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XEDAPEN OROKORRAK
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

4964
402/2013 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena.
Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren
10.1. artikuluak ezartzen duenez, Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko ditu Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aditzera emandako lanbide-prestakuntzako eskaintzak osatuko
dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak, betiere Konstituzioaren 149.1.30. eta 7. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsultatu ondoren.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.6. artikuluak xedatzen
duenez, Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, Lanbide Heziketako
ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko ditu, baita titulazio horietako bakoitzaren curriculumaren
oinarrizko alderdiak ere.
Ekonomia iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legeak eta Ekonomia iraunkorraren Legea
osatzen duen martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak –Lanbide Heziketaren eta kualifikazioen
5/2002 Lege Organikoa eta Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoa aldatzen dituenak–, hainbat
lege-aldaketa adierazgarri eragin dituzte bestelako ekonomia baten garapena sustatzeko eta bizkortzeko, hau da, ekonomia lehiakorragoa eta berritzaileagoa, produkzio-sektore tradizionalak
berritzeko gauza izango dena eta kalitateko enplegu egonkorra eskatzen duten beste jarduera
batzuetarantz bidea egiteko gauza izango dena sustatzeko eta bizkortzeko.
Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren
29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da lanbide-heziketako tituluen egitura.
Horretarako, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, Europar Batasunak finkatutako jarraibideak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk hartu dira kontuan.
7. artikuluak titulu horien lanbide-profila zehazten du. Lanbide-profil horretan sartuko dira konpetentzia orokorra, lanbide-konpetentzia, konpetentzia pertsonalak eta sozialak eta, hala badagokio,
Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren konpetentzia-atalak. Horrenbestez, titulu bakoitzak
lanbide-kualifikazio oso bat, gutxienez, hartuko du barnean, betiere Lanbide Heziketako tituluek
produkzio-sistemaren beharrei eta hiritartasun demokratikoa egikaritzeko aukera emango duten
balio pertsonal eta sozialei eraginkortasunez erantzuteko.
Azaroaren 4ko 1577/2011 Errege Dekretuak Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi
mailako titulua ezarri eta haren gutxieneko irakaskuntzak finkatzen ditu.
Bestetik, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen
1147/2011 Errege Dekretuaren 8.2. artikuluak xedatzen duenez, hezkuntza-administrazioek
ezarriko dituzte Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak. Edonola ere, errege-dekretu
horretan bertan xedatutakoa eta titulu bakoitza erregulatzen duten arauetan xedatutakoa errespetatu beharko dute.
Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruari dagokionez, Autonomia
Estatutuaren 16. artikuluan aditzera ematen denez, «Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian
ezarritakoa aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Eus-
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kal Autonomia Erkidegoaren konpetentziapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluan ezarritakoari
eta hura garatzen duten Lege Organikoei, eta 140.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta hori guztia betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egin gabe».
Bestalde, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak, hezkuntza-sistemaren barruan, Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegoan.
Azaldutako aurrekarien arabera, dekretu honen helburua da Ile-apainketako estilismo eta
zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzea Euskal Autonomia Erkidegorako, betiere Ile-apainketako estilismo eta
zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren titulua ezartzen duen eta tituluaren gutxieneko irakaskuntzak finkatzen dituen azaroaren 4ko 1577/2011 Errege Dekretuaren babesean.
Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculumean
alderdi hauek deskribatzen dira: alde batetik, tituluak adierazten duen lanbide-profila (kualifikazioak eta konpetentzia-atalak zerrendatzen dira, eta konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta
sozialak deskribatzen dira); eta, bestetik, tituluak biltzen dituen helburu orokorren eta lanbide
moduluen bidez, besteak beste, ezarritako irakaskuntzak (lanbide-modulu bakoitzari dagozkion
ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak, eta horiek antolatu eta ezartzeko jarraibideak eta zehaztapenak barne hartuta).
