkor bat egiteko aparatuak, osagarriak, tresnak eta kosmetikoak aukeratzeko irizpideak aztertzea, 
ilearen egoeraren eta bezeroaren beharren eta eskaeren arabera. 

EI2.1 Forma-aldaketa iraunkorraren prozesua azaltzea: zer fase dituen, haietako bakoitzean zer produktu, baliabide, 
aparatu eta osagarri erabiltzen diren, eta keratinaren egituran zer aldaketa gertatzen diren. 
EI2.2 Adieraztea ilea kizkurtzeko eta kizkurrak kentzeko zer-nolako moldeak eta aparatuak dauden eta haietako 
bakoitzak zer efektu lortzen duen. 
EI2.3 Ilearen kizkurtze edo lisatze iraunkorreko prozesuan zer osagarri behar diren zerrendatzea. 
EI2.4 Molde finkoak erabiliz forma-aldaketa bat egiteko kasu praktiko batean, hauek adieraztea: 

- Molde-motak eta haien diametroak. 
- Kosmetikoak. 
- Buruaren marrazki eskematiko baten gainean, moldeak, haien norabidea, noranzkoa eta finkapena kokatzea. 

EI2.5 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala 
kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraituz. 

A3: Bezeroa eta profesionala babesteko, forma-aldaketak egiteko tekniketara egokitutako babes-neurriak hartzea. 
EI3.1 Bezeroa posizio anatomiko egokian jartzea eta janzkera egokiarekin babestea. 
EI3.2 Bezeroaren larruazala babestea, narritadurak edo orbanak saihesteko. 
EI3.3 Posizio anatomiko egokian jartzea, eta forma-aldaketa iraunkorretan erabiltzen diren produktuetatik babestea, 
norbera babesteko ekipo egokiak erabiliz. 
EI3.4 Forma-aldaketa iraunkorren prozesuetan gerta litezkeen erreakzio kaltegarrientzat egokia den lehen laguntza 
aplikatzea. 

A4: Forma-aldaketa iraunkor baten protokoloa bezeroaren ezaugarri eta eskaeretara egokitzea, eta aldaketa segurtasun- eta 
higiene-baldintzetan egitea. 

EI4.1 Uhindura eta lisatze iraunkorrak egiteko teknikak, eta haien abantailak eta desabantailak azaltzea. 
EI4.2 Espezialista batek ikustea komeni den buru-larruazaleko alterazio patologikoak deskribatzea. 
EI4.3 Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuaren faseak deskribatzea, haietako bakoitzean sortzen diren erreakzio 
kimikoak eta erabiltzen diren produktu kimikoak aipatuz. 
EI4.4 Forma-aldaketa iraunkorrek sortzen dituzten efektuak azaltzea. 
EI4.5 Bezeroa eta profesionala babesteko neurriak azaltzea. 
EI4.6 Modelo baten ilearen uhindura iraunkorra egiteko kasu praktiko batean: 

- Bezeroa produktuarekiko sentikorra den jakiteko proba egitea. 
- Bezeroa dagokion tokian jartzea eta jantzi egokiekin babestea. 
- Buru-larruazalaren inguruak behar bezala babestea, kosmetiko erreduktoreak irrist egitea eta larruazala 

narritatzea saihesteko. 
- Ilea xanpu neutro edo zertxobait alkalino batez garbitzea. 
- Ilearen «zatiketak» lortu nahi den emaitzaren arabera egitea. 
- Eskularruak erabiltzea babesteko eta larruazalean erreakzio kaltegarriak izatea saihesteko. 
- Molde egokia hautatzea, lortu nahi den kizkur-mota eta ilearen luzera aintzat hartuta, eta ilea moldeetan 

baldintza egokietan biltzea, espero den emaitza lortzeko: ile-kantitatea moldeko, ilearen tentsio egokia, ile-
zuntzari kalterik egiten ez dion finkapena. 

- Esposizio-denboran prozesua eta kizkurraren bilakaera zaintzea. 
- Produktu erreduktorea ematea, kizkurtu nahi den eremuko ilea erabat blaituz, hautatutako metodoaren arabera 

(zuzenekoa edo zeharkakoa), eta kizkurra lortzeko esposizio-denbora kontrolatzea. 
EI4.7 Modelo baten ilearen kizkurtze iraunkorra egiteko kasu praktiko batean:  

- Bezeroa produktuarekiko sentikorra den jakiteko proba egitea. 
- Ilea xanpu neutro edo zertxobait alkalino batez garbitzea.  
- Ilea bereiztea, kosmetikoa errazago emateko. 
- Kosmetiko erreduktorea ilearen luzera osoan zabaltzea, eta hatz-mamiekin luzatzea edo orrazi egoki batekin 

orraztea, esposizio-denboran ilea ahalik eta lisoen egon dadin.  
- Prozesuaren bilakaera egiaztatzea, eta, ilea liso dagoenean, ur askorekin garbitzea.  
- Neutralizatzailea ematea, eta fabrikatzaileak adierazitako denbora-tartean lan egin dezan uztea. Xaflak eta 

osagarriak jarri badira, haiek kentzea, leun, ileari tira egin gabe, eta kizkur bakoitza neutralizatzailearekin blaitzea 
produktuaren fabrikatzaileak proposatzen duen denboran.  

