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Irudi pertsonala 
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ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMP397_3 Ile-tratamendu estetikoak (327/2008 EDa, 2008ko otsailaren 29koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Ile-tratamendu estetikoak egitea diagnostikoaren arabera, ile-tratamenduak diseinatzea eta protokolizatzea, besteak beste 
masaje kapilarra emateko nahiz drainatze linfatikoa egiteko teknika estetikoak, teknika elektroestetikoak eta teknika 
kosmetologikoak aplikatuz eta ile-protesiak eginez eta egokituz, higiene-, osasun-, segurtasun- eta kalitate-irizpideen 
arabera, haiek egiten dituzten enpresekin lotutako jarduerak zuzentzea eta kudeatzea, eta irudi pertsonalarekin lotutako 
produktuak eta zerbitzuak antolatzea, sustatzea eta saltzea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1261_3: Diagnostikoa egitea eta ile-tratamendu estetikoak diseinatzea. 
- UC1262_3: Ile-tratamendu estetikoak egitea segurtasun- eta higiene-kondizioetan. 
- UC0795_3: Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak zuzentzea eta kudeatzea. 
- UC0352_2: Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ile-apainketako zerbitzuak ematen dituzten eta ile-tratamenduak egiten dituzten enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan, 
besteren kontura edo langile autonomo gisa, irudi pertsonala zaintzeko produktu eta zerbitzuen aholkularitzan eta 
salmentan. 

 

Ekoizpen-sektoreak 
Irudi pertsonaleko zerbitzuen sektorea: ile-apaindegiak, ile-zentroak, ile-estetikako klinikak, ile-aparatuen eta ile-kosmetikoen 
sail komertzialak. 

 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Ile-apainketako produktuen eta aparatuen erakuslea. 
Ile-tratamendu estetikoetan espezialista. 
Ile-apaindegietako zuzendaria. 
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Ile-tratamenduen saileko arduraduna, ile-apaindegietan, ile-kliniketan eta ile-estetikako zentroetan. 
Ile-protesietan espezialista. 
Ile-apainketako produktuen eta aparatuen ikerketa eta garapeneko aholkularia. 
Irudi pertsonaleko tresna, aparatu, produktu eta zerbitzuen salmenta-aholkularia. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1261_3 
Ilearen alterazio estetikoen diagnostikoa eta 
protokoloak 

80   

MF1262_3:  
Ile-tratamendu estetikoen aplikazioa 120 

UF0536: Higienea eta ilearen 
alterazioen tratamendu 
estetikoak 

90 

UF0537: Protesien aplikazioa 
ile-tratamendu estetikoetan 

30 

MF0795_3 (ZEHARKAKOA) 
Irudi pertsonaleko enpresen zuzendaritza eta 
kudeaketa 

60   

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

60 

  

MP0116 
Ile-tratamendu estetikoetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 

  

ORDUAK, GUZTIRA 440 
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1. gaitasun-atala  
DIAGNOSTIKOA EGITEA ETA ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK 
DISEINATZEA 

 

Kodea: UC1261_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ile-diagnostiko estetikoa egiteko protokolo normalizatuak eta dokumentazio tekniko espezifikoak prestatzea.  
BI1.1 Bezeroaren diagnostiko estetikorako historia eta fitxa teknikoak egiten dira, alderdi hauek barne hartuta: datu 
pertsonalak, ezaugarriak, alterazio estetikoak eta/edo patologikoak, intolerantziak eta sortzetiko afekzioei, afekzio 
hereditarioei, medikamentuei, bizi-ohiturei eta antzekoei buruzko informazio garrantzitsua.  
BI1.2 Bezeroa mediku espezialistarengana edo beste profesional batengana bideratzeko txosten tipoa datu 
pertsonalak eta bideratzearen arrazoiak adieraziz prestatzen da.  
BI1.3 Ilearen alterazio estetikoen jatorria edo kausa identifikatzen lagunduko duten galderekin egiten dira 
bezeroarekin elkarrizketa izateko galdetegiak.  
BI1.4 Ekipoak, materialak eta produktuak aztertzeko, ordenatzeko, garbitzeko eta prestatzeko irizpideak ezartzen 
dira, gero diagnostikoaren fasean erabiltzeko.  
BI1.5 Erabiliko diren behatze-teknika, ekipo eta metodoen arabera ezartzen da ile-diagnostikoa egiteko bezeroa 
zer kondiziotan kokatu behar den.  
BI1.6 Ile-diagnostikoa egiteko ekipoak aplikatzeko erabilera-arauak eta parametroak haien ezaugarri teknikoen eta 
fabrikatzailearen argibideen arabera ezartzen dira.  
BI1.7 Ile-diagnostiko estetikoa egiteko metodoak laneko protokoloan identifikatzen eta zehazten dira.  
BI1.8 Ile-diagnostiko estetikoa egiteko protokolo normalizatua horretarako behar diren prozeduraren fase, baliabide 
tekniko nahiz kosmetikoak eta jarduteko jarraibide orokorrak zehaztuz prestatzen da. 

LB2: Ilearen alterazioak aztertzea, diagnostiko estetikoa adierazteko.  
BI2.1 Diagnostikoa egiteko ekipoak —lupa, mikrokamera, seboa eta hidratazio-maila neurtzeko gailuak, 
mikroskopioa, mikrobisorea eta abar— eta ilea behatzeko nahiz datuak lortzeko prozesuan erabiltzen diren 
materialak garbi, ordenatuak eta erabiltzeko prest daudela egiaztatzen da.  
BI2.2 Bezeroa kokatzen eta prestatzen du profesionalak eta prozesuan zer posiziotan jarri behar duen adierazten 
dio.  
BI2.3 Bezeroarekin izandako elkarrizketaren eta hari egindako galderen bidez, bezeroaren ezaugarriak, beharrak 
eta eskariak identifikatzen dira, ezarritako protokoloaren arabera, eta datuak bezeroaren fitxan gordetzen dira.  
BI2.4 Diagnostikoa egiteko ekipoekin eta behatze-, ukitze- eta haztatze-teknikekin egiten da azterketa estetikoa, 
ilearen alterazio estetiko eta/edo patologiko posibleen sintomak —deshidratazioa, koipea, zahia, alopeziak, 
egiturazko alterazioak, alterazio kromatikoak eta abar— identifikatzen dira, eta fitxa teknikoak jasotzen dira.  
BI2.5 Alopezien kasuan, ile-sorta txikiak ateratzen dira erraboila eta guzti buru-larruazaleko zenbait lekutatik eta 
mikroskopio edo mikrobisore bidez behatzen dira, ile-sortak ile-zikloaren zer fasetan dauden identifikatzen da, eta 
emaitzak balio normalekin edo erreferentziazkoekin konparatzen dira.  
BI2.6 Elkarrizketaren eta ilearen azterketaren bidez lortutako datuak eta alterazioaren jatorrian eta tratamenduaren 
hautaketan eragina izan dezaketen faktore fisiko, psikologiko eta nutrizionalak bezeroaren historia-fitxan idazten 
dira, ilean eta/edo buru-larruazalean detektatutako alterazio-motaren arabera ordenatuta eta sailkatuta.  
BI2.7 Lortutako informazioa aztertuz eta ebaluatuz egiten da diagnostiko profesionala eta bezeroaren fitxan 
adierazten dira ilearen alterazio estetikoak, beharrezkoa izanez gero medikuaren agindua aintzat hartuz.  
BI2.8 Bezeroaren ilean detektatutako alterazioek estetika-arloa gainditzen badute, medikuari edo beste profesional 
bati bideratzen zaio bezeroa, eta dagokion bideratze-txostena egiten da. 

LB3: Protokolo normalizatuak eta dokumentu tekniko espezifikoak prestatzea, teknika kosmetiko, elektroestetiko eta 
eskuzkoekin ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko.  

BI3.1 Protokoloak prestatzeko dokumentazio teknikoa —tratamendu bakoitzaren oinarrizko dokumentua, 
segimendu-fitxak, tratamendu pertsonaleko jarraibideak, baimen informatua eta abar— beharrezko espezifikazio 
guztiekin egiten da.  
BI3.2 Bezeroari arreta emateko eta hura prestatzeko nahiz babesteko neurriak tekniken eskakizunen arabera 
ezartzen dira, protokoloetan sartzeko.  
BI3.3 Ile-tratamendu estetikoetarako laneko protokolo normalizatuak prestatzeko behar diren baliabide teknikoak 
—tresnak, aparatuak, materialak, kosmetikoak eta abar— identifikatzen dira.  
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BI3.4 Teknika kosmetiko, elektroestetiko eta eskuzkoen protokolizatzen da hautaketa-irizpideak eta ilearen 
alterazio estetikoen ezaugarrien arabera haiek aplikatzeko kontuan hartu beharreko parametroak adieraziz, eta 
erabilerak, kontuan izan beharrekoak edo kontraindikazioak definitzen dira.  
BI3.5 Alterazioen teknika kosmetiko, elektroestetiko eta eskuzko bidezko tratamendurako eta higienerako protokolo 
normalizatuak prestatzen dira, aplikatzeko kondizioak eta segurtasun- eta higiene-neurriak zehaztuz.  
BI3.6 Trauma eta kirurgia ondoko prozesuetan ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko protokolo normalizatuak 
prozesu horietan emandako agindu medikoak aintzat hartuz prestatzen dira.  
BI3.7 Ile-tratamendu estetikoetarako laneko protokolo normalizatuetan, prozeduraren faseak zehazten dira, 
tratamendua aplikatzeko teknikak, beharrezko baliabide eta kosmetikoak, saio-kopurua, saio-sekuentzia, saio 
bakoitzaren iraupena eta tratamendua aplikatzeko maiztasuna adierazten dira, eta erabilerak, kontuan izan 
beharrekoak edo kontraindikazioak zehazten dira.  
BI3.8 Ile-tratamendu estetiko bakoitzerako laneko protokolo normalizatuan, aholkularitza profesionalerako 
jarraibideak, emaitzak mantentzeko eta hobetzeko bezeroak egin beharreko zainketak eta prozesua ebaluatzeko 
eta haren segimendua egiteko metodoak islatzen dira.  
BI3.9 Ile-tratamenduak baimen informatua behar badu, tratamendua aplikatzeko teknika, kontuan izan 
beharrekoak, kontraindikazioak, izan daitezkeen albo-ondorioak eta bezeroak egin behar dituen zainketa 
pertsonalak adierazi behar dira baimen informatuan.  
BI3.10 Istripurik edo nahi ez den erreakziorik gertatuz gero jarduteko jarraibideak eta bezeroa osasun-zentro 
batera eramateko eskatu behar balitz hartu beharreko neurriak prestatzen dira eta protokoloan sartzen dira.  

LB4: Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak bezeroaren diagnostikoaren eta eskakizunen arabera egokitzea 
eta proposamena prestatzea.  

BI4.1 Ilearen alterazio estetikoak —egiturazkoak, deshidratazioa, koipea, zahia, alopeziak eta abar— tratatzeko 
protokolo pertsonalizatuak alterazio bakoitzerako ezarritako protokolo normalizatuan oinarrituta prestatzen dira.  
BI4.2 Trauma eta kirurgia ondoko prozesuetan ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak egokitzeko, 
zorrotz betetzen da bezeroaren tratamenduaren ardura duen medikuak agindutakoa.  
BI4.3 Tratamenduen protokoloak pertsonalizatzeko, bezeroaren diagnostikoaren eta uneko egoeraren arabera 
teknika kosmetiko, elektroestetiko eta eskuzkoak egokiak direla edo teknikaren bat ordeztu edo alde batera utzi 
behar den egiaztatzen da.  
BI4.4 Bezeroaren kondizio pertsonalengatik kontraindikazio izan daitezkeen ile-tratamenduko teknikak 
identifikatzen dira, protokolotik kentzen dira, eta bezeroaren teknika teknikoan islatzen dira.  
BI4.5 Tratamenduaren faseak sekuentziatzen eta tenporalizatzen dira, eta bezeroaren ezaugarri eta beharren 
arabera teknikak aplikatzeko jarraibideak deskribatzen dira.  
BI4.6 Ile-tratamenduak aplikatzeko tratamendu medikoa edo baimena behar duen alteraziorik identifikatuz gero, 
dagokion profesionalari bideratuko zaio bezeroa ezarritako prozedurari jarraituz, eta alderdi garrantzitsuenak 
zehaztuko dira bideratze-txostenean.  
BI4.7 Trauma eta kirurgia ondoko tratamenduen protokoloak egokitzean, tratatu beharreko eremu kapilarra 
baloratzeaz gain, zorrotz betetzen dira mediku espezialistaren aginduak saioen hasiera-data nahiz maiztasunari, 
aplika daitezkeen kosmetiko- nahiz teknika-motei, kontuan izan beharrekoei nahiz kontraindikazioei eta 
segurtasun- nahiz higiene-jarraibideei dagokienez.  
BI4.8 Tratamendu pertsonalizatuaren edo tratamendu-proposamenaren dokumentua diagnostiko estetikoaren 
arabera prestatzen da, eta datu hauek adierazten dira: aparatu, kosmetiko eta tratamendua aplikatzeko teknikak; 
saio-kopurua, tratamendua aplikatzeko maiztasuna, saioen iraupena, jarduteko egutegia, zainketa pertsonalak, 
aurreikusitako emaitzak eta aurrekontua.  

LB5: Ile-diagnostiko estetikoaren emaitzak bezeroari jakinaraztea eta tratamendu-proposamena aurkeztea. 
BI5.1 Diagnostiko profesionalaren emaitza jakinarazten zaio bezeroari, eta ile-tratamenduaren proposamena 
aurkezten zaio onar dezan.  
BI5.2 Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko proposamenaren dokumentuan tratamenduari buruzko beharrezko 
espezifikazio guztiak, aurrekontua eta ordaintzeko kondizioak jasotzen dira.  
BI5.3 Hizkera argi eta erraza erabiliz ematen zaio informazioa bezeroari, zalantza guztiak argitzen dira, bezeroaren 
iradokizunak jasotzen dira, eta beharrezkotzat jotzen diren aldaketak egiten dira.  
BI5.4 Tratamendu-proposamena adosten da, eta baimen informatua sinatuta onartzen du bezeroak. 
Tratamenduaren espezifikazioak, kontuan izan beharrekoak, kontraindikazioak, albo-ondorio posibleak eta 
zainketa pertsonal gomendatuak jasotzen dira baimen informatuan.  
BI5.5 Jokabide profesionala bat dator bezeroaren konfidentzialtasuna eta datuen babesa bermatzeko arau 
deontologikoekin.  

LB6: Ile-diagnostiko estetikoa egitean eta tratamendu-protokoloak prestatzean kalitatea bermatzeko beharrezko 
parametroak ezartzea.  
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BI6.1 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei eta baliabide teknikoei buruzko araudiari jarraituz aplikatzen dira, 
diagnostiko-zerbitzua optimizatzeko.  
BI6.2 Diagnostikoa egiteko eta protokoloak prestatzeko prozesua laneko protokolo normalizatuen arabera 
antolatzen eta gauzatzen da, eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak betetzen dira.  
BI6.3 Galdetegiak nahiz galdera tipoak eginez eta zuzenean behatuz ebaluatzen da bezeroak zerbitzuari eta 
jasotako tratuari dagokienez duen gogobetetze-maila, eta, gorabeherarik izan bada, idatziz jasotzen da.  
BI6.4 Diagnostiko-zerbitzuaren kalitatea laneko protokoloa zorrotz betez eta merkataritza-denboraren nahiz 
lortutako emaitzaren bidez kontrolatzen du profesionalak.  
BI6.5 Dokumentazio teknikoa prestatzeko kalitate-kontroleko arauak prozesuaren fase guztietan betetzen dira.  
BI6.6 Portaerari buruzko bezeroarentzako arretako arauak —errespetuari, adeitasunari, erantzukizunari buruzkoak, 
adibidez— bete behar ditu profesionalak, eta gorabehera posibleak jaso behar ditu idatziz, beharrezkoa balitz 
neurri zuzentzaileak proposatzeko.  
BI6.7 Prozesuaren ebaluazioa faseren batean negatiboa denean, neurri zuzentzaileak proposatzen dira emandako 
zerbitzuak optimizatzeko eta bezeroen gogobetetze-maila hobetzeko. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Eredu anatomikoak. Ile-diagnostikoa egiteko ekipoak: lupa argiduna, mikrokamera, mikrobisorea, mikroskopioa, Wood-
en argiak eta hidratazioa, seboa, pH-a, larruazalaren elastikotasuna eta abar neurtzeko gailuak. Tresnak: ilea sustraitik 
ateratzeko pintzak, ileari eusteko pintzak, probeta, kristal eramaileak, ontziak, orraziak, ile-eskuilak, espatulak, 
langarreztagailuak eta abar. Tresnak eta osagarriak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko produktu eta 
aparatu espezifikoak. Besaulkia, taburetea, orgak eta ekipo nahiz tresnetarako armairuak. Mihiseria: mantalak, 
soingainekoak, toallak, zintak, maskarak, eskularruak. Behin erabili eta botatzeko tresnak eta materialak. Bezeroen 
datuak gordetzeko eta tratatzeko ekipo informatikoak. Botikina. Material birziklagarri edo kutsatzaileentzako 
edukiontziak. 