Helburu orokorrak profilean deskribatzen diren konpetentzia profesional, pertsonal eta sozialetatik atera dira. Haietan, ikasleak heziketa-zikloaren amaieran eskuratu behar dituen gaitasunak
eta lorpenak adierazten dira; hortaz, heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bakoitzean landu beharreko edukiak eta ikasleak bereganatu behar dituen ikaskuntzaren emaitzak
lortzeko lehen iturria dira.
Modulu bakoitzean jasotako edukiak irakatsi eta ikasteko prozesuaren euskarria dira; ikasleak
trebetasun eta abilezia teknikoak, etorkizun profesionalean aurrera egiteko kontzeptuzko oinarri
zabala eta lortu nahi den kualifikazioarekiko lanbide-nortasun koherentea islatuko duten portaerak
eskura ditzan.
Honako dekretu hau bideratzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura bitartean aurreikusten diren izapideak bete dira.
Ondorioz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren proposamenez, Lanbide
Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostena eta gainerako aginduzko txostenak aztertuta,
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko abuztuaren 30ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe
XEDATZEN DUT:
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRA
1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-esparrua.
1.– Dekretu honek Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren
tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegorako.
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2.– Ikastetxeak duen autonomia pedagogikoaren eta antolamendukoaren ildotik, hari dagokio
bere Ikastetxearen Ikasketa Proiektua ezartzea, eta proiektu horretan ezarriko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna zehazteko, eta lanbide-moduluen programazioak
prestatzeari buruzko irizpideak finkatzeko beharrezko erabakiak.
3.– Ikastetxearen Ikasketa Proiektuaren esparruan, heziketa-zikloaren ardura duen irakasle
taldeari eta, zehazki, irakasle bakoitzari dagokio programazioak prestatzea. Horretarako, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan izan beharko ditu, lanbide-modulu bakoitzean bildutako
ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatu beharko ditu, eta irakaskuntzen erreferentziazko
lanbide-profila hartu beharko du euskarri.
II. KAPITULUA
TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA ETA LANBIDE PROFILA
2. artikulua.– Tituluaren identifikazioa.
Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren titulua elementu hauek
identifikatzen dute:
● Izena: Ile-apainketako estilismoa eta zuzendaritza.
● Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa.
● Iraupena: 2.000 ordu.
● Lanbide-arloa: Irudi pertsonala.
● Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuko erreferentea: INSN-5b.
● Goi-mailako hezkuntzako kualifikazioen Espainiako esparruan duen maila: 1. maila, goi-mailako teknikaria.
3. artikulua.– Lanbide-profila.
1.– Titulu honen konpetentzia orokorra da ile-apainketako zerbitzuen garapena zuzentzea eta
gainbegiratzea, ilearen tratamendu estetikoak planifikatzea eta egitea, eta irudi-aldaketako estilismoak diseinatzea, kalitateko, segurtasuneko, ingurumenarekiko errespetuko eta diseinuko
irizpideak errespetatuta.
2.– Konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak.
Honako hauek dira titulu honen konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak:
a) Ile-apainketako jarduerak zuzendu eta kudeatzea, eta baliabide materialak, teknikoak eta
giza baliabideaak antolatzea.
b) Enpresaren zerbitzuak eta produktuak planifikatzea, enpresa-proiektuaren parametroak aintzat hartuta.
c) Jardun-protokoloak diseinatzea ile-apainketako prozesuak estandarizatzeko.
d) Ile-apainketako estilo propioak sortu eta eskaintzea, bezeroen eskarietara egokituta.
e) Enpresaren hornikuntza eta mantentzea antolatzea, eta kalitatea eta dokumentazioa kontrolatzea.
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f) Bezeroaren ilea eta buruko ile-larrua aztertzea, diagnostikoko tresnak erabilita.
g) Bezeroaren irudi integralaren azterketa egitea, eta haren eskariak estilo pertsonala osatzen
duten elementuekin erlazionatzea.
h) Ilean estilo berriak diseinatu eta antolatzea, ile-apainketako teknika berritzaileak erabilita.
i) Behar bereziak dituzten bezeroei ile-apainketako zaintza-aholkuak ematea, eta teknika, material eta kosmetikoei buruzko informazioa eskaintzea.
j) Produkzio eszeniko, ikus-entzunezko, publizitatezko eta modakoetan, ile-orrazketak gainbegiratu eta egitea, teknika klasiko eta aurreratuak erabilita.
k) Ile-tratamenduak gainbegiratu eta aplikatzea, teknika elektroestetikoak, kosmetologikoak eta
eskuzkoak integratuta.
l) Irudi pertsonaleko produktu eta zerbitzuak merkaturatzea, marketing-teknikak erabiliz.
