
   
 
 

IRUDI PERTSONALA 

Lanbide-eremua: ILE-APAINKETA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMPQ0308) ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK (716/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Ile-tratamendu estetikoak egitea diagnostikoaren arabera, ile-tratamenduak diseinatzea eta protokolizatzea, besteak beste masaje kapilarra emateko nahiz drainatze linfatikoa 
egiteko teknika estetikoak, teknika elektroestetikoak eta teknika kosmetologikoak aplikatuz eta ile-protesiak eginez eta egokituz, higiene-, osasun-, segurtasun- eta kalitate-irizpideen arabera, haiek 
egiten dituzten enpresekin lotutako jarduerak zuzentzea eta kudeatzea, eta irudi pertsonalarekin lotutako produktuak eta zerbitzuak antolatzea, sustatzea eta saltzea. 

Maila 
Erreferentziako 

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

3 
IMP397_3 ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK 
(327/2008 EDa, 2008ko otsailaren 29koa). 

UC1261_3 Diagnostikoa egitea eta ile-tratamendu estetikoak diseinatzea. − Ile-apainketako produktuen eta aparatuen erakuslea. 

− Ile-tratamendu estetikoetan espezialista. 

− Ile-apaindegietako zuzendaria. 

− Ile-tratamenduen saileko arduraduna, ile-apaindegietan, 
ile-kliniketan eta ile-estetikako zentroetan. 

− Ile-protesietan espezialista. Ile-apainketako produktuen eta 
aparatuen ikerketa eta garapeneko aholkularia. 

− Irudi pertsonaleko tresna, aparatu, produktu eta zerbitzuen 
salmenta-aholkularia. 

UC1262_3 
Ile-tratamendu estetikoak egitea segurtasun- eta higiene-
kondizioetan. 

UC0795_3 
Irudi pertsonaleko enpresetan egiten diren jarduerak 
zuzentzea eta kudeatzea. 

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 

MF1261_3 
Ilearen alterazio estetikoen diagnostikoa eta 
protokoloak 

80 
  

80 60 

MF1262_3 Ile-tratamendu estetikoen aplikazioa 120 
UF0536 Higienea eta ilearen alterazioen tratamendu estetikoak 90 40 

UF0537 Protesien aplikazioa ile-tratamendu estetikoetan 30 10 

MF0795_3 
Irudi pertsonaleko enpresen zuzendaritza eta 
kudeaketa 

60 
  

60 50 

MF0352_2 
Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza eta 
produktu eta zerbitzuen salmenta 

60 
  

60 30 

MP0116 
Ile-tratamendu estetikoetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideen modulua 

120 
  

120  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 440 190 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF1261_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 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 

  

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

2 urte 
Nahitaezkoa da 

akreditazioa 
izatea 

MF1262_3 

UF0536  

• 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. 

2 urte 4 urte 

UF0537  

MF0795_3   2 urte 4 urte 

MF0352_2 

  

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 
   

Ile-tratamendu estetikoen lantegia 60 90    

 