Produktuak eta emaitzak 
Ile-diagnostiko estetikoa, laneko protokolo normalizatuak, ile-tratamendu estetikoen proposamena. Aholku tekniko 
pertsonalizatuak. Ebaluazio-txostenak eta -fitxak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Anatomiari, fisiologiari eta patologiari buruzko orri irudidunak. Tresneriari, ile-alterazioei eta -tratamenduei, 
kosmetologiari eta buru-larruazalaren nahiz ilearen fisiologiari eta patologiari buruzko eskuliburuak. Kalitate-arauak. 
Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Hondakinen tratamendurako araudia. Bibliografia tekniko espezializatua. Aldizkari 
profesionalak. Ile-tratamenduen programa informatikoak. Tratamenduaren historia eta fitxa teknikoak. Diagnostiko-
aparatuen, kosmetikoen eta ekipoen fitxa teknikoak. Txosten profesionala. Beste profesional batzuei bideratzeko 
txostena. Ilearen alterazioen tratamendu estetikoen programak eta protokoloak. Laneko protokolo normalizatuak. 
Produktuen eskuliburu teknikoak. Bezeroentzako aholkularitza teknikoari eta aholku edo gomendio profesionalei buruzko 
dokumentazioa. Baimen informatua. Multimedia-programak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA SEGURTASUN- ETA 
HIGIENE-KONDIZIOETAN 

 

Kodea: UC1262_3 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ile-tratamendu estetikoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan egiteko beharrezko instalazio, baliabide tekniko, 
ekipo, produktu eta kosmetikoak prestatzea edo, hala badagokio, gainbegiratzea.  

BI1.1 Janzkerari, higieneari eta irudi pertsonalari buruzko arauak betez prestatzen da profesionala.  
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BI1.2 Aretoa edo kabina segurtasun- eta higiene-kondizio onetan dagoela eta tenperatura-, argi- eta giro-
kondizioak egokiak direla egiaztatzen da.  
BI1.3 Baliabide teknikoak, aparatuak eta kosmetikoak egingo den tratamenduaren arabera hautatzen dira, 
ezarritako protokoloaren arabera.  
BI1.4 Tresnen eta osagarrien higiene-, desinfektazio- edo esterilizazio-protokoloak ekipo, metodo eta produktuen 
eskakizunen arabera egiten dira, indarrean den araudia eta fabrikatzailearen argibideak betez.  
BI1.5 Produktuen eta kosmetikoen kontzentrazioak eta kantitateak alterazio-motaren, bezeroaren 
sentikortasunaren, (hala badagokio) medikuaren aginduen eta fabrikatzailearen argibideen arabera kalkulatzen 
dira.  
BI1.6 Ekipoek higiene-neurriak nahiz indarrean den araudiak eskatzen dituen segurtasun-eskakizunak betetzen 
dituztela eta erabiltzeko prest daudela egiaztatzeko ikuskatzen dira ekipoak.  
BI1.7 Erabilitako tresnak eta materialak garbiak daude eta haiek fabrikatzeko erabilitako materialarentzat egokiak 
diren baliabideekin desinfektatzen eta/edo esterilizatzen dira.  
BI1.8 Bezeroak aldi berean tratamendu medikoren bat egiten badu, hautatu diren baliabide teknikoek, kosmetikoek 
eta aparatuek ez dutela interakziorik eragiten egiaztatzen da.  

LB2: Ilearen alterazioen tratamendurako higiene-teknikak gainbegiratzea eta, hala badagokio, erabiltzea, segurtasun- 
eta higiene-kondizioak bermatuz.  

BI2.1 Higiene-tratamendua aplikatzeko behar diren tresnak eta osagarriak garbiak, desinfektatuak eta erabiltzeko 
prest daude. 
BI2.2 Ile-higieneko kosmetikoak tratamenduaren arabera hautatzen dira, eta, bezeroak aldi berean tratamendu 
medikoa egiten badu, egiaztatzen da hautatu diren produktuek ez dutela interakziorik eragiten tratamendu 
horrekiko.  
BI2.3 Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzen da, tratamendu bakoitzeko higiene-teknika espezifikoak 
aplikatzeko.  
BI2.4 Garbitzeko teknika —tradizionala, aldez aurretik uraz busti gabe eta abar— egingo den tratamenduaren eta 
bezeroaren egoera eta kondizioen arabera hautatzen da.  
BI2.5 Buru-larruazala eta ilea garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko erabiltzen den uraren tenperatura 
eta presioa alterazio estetikoa eta bezeroaren lehentasunak aintzat hartuz hautatzen dira.  
BI2.6 Ile-higieneko produktuak erabilerak eta kontuan izan beharrekoak, esposizio-denbora eta laborategi 
fabrikatzailearen gomendioak aintzat hartuz dosifikatzen dira eta ematen dira buru-larruazalean.  
BI2.7 Buru-larruazal osoa hatz-mamiekin igurtziz garbitzen da ilea, zikinkeria emultsionatzen laguntzeko, eta ahal 
dela bezeroaren lehentasunetara egokituz.  
BI2.8 Buru-larruazaleko eta ileko produktua urarekin kentzean, egiaztatzen da zikinkeria-hondarrik eta/edo 
aplikatutako higiene-kosmetikoen hondarrik gelditzen ez dela.  
BI2.9 Dosifikazioa, produktua emateko eta manipulatzeko teknika eta esposizio-denbora buru-larruazalaren 
kondizioetara, tratamenduaren ezaugarrietara eta laborategi fabrikatzailearen gomendioetara egokituz ematen dira 
higienea osatzeko kosmetikoak —esfoliatzaileak, adibidez—, eta ur askorekin bustitzen da ilea produktua erabat 
kendu arte.  

LB3: Trauma eta kirurgia ondoko alterazio estetikoen ile-tratamenduak egitea eta, beharrezkoa bada, gainbegiratzea, 
teknika kosmetiko, eskuzko eta elektroestetikoekin erlazionatuz, protokolo pertsonalizatuen arabera eta segurtasun- eta 
higiene-kondizioetan.  

BI3.1 Ile-tratamendua aplikatzeko higiene- eta osasun-kondizioak betez prestatzen da profesionala eta gaixotasun 
profesionalak prebenitzeko eta jarrera-higienea zaintzeko arauak betetzen ditu tratamendua aplikatu bitartean.  
BI3.2 Deshidratazioa, koipea, zahia, alopezia, egiturazko alterazioen eta bestelako alterazioen tratamenduetarako 
teknikak aplikatzeko kosmetikoak, ekipoak, osagarriak eta abar ezarritako protokoloaren eta segurtasun- eta 
higiene-kondizioetan hautatzen eta prestatzen dira.  
BI3.3 Bezeroa dagokion lekuan kokatzen da, tratatu beharreko eremuaren egoera ebaluatzen da, bezeroa 
tratamendua —eskuilatzea, higienea, beroa, esfoliazioa, masajea, ilean zatiketak egitea eta abar— aplikatzeko 
kondizioetan prestatzen da, bezeroari izango dituen sentsazioak eta tratamendua aplikatzean adierazi behar dituen 
gorabeherak jakinarazten zaizkio.  
BI 3.4 Kosmetikoak prestatzeko eta manipulatzeko aldez aurreko eragiketak teknika elektroestetiko eta/edo 
eskuzko bidezko tratamenduan erabili beharreko nahasketa eta dosiekin egiten dira, aintzat hartuz aplikazio-
eremua eta laborategien argibideak.  
BI3.5 Korronte zuzenak eta korronte aldakorrak aplikatzeko, tratatu beharreko eremuaren arabera hautatzen dira 
elektrodoak eta osagarriak, laneko protokoloan adierazitako intentsitatea, maiztasuna, denbora eta antzeko 
parametroak programatzen dira, eta lortu nahi diren efektuen eta bezeroaren erreakzioen arabera aplikatzen dira 
kosmetiko espezifikoak —eroaleak, ionizagarriak eta abar—.  
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BI3.6 Erradiazio infragorria aplikatzeko, laneko protokoloko espezifikazioak hartzen dira kontuan, intentsitatea, 
distantzia eta esposizio-denbora tratamenduaren helburuari eta bezeroaren sentikortasunari egokitzen zaizkie, eta 
prozesuan zehar bezeroak egindako oharrak baloratzen eta aintzat hartzen dira.  
BI3.7 Ilerako laserra eta intentsitate handiko pultsukako argia indarrean den araudian aurreikusitako babes- eta 
segurtasun-neurri guztiak betez aplikatzen dira, eta dosimetria nahiz aplikazio-teknika tratamendu-protokolo 
pertsonalizatura egokitzen dira.  
BI3.8 Produktuak larruazalean hobeto sartzeko, hautatu den masaje-teknikaren (zirkulazio-masajea, erlaxazio-
masajea) mugimenduak presio eta erritmo egokiekin, laneko protokoloan ezarritako ordena, norabide eta denbora 
errespetatuz, eta (beharrezkoa balitz) bezeroak saioan zehar ematen duen erantzunari egokituz egiten dira.  
BI3.9 Teknika kosmetikoen, eskuzkoen eta elektroestetikoen aplikazio- eta/edo eragin-denbora kontrolatzen da, 
beharrezkoa bada aldatu egiten da tratamenduak dirauen bitartean, buru-larruazalaren eta ilearen kondizioen, 
bezeroaren erantzunaren eta lortu nahi diren emaitzen arabera, eta gertatzen diren gorabeherak bezeroaren fitxan 
idazten dira.  
BI3.10 Ile-tratamendua aplikatzeko teknikak laneko protokoloan ezarritako moduan eta sekuentzian erlazionatzen 
dira, eta prozesuan zehar gertatutako gorabeherak bezeroaren fitxan idazten dira.  
BI3.11 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamenduetan, protokolo pertsonalizatuari jarraitzen zaio, medikuaren 
aginduak, kontuan hartu beharrekoak eta segurtasun- nahiz higiene-arauak betetzen dira, eta tratamenduaren 
bilakaeraren berri ematen zaio une oro medikuari.  

LB4: Ile-protesiak diseinatzea eta aplikatzea, bezeroaren ezaugarrien arabera eta segurtasun- eta higiene-kondizioak 
betez.  

BI4.1 Eskatu beharreko ile-protesia jarriko den eremuaren neurriak protesia egiteko ezarritako arauak betez 
hartzen dira.  
BI4.2 Protesiaren diseinuan alderdi hauek zehazten dira, protesia egin dezaten eskatzeko: neurriak, forma eta 
tamaina, ilearen kolorea eta luzera, ezarpen-oinarriaren ezaugarriak, estiloa eta abar.  
BI4.3 Bezeroaren eta eremuaren morfologia-ezaugarrientzat egokiak diren manipulatze- eta egokitze-teknikak 
erabiliz aplikatzen dira ile-protesiak.  
BI4.4 Protesia garbitzeko eta prestatzeko kosmetikoak ezarpen-oinarriaren eta ile-mota nahiz -egoeraren arabera 
hautatzen dira.  
BI4.5 Protesia nola zaindu aholkatzen zaio bezeroari, eta protesiaren mantentze-lanak egiteko eta hura 
kontserbatzeko jarraibideak ematen zaizkio.  
BI4.6 Ile-protesia aplikatzeko moduari eta beharrezkoa bada protesia jartzeko baliabideei buruzko informazioa eta 
aholkuak ematen zaizkio bezeroari, eta bezeroaren zalantzak argitzen dira.  

LB5: Ile-tratamendu estetikoei, ile-higieneko ohiturei eta emaitzak hobetzeko produktu kosmetiko egokiei buruzko 
informazioa eta aholkuak ematea.  

BI5.1 Bezeroari aplikatzen zaion tratamenduaren bilakaerari buruzko informazioa ematen zaio, baita ile-
tratamenduaren emaitzak mantentzeko eta hobetzeko gomendioak ere.  
BI5.2 Ileko eta buru-larruazaleko higiene- nahiz tratamendu-teknikei eta -kosmetikoei buruzko informazioa ematen 
zaio bezeroari, baita haiek aplikatzeko dosiei nahiz maiztasunari buruzkoa ere, eta haiek behar bezala aplikatzeko 
gomendioak ematen zaizkio.  
BI5.3 Ilea eta buru-larruazala garbitzeko maiztasun egokiari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI5.4 Bezeroari bere buruari masajea ematen irakasten zaio eremu kapilarreko zirkulazioa aktiba dezan eta 
masajea behar duten kosmetikoen eragina areagotu dadin, eta produktuak saltzeko proposamena egiten da.  
BI5.5 Ilearen eta buru-larruazalaren kondizioetan eragina duten bizi-ohitura osasungarriei buruzko informazioa 
ematen zaio bezeroari.  
BI5.6 Alterazioa tratatzeko eta haren bilakaeraren segimendua egiteko hurrengo saiorako hitzordua ezartzen da 
bezeroarekin, eta zer zainketa egin behar dituen jakinarazten zaio.  

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

BI6.1 Tratamenduaren faseen emaitzak baloratzen dira, eta, horretarako, bezeroak izandako sentsazioen 
segimendua egiten da, espero ziren emaitzekiko desbideratzeak jasotzen dira, eta alterazioaren bilakaera 
ebaluatzen da.  
BI6.2 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz 
aplikatzen dira, zerbitzua optimizatzeko.  
BI6.3 Zerbitzuaren kalitatea laneko protokoloak zorrotz betez eta merkataritza-denboraren nahiz lortutako 
emaitzaren bidez kontrolatzen du profesionalak.  
BI6.4 Protesia aplikatzeko prozedura teknikoak laneko protokolo normalizatuen arabera antolatzen eta gauzatzen 
dira, eta zerbitzu hori emateko ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak betetzen dira.  
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BI6.5 Komunikazio-protokoloak ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz aplikatzen dira.  
BI6.6 Galdetegiak nahiz galdera tipoak eginez eta zuzenean behatuz ebaluatzen da bezeroak zerbitzuari eta 
jasotako tratuari dagokienez duen gogobetetze-maila, eta, gorabeherarik izan bada, idatziz jasotzen da.  
BI6.7 Portaerari buruzko arauak —errespetuari, adeitasunari, erantzukizunari buruzkoak, adibidez— zorroztasunez 
bete behar ditu profesionalak, eta, behar izanez gero, bezeroarenganako tratua eta arreta hobetzeko neurri 
zuzentzaileak proposatzen dira.  
BI6.8 Prozesuaren ebaluazioa faseren batean negatiboa denean, neurri zuzentzaileak proposatzen dira emandako 
zerbitzuak optimizatzeko eta bezeroen gogobetetze-maila hobetzeko. 

 

Lanbide-testuingurua 

Ekoizpen-baliabideak  
Altzariak: burua garbitzeko konketa, besaulki edo ohatila anatomikoa, taburetea, apain-mahaia, orga edo mahai 
osagarria, lanparak eta erabili nahiz botatzeko materialarentzako, material kutsatzaileentzako eta material 
birziklagarrientzako edukiontziak. Esterilizagailuak. Autoklabea. Tresna, osagarri eta instalazioak garbitzeko, 
desinfektatzeko eta esterilizatzeko aparatu eta produktu espezifikoak. Produktu antiseptikoak eta desinfektatzaileak. 
Tresnak: ilea bereizteko pintzak, probetak, katilua, orraziak, ile-eskuilak, espatulak, langarreztagailuak eta abar. 
Bezeroaren mihiseria: mantala, tratamenduetarako soingaineko espezifikoak, toallak, izaratxoak, burkoak, alfonbratxoak. 
Betaurreko babesleak. Behin erabili eta botatzeko tresnak eta materialak. Profesionalaren mihiseria: mantala, uniformea, 
eskularruak, galtzerdiak, oinetako anatomikoak, maskarak. Betaurreko babesleak. Handipen-tresnak eta -aparatuak: 
lupa argiduna, mikrokamera, mikrobisorea, mikroskopioa eta abar. Tresneria: korronte zuzena eta aldakorra sortzeko 
aparatuak, erradiazio elektromagnetikoak sortzekoak, lehorgailua, bibragailua eta abar. Kosmetikoak: maskarak, 
emultsioak, lozioak, anpoilak, baltsamoak, kremak, serumak; xanpuak, ile-egokitzaileak, esfoliatzaileak, babesteko 
kosmetikoak, ilearen alterazioetarako kosmetikoak eta abar. Material osagarriak: paper-biribilkiak, kotoia, zelulosazko 
zapiak, gazak, lehen laguntzako botikina. Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. 