m) Ezarritako prozeduretan desbideratzeak diagnostikatzea, eta emaitzak optimizatzeko irtenbideak ematea.
n) Produktu kosmetikoei eta ile-tratamenduei buruzko aholkularitza ematea erabiltzaile eta
profesionalei, azalduz nolako efektuak dituzten eta larruaren fisiologiarekin nolako lotura duten,
halakoak aplikatu aurretik, bitartean eta ostean nolako prekauzioak hartu behar diren, eta bizimodu osasungarriko ohiturak zein diren.
ñ) Laneko egoera berrietara egokitzea, egunean izanda lanbide-ingurunearen gaineko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, prestakuntza eta dauden baliabideak bizitza osoko
ikaskuntzan kudeatuta, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.
o) Egoerak, arazoak eta gorabeherak konpontzea, ekimenez eta autonomiaz dagokion eskumen-eremuan, eta sormenez, berrikuntzaz eta hobetzeko gogoz norberaren eta lantaldearen
zereginetan.
p) Lantaldeak arduraz antolatu eta koordinatzea, haien garapena gainbegiratuz, harreman onak
izanez, lidergoa hartuz, eta lantaldean sortzen diren gatazkak konpontzeko aterabideak proposatuz.
q) Parekoekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere ardurapeko pertsonekin komunikatzea, komunikazio-bide eraginkorrak erabiliz, informazioa edo ezagupen egokiak emanez, eta dagokion
lan-eremuan parte hartzen duten lagunen autonomia eta eskumenak errespetatuz.
r) Norberaren eta lantaldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren
arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz.
s) Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitate-prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta aplikatzea.
t) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea, eta dagokion lanbide-jardueran ekimena izatea erantzukizun sozialez jokatuta.
u) Dagokion jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean
dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.
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3.– Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda.
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Ile-apainketa tekniko-artistikoa. IMP249_3. (790/2007 Errege Dekretua, ekainaren 15ekoa).
Konpetentzia-atal hauek hartzen ditu barnean:
UC0705_3: Bezeroei aholkuak ematea buruko eta aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio
estetikoaren bidezko irudi pertsonalaren aldaketei buruz.
UC0704_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak eta protokolo teknikoak egitea.
UC0795_3: Irudi pertsonaleko enpresetan garatzen diren jarduerak zuzentzea eta kudeatzea.
UC0352_2: Ilearen kolore-aldaketa totalak edo partzialak egitea.
UC0351_2: Ilea moztea eta bizarra eta bibotea atontzea eta moztea.
b) Ile-tratamendu estetikoak. IMP397_3. (327/2008 Errege Dekretua, otsailaren 29koa). Konpetentzia-atal hauek biltzen ditu:
UC1261_3: Diagnostikoa egitea eta ilearen tratamendu estetikoak diseinatzea.
UC1262_3: Ilearen tratamendu estetikoak segurtasun- eta higiene-baldintzetan egitea.
UC0705_3: Irudi pertsonaleko enpresetan garatzen diren jarduerak zuzentzea eta kudeatzea.
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak aholkatzea eta saltzea.
4. artikulua.– Lanbide-ingurunea.
1.– Lanbide-figura hori duten pertsonek ile-apainketako prozesuetako zuzendari gisa lan egiten
dute sektoreko enpresetan, ikus-entzunezko produkzioetan eta produkzio eszenikoetan. Banako
eta taldeko zereginak garatzen dituzte diseinuaren, zerbitzu-antolamenduaren, zerbitzugintzaren,
merkaturatzearen, logistikaren, kalitatearen, arriskuen prebentzioaren eta ingurumen-kudeaketaren eremu funtzionaletan.
Norberaren kontura jarduten dute –autonomia-maila handiarekin eta kudeaketa eta zuzendaritzako zereginak bere gain hartuta– edo besteren kontura, kualifikazio-maila txikiagoko, berdineko
edo handiagoko pertsonekin talde-lanean.
2.– Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
Ile-apainketako enpresetako zuzendaritza teknikoa.
Ikus-entzunezko produkzioetako, produkzio eszenikoetako eta moda-produkzioetako zuzendaritza tekniko-artistikoa.
Ilearen tratamenduetako espezialista.
Ile-apainketako aholkularitza artistikoa.
Estilista.
Ile-protesietako eta ile-eranskinetako espezialista.
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Ile-apainketako enpresetako aholkulari ebaluatzailea.
Behar bereziak dituzten bezeroen ile-zaintzako aditua.
Ile-analisietako teknikaria.
Ile-apaintzaile espezialista.
Ile-kliniketako eta medikuntza eta kirurgia estetikoko zentroetako langile kualifikatua.
Merkataritzako teknikaria.
Irudi aholkularitza.
Ile-apainketako prestakuntza teknikoa.
Ile-apainketako produktuetako eta aparatuetako salmentako aholkularia eta erakuslea.
Irudi pertsonaleko eta ile-apainketako prentsa espezializatuko aholkularitza.
III. KAPITULUA
HEZIKETA ZIKLOAREN IRAKASGAIAK, ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK, ETA IRAKASLEAK