- Ilea urez bustitzea edo xanpu egoki batekin garbitzea, fabrikatzailearen jarraibideen arabera. 
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A5: Neutralizatzeko teknikak aplikatzea, kizkurtzeko edo kizkurrak kentzeko prozesua eteteko eta lortutako forma-aldaketa 
iraunkorra finkatzeko. 

EI5.1 Behar den osagarriarekin kosmetiko neutralizatzailea emateko urratsak azaltzea. 
EI5.2 Kosmetikoaren esposizio-denbora hautatzea, ile-mota eta fabrikatzailearen jarraibideak aintzat hartuz. 
EI5.3 Kizkurtzeko edo lisatzeko teknikaren arabera egokiena den garbitzeko eta egokitzeko prozesua hautatzea. 
EI5.4 Kuzkurtzea edo lisatzea mantentzeko edo indartzeko lehortze-prozedura azaltzea. 
EI5.5 Modelo baten ilearen uhindura iraunkorra neutralizatzeko kasu praktiko batean:  

- Erreduktorea kentzea urez ondo bustiz, eta toalla edo lehorgailu batekin lehortzea, moldeak mugi ez daitezen 
kontuz ibiliz.  

- Ilea kosmetiko neutralizatzailearekin blaitzea, eta produktuari lan egiten uztea fabrikatzaileak aholkatutako 
denboran.  

- Moldeak kentzea, leun, ileari tira egin gabe, eta kizkur bakoitza neutralizatzailearekin blaitzea produktuaren 
fabrikatzaileak proposatzen duen denboran.  

- Ilea xanpu egoki batekin garbitzea, fabrikatzailearen jarraibideen arabera. 

A6: Ilearen forma-aldaketa iraunkor bat egiteko prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea, eta emaitzak aurreikuspenetara 
egokitzeko egin beharreko aldaketak proposatzea. 

EI6.1 Forma-aldaketa iraunkorraren azken emaitza aztertzea, eta zerbitzuaren kalitatea zehazteko prozesuko zer alderdi 
ebaluatu behar diren identifikatzea. 
EI6.2 Zuzenean behatzeko teknikak eta galdera gidatuak baliatzea jakiteko bezeroa zenbateraino gogobete duten 
lortutako emaitzak eta jasotako arreta pertsonalak. 
EI6.3 Ilearen forma-aldaketa iraunkor bat egiteko zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta 
bezeroarentzako arretakoak identifikatzea. 
EI6.4 Lortutako emaitzak nahi direnetara egokitzeko edo prozesuetan detektatutako desbideratzeak zuzentzeko neurriak 
proposatzea. 

 

Edukiak: 

1. Ilearen forma-aldaketak eta aldaketen oinarriak. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorren oinarriak: 
- Aldaketak ilearen egituran. 
- Forma-aldaketa iraunkorrek ilean eragindako efektuak. 
- Ile-keratinaren ezaugarriak. 
- Erredukzio-fasea. 
- Neutralizazio-fasea. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuaren protokoloa. 

2. Forma-aldaketa iraunkorretarako kosmetikoak eta aparatuak hautatzea eta prestatzea. 
- Forma-aldaketa iraunkorretan erabiltzen den kosmetika espezifikoa.  

• Jarduera-motak eta -mekanismoa. Uhindu aurreko kosmetiko babeslea. Produktu erreduktoreak. 
Sentikortasun-proba. Produktu neutralizatzaileak. 

• Zuzen kontserbatzeko, manipulatzeko eta aplikatzeko jarraibideak.  

• Forma-aldaketa iraunkorretarako produktu kosmetikoak hautatzeko irizpideak. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorretarako aparatuak eta tresnak. 

• Aparatuak: eskuko ile-lehorgailua eta kasko-itxurakoa. 

• Tresnak: eskuilak, orraziak, pintzak, moldeak, osagarriak eta abar.  

• Ilearen forma aldatzeko aparatuak eta tresnak maneiatzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko lanak. 