Produktuak eta emaitzak 
Ile-higienea. Teknika kosmetiko, eskuzko eta elektroestetiko bidezko ile-tratamendu estetikoak. Ile-protesien aplikazioa. 
Aholku tekniko pertsonalizatuak. Tratamenduen txostenak eta ebaluazio-fitxak.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Bezeroen tratamenduen historia eta fitxa teknikoak tratatzeko bibliografia zientifiko-tekniko espezializatua. Tresneriari 
eta kosmetikoei buruzko eskuliburuak, informazio teknikoa eta aldizkari espezializatuak. Erabilitako tresnen segurtasun-
arauei buruzko dokumentazioa. Fitxa teknikoak. Segimendua eta ebaluazioa egiteko fitxak. Beste profesional batzuei 
bideratzeko txostenak. Aholkularitza teknikoari eta aholku edo gomendio profesionalei buruzko dokumentazioa. Kalitate-
kontrolerako eta bezeroen arretarako galdetegiak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
IRUDI PERTSONALEKO ENPRESETAN EGITEN DIREN JARDUERAK 
ZUZENTZEA ETA KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0795_3 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Hainbat eremutako profesionalak eta/edo lantaldeak antolatzea eta koordinatzea, lanen banaketa programatuz, 
prozesuen kalitatea gainbegiratzea, eta segurtasun- eta osasun-arauak betetzen direla ziurtatzea.  

BI1.1 Lantaldeak antolatzeko eta koordinatzeko, kontuan hartzen dira eskura dauden baliabide materialak, egiten 
diren prozesu- edo zerbitzu-motak, merkataritza-denborak eta profesional bakoitzaren espezialitatea.  

3 



 
 
IRUDI PERTSONALA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

16

BI1.2 Lanak banatzeko, faktore hauek hartzen dira kontuan: lanbide-gaitasun maila, kolaboratzaile edo taldekide 
bakoitzaren espezialitatea, guneak, baliabideak eta merkataritza-denborak.  
BI1.3 Bezeroari eragiten dioten eremuetako lan teknikoen informazioa eta dokumentazioa lortzen, antolatzen eta 
kudeatzen da, eta haren leialtasuna ziurtatzen da, ezarritako aurrekontuaren arabera.  
BI1.4 Epeen eta gauzatze-denboren planifikazioa eta banaketa ezarritako protokoloarekin bat datozela ziurtatzen 
da, eta kontuan hartzen dira gerta daitezkeen atzerapenak.  
BI1.5 Prozesuen segurtasun- eta osasun-arauak zehazten dira, eta zorrotz betetzen direla egiaztatzen da.  
BI1.6 Taldearen edo beste profesionalen jarduera komunikazio- eta kontrol-teknika hobezinak erabiliz ebaluatzen 
da.  

LB2: Taldeak edo profesional kolaboratzaileek irudi pertsonaleko enpresetako eremuetako lanak egiteko behar dituzten 
jarraibide teknikoak prestatzea eta transmititzea, eta prozesuen garapena gainbegiratzea. 

BI2.1 Bezeroari buruz egindako azterketen emaitzak eta eman zaion aholkularitza fitxa teknikoetan, artistikoetan 
eta abarretan islatzen dira.  
BI2.2 Bezeroari proposatutako lanen prozesuak eta teknikak jasotzen diren fitxak eta txostenak behar diren atal 
guztiekin prestatzen dira, informazioa argi eta ondo zehaztuta gera dadin.  
BI2.3 Jarraibide teknikoak taldeari jakinarazten zaizkio, bezeroarengan egin behar diren aldaketen izaera uler 
dezaten, aldaketak ezagutzen eta ulertzen dituztela egiaztatzen da, eta zalantzak argitzen dira, desbideratzeak 
saihesteko.  
BI2.4 Gauzatze-denborak ezarritako lanekin eta protokoloekin bat datozela egiaztatzen da, eta egon daitezkeen 
atzerapenak kontuan hartzen dira.  

LB3: Jardueren prozesuen fase guztietan komunikazio-protokoloak eta bezeroarenganako arretako protokoloak 
prestatzea, eta kode deontologikoa errespetatzea, kalitateko zerbitzua eman ahal izateko.  

BI3.1 Barne-komunikazioa arina eta zehatza da, eta argi iristen zaio talde osoari eta kolaboratzaile guztiei, eta 
horrek lana eta motibazioa errazten du.  
BI3.2 Bezeroaren beharrak eta itxaropenak betetzeko komunikazio-jarraibideak prestatzen dira, eta taldeari 
jakinarazten zaizkio.  
BI3.3 Taldekideen eta profesional kolaboratzaileen arteko eta bezeroarekiko komunikazio-protokoloak ezartzean, 
komunikazioko gaitasunak kontuan hartzen dira —adibidez, aktiboki entzutea, feedbacka, argitasuna, zehaztasuna 
eta asertibitatea—, enpresak ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie eta arau deontologiko profesionalak 
errespetatzen dira.  
BI3.4 Bezeroarentzako arretari buruzko arauak erabiltzen diren komunikazio-kanalen arabera prestatzen dira.  
BI3.5 Kortesia-formulak, protokolo-tratamenduak eta enpresaren barne-arauak lan eta zerbitzuen fase guztietan 
zehazten dira.  
BI3.6 Bezeroari berehala ematen zaio informazioa eta behar diren azalpenak ematen zaizkio, mezua behar bezala 
interpreta dezan.  
BI3.7 Bezeroarekiko komunikazioa arautzen duten bete beharreko arau deontologikoak zehazten dira, eta 
taldekide guztiei jakinarazten zaizkie.  
BI3.8 Kexen eta erreklamazioen tratamendua eta izapideak protokolizatu egiten dira, gatazka bezeroaren interesak 
betez konpontzeko.  
BI3.9 Datu-baseen eguneratzea zehazten da, haren berehalakotasunari eta datuak babesteko barne-arauekiko eta 
legediarekiko errespetuari dagokienez.  
BI3.10 Bezeroen informazioa tratatzeko arauak indarrean dagoen legediaren arabera eta informazioa erabat 
konfidentziala dela kontuan hartuta ezartzen dira.  

LB4: Produktuei, aparatuei edo teknikei buruzko prestakuntza- eta informazio-ekintzak definitzea eta/edo egitea talde, 
lanbide-talde edo bezeroentzat, haien trebakuntza hobetzeko prozesuak sartzeko eta/edo merkatuko eskakizunetara 
egokitzeko.  

BI4.1 Lantaldeentzako prestakuntza-proposamena egiten da haiek eguneratuta edukitzeko, eta zerbitzu 
desberdinen lanbide-teknikak bateratzeko, eta hainbat alderdi hartzen dira kontuan; esaterako, ezagutza-maila, 
eskura dauden baliabideak, eman beharreko edukiak eta denborak.  
BI4.2 Barne-prestakuntzako jarduera-arauak prestatzen dira, eta taldekideei jakinarazten zaizkie. 
BI4.3 Taldeen prestakuntza planifikatzean, lanen ebaluazioa eta segimendua egiteko eta profesionala etengabe 
eguneratzen laguntzeko irizpideak ezartzen dira.  
BI4.4 Prestakuntza-ekintzak prestatzean, edukiak, materialak, zer maila profesionali zuzenduko zaizkion eta beste 
hainbat alderdi definitzen dira, eta, gero, enpresak onartu behar ditu.  
BI4.5 Proba teoriko-praktikoak egiteko irizpideen bitartez, eremu desberdinetako langileen maila profesionala 
egiazta daiteke.  
BI4.6 Bezeroentzako informazio-proposamenak eskaera eta beharren arabera prestatzen dira.  
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BI4.7 Prestakuntza-/informazio-ekintzak egiteko, baliabide eta metodologia didaktiko egokienak eta dinamika eta 
partaidetza sustatzen dutenak erabiltzen dira, etengabe egiaztatzen da ekintzak ulertzen direla, eta kasu 
bakoitzean praktika espezifikoak egiten dira.  

LB5: Giza baliabideak behar diren lanbide-gaitasunen arabera kudeatzea, enpresaren politikari jarraituz eta deontologia 
profesionala errespetatuz.  

BI5.1 Langileen aukeraketa bete beharreko lanpostuen arabera egiten da, barne-kolaboratzaileen sustapena 
kontuan hartzen da, eta enpresak eskatutako profilak aintzat hartzen dira.  
BI5.2 Enpresan sartzeko aurkeztu direnen maila profesionala egiaztatzeko proba teoriko-praktikoak egitea zenbait 
eremutan, ezarritako irizpideen arabera.  
BI5.3 Ordainsari- eta kontratu-mota erakutsitako mailaren araberakoak dira, eta bete beharreko lanpostuarekin edo 
egin beharreko kolaborazioarekin bat datoz.  
BI5.4 Kontratatutakoan, langileari enpresaren politikaren berri ematen zaio: ordainsari- eta kontratu-mota, oporrak, 
baimenak, prestakuntza, barne-sustapena, etab.  
BI5.5 Kanpo-kolaboratzaileen kasuan, akordio ekonomikoak eta harreman profesionalei buruzkoak negoziatu 
egiten dira, eta dagokien hitzarmenean sinatzen dira.  
BI5.6 Zereginak zehaztasunez adierazten zaizkie taldeko kide berri eta profesional kolaboratzaileei, euskarri 
egokiak erabiliz: txosten teknikoen bozetoak, laneko protokoloak, etab.  
BI5.7 Langileren bat lanera agertzen ez bada, ezarritako ordezkapen-protokoloak martxan jartzen dira, enpresako 
jardueren garapen normalari ahalik eta gutxiena eragiteko, eta taldeko kide guztiek jakin behar dute zein den egin 
beharreko lana.  

LB6: Irudi pertsonalaren alorreko zentro edo enpresetako jarduera profesionalaren edo enpresarialaren oinarrizko 
kudeaketa egitea, aplikazio informatiko espezifikoak erabiliz.  

BI6.1 Ekipo informatikoak eta eskura dagoen aplikazioak behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da, 
erabiltzaile-mailako oinarrizko anomaliak konpontzen dira, eta, behar izanez gero, kanpoko laguntza teknikoa 
eskatzen da.  
BI6.2 Aplikazio informatikoaren erabiltzaileen esleipena enpresaren antolakuntza-irizpideak aplikatuz egiten da.  
BI6.3 Jarduera profesionalaren kudeaketarekin lotutako datuak zehaztasunez eta arretaz sartzen dira aplikazioan.  
BI6.4 Eskainitako produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa eta bezero, hornitzaile, zentroko langile eta 
jarduerarentzat garrantzitsutzat jotzen den beste edozeri buruzko informazioa eguneratuta mantentzen da, eta 
segurtasun-kopiak gomendatutako maiztasunez egiten dira. 
BI6.5 Zerbitzu-motei buruzko informazioa sartuz gero, zerbitzua kalitatez kudeatzeko eta bezeroari eta/edo 
kolaboratzaileari kobrantza kudeatzeko parametro nagusiak identifika daitezke.  
BI6.6 Fakturak igortzean, bezeroaren datuak, BEZ-mota eta ordaintzeko modua identifikatzen dira, eta egin 
beharreko egiaztapenak egiten dira.  
BI6.7 Enpresako langileekin erlazionatutako datuak —adibidez, kontratu-mota, prestakuntza edo egindako 
zerbitzu-kopurua— konfidentzialtasuna errespetatuz sartzen dira, eta haiek sartzeak giza baliabideen kudeaketa 
hobetzeko aukera ematen du.  
BI6.8 Bezeroei buruz jasotako datuen bidez, merkataritza-kudeaketa oso bat egin daiteke, batez ere fakturazioari, 
zitazioei, zerbitzu-eskaerari eta bezeroa leialtzeko ekintzei lotuta.  

LB7: Ekipoen eta zerbitzuen kudeaketaren eta antolakuntzaren kalitate orokorra zehazten duten parametroak aplikatzea, 
etengabeko hobekuntza bermatzeko, eta, behar izanez gero, neurri zuzentzaileak proposatzea.  

BI7.1 Kudeaketaren eta zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzen dira, aurreikusitako 
emaitzak optimizatzeko.  
BI7.2 Kalitatea kontrolatzeko arauak instalazioei, baliabide teknikoei eta produktuei buruzko araudiari jarraituz 
aplikatzen dira, taldeen eta zerbitzuen antolakuntza optimizatzeko.  
BI7.3 Kudeaketaren, antolakuntzaren eta prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzen da, galdetegien, galdera 
tipoen eta zuzeneko behaketaren bidez.  
BI7.4 Zerbitzuen kalitatea kontrolatzen da, laneko protokoloak zorroztasunez betetzen direla ziurtatuz eta 
merkataritza-denbora eta lortutako emaitza gainbegiratuz.  
BI7.5 Portaerari buruzko arauak —errespetuari, adeitasunari, erantzukizunari buruzkoak, adibidez— zorroztasunez 
betetzen dira, eta, behar izanez gero, bezeroarenganako tratua eta arreta hobetzeko neurri zuzentzaileak 
proposatzen dira.  
BI7.6 Desbideratzeak hautemanez gero, neurri zuzentzaileak proposatzen dira, emandako zerbitzuak 
optimizatzeko eta bezero izan litezkeenen gogobetetze-maila hobetzeko.  
BI7.7 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak betetzen direla 
kontrolatzeko prozedurak ezartzen dira. 
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Lanbide-testuingurua: 

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

 

Produktuak eta emaitzak 
Taldeen antolakuntza, jarduera profesionalen banaketa eta gainbegiraketa. Prestakuntza- eta informazio-ekintzak. Irudi 
pertsonaleko enpresako eguneroko zereginen kudeaketa informatizatua. Giza taldeen eta jardueren kalitateko 
kudeaketa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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— eta 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:  
ILEAREN ALTERAZIO ESTETIKOEN DIAGNOSTIKOA ETA 

PROTOKOLOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ILE-TRATAMENDU ESTETIKOEN APLIKAZIOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

IRUDI PERTSONALEKO ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

IRUDI PERTSONALA ZAINTZEKO AHOLKULARITZA ETA PRODUKTU ETA 
ZERBITZUEN SALMENTA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

ILE-TRATAMENDU ESTETIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ILEAREN ALTERAZIO ESTETIKOEN DIAGNOSTIKOA ETA 
PROTOKOLOAK 
 

Kodea: MF1261_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1261_3 Diagnostikoa egitea eta ile-tratamendu estetikoak diseinatzea.  

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ilearen eta ile-larruazalaren anatomia eta fisiologia aztertzea eta ilearen alterazio estetikoekin erlazionatzea.  

EI1.1 Buru, hezur, muskulu, odol-irrigazio eta inerbazioaren inguruko egitura anatomikoak deskribatzea eta betetzen 
dituzten funtzioekin erlazionatzea.  
EI1.2 Larruazal-organoa deskribatzea, eta haren egitura eta funtzioak azaltzea.  
EI1.3 Larruazaleko eranskinak identifikatzea eta haien egitura nahiz funtzioak eta ilearen alterazioetan dituzten 
ondorioak azaltzea.  
EI1.4 Larruazaleko jariakinen konposizioa nahiz funtzioa eta buru-larruazalean non dauden azaltzea.  
EI1.5 Ile-motak sailkatzea nahiz deskribatzea eta larruazaleko fototipoekin erlazionatzea.  
EI1.6 Ilean eta buru-larruazalean detektatutako alterazioen —egitura, kolore, kantitate, lipidazio, keratinizazio, alopezia, 
sentsibilizazio, trauma eta kirurgia ondokoen eta abarren— ezaugarriak, seinaleak, sintomak, kausak nahiz bilakaera 
deskribatzea, baita alterazioetan eragina izan dezaketen faktore fisiko, genetiko, psikologiko eta nutrizionalak ere.  
EI1.7 Ilearen alterazio estetikoak eta patologikoak bereizten dituzten patologia-zantzuak identifikatzea eta, beharrezkoa 
bada, kontsulta espezializatura bidaltzea.  
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan:  

- Ilearen alterazio estetikoak identifikatzea eta egitura kaltetuak nahiz kausa posibleak deskribatzea.  
- Tratamendu estetikoak ezin hartu izateko patologia-zantzurik badagoen zehaztea.  

A2: Ilearen alterazioen tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen, eskuzko tekniken eta teknika elektroestetikoen 
jarduera-mekanismoak eta efektuak identifikatzea. EI2.1 Kosmetikoak konposizio, mota, efektu eta jarduera-eremuaren 
arabera sailkatzea.  