5. artikulua.– Heziketa-zikloaren irakasgaiak.
1.– Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:
a) Baliabide materialak, pertsonalak eta teknikoak identifikatzea, prozesuen arabera antolatuta,
ile-apainketako jarduerak zuzentzeko eta kudeatzeko.
b) Enpresa-proiektua interpretatzea, haren osagaiak eta aldagaiak aztertuta, enpresaren zerbitzuak eta produktuak planifikatzeko.
c) Produktuak eta zerbitzuak identifikatzea eta horien ezaugarriak ezagutzea, jardun-protokoloak diseinatzeko.
d) Irudi pertsonaleko joerak aztertzea eta horiek ezaugarritzen dituzten parametroak identifikatzea, norberaren estiloak sortzeko eta eskaintzeko.
e) Ile-apainketako kosmetikoak eta tresneria ezagutzea eta horien propietateak eta kontserbazio-baldintza egokiak ezaugarritzea, hornikuntza eta mantentze-lanak antolatzeko.
f) Ile-diagnostikoko teknikak aplikatzea, ilearen eta buruko ile-larruaren analisia egiteko ezarritako protokoloari jarraituta.
g) Azterketa estetikoa egitea eta eskakizun pertsonalak, teknikoak eta kosmetikoak ezaugarritzea, irudi pertsonal integralaren azterketa egiteko.
h) Ile-apainketako teknikak ezagutzea eta hautatzea, eta eskakizun pertsonalak, teknikoak eta
kosmetikoak ezaugarritzea, ilean beste estilo batzuk diseinatzeko eta antolatzeko.
i) Ilearen luzera, forma eta kolorea aldatzeko teknika aurreratuak hautatzea eta aplikatzea, eta
eskakizunak aztertzea, ilean estilo aldaketa berriak diseinatzeko eta antolatzeko.
j) Teknikak eta kosmetikoak hautatzea, eta behar bereziak dituzten bezeroei ile-protesiak aplikatzea, organo kutaneoaren ezaugarriak eta aldaketak aztertuta, betiere ile-zaintzak aholkatzeko.
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k) Orrazkera eta orrazkera bilduen muntaia-prozedurak aplikatzea ikus-entzunezko produkzioetarako, publizitate-produkzioetarako eta modako produkzioetarako, tresna eta erreminta egokiak
erabilita, sormeneko orrazkerak gainbegiratzeko eta egiteko.
l) Ile-soluzioak definitzea eta baliabideak koordinatzea, ilearen tratamenduak gainbegiratzeko
eta aplikatzeko.
m) Publizitate-teknikak eta salmenta- eta merchandising-eragiketak identifikatzea, eta, horretarako, merkatuaren ezaugarriak eta eskariak ebaluatzea, irudi pertsonaleko produktuak eta
zerbitzuak merkaturatzeko.
n) Prozesuak ebaluatzeko eta kontrolatzeko programak ezartzea eta neurri zuzentzaileak aztertzea, ezarritako prozesuetan gerta daitezkeen desbideratzeak diagnostikatzeko.
ñ) Kosmetikoak formulatzeko eta lantzeko eragiketak identifikatzea eta kosmetiko horien printzipio aktiboen ezaugarriak, efektuak eta aplikazioak aztertzea, produktu kosmetikoei buruzko
aholkuak emateko erabiltzaileei eta profesionalei.
o) Prozesu estetikoen bideragarritasuna identifikatzea eta oinarri anatomo-fisiologikoekin, ohitura osasungarriekin eta dagozkien patologia nagusiekin lotzea, erabiltzaileei eta profesionalei
produktu kosmetikoen eta ilearen tratamenduen inguruko aholkuak emateko.
p) Sektoreko bilakaera zientifikoarekin, teknologikoarekin eta antolamendukoarekin lotzen diren
ikaskuntza-baliabideak eta -aukerak aztertzea eta erabiltzea, baita informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ere, eguneratze-izpirituari eusteko eta laneko egoera berrietara eta egoera
pertsonal berrietara egokitzeko.
q) Sormena eta berrikuntzarako gogoa garatzea, laneko prozesuetan eta antolamenduan nahiz
bizitza pertsonalean agertzen diren erronkei erantzuteko.
r) Erabakiak arrazoituta hartzea eta, horretarako, inplikatutako aldagaiak aztertzea, hainbat
esparrutako jakintzak integratzea eta arriskuak eta erabaki okerrak hartzeko aukera onartzea;
hala, askotariko egoerei, arazoei edo gorabeherei aurre egitea eta irtenbidea ematea.
s) Lidergo, motibazio, gainbegiratze eta komunikazioko teknikak garatzea talde-laneko testuinguruetan, betiere lan-taldeen antolamendua eta koordinazioa errazteko.
t) Komunikazio-estrategiak eta teknikak aplikatzea eta transmitituko diren edukietara, xedera
eta hartzaileen ezaugarrietara egokitzea, komunikazio-prozesuen eraginkortasuna ziurtatzeko.
u) Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko egoerak ebaluatzea, norberaren
eta taldearen prebentziorako neurriak proposatuz eta aplikatuz, lan-prozesuetan aplikatzekoa den
araudiaren arabera, betiere ingurune seguruak bermatzeko.
v) Irisgarritasun unibertsalari eta «denontzako diseinuari» erantzuteko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea eta aztertzea.
w) Kalitate-parametroak identifikatzea eta aplikatzea ikaskuntza-prozesuan egindako lanetan
eta jardueretan, eta, hartara, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura balioestea eta kalitate-kudeaketako prozedurak gainbegiratu eta hobetu ahal izatea.
