IRUDI PERTSONALA
Lanbide-eremua: ILE-APAINKETA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IMPQ0109) ILE-APAINKETA TEKNIKO-ARTISTIKOA (716/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Irudi-aldaketa proposatzea eta, hala badagokio, irudia aldatzea, buruko ilea eta aurpegiko ilea transformatzeko eta edertzeko prozesuen bidez, bezeroei aholku emanez, beharren eta
tekniken arabera, eta hainbat jarduera-eremutan ile-apainketa tekniko-artistikoko zerbitzuak emateari lotutako jarduera profesionalak eta enpresakoak zuzentzea eta kudeatzea.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

IMP249_3 ILE-APAINKETA TEKNIKOARTISTIKOA
(790/2007 EDa, 2007ko ekainaren
15ekoa).

Gaitasun-atalak

UC0793_3

Bezeroei irudi pertsonalari buruzko aholkuak ematea, buruko ilearen eta
aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidez.

UC0348_2

Ile-kolorea erabat edo partzialki aldatzea.

UC0351_2

Ilea moztea, eta bizarra eta bibotea txukuntzea eta moztea.

UC0794_3

Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio
eszenikoetarako protokolo teknikoak eta orrazkerak egitea

UC0795_3

Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak zuzentzea eta
kudeatzea.

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak
− Ile-apaindegietako zuzendari tekniko-artistikoa.
− Ile-apainketako zuzendari tekniko-artistikoa ikusentzunezko produkzioetan eta produkzio
eszenikoetan.
− Ile-apainketako aholkulari artistikoa.
− Ile-apaindegietako arduraduna.
− Ile-apainketako produktuen eta aparatuen
erakuslea.
− Ile-apainketako produktuen eta zerbitzuen
aholkularia.
− Ile-apainketako produktu, aparatu eta tekniketako
prestatzaile teknikoa.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0793_3

Ile-apainketako aholkularitza

60

MF0348_2

Kolorea ile-apainketan

90
120

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

60

40

90

30

UF0534

Ilea moztea

90

40

UF0535

Bizarraren eta bibotearen zainketak

30

10

UF0828

Ile-apaindegietako eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio eszenikoetako lanen
protokolo teknikoak

40

30

UF0829

Ile-apaindegietan eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio eszenikoetan ilearen
forma aldatzea

70

20
50

MF0351_2

Ilea moztea eta teknika osagarriak

MF0794_3

Ile-apaindegietarako eta ikus-entzunezko
produkzio eta produkzio eszenikoetarako
protokolo teknikoak eta orrazkerak

110

MF0795_3

Irudi pertsonaleko enpresen zuzendaritza eta
kudeaketa

60

60

MP0170

Ile-apainketa tekniko-artistikoko lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

160

160

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

600

220

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
Eskatzen den
lanbide-esperientzia

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0793_3

MF0348_2

MF0351_2

MF0794_3

MF0795_3

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–Batxilergoko titulua izatea.
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
–Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako 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

Eskatzen den akreditazioa

•
•

UF0534
UF0535

•

UF0828

•

UF0829

UF0828 gainditua izan behar
du

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

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 Ile-apainketa
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3.
maila.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

30

50

Ile-apainketa tekniko-artistikoko lanbide-jardunbideetarako
lantegia

60

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