EI2.1 Kosmetikoak konposizio, mota, efektu eta jarduera-eremuaren arabera sailkatzea. 
EI2.2 Ile-kosmetiko multzoen —higiene-kosmetikoen, mantentzeko nahiz babesteko kosmetikoen eta tratamendu 
espezifikoetarako kosmetikoen— jarduera-mekanismo nagusia azaltzea, erreakzio kaltegarriak eragin ditzaketen 
faktoreak identifikatzea eta erreakzio horiek agertuko diren aurreikusteko baloratu beharreko seinale eta sintomak 
adieraztea.  
EI2.3 Kosmetikoak hautatzeko irizpideak ezartzea —tratamenduaren eta lortu nahi diren efektuen arabera—, prestakin 
estenporaneoetarako produktu eta/edo kosmetikoen nahasketak egiteko irizpideak zehaztea eta horretarako beharrezko 
kalkuluak egitea.  
EI2.4 Ilearen alterazioen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Kosmetikoen printzipio aktiboak identifikatzea eta tratatu beharreko ilearen alterazioarekin erlazionatzea.  
- Kosmetikoen ezaugarri organoleptikoak aldatu direla adierazten duten eta kosmetikoa hondatu den seinale izan 

daitezkeen faktoreak zehaztea.  
- Produktu eta kosmetikoen nahasketak prestatzea segurtasun- eta higiene-kondizioetan, horretarako behar diren 

proportzioak kalkulatzea eta aplikatzeko modua zehaztea.  
EI2.5 Masaje estetikoa, drainatze linfatikoa eta presio bidezko masajea emateko tekniken bidez lortzen diren efektuak 
nahiz masaje kapilarrekin lortzen direnak eta haien erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak 
azaltzea.  
EI2.6 Larruazalaren alterazioen eta patologia nagusien seinale eta sintomak edo buru-larruazalean eskuzko teknikak 
aplikatzeko kontraindikazio diren beste osasun-kondizioak identifikatzea.  
EI2.7 Ile-tratamendu estetikoetan erabiltzen diren teknika elektroestetikoak —korronte zuzen, maiztasun handiko eta 
ertaineko korronte aldakor, erradiazio infragorri nahiz laser bidezko teknikak eta ile-tratamendu estetikoetan aplikatzen 
diren beste zenbait— sailkatzea eta haien oinarri zientifikoak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta 
kontraindikazioak azaltzea.  
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EI2.8 Ilearen alterazioen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hauek aplikatzeko 
parametroak eta denbora adieraztea:  

- Maiztasun handiko d'Ansorvalen korrontea.  
- Diatermia kapazitiboko maiztasun handiko korrontea.  
- Erradiazio infragorriak.  
- Laser-erradiazioak.  

EI2.9 Teknika elektroestetikoak hautatzeko eta uztartzeko irizpideak ezartzea, ilearen alterazioen eta patologia nagusien 
seinale eta sintomak edo buru-larruazalean eskuzko teknikak aplikatzeko kontraindikazio diren beste osasun-kondizioak 
identifikatuz.  

A3: Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta kondizioak ebaluatzeko diagnostiko-teknikak aplikatzea.  
EI3.1 Dokumentazio profesionaleko ereduak —diagnostiko-fitxa teknikoa eta bezeroari nahiz beste profesional batzuei 
bidaltzeko txostena— prestatzea, diagnostiko profesionala egiteko atalak eta galderak justifikatuz.  
EI3.2 Diagnostiko profesionala egiteko teknikak —buru-larruazalaren eta ilearen itxuraren (lehortasuna, seborrea, 
pitiriasia, alterazio dermatologikoak, distira, testura, lodiera, iragazkortasuna, kantitatea eta abar) ikusizko eta 
ukipenezko azterketa—, haien oinarriak eta aplikazioak deskribatzea.  
EI3.3 Diagnostiko profesionala egiteko erabiltzen diren ekipoekin —lupa, Wood-en argia, mikrokamera, hidratazio-maila 
neurtzeko gailua, sebometroa eta abar— baliatzen diren teknikak, haien oinarriak eta aplikazioak deskribatzea.  
EI3.4 Ilearen alterazio estetikoen diagnostiko profesionala egiteko kasu praktikoetan: 

- Bezeroa kokatzea.  
- Ilearen alterazioen seinaleak identifikatzea eta diagnostikoen fitxa teknikoan erregistratzea, alterazio-motaren 

arabera ordenatuta eta sailkatuta.  
- Tratamendu estetikoaren kontraindikazio izan daitezkeen zirkunstantziak, bezeroaren osasun orokorrari 

dagozkionak, identifikatzea.  
- Ekipo eta materialak garbi, esterilizatuta eta desinfektatuta daudela egiaztatzea. 
- Ekipoak, osagarriak eta baliabideak segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.  
- Eremuak prestatzea.  
- Ileak ateratzea.  
- Ileak prestatzea haiek behatzeko beharrezko baliabideekin (mikroskopioarekin edo mikrobisorearekin).  
- Emaitzak fitxa teknikoan idaztea.  
- Lortutako informazioa baloratzea, bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea eta diagnostiko profesionala 

egitea.  
- Baimen informatua prestatzea.  

EI3.5 Bezeroaren ilean detektatutako alterazioek estetika-arloa gaindituz gero eta bezeroa medikuari bideratu behar 
izanez gero jarraitu behar den prozedura deskribatzea. 
EI3.6 Bezeroaren datuen konfidentzialtasuna bermatzen duten arau deontologiko profesionalak adieraztea.  

A4: Diagnostiko-protokoloak eta horretarako beharrezkoa den dokumentazio teknikoa prestatzeko teknikak aplikatzea.  
EI4.1 Ile-diagnostiko estetikoan eta trauma nahiz kirurgia ondoko ile-tratamendu estetikoetarako protokolo normalizatuak 
prestatzeko erabiltzen diren dokumentu eta fitxa teknikoak identifikatzea.  
EI4.2 Ile-diagnostiko estetikoan erabiltzen den dokumentazioaren egitura eta atalak deskribatzea.  
EI4.3 Ile-azterketa estetikorako dokumentazioa prestatzeko kasu praktikoetan:  

- Dokumentuak identifikatzea.  
- Dokumentuak prestatzea: historia, fitxak eta galdetegiak.  
- Txosten tipoak prestatzea bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko.  

EI4.4 Ile-diagnostiko estetikorako jarraitu beharreko prozedura normalizatuak deskribatzea.  
EI4.5 Diagnostiko-protokoloak prestatzeko kasu praktikoetan:  

- Diagnostikoan erabiliko diren baliabide eta produktuak identifikatzea eta behar bezala aplikatzeko eta 
kontserbatzeko prestatzea. 

- Ile-diagnostikoa egiteko erabili beharreko teknikaren, ekipoen eta metodoen arabera bezeroa zer kondiziotan 
kokatu behar den deskribatzea.  

- Diagnostikoa egiteko teknikak deskribatzea: ilea behatzea, ukitzea eta diagnostiko-ekipoak erabiltzea.  
- Ilearen alterazioen seinaleak, sintomak eta kausa posibleak zehaztea.  
- Ile-diagnostiko estetikorako prozedura normalizatuak prestatzea, eskura dauden baliabideak aintzat hartuz.  

A5: Ilearen alterazio estetikoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan tratatzeko laneko protokolo normalizatuak prestatzeko 
teknikak erabiltzea.  

EI5.1 Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuek izan behar dituzten egitura eta atalak azaltzea. 
EI5.2 Ile-tratamenduetan erabiltzen diren teknika elektroestetikoak, elektromagnetikoak, eskuzkoak, kosmetikoak eta 
eragin fisiko-kimikokoak aplikatzeko metodoak deskribatzea.  
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EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, ilearen alterazio estetikoak —egiturazkoak, 
koipea, zahia, alopeziak eta abar— tratatzeko protokolo normalizatuak diseinatzea eta alderdi hauek adieraztea: 
protokoloak diseinatzeko beharrezko baliabide tekniko eta kosmetikoak; saio-kopurua, faseak, saio-sekuentzia, saio 
bakoitzaren iraupena eta tratamendua aplikatzeko maiztasuna; bezeroa artatzeko, prestatzeko eta babesteko neurriak; 
teknikak aplikatzeko parametroak, kondizioak eta kontuan izan beharrekoak; eta aholkularitza profesionalerako 
jarraibideak eta istripurik edo nahi ez den erreakziorik gertatuz gero jarduteko jarraibideak.  
EI5.4 Ilea egokitzeko eta koipe-, zahi- eta alopezia-tratamenduetarako protokolo normalizatuen dokumentazioa 
prestatzeko kasu praktikoetan:  

- Zer atal sartu behar den deskribatzea.  
- Tratamendu bakoitzerako protokoloen oinarrizko dokumentua prestatzea.  
- Kosmetikoen aplikazioari eta aparatuei buruzko espezifikazioak nabarmentzea.  
- Bezeroarentzako txostena eta proposamena prestatzea.  

EI5.5 Laneko protokolo normalizatuak prestatzeko kasu praktikoetan:  
- Alterazioak identifikatzea.  
- Ilearen alterazioen protokolo normalizatuak prestatzea.  

A6: Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak bezeroaren diagnostikoaren eta eskakizunen arabera 
pertsonalizatzeko teknikak aplikatzea eta proposamena prestatzea eta aurkeztea.  

EI6.1 Protokolo normalizatua pertsonalizatzeko, bezeroaren diagnostikoaren eta uneko egoeraren arabera teknika 
kosmetiko, eskuzko eta elektroestetiko egokiak hautatzea.  
EI6.2 Ile-tratamenduak aplikatzeko tratamendu mediko edo baimena behar duten alterazioak deskribatzea.  
EI6.3 Protokolo normalizatua egokitzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroaren diagnostiko eta uneko egoera.  
- Erabili beharreko teknikak eta hartu beharreko neurriak.  
- Faseen sekuentziazioa.  
- Denbora.  
- Saio-kopurua eta -iraupena.  
- Tratamenduaren maiztasuna.  

EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, ilearen alterazio estetikoetarako —egiturazkoak, 
deshidratazioa, koipea, zahia, alopeziak eta abar— protokolo pertsonalizatuak prestatzea:  
EI6.5 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamendu estetikoen protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta daudela:  

- Tratatu beharreko eremu kapilarra baloratzea.  
- Mediku espezialistaren aginduak aintzat hartzea.  
- Kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak identifikatzea.  
- Saio-kopurua, kosmetiko-mota eta erabili beharreko beste teknika batzuk definitzea. 
- Kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak zehaztea. 
- Segurtasun- eta higiene-jarraibideak deskribatzea.  

EI6.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten kasu praktikoetan, ile-tratamendu estetikoen proposamenak 
prestatzea: 
EI6.7 Ile-tratamendu estetikoen proposamenak aurkezteko jarraibideak azaltzea.  
EI6.8 Ile-tratamendu estetikoen proposamenak aurkezteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela:  

- Diagnostikoaren emaitza eta egin beharreko ile-tratamendua hizkera argi eta erraza erabiliz jakinaraztea 
bezeroari.  

- Bezeroaren beharretara eta eskaeretara egokitzen den tratamendu-proposamena adostea bezeroarekin.  
- Fitxa teknikoan, bezeroari eta tratamendu-protokoloari buruzko datuak erregistratzea, baita saio-kopurua, 

-sekuentzia eta -maiztasuna ere.  
- Beharrezkoa izanez gero, bezeroari ordezko tratamenduak proposatzea, haren beharretara eta eskakizunetara 

egokitu daitezen.  
- Tratamendu pertsonalizatuaren edo tratamendu-proposamenaren dokumentua idaztea, alderdi hauek aintzat 

hartuz: baliabide teknikoak, zainketa pertsonalak, aurreikusitako emaitzak, aurrekontua eta abar. 
- Bezeroaren datuen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzen duten arau deontologikoak azaltzea. 

A7: Diagnostikoa egitean eta ile-tratamendu estetikoen protokoloak prestatzean zerbitzuak duen kalitatea zehazteko 
parametroak identifikatzea.  

EI7.1 Instalazio, baliabide tekniko eta produktuetarako kalitate-arauak ezartzea.  
EI7.2 Laneko protokolo normalizatuak eskura dauden baliabideetara eta bezeroen eskakizun orokorretara egokitzen 
diren zehaztea.  
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EI7.3 Ezarritako laneko protokoloen betetze- eta segimendu-maila egiaztatzeko irizpideak ezartzea eta prozesuak 
erregistratzeko ereduak diseinatzea.  
EI7.4 Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta zerbitzu hobea emateko neurri 
zuzentzaileak proposatzea.  
EI7.5 Beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak ezartzea, emandako zerbitzua eta bezeroaren gogobetetze-
maila hobetzeko. 

 
 

Edukiak: 
 
1. Ile-tratamendu estetikoei aplikatutako anatomia eta fisiologia. 

- Buruko egitura nagusien —hezur, muskulu, irrigazio eta inerbazioen— anatomia eta fisiologia, betetzen dituzten 
funtzioekin erlazionatuta.  

- Larruazal-organoa: egitura eta funtzioak. Epidermisa. Dermisa. Hipodermisa. 
- Larruazaleko eranskinak. Motak eta funtzioak. Guruin exokrinoak. Sebo-guruinak. Izerdi-guruinak.  

Emultsio epikutaneoa. 
- Ilea: egitura, funtzioak, motak eta propietateak. Ilearen zikloa. Fase anagenoa. Fase katagenoa. Fase telogenoa. 
- Buru-larruazala. 
- Ile-motak: deskribapena eta sailkapena.  

• Larruazaleko fototipoekiko erlazioa. 

 

2. Ondorio estetikoak dituzten ilearen eta buru-larruazalaren alterazioak. 
- Alterazioen deskribapena, seinale eta sintomak, izaera, egitura kaltetuak eta kokapena. 
- Ilearen alterazioak:  

• Egiturazko alterazioak: Sortzetikoak edo hartutakoak. 

• Alterazio kromatikoak: Sortzetikoak edo hartutakoak. 

• Tratamendu dermatologikoko alterazioak (pedikulosia) 
- Buru-larruazalaren alterazioak: 

• Kantitatearen alterazioak (alopeziak eta hipertrikosia),  

• Jariaketaren alterazioak (hiperhidrosia, seborrea eta deshidratazioa).  

• Kerantizazioko alterazioak (pitiriasia edo zahia).  

• Tratamendu dermatologikoko alterazioak: psoriasia, ekzema, folikulitisa eta ezkabia.  
- Beste zenbait alterazio. 
- Trauma eta kirurgia ondoko tratamendu estetikoko ile-alterazioak.  
- Alterazioek ilearen zikloan dituzten eragin endokrinoak, metabolikoak eta kimikoak.  
- Faktore psikologikoak eta ilearen gaixotasunak.  
- Ilea eta buru-larruazala gaixotasun sistematikoetan. 

3. Ile-tratamendu estetikoetako aparatu eta kosmetikoen erabilera. 
- Bezeroaren azterketa egiteko ekipo eta baliabide espezifikoak: oinarriak, erabilera-arauak, kontuan hartu 

beharrekoak.  

• Irudia handitzeko ekipo optikoak. Lupa. Mikrokamera. Mikrobisorea eta mikroskopio optikoa. 

• Emultsio epikutaneoa aztertzen duten ekipo elektronikoak. Wood-en argia. Larruaren hidratazioa 
neurtzeko gailua. Sebometroa. pH-metroa. 

- Kosmetikoak: kontzeptua, konposizioa, printzipio aktiboak, forma kosmetikoak. Kosmetiko kapilarren sailkapena.  
- Tratamendu espezifikoetarako kosmetikoak.  

• Aktibo kosmetikoak.  

• Forma kosmetikoak.  

• Jarduera-mekanismoak.  

• Hautatze-irizpideak.  
- Ile-tratamenduetako fitokosmetika- eta aromaterapia-produktuak.  
- Ilearen higienea, mantentzea, zaintza eta babesa. 
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4. Ile-diagnostiko estetikoa egiteko protokoloen diseinua. 
- Diagnostiko-protokoloaren elementuak.  
- Ile-azterketa egiteko protokoloaren faseak: 

• Bezeroari arrera egitea eta dagokion lekuan kokatzea. 

• Diagnostikoa egitea. 

• Informazioa eta komunikazioa. 
- Elkarrizketa, bezeroa aztertzeko modu gisa.  

• Elkarrizketa egiteko galdetegi-ereduak.  

• Dokumentazio profesionala: fitxa teknikoa, historia estetikoa, bezeroa beste profesional batzuei 
bideratzeko txostena.  