• Segurtasuna eta higienea, forma aldatzeko prozesuetako aparatu elektrikoak erabiltzean. Aparatuak 
berrikustea: entxufeak, kableak, konexioak. 

3. Uhindura iraunkorrerako teknikak. 
- Ilearen uhindura iraunkorrak egiteko metodoak. Zuzenekoa. Zeharkakoa. Partziala. Beste batzuk. 
- Metodoen abantailak eta eragozpenak. Hautatze-irizpideak. 
- Uhindura iraunkor bat egiteko prozesua. 
- Neutralizatze-prozesua. 
- Uhindura iraunkorrari dagokionez dauden modako joerak. 
- Uhindura iraunkorrak egiteko prozesuen protokoloak egokitzea. 
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- Profesionalak babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Ile-tratamendu estetikoen prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Ile-tratamendu estetikoen prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.  
- Lehen laguntza uhindura-prozesuetan. 

4. Lisatze iraunkorrerako teknika. 
- Ilea lisatzeko edo kizkurrak kentzeko prozesu iraunkorrak egiteko metodoak. 
- Metodoen abantailak eta eragozpenak. Hautatze-irizpideak. 
- Lisatze iraunkor bat egiteko prozesua: baliabide teknikoak eta exekuzioa. Normala. Termikoa. 
- Neutralizatze-prozesua. 
- Teknika berritzaileak. 
- Erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 
- Lisatze iraunkorrari dagokionez dauden modako joerak. 
- Lisatze iraunkorrak egiteko prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Profesionalak babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 
- Lisatze iraunkorreko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak.  

• Lisatze iraunkorreko prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea.  
- Lehen laguntza lisatze iraunkorreko prozesuetan. 

5. Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuen kalitate-kontrola. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorretako lan teknikoen kalitatea zehazten duten parametroak. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuetan lortutako emaitzetan lortu nahi ziren emaitzekiko izandako 

desbideratzeak zuzentzeko neurriak. 
- Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak. 
- Kexak ebazteko teknikak. 

 
 
 
 
 
 

6. 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 

 
 

6.1. prestakuntza-atala 
ILEA MOZTEA 
 

Kodea: UF0534 

 

Iraupena: 90 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, 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. 
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. 
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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 higiene-
arauak 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.  
- 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 higieniko-

sanitarioetan 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.  

EI6.5 Prozesuko gorabeherak bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko. 
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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. 
- Ilearen antolamendua. 
- Hezetasun-maila. 
- Kosmetiko espezifikoak. 
- Ilearen bereizketak.  
- Laneko eremuak edo sekzioak: goikoa, albokoak, ondorengoa. 
- 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. 
- Ilea mozteko 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. 
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- 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. 

• Beste batzuk. 
- 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. 
- 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. 

 
 

6.2. 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. 
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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. 

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. 
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 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, larruazal- 

eta 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:  



 
 

Ile-apainketa 

 
 

 
 

53 

- 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: 
o Gorpuzkera-motak. 

- Teknikarekin erlazionatutako alterazio estetikoak. 

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. 
- 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.  
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• 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. 

 

4. 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. 

 
 
 
 
 

7. prestakuntza-modulua:  
IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA 
ZERBITZUEN SALMENTA 
 

Kodea: MF0352_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta 

zerbitzuak saltzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Salmenta-jarduera programatzea, irudi pertsonaleko enpresen helburuetan eta posizionamenduan oinarrituz. 
EI1.1 Salmenten argumentu-sorta baten ezaugarriak eta egitura deskribatzea, eta argumentu-sortaren funtzioa 
zehaztea. 
EI1.2 Salmenta-helburuei eta enpresaren, produktuen nahiz lehiakideen ezaugarriei buruzko informazio xehea oinarri 
hartuta, salmenta-ekintzaren berariazko programazio bat egitea, hauek baliatuz: 

- Helburuak lortzeko ildoak eta jarduera-marjinak. 
- Salmenten argumentu-sortak. 
- Bezeroen sailkapena. 
- Bezero-zorroko informazioaren eguneratzea. 

