
   
 
 

IRUDI PERTSONALA 

Lanbide-eremua: ESTETIKA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMPE0108) ESTETIKAKO ZERBITZU OSAGARRIAK (1379/2009 EDa, 2009ko abuztuaren 28koa, 2011ko maiatzaren 20ko 716/2011 EDak aldatua)   

Gaitasun orokorra: Azazkalak edertzea, ilea prozedura mekanikoen bidez kentzeko teknikak aplikatzea eta ilea koloregabetzea, eta eguneko makillajea aplikatzea, prozesuetan segurtasun- eta osasun-
arauak errespetatuz, produktuak, tresnak eta aparatuak prestatuz —higienizatuz, desinfektatuz edo esterilizatuz—, eta teknikariak ikuskatuta. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 

lanpostuak 

1 

IMP118_1 ESTETIKAKO ZERBITZU 
OSAGARRIAK 

(2005eko irailaren 16ko 1087/2005 EDa) 

UC0343_1 Ekipoak prestatzean eta bezeroari arreta emateko eta hura kokatzeko 
eragiketak egitean kalitate-, segurtasun- eta higiene-kondizioak 
zaintzea 

- Manikurako laguntzailea. 
- Makillajeko laguntzailea. 

UC0344_1 Azazkaletan oinarrizko zainketa estetikoak aplikatzea. 

UC0345_1 Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea. 

UC0346_1 Eguneko makillajeak aplikatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0343_1 Higienea eta segurtasuna edergintza-zentroetan 30   30 20 

MF0344_1 Azazkalen oinarrizko zainketa estetikoak 60   60 20 

MF0345_1 Ilearen depilazio mekanikoa eta dekolorazioa 90   90 10 

MF0346_1 Eguneko makillajea 60   60 30 

MP0070 Estetikako zerbitzu osagarrietako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

120 
  

120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 360 80 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0343_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudi Pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0344_1   

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudi pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF0345_1   

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudi Pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

 

1 urte 3 urte 

MF0346_1   

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudi Pertsonalaren lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria. 

• Irudi Pertsonala lanbide-arloko Estetikako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 45    

Zerbitzu estetikoen lantegia 60 90    

 