- Diagnostiko-teknikak. Oinarriak eta aplikazioak.  

• Ilearen eta buru-larruazalaren zuzeneko azterketa. 

• Diagnostiko-tresna bidezko azterketa. 

• Norbera babesteko profesionalen neurriak: Jantziak. Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 

• Ile-diagnostikoa egiteko prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: Ile-diagnostikoa 
egiteko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendatuak. 

- Ile-tratamendu estetikoen proposamenen prestaketa eta aurkezpena.  

• Tratamendu-proposamena.  

• Definizioa, kontzeptua, egitura eta atalak. Prestatzeko jarraibideak.  

• Komunikazio-teknikak. Aurkezpena egiteko metodoak. 
- Deontologia profesionala. 

 

5. Ile-tratamenduetarako teknika estetikoen aplikazioa. 
- Ile-tratamenduetako eskuzko teknikak. Masajea ematen zaien egitura anatomikoak.  
- Masaje kapilarrak.  

• Efektu fisiologikoak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  

• Tratamendu estetikoa hautatzeko irizpideak ezartzeko masajearen oinarria. 
- Eremu kapilarrean aplikatzen diren eskuzko tekniken sailkapena: masajea, drainatze linfatikoa, presio bidezko 

masajea eta abar.  

• Mugimenduak eta efektuak.  

• Alterazioaren araberako hautatze-irizpideak.  
- Teknika elektroestetikoak: oinarri zientifikoak. Lurruneztagailuak, bibragailuak eta abar.  
- Korronte zuzena edo galvanikoa, maiztasun ertaineko eta handiko korronte aldakorra eta abar.  

• Erradiazio elektromagnetikoak: infragorriak, ultramoreak, laser-erradiazioak eta abar.  

• Teknikak hautatzeko irizpideak.  
- Teknika elektroestetikoen ezaugarriak, erabilera-arauak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta 

kontraindikazioak.  

 

6. Ile-tratamendu estetikoen protokoloak. 
- Protokoloko elementuak: prozesua, sekuentziazioa, denbora, baliabide teknikoak eta ekipoak, ebaluazioa eta abar.  
- Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak.  
- Teknika kosmetiko, elektroestetiko eta eskuzkoen protokolo normalizatuak. 
- Ile-tratamendu estetikoen protokolo pertsonalizatuak: Prestaketa. Tratamenduaren muina. Amaiera. 
- Ilearen alterazioen tratamendu mediko prebentibo eta aringarri nagusiak.  
- Baimen informatua. 

 

7. Kalitatea ile-tratamendu estetikoko prozesuetan. 
- Zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.  

• Kalitate-arauak.  

• Bezeroen gogobetetasun-mailaren ebaluazioa. 
- Segurtasuna eta higienea, ile-tratamenduen zerbitzuen kalitatearen faktore erabakigarria.  
- Hondakinen kudeaketa. 
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2. prestakuntza-modulua:  
ILE-TRATAMENDU ESTETIKOEN APLIKAZIOA 
 

Kodea: MF1262_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1262_3. Ile-tratamendu estetikoak egitea segurtasun- eta higiene-

kondizioetan. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
HIGIENEA ETA ILEAREN ALTERAZIOEN TRATAMENDU ESTETIKOAK 
 

Kodea: UF0536 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, ile-

tratamendu estetikoei eta ile-higieneari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ile-tratamendu estetikoetarako baliabide tekniko eta kosmetikoak prestatzeko eragiketak egitea, ezarritako protokoloa 
eta segurtasun- eta higiene-arauak betez.  

EI1.1 Irudi pertsonal zuzena izateko bete beharreko arauak adieraztea: higienea, jantziak, jarrerak, komunikazioa eta 
abar. 
EI1.2 Ile-tratamendu estetikoak ezarritako protokoloa betez egiteko behar diren leku, baliabide, ekipo, kosmetiko eta 
produktuak deskribatzea.  
EI1.3 Ile-tratamenduak aplikatzeko tresna, aparatu eta instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko 
prozesuak deskribatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ile-tratamendu estetiko bat aplikatzeko prestatzea bezeroa:  

- Instalazioen egoerak segurtasun- eta higiene-kondizio egokiak betetzen dituela egiaztatzea. 
- Tresnen eta osagarrien higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiak erabiltzea, fabrikatzailearen 

argibideak aintzat hartuz.  
- Harrera egiteko protokoloaren eta ezarritako kortesia-arauen arabera hartzea bezeroa.  
- Aplikatuko zaion zerbitzuaren berri ematea bezeroari, tratamendu-eremura laguntzea eta jantzi eta mihiseria 

espezifikoa ematea.  
- Bezeroa jarrera egokian kokatzea eta ilea nahiz buru-larruazala prestatzeko aldez aurreko eragiketak egitea.  

A2: Ile-tratamendu estetikoak aplikatu aurreko ile-higieneko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloa segurtasun- eta 
higiene-kondizioetan betez.  

EI2.1 Ile-higienearen kontzeptua azaltzea eta ilea behar bezala garbitzeak eta egokitzeak ile-apainketako zerbitzu ororen 
emaitzan duen eragina baloratzea.  
EI2.2 Ile-higieneko tratamendu-motak sailkatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.  
EI2.3 Ile-higieneko tekniketarako bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak 
deskribatzea. 
EI2.4 Buru-larruazala eta ilea garbitzeko kasu bakoitzean egokiena den metodoa hautatzeko irizpideak ezartzea.  
EI2.5 Higiene-tratamenduetan aplikatu beharreko masaje kapilarreko teknikak, haien efektuak, erabilerak, kontuan hartu 
beharrekoak eta kontraindikazioak deskribatzea.  
EI2.6 Ile-higieneko kosmetikoak hautatzea, tratamenduaren eta bezeroaren ilearen nahiz buru-larruazalaren ezaugarrien 
arabera. 
EI2.7 Ile-higieneko teknikak aplikatzeko edo gainbegiratzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela:  
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- Bezeroa eta profesionala babesteko neurriak hartzea. 
- Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzea, tratamendu bakoitzeko higiene-teknika espezifikoak aplikatzeko. 
- Ile-higieneko prozesuaren faseen aplikazio- eta sekuentziazio-jarraibideak —uraren tenperatura, kosmetikoak, 

dosifikazioa eta abar— egokitzea, tratamenduko protokolo pertsonalizatua aintzat hartuz.  
- Buru-larruazala eta ilea garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak aplikatzea, tratamenduaren 

protokoloan ezarritako parametroak errespetatuz.  
- Ekipo teknikoak eta kosmetikoak trebetasunez aplikatzea eta erabiltzea, segurtasun- eta higiene-neurriak hartuz.  
- Higiene-kosmetikoak aplikatzea eta esposizio-denborak adieraztea, aurrez ezarritako jarraibideen arabera.  
- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, ile-higieneko teknikak aplikatzean bezeroak egiten dituen oharrak aintzat 

hartuz eta baloratuz.  
- Ile-higienean gertatutako gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea; bezeroa ile-zentrora berriz etortzen denean 

aintzat hartu beharko dira. 
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak 

tratatzeko indarrean den araudiaren arabera botatzea materialak.  

A3: Masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko teknikak aplikatzea, jarduera-mekanismoak aztertuz eta haiek ile-
tratamenduetan dituzten efektuekin erlazionatuz.  

EI3.1 Masaje estetikoko teknikak ez egitea aholkatzen duten buru-larruazalaren alterazio dermatologikoak identifikatzea.  
EI3.2 Masaje estetikoa, drainatze linfatikoa, presio bidezko masajea eta bestelako masajeak emateko eskuzko teknikak 
biltzen dituen eskema egitea.  
EI3.3 Produktuak larruazalean hobeto sartzeko hautatu den masaje-teknikaren (zirkulazio-masajea, erlaxazio-masajea) 
mugimenduak laneko protokoloan ezarritako ordena, norabide eta denboraren arabera egiteko modua deskribatzea. 
EI3.4 Buru-larruazalean, garondoan eta bizkarrean masaje eskuzkoa edo mekanikoa emateko teknika eta mugimenduak 
hautatzea, ilearen alterazio-motaren arabera, eta zergatik aukeratu den justifikatzea.  
EI3.5 Kasu praktiko batean, masaje estetikoa emateko teknikak erabiltzea, masaje bakoitzerako parametro espezifikoak 
—denbora, intentsitatea, erritmoa eta norabidea— betez eta lortu nahi diren efektuetara egokituz.  
EI3.6 Masaje kapilarra emateko teknikak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, tratatu beharreko eremuak garbituz eta prestatuz, eta kontuan hartu beharrekoak nahiz 
kontraindikazio posibleak identifikatzea.  

- Eskuzko masajea —masaje estetikoa, drainatze linfatikoa, presio bidezko masajea eta bestelako masajeak— 
emateko teknika hautatzea, bezeroaren sentikortasunaren, tratatu beharreko alterazioaren eta tratamenduaren 
protokoloaren arabera.  

- Masaje kapilarreko mugimenduak egitea, laneko protokoloan ezarritako intentsitate-, norabide-, erritmo- eta 
denbora-parametroak errespetatuz.  

- Masaje mekanikoa emateko teknika hautatzea, bezeroaren sentikortasunaren, tratatu beharreko alterazioaren 
eta ezarritako tratamenduaren protokoloaren arabera.  

- Masaje kapilar mekanikoko mugimenduak egitea, laneko protokoloan ezarritako intentsitate-, norabide-, erritmo- 
eta denbora-parametroak errespetatuz.  

- Lortu nahi diren emaitzetarako garrantzitsuak diren datuak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak 

tratatzeko indarrean den araudiaren arabera botatzea materialak.  

A4: Buru-larruazala eta ilea tratatzeko kosmetiko espezifikoak ematea eta haien jarduera-mekanismoak, efektuak eta haiek 
izan ditzaketen erreakzio kaltegarriak aztertzea.  

EI4.1 Ile-tratamendu estetikorako kosmetikoak hautatzeko irizpideak deskribatzea, bezeroaren buru-larruazalaren eta 
ilearen ezaugarriak aintzat hartuz.  
EI4.2 Kosmetikoen egoera egiaztatzea eta haien konposizioan gerta litezkeen alterazio edo aldaketak identifikatzea, 
ezaugarri organoleptikoak —itxura, kolorea, usaina eta abar— behatuz. 
EI4.3 Ile-tratamenduetarako kosmetikoak emateko bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-
neurriak deskribatzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, tratamenduan erabili beharreko kosmetikoak 
prestatzeko eta manipulatzeko aldez aurreko eragiketa fisiko-kimikoak egitea, bezeroaren alterazio-motaren eta 
sentikortasunaren arabera eta ezarritako laneko protokoloa eta laborategien argibideak aintzat hartuz.  
EI4.5 Tratamenduko kosmetikoak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, jantziak eta tratatuko ez diren hurbileko larruazal-eremuak babestuz.  
- Profesionalak kosmetikoak ematen dituen bitartean, babes-neurriak hartzea eta jarrera anatomiko egokia izatea. 
- Tratamendurako kosmetiko kapilarrak hautatzea eta haiek prestatzeko, nahasteko eta dosifikatzeko eragiketak 

egitea, ezarritako proportzioa, loditasuna, tenperatura eta aplikazio-eremua aintzat hartuz.  
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- Kosmetikoak ematea, alterazioaren kokaleku eta ezaugarrien, esposizio-denboraren, erabileren nahiz 
kontraindikazioen eta laborategi fabrikatzailearen arauen arabera.  

- Masajea eskuz eta/edo aparatuen bidez emateko mugimenduak egitea, tratamenduko produktu kosmetikoak 
larruazalean hobeto sar daitezen eta haien efektua areagotu dadin.  

- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak 
tratatzeko indarrean den araudiaren arabera botatzea materialak.  

EI4.6 Ile-tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen erreakzio kaltegarrien seinale eta sintomak identifikatzea.  

A5: Ile-tratamendu estetikoetako teknika elektroestetikoak aplikatzea, jarduera-mekanismoak aztertuz eta haiek ile-
tratamenduetan dituzten efektuekin erlazionatuz.  

EI5.1 Tratatu beharreko larruazal-eremua teknika elektroestetikoak aplikatzeko beharrezko kondizioetan prestatzeko 
teknikak eta bezeroa kokatzeko modua deskribatzea.  
EI5.2 Teknika eletroestetikoek —korronte galvanikoak, korronte aldakorrak eta erradiazio elektromagnetikoak 
aplikatzea— sortzen dituzten efektuen eta sentsazioen deskribapenak jasotzen dituen laburpen-koadro bat egitea.  
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, elektroestetikako ekipoak —korronte 
galvanikoa, diatermia, zeharkako masajea, maiztasun handiko d'Ansorvalen korrontedun eflubioak, gimnasia pasiboa, 
erradiazio ultragorriak, ultramoreak eta laser-erradiazioak— aplikatzeko beharrezko osagarri, elektrodo eta plakak 
hautatzea eta prestatzea.  
EI5.4 Maiztasun handiko korronteak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak 
identifikatuz.  

- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei buruzko arauak eta sentituko dituen sentsazioak adieraztea.  
- Bezeroari laburki azaltzea erabiliko den teknika. 
- Aplikazio-parametroak —norabidea, intentsitatea eta denbora— ezarritako protokoloaren arabera programatzea.  
- Lortu nahi diren efektuen eta bezeroaren erreakzioen arabera kosmetiko espezifikoak —eroaleak, ionizagarriak 

eta abar— ematea. 
- Tratatu beharreko eremuan hautatutako elektrodoak aplikatzea, bezeroaren sentikortasuna kontuan hartuz, eta 

garrantzitsuak diren datuak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak 

tratatzeko indarrean den araudiaren arabera botatzea materialak.  
EI5.5 Erradiazio infragorriak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak 
identifikatuz.  

- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerak eta sentituko dituen sentsazioak adieraztea.  
- Aplikazio-denbora programatzea, ezarritako protokoloaren eta bezeroaren sentikortasunaren arabera.  
- Erradiazio infragorriak aplikatzea, laneko protokoloaren espezifikazioen arabera eta prozesuan zehar bezeroak 

egindako oharrak baloratuz eta aintzat hartuz.  
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI5.6 Laser-erradiazioak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  
- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak 

identifikatuz.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei eta jokabideari buruzko jarraibide egokiak eta sentituko 

dituen sentsazioak jakinaraztea.  
- Dosimetria-, denbora- eta norabide-parametroak ezarritako protokoloaren arabera eta tratamenduan 

aurreikusitako helburura egokituz hautatzea eta programatzea.  
- Osagarriak hautatzea eta prestatzea.  
- Laser-erradiazioa tratatu beharreko eremuan aplikatzea, kontuan hartu beharrekoak errespetatuz eta bezeroaren 

erreakzioak une oro behatuz.  
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak 

tratatzeko indarrean den araudiaren arabera botatzea materialak.  

A6: Ile-tratamendu estetikoak egitea, teknika eskuzko, kosmetiko eta elektroestetikoen erabilera erlazionatuz, ezarritako 
protokoloari jarraituz eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan.  

EI6.1 Trauma eta kirurgia ondoko alterazio estetikoen ile-tratamenduak egiteko prozesuak azaltzea, teknika kosmetiko, 
eskuzko eta elektroestetikoak aintzat hartuz. 
EI6.2 Ile-tratamenduetan bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea. 
EI6.3 Alterazio dermatologiko infekzioso edo parasitarioren bat detektatuz gero sortzen diren gorabeherak konpontzeko 
irizpideak ezartzea eta halakoetan profesionalak izan beharreko jarrera eta ekipo, tresna eta mihiseriari dagokienez 
hartu beharreko higiene- eta desinfekzio-neurriak deskribatzea.  
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EI6.4 Aldibereko tratamendu medikoren bat badago, bete beharreko jarduteko arauak deskribatzea.  
EI6.5 Ile-tratamendu estetikoa aplikatzeko edo gainbegiratzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela:  

- Bezeroa modu egokian prestatzea eta kokatzea, aplikatu beharreko tratamendu estetikoaren arabera.  
- Profesionalak tratamendua egin bitartean, babes-neurriak hartzea eta jarrera anatomiko egokia izatea. 
- Ilea eta buru-larruazala prestatzea —eskuilatzea, ilean zatiketak egitea eta abar—, diagnostikoaren eta 

ezarritako laneko protokoloaren arabera.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei eta jokabideari buruzko jarraibide egokiak eta sentituko 

dituen sentsazioak adieraztea.  
- Erabili beharreko tresna eta materialak hautatzea; ahal dela, behin bakarrik erabiltzekoak izango dira, eta, 

bestela, tresna eta materialak garbitzea, esterilizatzea eta/edo desinfektatzea, haiek osatzen dituzten materialen 
arabera eta zertarako erabiltzen diren aintzat hartuta.  