EI1.3 Enpresa baten ezaugarri garrantzitsuenak —bezero-mota, zerbitzu-mota, produktuak eta beste alderdi interesgarri 
batzuk— biltzen dituen kasu praktiko batean, enpresaren salmenta-helburuak programatzea. 
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A2: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 
EI2.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta 
emoziozko elementuak aztertuz. 
EI2.2 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan izan behar dituen 
ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea. 
EI2.3 Bezeroen jokabideari eragiten dioten aldagaiak eta produktu nahiz zerbitzuak erosteko motibazioak identifikatzea. 
EI2.4 Zerbitzu estetikoko enpresetan egiten diren sustapen-ekintzek izan ohi dituzten helburuak definitzea, eta erabiltzen 
dituzten sustapen-baliabideak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.5 Sustapen-ekintzak ezar daitezkeeneko egoerak detektatzea, eta erabiltzen diren teknika psikologiko nagusiak 
definitzea. 
EI2.6 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak salmentan duen eragina deskribatzea. 
EI2.7 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea. 
EI2.8 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala 
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori 
aurkeztea. 
EI2.9 Produktu eta zerbitzu estetiko baten ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean: 

- Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko 
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

- Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna 
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari 
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea. 

- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 

EI2.10 Ustezko bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri 
hartuta: 

- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 

A3: Produktu eta zerbitzu estetikoen salmenta-jardueratik ondorioztatutako oinarrizko dokumentuak egitea, indarrean den 
araudia aplikatuz eta zehaztutako helburuen arabera. 

EI3.1 Zerbitzu estetikoak emateko edo produktuak saltzeko ohiko eragiketekin lotuta dauden oinarrizko dokumentuak 
identifikatzea. 
EI3.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei aplikatzen zaien araudia identifikatzea. 
EI3.3 Produktu edo zerbitzu batetik, merkataritza-helburu batetik eta aurrez ezarritako oinarrizko salmenta-baldintza 
batzuetatik abiatuz, oinarrizko dokumentazioa prestatzea, beharrezkoa bada bezeroarekiko erlazioaren bidez lortutako 
informazioa erabiliz. 

A4: Irudi pertsonaleko bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI4.1 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-egoerak identifikatzea. 
EI4.2 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari 
buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin 
denetik aurrera jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz: 

- Gorabehera eragin duten gakoak. 
- Erantzukizunaren esparrua. 
- Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala 

badagokio, saldu osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan 
hartuz. 

EI4.3 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala 
badagokio, programa informatiko bat erabiliz, egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker 
onak, etab.), argi eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, 
mugikorretako mezuak, etab.). 

A5: Gatazkak eta erreklamazioak ebazteko teknikak erabiltzea, ezarritako irizpide eta prozedurei jarraikiz. 
EI5.1 Gatazkak aurreikusteko teknikak identifikatzea. 
EI5.2 Gatazken eta erreklamazioen izaera identifikatzea. 
EI5.3 Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
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EI5.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa 
zehaztea. 
EI5.5 Bezero batekiko elkarrizketa baten simulazioan, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko behar 
bezala zehaztuta eta ezarria dagoela: 

- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak 

kudeatzeko tresna informatikoan sartzea. 
 

Edukiak: 

1. Marketina itxura pertsonalaren merkatuan. 
- Produktu eta zerbitzu estetikoen arteko desberdintasunak. 
- Produktu kosmetikoen propietateak. 
- Zerbitzuen izaera. 
- Zerbukzioa edo zerbitzu bat sortzeko prozesua. 

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

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

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

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

6. Erreklamazioak ebaztea. 
- Erreklamazioak/kexak (aurrez aurre eginak nahiz bestelakoak) jasotzeko prozedura. 
- Erreklamazioa testuinguruan kokatzeko elementu formalak. 
- Erreklamazio bat bideratzeko behar diren dokumentuak edo frogak. 
- Erreklamazioak ebazteko erabiltzen diren teknikak. 
- Bezeroarekiko harremana kudeatzeko erreminta informatikoak erabiltzea. 
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8. prestakuntza-modulua:  
ILE-APAINKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0115 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren egoera aztertzea, lan teknikoak eta zainketa estetikoak bezeroaren 
ezaugarrietara egokitzeko. 

EI1.1 Buru-larruazaleko infekzioak eta infestazioak identifikatzea, ile-apaindegian kutsadura saihesteko, eta, 
beharrezkoa bada, bezeroa mediku espezialista batengana bideratzea. 
EI1.2 Jatorri kosmetikoko zahia badago identifikatzea, eta neurri prebentiboak eta aringarriak proposatzea. 
EI1.3 Zurtoinaren alteraziorik edo egiturazko alteraziorik badago, identifikatzea.  
EI1.4 Larruazaleko alteraziorik badago, identifikatzea. 
EI1.5 Zuzenean edo irudia handitzeko metodoak erabiliz —lupak, mikrokamerak, mikrobisorea eta abar—, buru-
larruazalari eta ileari behatzea, azterketa egiteko. 
EI1.6 Ilea eta buru-larruazala aztertuz lortutako datuak fitxa teknikoan erregistratzea, eta haien balorazioa egitea. 