x) Ekintzailetzako, enpresako eta ekimen pertsonaleko kulturarekin lotzen diren prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bat egiteko.
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y) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
2.– Honakoa da heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluen zerrenda:
a) Dermotrikologia.
b) Baliabide teknikoak eta kosmetikoak.
c) Ilearen tratamenduak.
d) Ile-apainketako prozedurak eta teknikak.
e) Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak.
f) Ile-apainketako estilismoa.
g) Irudiaren azterketa.
h) Zuzendaritza eta merkaturatzea.
i) Zainketa berezietako ile-apainketa.
j) Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higienekoak.
k) Ile-apainketako estilismo- eta zuzendaritza-proiektua.
l) Ingeles teknikoa.
m) Laneko prestakuntza eta orientabidea.
n) Enpresa eta ekimen sortzailea.
ñ) Lantokiko prestakuntza.
I. eranskinean zehaztu da lanbide-moduluen ordu-esleipena eta lanbide-moduluak zein kurtsotan eman beharko diren.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak arautu ditzakeen heziketa-eskaintzen arabera egokitu ahal izango da moduluen ordu-esleipena eta moduluak zein kurtsotan emango diren,
dekretu honen 11. artikuluan xedatutakoarekin bat eginik.
3.– Lanbide-modulu bakoitzerako, ikaskuntzaren emaitzak (prestakuntzaldia amaitzean ikasleak jakin, ulertu eta egin dezan espero dena deskribatzen dutenak), eta ebaluazio-irizpideak eta
eman beharreko edukiak ezartzen dira. II. eranskinean ezarri da hori guztia.
4.– Lantokiko prestakuntzako modulua, bestalde, bigarren kurtsoko azken hamahiru asteetan
garatuko da, eta ikastetxean egindako lanbide-modulu guztien ebaluazio positiboa lortu ondoren
egingo da.
5.– Europako Batzordeak ezarritako oinarrizko konpetentziak garatzeko eta sakontzeko gomendioei jarraituz eta lehentasuneko arloekin lotzen den prestakuntzaren garapenaren indarrez,
curriculumean Ingeles teknikoa modulua txertatuta landuko da heziketa-ziklo horretan atzerriko
hizkuntza, betiere Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege
Organikoaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.
6. artikulua.– Espazioak eta ekipamenduak.
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Prestakuntza garatzeko, eta ezarritako emaitzak eta konpetentziak lortzeko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak III. eranskinean zehaztu dira.
7. artikulua.–Irakasleak.
1.– Heziketa-zikloko lanbide-modulu bakoitzerako irakasleen espezialitateak eta irakasteko
eskumena IV. eranskinaren 1. atalean ezarri dira.
2.– Irakaskuntza-kidegoetako irakasleei oro har eskatzen zaizkien titulazioak otsailaren 23ko
276/2007 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoak dira. Izan ere, Errege Dekretu horrek
onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta eskuratzeko araudia, eta arautzen du Lege horren
hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena. Irakasleen espezialitateetarako 1. paragrafoan adierazten diren titulazio baliokideak (irakaskuntzaren
ondorioetarako) IV. eranskinaren 2. atalean jaso dira.
3.– Hezkuntzakoaz bestelako administrazioetan barnean hartuta dauden titulartasun pribatuko
nahiz titulartasun publikoko ikastetxeetako irakasleentzat, titulua osatzen duten lanbide-moduluak
emateko beharrezko titulazioak eta eskakizunak Dekretu honen IV. eranskinaren 3. atalean eman
dira aditzera. Nolanahi ere, aditzera emandako titulazio horiek lortzeko irakaskuntzek lanbide-moduluen helburuak bete beharko dituzte. Helburu horiek barnean hartuta ez badaude, titulazioaz
gain, lanbide-arlo horrekin lotzen den sektorean gutxienez hiru urteko lan-esperientzia frogatu
beharko da «ziurtagiri» bidez –ikaskuntzaren emaitzekin inplizituki lotzen diren enpresetan produkzio-jarduerak garatzen hiru urteko esperientzia frogatu beharko du ziurtagiriak–.
IV. KAPITULUA
BESTE IKASKETA BATZUETARAKO SARBIDEAK ETA LOTURA. BALIOZKOTZEAK,
SALBUESPENAK ETA EGOKITASUNAK. BALIOKIDETASUNAK, ETA ONDORIO
AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK. URRUTIKO ESKAINTZA ETA BESTELAKO
MODALITATEAK
8. artikulua.– Prestakuntza-ziklo honetara sartzeko lehentasuna, batxilergoan ikasitako modalitateak eta ikasgaiak aintzat hartuta.
Heziketa-ziklo honetara sartzeko lehentasuna izango dute batxilergoan Zientzia eta Teknologiaren modalitatea edo Giza eta Gizarte Zientzien modalitatea ikasi dutenek.
9. artikulua.– Beste ikasketa batzuetarako sarbideak eta lotura.
1.– Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluak aukera ematen du goi-mailako edozein heziketa-ziklotara zuzenean sartzeko, betiere horretarako ezartzen
diren onarpen-baldintzetan.
2.– Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluak aukera
ematen du graduko unibertsitate-tituluak eskuratzeko ikasketetara zuzenean sartzeko, betiere
horretarako ezartzen diren onarpen-baldintzetan.