- Kosmetikoak hautatzea eta beharrezko nahasketak egitea, produktuak segurtasun- eta higiene-kondizioetan 
manipulatuz.  

- Masajea emateko teknika hautatzea eta tratamendu-motarentzat egokiak diren mugimenduak egitea.  
- Aparatuak aplikatu beharreko tekniken arabera programatzeko beharrezko kalkuluak egitea.  
- Agindutako teknikak aplikatzea, protokoloetan ezarritako parametroak eta sekuentziazioa errespetatuz.  
- Tratamendurako behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea.  
- Tratamendua aplikatu bitartean bezeroak zer erreakzio dituen behatzea.  
- Saioan zehar sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI6.6 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egin behar denean bezeroa prestatzeko kasu praktiko 
batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Medikuaren txostena eta/edo agindua egiaztatzea, bezeroaren ezaugarriak aztertzea eta datuak idatziz jasotzea 
fitxa teknikoan.  

- Egin beharreko tratamendurako baliabide tekniko eta kosmetikoak hautatzea, medikuaren aginduaren edo (hala 
badagokio) ezarritako protokoloaren arabera.  

- Bezeroa kokatzea eta jantziak nahiz osagarriak aplikatuko diren tekniketarako egokiak direla egiaztatzea.  
- Bezeroari jakinaraztea zer teknika aplikatuko diren, zer efektu dituzten eta zer sentsazio sentituko dituen eta 

tratamendua aplikatu bitartean bezeroak hartu beharreko jarrerak, egin beharreko mugimenduak eta jokabideak 
adieraztea.  

EI6.7 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egin behar den kasu praktiko batean, ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta daudela:  

- Tratamenduko kosmetikoak aplikatzeko aldez aurreko ile-higieneko teknikak erabiltzea.  
- Kirurgia edo medikuntza aurreko tratamendu estetikoa egitea, ezarritako protokoloaren arabera eta buru-

larruazala hidratatzeko, onbideratzeko eta haren elastikotasuna eta baskularizazioa hobetzeko teknika eta 
tratamenduak egoki konbinatuz.  

- Trauma eta kirurgia ondoko tratamenduaren programa egitea, ezarritako protokoloaren arabera eta teknika 
kosmetikoak, eskuzkoak eta elektroestetikoak egoki konbinatuz.  

- Tratamendua egin bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  
EI6.8 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamenduak jasotzen dituzten bezeroen arretako kasu praktikoetan, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta daudela:  

- Tratamenduko teknikak aplikatzean sor daitezkeen efektu ez-desiragarriak edo erreakzio kaltegarriak 
deskribatzea eta tratamendua bertan behera noiz utzi behar den konturatzea eta (beharrezkoa bada) bezeroa 
medikuaren kontsultara bideratzea.  

- Halako egoeretako tratamendu-etapetan bezeroarentzako arreta-protokoloaren arabera jarduteko prozedura 
azaltzea. 

- Ile-tratamenduan zehar eta gero bezeroari zer informazio-mota jakinarazi behar zaion adieraztea.  
EI6.9 Tratamendua bukatu eta gero guneei, langileei, bezeroei nahiz baliabide eta ekipo teknikoei aplikatu beharreko 
segurtasun- eta higiene-neurriak azaltzea eta hondakinak tratatzeko indarrean den araudiaren arabera materialak berriz 
erabiltzeko eta botatzeko kondizio onetan daudela bermatzea.  

A7: Tratamenduaren emaitzak mantentzeko eta/edo hobetzeko zainketa eta produktu onenei buruzko informazioa eta 
aholkua ematea bezeroari.  

EI7.1 Bezeroari informazioa ematea jaso duen tratamenduari buruz eta azken emaitzak optimizatzeko zer egin dezakeen 
azaltzea.  
EI7.2 Txosten bat prestatzea, bezeroari gomendatu zaizkion kosmetikoak erabiltzeko moduari nahiz aplikatzeko 
jarraibideei eta bere buruari masajea emateko teknikei buruz.  
EI7.3 Bezeroak ilea higienizatzeko, lehortzeko eta orrazteko bete behar dituen jarraibideak deskribatzea.  
BI7.4 Ilearen eta buru-larruazalaren egoeran eragina duten bizi-ohitura osasungarriak zerrendatzea.  
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EI7.5 Alterazioaren tratamendurako saioetarako eta/edo alterazioaren bilakaeraren segimendua egiteko hitzorduak 
egiteko jarraibideak ezartzea.  
EI7.6 Bezeroaren datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzeko arau deontologikoak deskribatzea, 
indarrean den araudia aintzat hartuta. 

A8: Ile-tratamendu estetikoak aplikatuta lortu diren emaitzen eta bezeroari emandako arretaren kalitatea ebaluatzea eta, 
beharrezkoa bada, aurreikusitako emaitzak lortzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.  

EI8.1 Emandako zerbitzuaren kalitaterako eta ile-tratamendua aplikatzeko erabakigarriak direlako ebaluatu beharreko 
funtsezko prozesu-alderdiak identifikatzea.  
EI8.2 Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko prozesua ebaluatzeko irizpideak definitzea.  
EI8.3 Instalazio, baliabide tekniko eta produktuetarako kalitate-arauak ezartzea.  
EI8.4 Bezeroari emandako zerbitzuari eta hark jasotako tratuari buruz bezeroak duen gogobetetze-maila ebaluatzea.  
EI8.5 Ile-tratamendu estetikoa ebaluatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea.  
- Bezeroari emandako zerbitzuari eta hark jasotako tratuari buruz bezeroak duen gogobetetze-maila ebaluatzea.  
- Tratamendua aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea eta haien kausak aztertzea eta 

baloratzea.  
- Prozesuan zehar desbideratzerik gertatuz gero, aurreikusitako emaitzak lortzeko beharrezko neurri zuzentzaileak 

proposatzea. 
BI8.6 Ile-tratamenduen aplikazioa laneko protokolo normalizatuen arabera antolatu eta gauzatu den eta zerbitzu hori 
emateko ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak bete diren baloratzea. 

 

Edukiak: 
1. Baliabide eta instalazioen prestaketa. 

- Bezeroaren prestaketa. Harrera. Bezeroari buruzko informazioa eta datuak. 
- Profesionalaren irudi pertsonalaren prestaketa.  Higienea, jantziak, jokabideak, komunikazioa, kortesia-arauak eta 

abar. 
- Baliabide teknikoen hautaketa eta prestaketa.  
- Instalazioen prestaketa.  
- Ile-apainketan materialak desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak. Ezaugarri teknikoak. 
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo fisikoak eta kimikoak. Ile-apaindegiak desinfektatzeko eta 

garbitzeko produktuak. 

2. Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko aldez aurreko ile-higieneko teknikak. 
- Garbiketa-moten sailkapena eta deskribapena.  

• Ilea prestatzeko, garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak.  

• Esfoliazio-teknikak.  
- Ekipo eta baliabide teknikoak.  
- Kosmetikoak eta baliabideak hautatzeko irizpideak.  

• Kosmetikoak aplikatzeko teknikak.  

• Aparatuak aplikatzeko teknikak.  

3. Ile-tratamenduetarako masaje-tekniken aplikazioa.  
- Ile-tratamenduetako masajeen eragin-eremuak.  

• Muskulu-sistema. 

• Zirkulazio-aparatua: odol-zirkulazioa. 

• Zirkulazio-aparatua: zirkulazio linfatikoa. 

• Nerbio-sistema. 

• Efektu fisiologikoak.  

• Masaje kapilar estetikoa emateko arauak eta alderdiak.  
- Ile-higienerako masajea.  
- Ile-tratamendu estetikorako masajea. Masaje kapilarra —lasaigarria, estimulatzailea eta abar— emateko teknikak.  
- Drainatze linfatikoko eskuzko masajea.  
- Aplikazio-teknikak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

• Lehen kontakturako esku-pasatze suabeak. 

• Mobilizazioak. 

• Igurtzialdiak. 

• Masajeak. 
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• Zelulak askatzeko teknikak. 

• Hatz bidezko masajea. 

• Zimikatzea. 

• Bibrazioak. 

• Indar ertaineko presioak eta presio aringarriak. 
- Masaje-prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak. 

• Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Masaje kapilarretako prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: Jantziak. 

• Masaje kapilarreko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendagarriak. 

4. Ile-tratamendu estetikoetarako kosmetiko espezifikoen aplikazioa.  
- Ilerako higiene- eta egokitzapen-kosmetikoak.  
- Ilearen alterazio estetikoetarako kosmetikoak:  

• Ilearen egiturazko alterazioak tratatzeko. 

• Ilearen alterazio kromatikoak tratatzeko. 

• Ilearen alterazio kuantitatiboak tratatzeko. Alopeziak. 

• Buru-larruazala ezkatatzearen alterazioak tratatzeko. Pitiriasia. 

• Buru-larruazalaren sebo-jariaketaren alterazioak tratatzeko. Seborrea. 

• Parasitoen kontrako produktuak. 

• Beste batzuk. 
- Ilea zaintzeko beste kosmetiko batzuk: eguzkitik babesteko produktuak, kolorazio iraunkorraren aurreko eta 

ondoko produktuak eta ilearen forma modu iraunkorrean aldatzeko teknikak.  
- Azken aurrerabide kosmetikoak.  
- Produktu-mota desberdinak hautatzeko irizpideak.  
- Produktuen formulaziorako oinarriak. 
- Aplikazio-teknikak.  
- Efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  

5. Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko teknika elektroestetikoak. 
- Garbiketa-, esterilizazio- eta desinfekzio-ekipoak.  
- Eragin kimiko-mekanikoko ekipoak: 

• Lurrun-sorgailuak. 

• Konpresoreak. 

• Bibragailuak. 

• Ozono lehorra sortzeko gailuak. 
- Korronte elektrikoa sortzeko ekipoak: 

• Maiztasun handikoa. 

• Diatermia. 

• Korronte zuzena edo galvanikoa. 
- Erradiazio elektromagnetikoak igortzeko ekipoak: 

• Erradiazio infragorria igortzen dutenak. 

• Laser-erradiazioa igortzen dutenak. 
- Tresneria espezifikoaren azken aurrerabideak.  
- Bestelako aparatu osagarriak.  
- Jarduera-mekanismoak, efektuak, dosimetria, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
- Aplikazio-metodoak.  
- Mantentze-lanak egiteko eta kontserbatzeko teknikak.  

6. Ilearen alterazio estetikoen tratamenduen aplikazioa.  
- Tratamendu-motak:  

• Ile-egokitzea.  

• Egiturazko alterazioak.  

• Buru-larruazalaren alterazioak. 
o Pitiriasia edo zahia. Lehorra edo koipetsua. 
o Hiperhidrosia, deshidratazioa eta seborrea.  
o Alopeziak. 
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o Aurrekoekin erlazionatutakoak.  
o Trauma eta kirurgia ondokoak.  

• Bestelako tokiko tratamendu osagarriak.  
- Tratamenduak egiteko jarraibideak.  
- Tratamenduen deskribapena, ezaugarriak, efektuak, erabilerak, itxaropenak, materialak, kosmetikoak, kontuan 

hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
- Tratamendu konbinatuen metodologiaren azterketa: emaitzen balorazioa.  
- Ilearen alterazioak tratatzeko prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak. 

• Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Ilearen alterazioak tratatzeko prozesuak jasaten dituzten bezeroak babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Ilearen alterazioak tratatzeko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendagarriak. 

7. Ile-tratamenduei buruzko informazio eta aholku teknikoak ematea bezeroei. 
- Ile-higieneko eta -tratamenduko kosmetikoak etxean aplikatzeko jarraibideak.  
- Ilea lehortzea eta orraztea.  
- Bezeroak bere buruari masajea ematea.  
- Bizi-ohitura osasungarriak.  
- Ile-tratamenduaren segimendua zentro espezializatuan. 
- Deontologia profesionala.  

8. Kalitatea, segimendua eta ebaluazioa ile-tratamendu estetikoetan.  
- Kalitate-irizpideak.  
- Informazioa biltzeko metodoak.  
- Lortutako informazioaren azterketa eta interpretazioa.  
- Lortutako emaitzen eta bezeroaren gogobetetze-mailaren balorazioa.  
- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko neurriak. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
PROTESIEN APLIKAZIOA ILE-TRATAMENDU ESTETIKOETAN 
 

Kodea: UF0537 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

estetikoetako protesi-aplikazioari dagokionez. 
 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Bezeroaren ezaugarrietara egokitutako ile-protesiak diseinatzeko metodoak aplikatzea, segurtasun- eta higiene-
kondizioetan. 

EI1.1 Ile-protesi motak deskribatzea eta sailkatzea, pertsonaren estiloa, adina eta sexua aintzat hartuta.  
EI1.2 Protesiaren diseinua erabakitzean eragina duten bezeroaren ezaugarri morfologikoak eta gorpuzkera fisikoari 
dagozkionak deskribatzea. 
EI1.3 Buru-larruazaleko eremuetan protesiak diseinatzeko neurriak hartzeko metodoak azaltzea.  
EI1.4 Ile-protesiak diseinatzeko teknika-motak deskribatzea.  
EI1.5 Ile-protesiak diseinatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Materialak prestatzea.  
- Bezeroa kokatzea.  
- Visagismo-teknikak aplikatzea. 
- Neurriak hartzea, ezarritako jarraibideen arabera, eta protesiaren bozetoa egitea.  
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- Diseinua egitea, xehetasun hauek adieraziz: ilearen neurriak, forma, tamaina, kolorea, luzera nahiz estiloa, 
ezarpen-oinarriaren ezaugarriak eta abar.  

A2: Ile-protesiak jartzeko metodoak aplikatzea, ezaugarri pertsonalen arabera eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan.  
EI2.1 Bezeroaren larruazala prestatzeko erabiltzen diren metodoak azaltzea. 
EI2.2 Ile-protesia aplikatzeko kosmetiko eta tresna egokiak hautatzeko irizpideak deskribatzea.  
EI2.3 Ile-protesiak aplikatzeko eta egokitzeko metodoak deskribatzea.  
EI2.4 Bezeroaren irudiaren ezaugarrientzat egokiak den protesia jarri ondoren egin beharreko akabera-eragiketak 
deskribatzea.  
EI2.5 Ile-protesiak aplikatzeko eta egokitzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Kabina eta ekipoa segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.  
- Bezeroa kokatzea.  
- Ezarpen-oinarria eta ile nahiz buru-larruazal mota nahiz egoera aztertzea.  
- Kosmetikoak hautatzea, ezarpen-oinarriaren eta ile-mota nahiz -egoeraren arabera.  
- Protesi-eremua produktu eta metodo espezifikoekin prestatzea.  
- Protesia eragiketa tekniko espezifikoekin (higienea, orraztea eta abar) prestatzea.  
- Ile-protesiak aplikatzea eta egokitzea, bezeroaren eta eremuaren morfologia-ezaugarrientzat egokiak diren 

manipulatze- eta egokitze-teknikak erabiliz. 
- Protesi-aplikazioari akabera ematea, bezeroaren ezaugarrietara egokituz.  

A3: Bezeroari informazioa eta aholkuak ematea ile-protesiak jartzeko eta zaintzeko moduari buruz. 
EI3.1 Ile-protesiak jartzeko eta finkatzeko prozesuari buruz bezeroak jaso behar duen informazioa adieraztea. 
EI3.2 Protesia zaintzeko moduari buruzko aholkuak ematea, protesia behar bezala mantentzeko eta kontserbatzeko. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten kasuetan, bezeroari aholkuak ematea ile-protesia aplikatzeko 
moduari buruz eta (beharrezkoa bada) protesia finkatzeko baliabideei buruz, zeregin horretan trebatzea eta bezeroak 
izan ditzakeen zalantzak argitzea. 
EI3.4 Bezeroaren datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzeko arau deontologikoak deskribatzea, 
indarrean den araudia aintzat hartuta. 

A4: Ile-protesia aplikatuta lortu diren emaitzen eta bezeroari emandako arretaren kalitatea ebaluatzea eta, beharrezkoa 
bada, aurreikusitako emaitzak lortzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.  