A2: Ile-apainketako lan teknikoak egiteko aparatuak, tresnak, materialak, osagarriak eta kosmetikoak hautatzea eta 
prestatzea. 

EI2.1 Aparatuak programatzea, haiek zuzen aplikatzeko parametroak kalkulatzeko egin beharreko eragiketak eginez, eta 
tratamendu-protokoloa, pertsonaren ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 
EI2.2 Ile-apainketako tekniketan erabilitako instalazioak eta baliabide teknikoak garbitzea, desinfektatzea eta 
esterilizatzea, eta segurtasun eta higiene pertsonaleko baldintzekin erlazionatzea. 
EI2.3 Kosmetikoak konposizio, forma, efektu eta jarduera-mekanismoaren arabera sailkatzea. 
EI2.4 Kosmetikoak erabiliko den teknikaren eskakizunetara eta ilearen eta buru-larruazalaren egoerara egokituz 
hautatzea. 
EI2.5 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak higiene- eta 
osasun-baldintzetan egitea. 
EI2.6 Kosmetikoak behar bezala kontserbatzeko arauak eta ingurumen-arauak aplikatzea eta ingurumen-arauak 
errespetatzea. 
EI2.7 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala 
kontserbatzeko ezarritako protokoloari jarraituz.  

A3: Buru-larruazaleko eta ileko alterazioen zaintza estetikoak aplikatzea, diagnostikoaren arabera eta segurtasun- eta 
osasun-baldintzetan, beharrezko baliabide teknikoak trebetasunez maneiatuz. 

EI3.1 Teknikari batek gainbegiratuta, masaje kapilarra emateko teknikak aplikatzea, lortu nahi diren efektuetarako 
beharrezko parametroak errespetatuz, erabilerak eta kontraindikazioak kontuan hartuz, eta egin behar den tratamendura 
egokituz. 
EI3.2 Norbera eta tratamendua jasoko duen pertsona babesteko neurriak aplikatzea, zerbitzua ematen den bitartean 
segurtasun- eta higiene-baldintzak bermatzeko. 
EI3.3 Deshidratazioari, seborreari eta/edo pitiriasiari aurre egiteko ile-tratamendu estetikoak aplikatzean, norbaiten 
ikuskatze tekniko zorrotzaren pean: 

- Hizkuntza argi eta zehatza erabiliz, aplikatuko den tratamendua bezeroari deskribatzea, eta produktu eta 
aparatuak aplikatzen diren bitartean izan litezkeen sentsazioak azaltzea. 

- Ilea eta buru-larruazala tratamendua aplikatzeko prestatzeko eragiketa teknikoak egitea:  
- Proposatutako tratamendua aplikatzeko kontraindikaziorik badago, hura detektatzea, eta, tratamendua egokia ez 

bada, beste profesional batengana bideratzea justifikatzea. 
- Baliabide teknikoak hautatzea, eta aplikatzeko kondizio higieniko-sanitario eta erabilera-kondizio bikainetan 

daudela egiaztatzea. 
- Tratamendua aplikatzeko behar diren produktuak prestatzea, beharrezko eragiketa fisiko-kimikoak eginez eta 

baldintza higieniko-sanitario ezin hobeak zainduz. 
- Aparatuak programatzea, aplikazio egokirako parametroak kalkulatzeko egin beharreko eragiketak eginez. 

8 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

58

A4: Koloratzeko edo koloregabetzeko teknikak bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera aplikatzea. 
EI4.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea. 
EI4.2 Norbaiten ikuskapen teknikoarekin bekainen, bizarraren eta bibotearen kolorea aldatzean:  

- Tonu bat lortzeko produktua edo produktu-nahasketa zehaztea. 
- Hidrogeno peroxidoaren diluzio bat egitea. 
- 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. 

EI4.3 Bezeroaren ilea garbitzea, aukeratutako teknikak hala eskatzen duenean. 
EI4.4 Norbaitek gainbegiratuta 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. 

EI4.5 Ile-kolorazioa partzialki aldatzea, norbaitek gainbegiratuta. 
EI4.6 Produktu dekoloratzailearen diluzioa prestatzea, norbaitek gainbegiratuta, oxidatzailearen kontzentrazioa ilearen 
egoerara eta koloregabetu nahi den tonu-diferentziara egokituta zehaztuz. 
EI4.7 Produktu dekoloratzailea eta azeleratzailea fabrikatzaileak adierazitako proportzioetan nahastea, norbaitek 
gainbegiratuta, lortu nahi den dekolorazio-maila kontuan hartuta. 
EI4.8 Dekoloratzailea ile naturalean edo tindatuan ematean, kontuan izatea dekolorazio-efektua erabatekoa edo 
partziala den. 
EI4.9 Norbaiten ikuskapen teknikoarekin 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. 