3.– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak baliozkotze-araubidea ezarriko du Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikari-titulua dutenen eta horrekin lotutako
graduko unibertsitate-titulua dutenen artean. Baliozkotze-araubidea errazteko asmoz, dekretu
honetan ezarritako irakasgaietan 120 ECTS kreditu esleitu dira prestakuntza-ziklo honetako lanbide-moduluen artean.
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10. artikulua.– Baliozkotzeak, salbuespenak eta egokitasunak.
1.– Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babesean Laneko prestakuntza eta orientabidea modulua edo Enpresa eta ekimen sortzailea modulua gaindituta dituenak
modulu horiek baliozkotuta izango ditu lege horren babespeko beste edozein ziklotan.
2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren
antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 27. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lantokiko prestakuntza lanbide-modulua osorik edo zati batean salbuestea
erabaki ahal izango da, baldin eta heziketa-ziklo honekin lotutako lan-esperientzia egiaztatzen
bada, artikulu horretan jasotako baldintzen arabera.
3.– Laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak aintzat hartzeko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren bitartez, titulu honetan barnean
hartzen diren konpetentzia-atal guztiak egiaztatu dituztenek Laneko prestakuntza eta orientabidea
modulua baliozkotzea eskatu ahal izango dute, baldin eta:
– Urtebeteko lan-esperientzia, gutxienez, egiaztatzen badute.
– Jarduera prebentiboaren oinarrizko funtzioak betetzeko ezarritako prestakuntzaren egiaztagiria badute –Prebentzio-zerbitzuen erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997
Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera emandako egiaztagiria izango da–.
4.– Titulu honen profilarekin lotzen diren konpetentzia-atal guztiak egiaztatu dituztenek Ingeles
teknikoko modulua baliozkotzea eskatu ahal izango dute, baldin eta proiektuko lanbide-modulua
gainditzen badute. Edonola ere, gutxienez 3 urteko lan-esperientzia egiaztatu beharko dute, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 40.5 artikuluan xedatutakoaren indarrez.
5.– Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako tituluaren irakaskuntzak osatzen
dituzten lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna –horiek baliozkotzeko edo
salbuesteko– eta titulu honetako lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna
–horiek egiaztatzeko– V. eranskinean jasotzen dira.
11. artikulua.– Urrutiko eskaintza eta bestelako modalitateak.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak arautu egingo ditu ziklo honetako irakaskuntzak eskaini ahal izateko baimena eta eskaintza horren oinarrizko alderdiak (hala nola moduluen
iraupena eta sekuentziazioa), araubide orokorrean ezarritakoaz bestelako eskaintza osoaren
modalitatean eta urrutiko irakaskuntzan edo beste modalitate batzuetan.
LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Titulazio baliokideak eta lanbide-trebakuntzekiko
lotespena.
1.– Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita hamaikagarren
xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, Hezkuntzari eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorreko teknikari espezialistaren tituluek azaroaren
4ko 1577/2011 Errege Dekretuan ezarritako Ile-apainketako estilismo eta zuzendaritzako goi-mailako teknikariaren tituluaren ondorio profesional berberak izango dituzte. Hona aipatutako tituluak:
Ile-apainketako teknikari espezialista; adarra: ile-apainketa eta estetika.
2.– Laneko prestakuntza eta orientabidea lanbide-modulurako dekretu honetan ezarritako
prestakuntzak trebatu egiten du laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueretarako
urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan ezarritako lanbide-erantzukizunez arduratzeko, baldin
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eta gutxienez 45 eskola-ordu ematen badira. Errege-dekretu horrek prebentzio-zerbitzuen araudia
onartzen du.
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzak aukera izango du dekretu
honen I. eranskinean ezarritakoaz bestelako iraupena duten proiektuak baimentzeko, baldin eta
moduluen kurtsokako banaketa aldatzen ez bada eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu
bakoitzari esleitutako gutxieneko orduak errespetatzen badira.
AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunean jarriko da
indarrean.
Donostian, 2013ko abuztuaren 30ean.
Lehendakaria,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
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UZTAILAREN 30EKO 402/2013 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
LANBIDE MODULUEN ZERRENDA, ORDU-ESLEIPENA ETA KURTSOA