EI4.1 Emandako zerbitzuaren kalitaterako eta ile-protesia aplikatzeko erabakigarriak direlako ebaluatu beharreko 
funtsezko prozesu-alderdiak identifikatzea.  
EI4.2 Ile-protesia aplikatzeko prozesua ebaluatzeko irizpideak definitzea.  
EI4.3 Instalazio, baliabide tekniko eta produktuetarako kalitate-arauak ezartzea.  
EI4.4 Ile-protesiaren aplikazioa ebaluatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea.  
- Bezeroari emandako zerbitzuari eta hark jasotako tratuari buruz bezeroak duen gogobetetze-maila ebaluatzea.  
- Protesia aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea eta haien kausak aztertzea eta 

baloratzea.  
- Prozesuan zehar desbideratzerik gertatuz gero, aurreikusitako emaitzak lortzeko beharrezko neurri zuzentzaileak 

proposatzea. 
BI4.5 Ile-protesien aplikazioa laneko protokolo normalizatuen arabera antolatu eta gauzatu den eta zerbitzu hori emateko 
ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak bete diren baloratzea. 

 
 

Edukiak: 
 
1. Ile-protesien diseinua. 

- Protesi-motak: sailkapena.  
- Bezeroaren irudiaren azterketa. Visagismo-teknikak. 
- Neurriak hartzea eta bozetoak egitea.  
- Protesiak diseinatzeko teknikak.  
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak.  

• Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Protesiak diseinatzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Protesiak diseinatzeko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendagarriak. 
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2. Ile-protesien aplikazioa. 
- Larruazala prestatzeko metodoak.  
- Protesia aplikatzeko kosmetikoak.  

• Konposizioa, forma kosmetikoak eta jarduera-mekanismoak. 

• Hautatzeko irizpideak, erabilerak, kontuan hartzekoak eta kontraindikazioak. 

• Motak: Ile-egokitzailea, protesietarako xanpua, produktu itsaskorrak, produktu disolbatzaileak eta abar. 

• Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak. 
- Tresnak: itsasteko zintak, eusteko klipak eta abar.  
- Aplikatzeko eta egokitzeko metodoak. 
- Akabera ematea: orrazkera, forma eta abar.  
- Ile-protesiak aplikatzeko prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Jantziak. 

• Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Protesiak aplikatzeko eta egokitzeko prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: 

• Jantziak. 

• Protesiak aplikatzeko eta egokitzeko prozesuetarako jarrera anatomiko gomendagarriak. 

 

3. Bezeroei informazio eta aholku teknikoak ematea ile-protesiak jartzeko eta zaintzeko moduari buruz. 
- Ile-protesia aplikatzeko moduak eta finkatzeko baliabideak. 
- Protesiaren mantentze-lanak egiteko eta hura kontserbatzeko teknikak. 

• Protesi-higienea. 

• Protesia lehortzea eta orraztea. 

• Kosmetikoen aplikazioa. 

• Beste batzuk. 
- Protesi-tratamenduaren segimendua zentro espezializatuan. 
- Deontologia profesionala.  
- Kalitatea, segimendua eta ebaluazioa ile-protesien aplikazioan.  
- Kalitate-irizpideak.  
- Informazioa biltzeko metodoak.  
- Lortutako informazioaren azterketa eta interpretazioa.  
- Lortutako emaitzen eta bezeroaren gogobetetze-mailaren balorazioa.  
- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko neurriak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
IRUDI PERTSONALEKO ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0795_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0795_3. Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak zuzentzea 

eta kudeatzea. 
 

Iraupena: 60 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lantaldeak, materialak eta bitartekoak antolatzeko eta koordinatzeko teknikak aplikatzea, irudi pertsonaleko zentro edo 
enpresa bateko jarduerak banatzeko.  

EI1.1 Zentro baten edo barruko lantalde baten edo kanpoko kolaboratzaile-talde baten antolamendua eta baliabide 
materialak erlazionatzeko eta koordinatzeko modua azaltzea.  
EI1.2 Zerbitzu teknikoen banaketa eta koordinazioa eskura dauden baliabide eta gaitasun profesionalen arabera 
zehaztea.  
EI1.3 Bezeroari egindako lan teknikoen dokumentazioa eta informazioa lortzeko, antolatzeko eta kudeatzeko 
prozesuetan kontuan hartu behar diren fidagarritasun-irizpideak deskribatzea. 
EI1.4 Jarraibide teknikoak taldekideei transmititzeko modua eta, gero, haiek ulertu dituztela egiaztatzeko modua 
argumentatzea.  
EI1.5 Ezarritako protokoloen araberako lan teknikoak gauzatzeko denborak identifikatzea.  
EI1.6 Tresna, kosmetiko, aparatu eta erreminta guztiak erabiltzeko kondizio onetan daudela eta segurtasun- eta higiene-
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.  
EI1.7 Bezeroa eta profesionala babesteko jarraibideak egin beharreko zerbitzuaren arabera zehaztea.  
EI1.8 Fitxa teknikoetan, artistikoetan, txostenetan eta bestelakoetan jasotzea, modu argi eta zehatzean, bezeroei 
egindako azterketen emaitzak, lan teknikoen proposamenak eta bezeroei emandako aholkuak. 
EI1.9 Behin soilik erabiltzeko den materiala identifikatzea eta aukeratzea, eta, gero, botatzeko materialen eta 
hondakinen protokoloa aplikatzea.  
EI1.10 Bezeroak edo profesionalak istripuren bat izanez gero jarraitu beharreko prozedura sortzea.  
EI1.11 Taldearen jarduera profesionalen garapena ebaluatzeko erabili behar diren komunikazio- eta kontrol-teknikak 
azaltzea. 

A2: Bezeroarentzako arretako eta barne- eta kanpo-komunikazioko protokoloak prestatzea, arau deontologiko profesionalak 
aplikatuz.  

EI2.1 Eskura dauden baliabideak edo materialak identifikatzea eta bezeroarentzako arretako eta komunikazioko 
protokoloak identifikatzea prozesuaren fase guztietan, kontuan izanik haien garapen-ingurunea, eskaini beharreko 
zerbitzuak eta bezero-motak. 
EI2.2 Komunikazioa errazteko eta profesionalaren eta zentroaren irudi ona sustatzeko bezeroekiko tratuan aplikatu 
beharreko arretako eta adeitasuneko arauak azaltzea.  
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, entzuteko aktiboko, asertibotasuneko eta enpatiako 
komunikazio-teknikak aplikatzea, teknika bakoitzaren ezaugarriak identifikatuz.  
EI2.4 Komunikazio-protokoloak prestatzea, kanal bakoitzaren eta haien behar espezifikoen ezaugarriak zehaztuz.  
EI2.5 Kexak ebazteko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:  

- Arazoa identifikatzea.  
- Entzuteko aktiboko eta asertibotasuneko teknikak aplikatzea.  
- Zuzenketa-neurriak proposatzea.  

EI2.6 Datuak babesteko araudia deskribatzea, eta indarrean dagoen legediko alderdirik garrantzitsuenak eta informazioa 
tratatzeko jarraitu beharreko kode deontologikoa jasoko dituzten fitxak egitea.  
EI2.7 Kanpo- eta barne-komunikazioaren ezaugarriak eta desberdintasunak eskematizatzea.  
EI2.8 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak jasoko dituzten protokoloak 
prestatzea.  

A3: Langileen gaitasun profesionalak zehaztea irudi pertsonaleko zentro edo enpresa batean behar diren baliabideak eta 
giza baliabideak aztertuz.  

EI3.1 Langileak aukeratzeko orduan kontuan izan beharreko ezaugarriak deskribatzea, kontuan harturik bete beharreko 
lanpostuak eta enpresaren sustapen-sistema. 
BI3.2 Enpresan sartzeko aurkeztu direnen maila profesionala egiaztatzeko proba teoriko-praktikoak egitea zenbait 
eremutan.  
EI3.3 Kontratazio-motak —barrukoak zein kanpo-kolaboratzaileenak— jasoko dituen taula bat egitea, haien ezaugarriak 
deskribatuz. 
EI3.4 Harrera egiteari buruzko eskuliburuak egitea, eduki beharreko atal eta eduki guztiekin.  
EI3.5 Egin beharreko zereginak zehaztea, irudi pertsonaleko eremuetako talde profesionalen lanpostuen arabera.  
EI3.6 Bezeroekin erlazionatutako jarduera guztietan aplikatu behar den kode deontologiko profesionalak jaso behar 
dituen alderdiak identifikatzea.  
EI3.7 Enpresaren erritmoa aldatu gabe langileak ordezteko enpresak duen protokoloa deskribatzea, talde osoaren parte-
hartzea kontuan hartuz. 
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A4: Irudi pertsonaleko produktu, aparatu eta teknika berriei buruzko prestakuntza/informazio-ekintzen proposamen teknikoak 
egitea eta aplikatzea.  

EI4.1 Prestakuntza-mota —eguneratzeetan eta langile berriak direnean— ezagutza-mailaren arabera definitzea, egin 
beharreko lana kontuan hartuta.  
EI4.2 Prestakuntza planifikatzeko eta langileek prestakuntza jasotzeko, langileen maila profesionala ezartzeko aukera 
ematen duten ebaluazio- eta segimendu-irizpideak definitzea. 
EI4.3 Programatu beharreko prestakuntza-mota deskribatzea, kontuan izanik aparatuen eta/edo produktuen ezaugarri 
teknikoak eta laborategi fabrikatzailearen jarraibideak.  
EI4.4 Irudi pertsonaleko produktu eta teknika berriei buruzko prestakuntza-ekintzak egiteko irizpideak ezartzea. 
EI4.5 Langileek egin beharreko prestakuntza-ekintzei buruzko informazioa hedatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.6 Azken belaunaldiko produktuei buruzko prestakuntza-ekintza bat diseinatzea:  

- Helburuak eta edukiak.  
- Materialak eta baliabideak.  
- Erakustaldi-mota.  

EI4.7 Prestakuntza-/informazio-saio baten simulazio bat egitea, saioa egiteko behar diren baliabide didaktiko eta 
profesionalak erabiliz.  

A5: Zentro tipoetako jarduera kudeatzeko, irudi pertsonaleko eremuko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea.  
EI5.1 Irudi pertsonaleko enpresetan erabili ohi diren «hardware»aren eta «software»aren oinarrizko elementuen funtzioa 
identifikatzea eta azaltzea.  
EI5.2 Ekipo informatikoaren funtzionamendu-probak egitea eta konexioak egiaztatzea.  
EI5.3 Irudi pertsonaleko enpresetan erabiltzen den oinarrizko kudeaketako aplikazio informatiko baten ezaugarriak 
azaltzea.  
EI5.4 Aplikazio informatikoek ematen dituzten informazioaren babes-, segurtasun- eta atzipen-mailak deskribatzea.  
EI5.5 Ile-apaindegi batek egun jakin batean egindako lanarekin lotuta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu 
praktiko batean, eta aplikazio informatiko espezifikoa erabiliz, hauekin erlazionatutako datuak sartzea eta tratatzea:  

- Bezeroen hitzorduak.  
- Bezeroen fitxak.  
- Bezeroei idatzitako idatziak eta mezu elektronikoak. 
- Bezeroen fakturak eta ordainketak.  
- Produktuen erosketa.  
- Produktuen salmenta.  
- Produktuen biltegiaren kontrola.  

EI5.6 Irudi pertsonaleko enpresa bateko langileen kudeaketarekin lotutako oinarrizko datu-baseetan eskura dauden 
informazioaren segurtasun-, babes- eta konfidentzialtasun-sistemak eta informazioa mugatzekoak aplikatzea.  
EI5.7 Zerbitzu estetikoen hainbat motatako enpresek garatutako jardueren kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala 
definituta daudela: Oinarrizko kudeaketako aplikazio informatiko baten funtzioak eta prozedurak erabiltzea.  

A6: Irudi pertsonaleko zentroen edo enpresen jardueren eta zerbitzuen kalitatea zehazten duten parametroak aztertzea.  
EI6.1 Ile-apainketako prozesuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea zerbitzuaren kalitatea eta bezeroaren 
gogobetetze-maila zehazteko.  
EI6.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lortutako emaitzetan aurreikusitako 
emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea. 
EI6.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak, bezeroarenganako arreta pertsonalekoak eta 
bezeroarekiko komunikaziokoak zerrendatzea.  
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, taldeak eta jarduerak kudeatzeko eta 
antolatzeko eta taldeak prestatzeko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako 
faseekin lotzea.  
EI6.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:  

- Taldeen eta baliabideen kudeaketako eta antolaketako eta taldeen prestakuntzako hutsuneak zuzentzeko eta 
emaitzak optimizatzeko neurriak aplikatzea. 

- Barne- eta kanpo-kalitatea etengabe hobetzeko neurriak identifikatzea. 
BI6.6 Irudi pertsonaleko jardueren garapenean aplikatu behar diren arau deontologikoak betetzen direla kontrolatzeko 
prozedurak ezartzea. 
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Edukiak: 
1. Irudi pertsonaleko enpresetako lantaldearen koordinazioa, plangintza eta zuzendaritza. 

- Organigrama: irudi pertsonaleko enpresen edo zentroen gune batean gauzatzen diren zereginak, karguak eta 
gaitasunak.  

• Zuzendaritza. 

• Lehen mailako ofiziala edo estilista. 

• Bigarren mailako ofiziala edo ile-apaintzailea. 

• Laguntzailea. 

• Aprendiza. 

• Kolaboratzaileak. 
- Informazio-fluxua. Jarraibide teknikoen transmisioa. Informazioa hartzea, prozesatzea eta aztertzea.  
- Taldearen motibazioa. Prestakuntza-motibazioa. Motibazio ekonomikoa. Sustapena. 
- Zerbitzu-motak. Baliabideak eta materiala. 
- Irudi pertsonaleko eremuetako lan teknikoen prozesuak eta haien garapena. Segurtasun- eta osasun-arauak. 

2. Irudi pertsonaleko enpresetako bezeroarenganako/langileenganako arretako eta komunikazioko 
protokoloen prestaketa. 

- Komunikazio-trebetasunak. 

• Kanpo-komunikazioa: bezeroak eta kolaboratzaileak. 

• Enpresaren barne-komunikazioa. 
- Bezeroenganako arretako eta komunikazioko protokoloak.  
- Barne-komunikazioko protokoloen prestaketa.  
- Bezeroak produktuei eta zerbitzuei buruz informatzea.  
- Gatazkak konpontzeko teknikak. 

• Erreklamazioak ebaztea.  

• Kolaboratzaileen artekoak  

• Kolaboratzaileen/bezeroen arteko eta bezeroen eta kolaboratzaileen arteko krisi-egoerak ebaztea.  
- Arau deontologiko profesionalak. 

3. Irudi pertsonaleko enpresetako prestakuntza-/informazio-prozesuak.  
- Prestakuntza-ekintzak:  

• Motak: eguneratzekoak, egokitzekoak, hobetzekoak eta abar. 

• Modalitateak: presentzialak, urrunekoak, lanpostuan egitekoak eta bestelakoak. 

• Eragileak eta erakundeak. 
- Enpresako prestakuntzaren kostuak eta onurak. 
- Prestakuntza-ekintzen plangintza, koordinazioa eta segimendua.  

• Prestakuntza-beharren detekzioa. 

• Proposamenak eta programak egitea:  

• hartzaileak,  

• helburuak, edukiak,  

• metodologia,  

• baliabideak,  

• denbora,  

• ebaluazioa. 
 

- Prestakuntza-planaren deialdia eta komunikazioa.  
- Prestakuntza-planen balorazio orokorra.  

4. Irudi pertsonaleko enpresen oinarrizko kudeaketarako aplikazio informatikoak.  
- «Hardware»aren eta «software»aren oinarrizko elementuak.  
- Konfigurazioa.  
- Informazioaren segurtasun-, babes- eta konfidentzialtasun-sistemak.  
- Zerbitzuen kudeaketa.  
- Produktuen kudeaketa.  
- Bezeroen kudeaketa.  
- Langileen kudeaketa. 
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5. Irudi pertsonaleko zentroaren edo enpresaren kalitate-kudeaketa. 
- Kalitatea kudeatzeko arauak eta ereduak. 
- Irudi pertsonaleko enpresetan kalitatea definitzen duten irizpideak: kudeaketa, antolaketa eta zerbitzuak. 

• Bezeroarenganako arreta eta haren faseak.  

• Bezeroari eta haren eskaera eta itxaropenei buruzko informazioa hartzea.  
- Egindako prozesuen barne- eta kanpo-kalitatearen maila neurtzen duten faktoreak.  
- Emaitzak baloratzea eta hobetzea. Kalitatea lortzeko egin behar diren aldaketak gauzatzea. 

 
 
 
 
 

4. 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. 
- Egindako salmenta-eragiketen azterketa. 

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. 

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. 
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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. 
EI5.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa 
zehaztea. 
EI5.6 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. 
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- 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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5. prestakuntza-modulua:  
ILE-TRATAMENDU ESTETIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0116 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Buru-larruazalaren anatomia eta fisiologia aztertzea, ilearen alterazio estetikoekin erlazionatuz, eta haren ezaugarriak 
eta kondizioak ebaluatzeko diagnostiko-teknikak erabiltzea.  

