IRUDI PERTSONALA
Lanbide-eremua: ESTETIKA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IMPE0109) BELTZARANTZEA, MAKILLAJEA ETA DEPILAZIO AURRERATUA (716/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Azala edertzea eta zaintzea beltzarantzeko, depilazio elektrikoko, fotodepilazioko eta mikropigmentazioko metodoak eta makillaje sozialeko estiloak erabiliz, eta produktu eta zerbitzu
estetikoak saltzeko eta haiei buruz aholkatzeko prozedurak erabiltzea, segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

IMP182_3 BELTZARANTZEA,
MAKILLAJEA ETA DEPILAZIO
AURRERATUA
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa)

Gaitasun-atalak

UC0580_3

Artifizialki beltzarantzeko teknikak segurtasun- eta osasun-baldintzetan aplikatzea.

UC0581_3

Behin betiko depilazioa egitea eta/edo aldi baterako depilazioko prozesuak
gainbegiratzea.

UC0065_2

Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin.

UC0067_3

Mikropigmentazio-prozesuak egitea eta gainbegiratzea.

UC0352_2

Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea.

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

−
−
−
−

5812.1058 Makillatzailea
Depilazioko aditua.
Mikropigmentazioko aditua.
Beltzarantze-ekipoen
manipulatzailea.
− Irudi pertsonaleko produktu eta
zerbitzuen salmenta-aholkularia.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF0580_3

MF0581_3

Prestakuntza-moduluak

Beltzarantze artifiziala
Aldi baterako eta/edo behin betiko metodoen bidezko
depilazioa

Orduak

Kodea

Prestakuntza-atalak

60

140

MF0065_2

Makillaje soziala

90

MF0067_3

Mikropigmentazioa

120

MF0352_2

Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza eta produktu
eta zerbitzuen salmenta

60

MP0243

Beltzarantzeko, makillajeko eta depilazio aurreratuko
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

120

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

60

50

UF1155

Bezeroari depilatzeari buruzko aholkuak ematea eta bezeroa depilatzeko
prestatzea

40

30

UF1156

Depilazio estetiko profesional mekanikoa eta elektrikoa

50

30

UF1157

Laser-depilazioa eta fotodepilazioa

50

30

90

15

UF1158

Mikropigmentazio-teknikak aplikatzeko ekipoen, instalazioen eta produktuen
prestaketa.

30

30

UF1159

Mikropigmentazio-teknikei buruzko aholkularitza eta haien aplikazioa

90

40

60

30

590

255

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
MF0580_3 –Batxilergoko titulua izatea.
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
–Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2.
MF0581_3 mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako zikloetara sartzeko dagozkion
MF0065_2 probak gainditu izana.
–25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
MF0067_3 –Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
MF0352_2 araudiaren arabera

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF1155
UF1156 UF1155 gainditua izan behar du

•

UF1155 eta UF1156 gaindituak
UF1157
izan behar ditu

•
•
•

UF1158

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

UF1159 UF1158 gainditua izan behar du

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela
Beltzarantzeko, makillajeko, mikropigmentazioko eta
depilazioko lantegia

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

30

50

60

90

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