EI4.10 Norbaiten ikuskapen teknikoarekin 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 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 ematea, koloregabetzean geratuko den tonua argitu nahi bada edo koloregabetutako 

guneak beste tonu batekin tindatu nahi badira. 
- Produktu-hondarrak xanpu egokiarekin kentzea, eta egokitzaile bat ematea. 

A5: Ile-forma aldi baterako aldatzeko teknikak aplikatzea, prozesuan baliabide eta produkturik egokienak erabiliz. 
EI5.1 Bero bidez lehortzeko teknika erabiltzea. 
EI5.2 Ilearen orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egitean: 

- Proposatutako aldaketen berri ematean eta bezeroarekin adostean harekin egotea. 
- Egin behar den prozesurako egokienak diren tresnak, osagarriak eta kosmetikoak hautatzea eta prestatzea. 
- Kosmetikoak ile-motaren, teknikaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera hautatzea eta erabiltzea, norbaitek 

gainbegiratuta. 
- Zatiketak egin behar den prozesuaren arabera egitea, norbaitek gainbegiratuta. 
- Lortu nahi den iraupena, efektua eta bolumena aintzat hartuta kardatzea, norbaitek gainbegiratuta. 
- Lortu nahi den efektuaren arabera antolatzea ilea eta aplikatzea leuntze-teknikak. 
- Norbaitek gainbegiratuta, orrazkera bildua lotze-puntuetan finkatzea. 
- Apaingarriak egokitzea eta finkatzea, norbaitek gainbegiratuta. 

A6: Forma-aldaketa iraunkorreko teknikak bezeroaren ezaugarri eta eskarietara egokituta eta segurtasun- eta higiene-
baldintzetan aplikatzea.  

EI6.1 Uhindura iraunkor bat egitean, beste norbaitek gainbegiratuta: 
- Ilea produktu egokiarekin garbitzea. 
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- Ilearen «zatiketak» lortu nahi den emaitzaren arabera egitea. 
- Molde egokia hautatzea, lortu nahi den kizkur-motaren eta ile-luzeraren arabera. 
- Ilea kondizio egokietan biltzea moldeetan, espero den emaitza lortzeko. 
- Produktu erreduktorea ematea, eta kizkurra lortzeko esposizio-denbora kontrolatzea. 

EI6.2 Uhindura iraunkor bat neutralizatzean, beste norbaitek gainbegiratuta: 
- Produktu erreduktorea kentzea. 
- Ilea kosmetiko neutralizatzaileaz blaitzea, eta hari lanean uztea. 
- Moldeak kentzea, berriro neutralizatzaileaz blaitzea, eta hari lanean uztea aholkatutako denboran. 
- Ilea urez bustitzea edo garbitzea. 

EI6.3 Ilea lisatzean, beste norbaitek gainbegiratuta: 
- Ilea produktu egokiarekin garbitzea. 
- Ilea bereiztea. 
- Kosmetiko erreduktorea zabaltzea. 
- Prozesuaren bilakaera egiaztatzea, eta, beharrezkoa denean, uretan eragitea. 
- Neutralizatzailea ematea, eta fabrikatzaileak adierazitako denbora-tartean lan egin dezan uztea. 
- Xaflak eta osagarriak jarri badira, haiek kentzea, berriro neutralizatzaileaz blaitzea, eta hari lanean uztea 

aholkatutako denboran. 
- Ilea urez bustitzea edo garbitzea. 

A7: Ilea mozteko teknikak eta estiloak gauzatzea, bezeroaren ezaugarrien eta eskaeren arabera eta segurtasun-eta higiene-
arauak errespetatuz. 

EI7.1 Teknika desberdinak erabiliz ilea moztean, behatzea eta/edo parte hartzea, beste norbaitek gainbegiratuta: 
- 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. 

EI7.2 Oinarrizko formak dituzten mozketak egitea, teknikari arduradunak zorrotz gainbegiratuta: bere erorkera 
naturalean, degradatua, handitutako geruzatan eta geruza berdindutan. 
EI7.3 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. 

A8: Bizarra eta bibotea segurtasun- eta higiene-kondizioak betez mozteko eta txukuntzeko teknikak aplikatzea, bezeroaren 
ezaugarrietara egokituz, eta teknika horiek trebetasunez eta abileziaz aplikatuz. 