EI1.1 Bezeroaren ilearen alterazio estetikoak detektatzea.  
EI1.2 Tratamendu estetikoak ezin hartu izateko patologia-zantzurik badagoen zehaztea eta fitxa teknikoan 
erregistratzea. 
EI1.3 Diagnostikoa egitea beharrezko baliabide eta ekipo teknikoekin, ezarritako protokoloari jarraikiz eta elkarrizketa-
tekniketan oinarritutako galdera egokiak eginez.  
EI1.4 Ilearen alterazioen seinaleak detektatzea eta diagnostikoaren fitxa teknikoan erregistratzea.  
EI1.5 Diagnostiko profesionala adieraztea.  
EI1.6 Baimen informatua prestatzea.  
EI1.7 Bezero baten alopezia aztertzeko kasuan:  

- Ekipoak, osagarriak eta baliabideak segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.  
- Bezeroa kokatzea.  
- Galdetegi profesionala egitea eta lortutako informazioa fitxa teknikoan idatziz jasotzea.  
- Eremuak prestatzea.  
- Ileak ateratzea.  
- Ilea behatzeko prestatzea, horretarako behar diren baliabideekin.  
- Emaitzak fitxa teknikoan idaztea.  
- Balorazioa eta diagnostikoa egitea.  

EI1.8 Ile-tratamendu estetikoen proposamenak aurkeztean:  
- Diagnostikoaren emaitza eta egin beharreko ile-tratamendua hizkera argi eta erraza erabiliz jakinaraztea 

bezeroari.  
- Bezeroaren beharretara eta eskaeretara egokitzen den tratamendu-proposamena adostea bezeroarekin.  
- Bezeroari eta tratamendu-protokoloari buruzko datuak fitxa teknikoan erregistratzea. 
- Beharrezkoa izanez gero, bezeroari ordezko tratamenduak proposatzea, haren beharretara eta eskakizunetara 

egokitu daitezen.  

A2: Ile-tratamendu estetikoak aplikatu aurreko ile-higieneko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloa segurtasun- eta 
higiene-kondizioetan betez.  

EI2.1 Buru-larruazala eta ilea garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak aplikatzea. 
EI2.2 Higiene-kosmetikoak aplikatzea, aurrez ezarritako jarraibideen arabera.  
EI2.3 Prozesuaren bilakaera kontrolatzea.  
EI2.4 Bezeroaren gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea; bezeroa ile-zentrora berriz etortzen denean aintzat hartu 
beharko dira.  
EI2.5 Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea, tratamendua egin eta gero.  

A3: Buru-larruazala eta ilea tratatzeko kosmetiko espezifikoak ematea.  
EI3.1 Bezeroa prestatzea, jantziak eta tratatuko ez diren hurbileko larruazal-eremuak babestuz.  
EI3.2 Tratamendurako kosmetiko kapilarrak hautatzea. 
EI3.3 Kosmetikoak prestatzeko, nahasteko eta dosifikatzeko aldez aurreko eragiketa fisiko-kimikoak egitea.  
EI3.4 Kosmetikoak ematea.  
EI3.5 Masajea eskuz eta/edo aparatuen bidez emateko mugimenduak egitea.  
EI3.6 Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea, tratamendua egin eta gero.  
EI3.7 Erabilitako kosmetikoen erreakzio kaltegarrien seinale eta sintomak detektatzea. 

A4: Masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko teknikak aplikatzea, jarduera-mekanismoak aztertuz eta haiek ile-
tratamenduetan dituzten efektuekin erlazionatuz.  

EI4.1 Bezeroa prestatzea.  
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EI4.2 Egin beharreko eskuzko masajearen teknika hautatzea eta masajea ematea.  
EI4.3 Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea, tratamendua egin eta gero.  
EI4.4 Lortu nahi diren emaitzetarako garrantzitsuak diren datuak fitxa teknikoan erregistratzea.  
EI4.5 Masaje mekanikoaren teknika hautatzea eta masajea ematea.  

A5: Ile-tratamendu estetikoko teknika eletroestetikoak aplikatzea.  
EI5.1 Ekipo eletroestetikoak aplikatzeko beharrezko osagarriak, elektrodoak eta plakak hautatzea eta prestatzea.  
EI5.2 Maiztasun handiko korronteak aplikatzeko kasu batean, norbaitek gainbegiratuta:  

- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei buruzko arauak betetzea eta sentituko dituen sentsazioak 

azaltzea.  
- Aplikazio-parametroak programatzea.  
- Kosmetiko espezifikoak ematea.  
- Tratatu beharreko eremuan elektrodo hautatuak aplikatzea, bezeroaren sentikortasuna aintzat hartuz.  
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea, tratamendua egin eta gero.  

EI5.3 Erradiazio infragorriak aplikatzeko kasu batean, norbaitek gainbegiratuta:  
- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arau guztiak betez.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei buruzko arauak betetzea eta sentituko dituen sentsazioak 

azaltzea.  
- Erradiazioak aplikatzea. 
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI5.4 Laser-erradiazioak aplikatzeko kasu batean, norbaitek gainbegiratuta:  
- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei eta jokabideari buruzko jarraibide egokiak eta sentituko 

dituen sentsazioak jakinaraztea.  
- Dosimetria-, denbora- eta norabide-parametroak ezarritako protokoloaren arabera hautatzea eta programatzea.  
- Osagarriak hautatzea eta prestatzea.  
- Laser-erradiazioa eremuan aplikatzea.  
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea, tratamendua egin eta gero.  

A6: Ile-tratamendu estetikoak egitea, teknika eskuzko, kosmetiko eta elektroestetikoen erabilera erlazionatuz, ezarritako 
protokoloari jarraituz eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan.  

EI6.1 Harrera egiteko protokoloaren eta ezarritako kortesia-arauen arabera hartzea bezeroa.  
EI6.2 Bezeroa modu egokian prestatzea eta kokatzea, aplikatu beharreko tratamendu estetikoaren arabera.  
EI6.3 Bezeroari jakinaraztea zer zerbitzu emango zaion.  
EI6.4 Ilea eta buru-larruazala prestatzea, diagnostikoaren eta ezarritako laneko protokoloaren arabera.  
EI6.5 Bezeroari sentituko dituen sentsazioak azaltzea. 
EI6.6 Erabili beharreko tresnak eta materialak hautatzea.  
EI6.7 Kosmetikoak hautatzea eta beharrezko nahasketak egitea.  
EI6.8 Tratamendu-motarentzat egokia den masaje-teknika aplikatzea.  
EI6.9 Aparatuak aplikatu beharreko tekniken arabera programatzeko beharrezko kalkuluak egitea.  
EI6.10 Agindutako teknikak aplikatzea, protokoloetan ezarritako parametroak eta sekuentziazioa errespetatuz.  
EI6.11 Tratamendurako behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak erabiltzea.  
EI6.12 Tratamendua aplikatu bitartean bezeroak zer erreakzio dituen behatzea.  
EI6.13 Saioan zehar sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  
EI6.14 Alterazio dermatologiko infekzioso edo parasitarioren bat detektatuz gero sortzen diren gorabeherak konpontzeko 
irizpideak ezartzea. 
EI6.15 Aldibereko tratamendu medikoren bat badago, bete beharreko jarduteko arauak deskribatzea.  
EI6.16 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egiteko bezeroa prestatzeko kasu batean, norbaitek 
gainbegiratuta:  

- Medikuaren txostena eta/edo agindua egiaztatzea, bezeroaren ezaugarriak aztertzea eta datuak idatziz jasotzea 
fitxa teknikoan.  

- Egin beharreko tratamendurako baliabide tekniko eta kosmetikoak hautatzea, medikuaren aginduaren edo (hala 
badagokio) ezarritako protokoloaren arabera.  

- Bezeroa kokatzea.  
- Bezeroari jakinaraztea zer teknika aplikatuko diren, zer efektu dituzten eta zer sentsazio sentituko dituen.  
- Agindutako tratamendua egitea. 

EI6.17 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egin behar den kasu batean, norbaitek gainbegiratuta:  
- Tratamenduko kosmetikoak aplikatzeko aldez aurreko ile-higieneko teknikak erabiltzea.  
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- Kirurgia edo medikuntza aurreko tratamendu estetikoa egitea, ezarritako protokoloaren arabera.  
- Trauma eta kirurgia ondoko tratamenduaren programa egitea, ezarritako protokoloaren arabera.  
- Tratamendua egin bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI6.18 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamenduak jasotzen dituzten bezeroen arretako kasu praktikoetan:  
- Tratamenduko teknikak aplikatzean sor daitezkeen erreakzio kaltegarriak deskribatzea bezeroari. 
- Tratamenduan zehar erreakzio anomaloak edo nahi ez direnak gertatuz gero, bezeroa medikuari bideratzea.  
- Ile-tratamenduaren osteko informazioa ematea bezeroari.  

A7: Ile-apaindegietako jarduera kudeatzeko, irudi pertsonaleko eremuko aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea.  
EI7.1 Aplikazio informatikoek ematen dituzten informazioaren babes-, segurtasun- eta atzipen-neurriak erabiltzea.  
EI7.2 Aplikazio informatiko espezifikoa erabiltzea, hauekin erlazionatutako datuak sartzeko eta tratatzeko:  

- Bezeroen hitzorduak.  
- Bezeroen fitxak.  
- Bezeroen fakturak eta ordainketak. 
- Produktuen erosketa.  
- Produktuen salmenta.  
- Produktuen biltegiaren kontrola.  

A8: Irudi pertsonaleko zentroen edo enpresen jardueren eta zerbitzuen kalitatea zehazten duten parametroak aztertzea.  
EI8.1 Taldeak eta jarduerak kudeatzeko eta antolatzeko eta taldeak prestatzeko prozesua aztertzea, eta detektatutako 
desbideratzeak haiek gertatutako faseekin lotzea.  
EI8.2 Taldeen eta baliabideen kudeaketako eta antolaketako eta taldeen prestakuntzako hutsuneak zuzentzeko eta 
emaitzak optimizatzeko neurriak aplikatzea.  
EI8.3 Barne- eta kanpo-kalitatea etengabe hobetzeko neurriak hartzea.  

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, saltokiari laguntza eskaintzeko tresnaren bidez (eskuliburuak, laguntza 
elektronikoa) lortutako 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. 

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: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI10.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI10.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI10.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI10.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI10.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea. 
EI10.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
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Edukiak: 
 
1. Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta kondizioak ebaluatzeko diagnostiko-tekniken aplikazioa. 

- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Bezeroa aztertzeko elkarrizketa-teknika aplikatzea. 
- Diagnostiko-teknikak erabiltzea. 
- Diagnostiko-baliabide eta -ekipo teknikoak aplikatzea. 
- Ilearen eta buru-larruazalaren anatomia eta fisiologia aztertzea. 

• Bezeroaren ilearen alterazio estetikoak detektatzea. 

• Bezeroak izan ditzakeen patologiak lokalizatzea. 
- Diagnostikoa egitea eta adieraztea. 
- Dokumentazio profesionala prestatzea. 

2. Ilearen higiene-tekniken aplikazioa. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Ilea prestatzeko, garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak aplikatzea.  
- Esfoliazio-teknikak aplikatzea.  
- Kosmetikoak ematea.  
- Aparatuak erabiltzea.  
- Gorabeherak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzea. 
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea. 

3. Ilea eta buru-larruazala tratatzeko kosmetikoen aplikazioa. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Tratamedurako egokiak diren kosmetikoak hautatzea. 
- Kosmetikoa prestatzea eta manipulatzea. 
- Kosmetikoak alterazioaren ezaugarrien arabera hautatzea. 
- Erreakzio kaltegarri posibleak behatzea eta kontrolatzea. 
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea. 

4. Masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko tekniken aplikazioa. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Masaje estetikoa emateko teknika bezeroari egokituta hautatzea. 
- Masaje kapilarreko mugimenduak egitea. 
- Datuak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzea. 
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea. 

5. Ile-tratamendu estetikoko teknika eletroestetikoen aplikazioa. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Osagarriak, elektrodoak eta plakak hautatzea eta prestatzea. 
- Elektroestetikako ekipoak erabiltzea. 
- Aplikazio-parametroak programatzea. 
- Kosmetiko espezifikoak ematea. 
- Maiztasun handiko korronteak aplikatzea. 
- Erradiazio infragorriak aplikatzea. 
- Laser-erradiazioak aplikatzea. 
- Erreakzio kaltegarri posibleak behatzea eta kontrolatzea. 
- Datuak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzea. 
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea. 

6. Ile-tratamendu estetikoak egitea. 
- Bezeroa prestatzea eta kokatzea. 
- Bezeroarentzako arreta, ile-tratamendu estetikoetan. 
- Ilea eta buru-larruazala prestatzea. 
- Tresnak eta materialak hautatzea eta prestatzea. 
- Kosmetikoak hautatzea eta prestatzea. 
- Masaje-teknikak baliatzea. 
- Aparatuak aplikatu beharreko tekniken arabera programatzea. 
- Ilearen alterazio estetikoak tratatzeko teknikak aplikatzea. 
- Kirurgia ondoko edo aurreko tratamenduak egiteko bezeroa prestatzea. 
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- Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamenduak aplikatzea.  
- Erreakzio kaltegarri posibleak behatzea eta kontrolatzea. 
- Gorabeherak bezeroaren fitxa teknikoan erregistratzea. 
- Gorabehera posibleak konpontzea. 
- Baliabide eta ekipo teknikoei higiene-neurriak aplikatzea. 

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

8. 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. 

9. Irudi pertsonaleko zentroetako jardueren eta zerbitzuen kalitatearen ebaluazioa. 
- Desbideratzeak detektatzea, taldeak eta jarduerak kudeatzeko eta antolatzeko eta taldeak prestatzeko 

prozesuetan. 
- Ile-apainketako zerbitzuen kalitatea zehazten duten parametroak aztertzea. 
- Emaitzen desbideratzeak aztertzea. 
- Emaitzak zuzentzeko eta optimizatzeko proposamenak aurkeztea. 

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF1261_3 
Ilearen alterazio estetikoen 
diagnostikoa eta protokoloak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 
 

Nahitaezkoa da 
akreditazioa 

izatea 

MF1262_3 
Ile-tratamendu estetikoen 
aplikazioa 

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

2 urte 4 urte 

MF0795_3 
Irudi pertsonaleko enpresen 
zuzendaritza eta kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria.  
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Ile-apainketa 
lanbide-eremuko 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 Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 
• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Ile-
apainketako eta 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: 
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– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Ile-tratamendu estetikoen 
lantegia  

60 90 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Ile-tratamendu estetikoen 
lantegia  

X X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakariak. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  

Ile-tratamendu estetikoen lantegia 

− Burua garbitzeko konketak. 

− Burua garbitzeko konketetarako besaulkiak. 

− Apain-mahaiak. 

− Besaulkiak. 

− Oin-pausatzekoak. 

− Mahaitxo osagarriak edo orgak. 

− Tabureteak. 

− Irudia handitzeko ekipoak: lupa, mikrokamera, mikrobisorea, 
mikroskopioa. 

− Hidratazioa, seboa, pH-a, larruazalaren elastikotasuna eta abar 
neurtzeko gailuak. 

− Lurruna, ozono-lurruna sortzeko aparatua. 

− Maiztasun handiko korrontea sortzeko aparatua. 

− Erradiazio infragorriak sortzen dituen aparatua. 

− Wood-en argi-lanpara. 
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− Bibragailua. 

− Langarreztagailua. 

− Esterilizagailua, izpi ultramore bidezkoa edo autoklabea. 

− Beroa airerik gabe sortzen duten aparatuak. 

− Kasko-itxurako ile-lehorgailua.  

− Eskuko lehorgailua. 

− Zeramikazko lisaburdinak. 

− Ile-kizkurgailuak. 

− Protesietarako buruak. 

− Probetak. 

− Arroparako eta larruazalerako eskuilak. 

− Lehen laguntzako botikina. 

− Apalak. 

− Ile-apainketako lan teknikoetarako kosmetikoak eta produktuak. 

− Produktuen erakusgaiak. 

− Prezioen zerrendak. 

− Katalogoak. 

− Material birziklagarri eta kutsatzaileentzako edukiontziak. 

− Tresnak: ilea sustraitik ateratzeko pintzak, ileari eusteko pintzak, 
ilea bereizteko pintzak, kristal eramaileak, ontziak, orraziak, ile-
eskuilak, espatulak eta katilua.  

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

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

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

den araudiaren arabera. 
 

 



 

 



 

 

 


