
   
 
 

IRUDI PERTSONALA 

Lanbide-eremua: ESTETIKA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMPP0308) HIDROTERMALA (1373/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa, 2011ko maiatzaren 20ko 716/2011 EDak aldatua) 

Gaitasun orokorra: Osasun-, edertasun- eta ongizate-programei lotutako zerbitzu hidrotermalak antolatzea eta jarduera-protokoloak egitea, eta zerbitzuen proposamen pertsonalizatuak egitea, 
bezeroaren eskaerak aurretiko diagnostiko estetiko bat egitearekin bateratuz, edo mediku baten argibideei jarraituz, ekipoak, jarraipena eta, dagokionean, teknika hidrotermalen eta osagarrien aplikazioa 
koordinatuz, eta bezeroarentzako arretari lotutako arauak betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 

lanpostuak 

3 

IMP023_3 HIDROTERMALA 

(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, 
2007ko otsailaren 29ko 327/2008 EDak 
aldatua) 

UC1260_3 Zerbitzu hidrotermalak eta osagarriak protokolizatzea eta antolatzea. 
- Spa-arduraduna. 
- 5130.12.4 Masaje-emaile estetikoa, 

teknika hidrotermaletako espezialista. 
- Zerbitzu hidrotermaletako teknikaria. 
- 5130.12.4 Bainuzaina (bainuetxeak / 

saunak / bainu turkiarrak). 

UC0061_3 
Teknika hidrotermalak protokolo normalizatuak pertsonalizatuz 
aplikatzea eta gainbegiratzea. 

UC0062_3 Zerbitzu hidrotermaletan kosmetika termala aplikatzea. 

UC0063_3 Eskuzko masajeak eta/edo mekanikoak ematea helburu estetikoekin. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF1260_3 
Zerbitzu hidrotermalen diagnostikoa eta 
antolaketa 

120 
UF0089 Teknika hidrotermalak aplikatzeko diagnostiko estetikoa 30 10 

UF0090 Zerbitzu hidrotermal estetikoen protokoloak 90 20 

MF0061_3 Teknika hidrotermalak 150 
UF0091 Diagnostikoaren arabera egokitutako zerbitzu termalak 60 20 

UF0092 Zerbitzu termalak ematea eta/edo gainbegiratzea 90 10 

MF0062_3 Kosmetika termala 60   60 15 

MF0063_3 Masaje estetiko mekanikoa eta eskuzkoa 120 
UF0093 Masaje estetikoa 30 10 

UF0094 Masaje estetikoko teknikak 90 10 

MP0023 Hidrotermalaren arloko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 
  

120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 570 95 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF1260_3 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Batxilergoko titulua izatea. 

– 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 

– Lanbide-arlo eta lanbide-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. 

 

UF0089  • 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 
UF0090 

UF0089 
gainditua izan 
behar du 

MF0061_3 

UF0091  • 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 
UF0092 

UF0091 
gainditua izan 
behar du 

MF0062_3   

• 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 

MF0063_3 

UF0093  • 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 
UF0094 

UF0093 
gainditua izan 
behar du 

 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    

Lantegi hidrotermala 120 120    

 