Kodea

Lanbide modulua

Ordu esleipena

Kurtsoa

1064

1.– Dermotrikologia

132

1

1065

2.– Baliabide teknikoak eta kosmetikoak

165

1

1066

3.– Ilearen tratamenduak

165

1

1067

4.– Ile-apainketako prozedurak eta teknikak

330

1

1068

5.– Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak

120

2

1069

6.– Ile-apainketako estilismoa

140

2

1070

7.– Irudiaren azterketa

60

2

1071

8.– Zuzendaritza eta merkaturatzea

100

2

1072

9.– Zainketa berezietako ile-apainketa

80

2

0750

10.– Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higienekoak

99

1

1073

11.– Ile-apainketako estilismo- eta zuzendaritza-proiektua

50

2

E200

12.– Ingeles teknikoa

40

2

1074

13.– Laneko prestakuntza eta orientabidea

99

1

1075

14.– Enpresa eta ekimen sortzailea

60

2

1076

15.– Lantokiko prestakuntza.

360

2

Zikloa guztira

2.000
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ABUZTUAREN 30EKO 402/2013 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
LANBIDE MODULUAK: IKASKUNTZAREN EMAITZAK, EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA
EDUKIAK
1. lanbide-modulua: Dermotrikologia
Kodea: 1064
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 9
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Buruko ile-larruaren ezaugarriak zehazten ditu, egitura eta asaldurak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Organo kutaneoaren egitura identifikatu du.
b) Organo kutaneoaren funtzioak zehaztu ditu.
c) Buruko larru-azal motak eta horien emultsio epikutaneoa lotu ditu.
d) Larruazalaren oinarrizko lesioen ezaugarriak zehaztu ditu.
e) Buruko ile-larruaren asaldurak sailkatu ditu.
f) Larruazalak kosmetikoekin eta ile-apainketan erabiltzen diren materialekin izaten dituen aurkako erreakzioak zehaztu ditu.
g) Buruko ile-larruaren lesio kutaneoak ilearen tratamenduetan dituzten kontraindikazioekin lotu
ditu.
2.– Adar-eranskin kutaneoen ezaugarriak zehazten ditu, horien egitura eta asaldurak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adar-eranskin kutaneoak identifikatu ditu.
b) Bizarreko eta biboteko ilearen ezaugarriak eta berariazko asaldurak zehaztu ditu.
c) Ilearen bizi-zikloaren faseak ezarri ditu.
d) Ile-sistemaren kantitatean gertatzen diren asaldurak eta haren etiologia lotu ditu.
e) Ilearen egitura-asaldurak eta asaldura kromatikoak bereizi ditu.
f) Azazkaletako eta azazkalen inguruetako asaldurak ezagutu ditu.
g) Asaldura parasitarioak eta mikologikoak zehaztu ditu, baita tratamenduetan duten eragina
ere.
h) Trauma-osteko asaldurak eta haien ile-soluzioak lotu ditu.
3.– Ile-analisirako bitartekoak eta tresneriak hautatzen ditu, horien oinarri zientifikoa deskribatuta.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Analisi dermotrikologikoan erabilitako tresneria identifikatu du.
b) Horren oinarri zientifikoa ezarri du.
c) Analisi-teknikaren arabera justifikatu du hautatutako tresneria.
d) Analisi-aparatuak erabiltzeko modua ezarri du.
e) Higiene, desinfekzio eta mantentze-lanetako jarraibideak zehaztu ditu.
f) Aparatologiaren erabilerarekin lotzen diren segurtasun-arauak aplikatzeaz arduratu da.
4.– Ile-analisiaren protokoloa aplikatzen du, eta, horretarako, jardun-faseak sekuentziatzen ditu
eta teknika trikologikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-analisiaren protokoloaren ezaugarriak zehaztu ditu.
b) Bezeroaren beharrak edo iguripenak baloratzeko bitartekoak ezarri ditu.
c) Diagnosi-protokolo batekin lotzen diren dokumentuen ezaugarriak zehaztu ditu.
d) Fitxa teknikoan, txostenetan eta beste dokumentu batzuetan jasoarazi beharreko datuak
zehaztu ditu.
e) Miaketa eta behaketa dermotrikologikoetako metodoak bereizi ditu.
f) Trikrograma bat egin du.
g) Trikogramaren emaitzak ile-zikloaren normaltasun-parametroekin lotu ditu.
h) Buruko ile-larruaren eta ile-zurtoinaren diagnosi osagarriko teknikak egin ditu.
i) Azken txostena egin du, egindako analisiaren datuak justifikatuta.
5.– Ilearen tratamendu estetikoen protokoloak diseinatzen ditu, bitarteko teknikoak, eskuzkoak
eta kosmetologikoak integratuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen tratamendu moten ezaugarriak zehaztu ditu.
b) Buruko ile-larruaren asalduretako tratamenduen protokoloak ezarri ditu.
c) Ilearen egitura-asalduretarako tratamenduen aplikazio-prozedurak diseinatu ditu.
d) Ilearen kantitatearen arloko asalduretarako, ilearen tratamenduen protokoloak ezarri ditu.
e) Ilearekin eta buruko ile-larruarekin lotzen diren beste asaldura batzuetan, tratamendu estetikoak aplikatzeko prozedurak diseinatu ditu.
f) Aretoko tratamendu profesionalak eta bezeroak egin beharreko jarraipen-tratamenduak lotu
ditu.
g) Tratamendu-protokoloen ebaluazio- eta kontrol-sistemak landu ditu.
h) Beste profesional batzuekin kontsultatzeko dokumentazioa landu du.
