
   
 
 

IRUDI PERTSONALA 

Lanbide-eremua: ESTETIKA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMPP0208) HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOAK  (1373/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa, 2011ko maiatzaren 20ko 

716/2011 EDak aldatua) 

Gaitasun orokorra: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak, depilatzeko eta makillatzeko teknikak eta produktuak eta zerbitzuak saltzeko teknikak aplikatzea, teknika estetikoak segurtasun-, higiene- 
eta desinfekzio-baldintzetan maneiatzeko eta aukeratzeko jarraibide zehatzei jarraituz eta bezeroen beharrak eta eskaerako kontuan izanda. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak 

edo lanpostuak 

2 

IMP020_2: HIGIENE-, DEPILAZIO- ETA 
MAKILLAJE-ZERBITZU ESTETIKOAK 

(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 
16koa) 

UC0354_2 Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu estetikoko bezeroari segurtasun-, 
osasun- eta higiene-kondizioetan arreta ematea. 

- 5130.005.0 Estetizista 
- 5130.007.2 Makillatzailea 
- 5130.006.1 Depilatzailea 
- 5330.035.5 Artikulu 

kosmetikoen eta zerbitzu 
estetikoen salmenta-
aholkularia 

- 5330.035.5 Produktu 
kosmetikoen erakuslea. 

UC0355_2 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika estetikoak aplikatzea. 

UC0345_1 Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea. 

UC0065_2 Aurpegiaren harmonia hobetzea makillaje sozialeko estiloekin. 

UC0352_2 Irudi pertsonala zaintzeko aholkuak ematea eta produktuak eta zerbitzuak saltzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0354_2 
Segurtasuna eta osasuna higiene-, depilazio- eta 
makillaje-zerbitzuetan 

120 
UF0085 Aurpegiko eta gorputzeko diagnostiko estetikoa 60 20 

UF0086 Higiene-, depilazio- eta makillaje-zainketa estetikoetarako kosmetikoak eta ekipoak. 60 30 

MF0355_2 
Aurpegiko eta gorputzeko higienea eta 
hidratazioa 

120 

UF0087 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-zainketa estetikoetarako baliabideen 
azterketa eta aukeraketa. 

30 10 

UF0088 Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak. 90 15 

MF0345_1 Ilearen depilazio mekanikoa eta dekolorazioa 90   90 10 

MF0065_2 Makillaje soziala 90   90 15 

MF0352_2 
Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza eta 
produktu eta zerbitzuen salmenta 

60 
  

60 30 

MP0022 
Higiene-, depilazio- eta makillaje-zerbitzu 
estetikoetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 
  

160  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 640 130 

 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0354_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. 

UF0085  • 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 
UF0086 

UF0085 
gainditua 
izan behar 
du 

MF0355_2 

UF0087  • 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 
UF0088 

UF0087 
gainditua 
izan behar 
du 

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 Pertsonala lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 

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

2 urte 4 urte 

MF0065_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 

MF0352_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 
   

Aurpegiari, gorputzari, makillajeari eta depilaziori buruzko 
lantegia 

90 120 
   

   

 


