
   
 
 

IRUDI PERTSONALA 

Lanbide-eremua: ESTETIKA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMPP0108 ) ESKU ETA OINETAKO ZAINKETA ESTETIKOAK  (1373/2009 EDa, 2009ko abuztuaren 28koa, 2011ko maiatzaren 20ko 716/2011 EDak 

aldatua) 

Gaitasun orokorra: Esku eta oinak edertzea eta esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea, teknikak kalitate-, segurtasun- eta osasun-baldintzetan hautatzeko eta aplikatzeko kondizio zehatzak 
betez eta bezeroen behar eta eskaerei erantzunez. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 

lanpostuak 

2 

IMP121_2: ESKU ETA OINETAKO 
ZAINKETA ESTETIKOAK 

(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 15ekoa) 

UC0356_2 
Esku eta oinetako zerbitzu estetikoko bezeroari segurtasun-, higiene- 
eta osasun-kondizioetan arreta ematea. 

- 5130.008.3 Manikuragilea. 
- 5130.09.4 Oinak zaintzen espezialista. 
- Azazkal artifizialetan espezialista. 
- Esku eta oinetako azazkal eta 

larruazalerako produktu kosmetikoen 
erakuslea. 

- 5130.009.4 Pedikuroa. 

UC0357_2 Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknikak aplikatzea. 

UC0358_2 Azazkal artifizialak egitea eta aplikatzea. 

UC0359_2 Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0356_2 
Segurtasuna eta osasuna esku eta oinetako 
zainketa estetikoetan. 

70 
  

70 40 

MF0357_2 Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknika 
estetikoak 

70 
  

70 20 

MF0358_2 Azazkal artifizialak 80   80 10 

MF0359_2 Esku eta oinetako tratamendu estetikoak 60   60 20 

MP0021 Esku eta oinetako zainketa estetikoetako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 
  

80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 360 90 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0356_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 

– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– Erdi-mailako zikloetan sartzeko 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. 

  

• 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 lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0357_2   

• 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 lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0358_2   

• 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 lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0359_2   

• 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 lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 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 50    

Esku eta oinetako zainketa estetikoetarako lantegi-ikasgela 60 60    

 