EI8.1 Teknika egiteko, bezeroa eta profesionala babesteko neurriak aplikatzea. 
EI8.2 Bizarra eta bibotea txukuntzean eta moztean, behatzea eta/edo parte hartzea, beste norbaitek gainbegiratuta: 

- Mozketa-tresnak eta bizarra eta bibotea txukuntzeko eta mozteko tresna osagarriak prestatzea. 
- Bizarra kendu aurreko, bizarra kentzeko eta bizarra kendu ondorengo produktu kosmetikoak ematea, larruazal- 

eta bizar-motaren eta teknikaren eskakizunen arabera, eta une egokian. 
- Bezeroaren bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea. 

A9: Irudi pertsonalerako produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 
EI9.1 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala 
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz eta erakustaldi praktiko egokiak eginez, produktu edo zerbitzu hori 
aurkeztea. 
EI9.2 Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea. 

- Bezeroaren tipologia eta haren eskaera-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez eta bezeroak kudeatzeko 
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

- Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna 
nabarmenduz, eta, hala badagokio, laguntza-tresna bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa) saltokiari 
emandako informazioa erabiliz, eta beharrezko erakustaldiak egitea. 

- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 

EI9.3 Bezero batekiko elkarrizketa batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

60

EI9.4 Bezero batekiko elkarrizketa batean, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko: 
- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak 

kudeatzeko tresna informatikoan sartzea. 

A10: Ile-apainketako zerbitzuetan lortutako emaitzak ebaluatzea, eta aurreikusitako emaitzak egokitzeko egin beharreko 
aldaketak proposatzea. 

EI10.1 Zerbitzuaren azken emaitza aztertzea. 
EI10.2 Bezeroaren gogobetetze-maila —lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta pertsonalari eta 
profesionalari buruzkoa— zein den jakiteko galderak egitea, teknikariari lagunduz. 
EI10.3 Ile-apainketako zerbitzu bakoitza egin ondoren: 

- Aurreikusitako emaitzekiko sortutako desbideratzeak identifikatzea, halakorik badago. 
- Lortutako emaitzak espero ziren emaitzetara egokitzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

EI10.4 Prozesuko gorabeherak, halakorik izan bada, bezeroaren fitxan jasotzea, hurrengo zerbitzuan kontuan izateko. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

Edukiak: 

1. Ile-apainketako ekipoak eta instalazioak kokatzea eta antolatzea segurtasun-, higiene- eta desinfekzio-
baldintzak errespetatuz. 
- Garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko ekipoak prestatzea. 
- Desinfektatu eta/edo esterilizatu behar den materialerako egokiak diren higiene- eta desinfekzio-produktu egokiak, 

eta proportzio egokietan, prestatzea. 
- Material-mota bakoitzari ondoen egokitzen zaion desinfekzio- edo esterilizazio-metodoa hautatzea. 
- Tresnak eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea. 
- Laneko instalazioak, baliabideak eta ekipoak berrikustea eta antolatzea. 

2. Ilearen alterazio estetikoak identifikatzea. 
- Bezeroa alterazioen azterketa estetikorako prestatzea. 
- Ilearen diagnostiko estetikorako aparatuak, tresnak, materialak eta osagarriak prestatzea. 
- Ilearen azterketa estetikoa egitea. 
- Ilearen alterazio estetikoen zeinuak identifikatzea. 
- Ikusitako alterazioen kausa posibleak detektatzeko galdera egokiak egitea. 
- Bezeroaren fitxa betetzea. 

3. Zainketa estetikoak aplikatzea: deshidratazioa, pitiriasia eta seborrea. 
- Diagnostikoaren arabera aplikatzeko protokoloak berrikustea. 
- Tratamendurako baliabide teknikoak eta produktuak hautatzea. 
- Higiene- eta egokitze-kosmetikoak hautatzea eta prestatzea. 
- Tratamendua aplikatzeko behar diren aparatuak programatzea. 
- Masaje kapilarreko teknikak aplikatzea. 
- Prebentzio- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

4. Kolore-aldaketak egitea.  
- Kolorazioaren aurretiko teknikak aplikatzea. 
- Erabili behar den teknikarako tresna, osagarri eta produktu egokiak aukeratzea. 
- Produktuen eraginpean dauden bezeroaren guneak babestea. 
- Produktu-nahasteak egitea, dekolorazioaren kasuan oxidatzaileen kontzentrazioak kontuan izanik. 
- Kolore-aldaketetarako kosmetikoak egin behar den lanaren, kosmetikoaren konposizioaren eta emaitzen 

iraupenaren arabera erabiltzea. 
- Kolorazio edo dekolorazio partzialak edo erabatekoak eta erdiiraunkorrak edo iraunkorrak egiteko teknikak 

aplikatzea. 
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- Prozesuari behatzea, eta denborak kontrolatzea. 
- Bero lehorra edo hezea aplikatzea, dekolorazio-kasuetan. 
- Produktu kosmetiko koloratzailearen hondarrak kentzea, ilea garbitzeko eta egokitzeko teknika erabiliz. 

5. Aldi baterako forma-aldaketak egitea. 
- Bezeroa eta profesionala babestea aldi baterako forma-aldaketetan. 
- Bezeroari egin behar zaion prozesurako egokiak diren tresnak, osagarriak eta kosmetikoak hautatzea. 
- Ilearen, teknikaren eta lortu nahi den emaitzaren arabera ematea kosmetikoak. 
- Prozesurako behar denean, zatiketak egitea. 
- Forma-aldaketa —lisatzeak eta kizkurtzeak— muntatzea. 
- Orrazkerak eta orrazkera bilduak egitea. 
- Forma-aldaketak, orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko aparatuak erabiltzea. 
- Kardatzea. 
- Leuntzeak egitea. 
- Akabera-prozesua gauzatzea. 
- Osagarriak finkatzea. 

6. Forma-aldaketa iraunkorrak egitea. 
- Ile-aldaketa iraunkorraren aurretiko probak egitea. 
- Buru-larruazalaren ondoko guneak babestea. 
- Ilearen higiene-zainketak egitea. 
- Uhindura eta lisatze iraunkorreko teknikak aplikatzea. 
- Molde egokiak hautatzea, uhindura-motaren arabera. 
- Ilea bereiztea, lisatu behar denean. 
- Produktu edo kosmetiko erreduktorea ematea eta denbora kontrolatzea. 
- Produktu neutralizatzailea ematea, lisatu behar denean. 
- Ilearen eta buru-larruazalaren higiene-prozesuak egitea, aplikatutako teknikaren arabera. 

7. 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. 

8. 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 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. 

9. Higieneko, depilazio fisikoko eta makillajeko zainketa estetikoetarako zerbitzu eta kosmetikoak 
saltzeko eta aholkatzeko metodoen aplikazioa. 
- Produktu eta zerbitzu estetikoei buruzko aholkuak ematea. 
- Produktu eta zerbitzu estetikoak saltzeko teknikak aplikatzea. 
- Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
- Bezeroen erreklamazioei erantzuteko teknikak aplikatzea. 

10. Ile-apainketako zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko metodoak erabiltzea. 
- Behatzea eta galderak egitea bezeroak zerbitzuari eta jasotako eta esperotako tratuari dagokienez duen 

gogobetetze-maila zenbatekoa den ikusteko. 
- Emaitzetan ikusitako desbideratzeak zuzentzea. 
- Ile-apainketako prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak. 

11. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
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- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Titulazioa izanez 
gero 

Titulaziorik izan 
ezean 

MF0347_2 
Buru-larruazalaren eta 
ilearen analisia, lan 
teknikoen protokoloak eta 
ilerako zaintza estetikoak 

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

2 urte 4 urte 

MF0058_1 
Higienea eta asepsia 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 pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria. 
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 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 pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria. 
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0349_2 
Orrazkerak, akaberak eta 
orrazkera bilduak 

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

2 urte 4 urte 
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MF0350_2 
Ilearen forma-aldaketa 
iraunkorrak 

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

2 urte 4 urte 

MF0352_2 
Irudi pertsonala zaintzeko 
aholkularitza eta produktu 
eta zerbitzuen salmenta 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 
• Irudi pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria. 
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 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 irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
 
 
 
 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

66

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Ile-apainketako lantegia 60 90 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X X X X 

Ile-apainketako lantegia X X X X X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  

Ile-apainketako lantegia 

− 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. 

− Lurruna, ozono-lurruna sortzeko aparatua. 

− Maiztasun handiko korrontea sortzeko aparatua. 

− Erradiazio infragorriak sortzen dituen aparatua. 

− Wood-en argi-lanpara. 

− Bibragailua. 

− 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. 

− Ile-eranskin eta ileordeentzako buruak. 

− Probetak. 

− Arroparako eta larruazalerako eskuilak. 

− Lehen laguntzako botikina. 
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− Apalak. 

− Ile-apainketako lan teknikoetarako kosmetikoak eta produktuak. 

− Produktuen erakusgaiak. 

− Prezioen zerrendak. 

− Katalogoak. 

− Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. 

 

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

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

ezartzen den araudiaren arabera. 
 
 



 

 

 