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6.– Tratamendurako proposamen pertsonalizatua lantzen du, aurretiazko analisia interpretatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratamendu-proposamena lantzeko jarraibideak ezarri ditu.
b) Analisiaren txostena eta proposatutako tratamendua aurkeztu ditu.
c) Diagnostikoa osatzen duten informazio-dokumentuak prestatu ditu.
d) Diagnostikoaren araberako ilearen tratamenduaren protokoloa ezarri du.
e) Zerbitzuari eta sentsazioei buruz informatu du.
f) Ilearen tratamenduarekin lotzen den kalitate-araudia zehaztu du.
g) Bezeroaren gogogabetasunaren aurrean irtenbideak aurreikusi ditu.
h) Gomendio kosmetikoak eta zerbitzu alternatiboetako gomendioak zehaztu ditu.
B) Edukiak:
1.– Buruko ile-larruaren ezaugarriak.
Larruazalaren eta haren eranskinen egitura anatomikoa eta fisiologikoa eta funtzioak deskribatzea.
Buruko larru-azal motak eta horien emultsio epikutaneoa lotzea.
Guruin-eranskinak ezaugarritzea.
Epidermiaren, dermiaren eta hipodermiaren funtzioak zehaztea.
Emultsio epikutaneoaren, larruazalaren guruin-funtzioen eta buruko ile-larruen moten arteko
lotura ezartzea.
Kosmetikoek edo ile-apainketan erabilitako materialek eragindako narritadura-erreakzioak eta
alergia-erreakzioak bereiztea.
Larruazalaren oinarrizko lesioak identifikatzea.
Patologiaren zantzu izan daitezkeen zeinuak/sintomak identifikatzea.
Buruko ile-larruaren asalduren ezaugarriak deskribatzea.
Tratamendu dermatologikoko eta kosmetikoko buruko ile-larruko asaldurak sailkatzea.
Buruko ile-larruaren eta Ilearen tratamenduetako balizko kontraindikazioen arteko lotura ezartzea.
Organo kutaneoaren itxura mikroskopikoa. Larruazalaren egitura anatomikoa: epidermia, dermia eta hipodermia. Eranskin epidermikoak: adar-eranskinak, baskularrak, nerbio-eranskinak eta
guruin-eranskinak. Organo kutaneoaren fisiologia. Keratinizazioa. Melanogenesia. Inerbazioa. Baskularizazioa. Larruazalaren funtzioak: babeslea, immunitarioa, termoerregulatzailea, sentsoriala,
metabolikoa eta estetikoa. Larruazaleko flora. Sebo-guruinak, izerdi-guruin ekrinoak eta izerdi-guruin
apokrinoak: deskribapena, banaketa, ezaugarriak eta jarioen osaera.
Larruazalaren gainaldearen itxura mikroskopioa. Kanpo-ezaugarriak. Mikroerliebea.
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Larruazal-iragazkortasuna. Emultsio epikutaneoa: konposizioa eta funtzioak.
Buruko ile-larrua: egitura, ezaugarriak eta motak, emultsio epikutaneoaren arabera.
Larruazalaren oinarrizko lesioen forma eta ezaugarriak. Motak. Makulak, papulak, lesio eritematosoak, eritemak, angiomak, noduluak, besikulak, babak, pustulak, higadurak, plakak, ultzerazioak, kisteak eta keratosiak, besteak beste.
Larruazaleko aurkako erreakzioak: narritadura-dermatitia eta alergia-dermatitia.
Larruazalaren neboak eta tumore gaiztoak. Eguzki- eta larruazal-erradiazioak. Eguzki-fototipoak.
Buruko ile-larruaren asaldurak sailkatzeko irizpideak. Asaldura baskularrak, kutaneoak eta ilekoak: eritemak, hematomak, eta abar. Hidratazioaren, izerditzaren, lipidazioaren, pigmentazioaren eta keratinizazio kutaneoaren asaldurak: ezkatatzea, pitiriasi sinplea, pitiriasi esteatoidea,
seborrea eta hiperhidrosia, besteak beste. Sortzetiko edo eskuratutako ile-larruaren asaldura kromatikoak: efelidea, bitiligoa eta albinismoa, besteak beste. Klimaren edo lanbidearen eraginaren
ondoriozko asaldurak, larruazal sentikorra, trauma-osteko larruazala eta psudo-folikulitisa, besteak beste. Tratamendu medikoko asaldura dermatologikoak: psoriasia, ekzemak, dermatiti seborreikoa, folikulitisa, eta abar.
Larruazalaren babes-funtzioaren garrantzia baloratzea.
Larruazaleko edozein asaldura duten pertsonak errespetatzea.
Buruko ile-larruarekin eta haren zaintzarekin lotzen diren aurrerapen zientifiko guztiak ezagutzeko interesa izatea.
Patologien susmagarri diren larruazaleko lesioak mediku espezialistarengana bideratzeko
ardura izatea.
2.– Adar-eranskin kutaneoen ezaugarriak.
Adar-eranskin kutaneoak identifikatzea eta deskribatzea.
Ile-zikloaren faseak bereiztea eta aztertzea.
Ile-sistemaren kantitatean gertatzen diren asaldurak eta haren etiologia lotzea.
Ilearen asaldura estetikoaren edo patologiaren zantzu izan daitezkeen zeinuak/sintomak identifikatzea.
Ilearen egiturazko askotariko asaldurak sailkatzea eta bereiztea.
Ilearen askotariko asaldura kromatikoak sailkatzea eta bereiztea.
Azazkaletako eta azazkal-inguruetako asaldurak identifikatzea.
Asaldura parasitarioak eta mikologikoak identifikatzea.
Trauma-osteko asalduren eta horien ile-soluzioen arteko lotura ezartzea.
Bizarreko eta biboteko ilearen ezaugarriak eta asaldurak zehaztea.
Adar-eranskin kutaneoak: ilea eta azazkalak. Jatorria, deskribapena, zatiak, ezaugarriak, konposizioa, kimika eta propietateak.
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Ile-zikloa: faseak, iraupena, erraboilaren egoera eta fase bakoitzarekin lotzen diren ehunekoak.
Ile-asinkronismoaren eta hautemandako desbideratzeen ondorioak.
Egiturazko asaldurak: motak, etiologia, klinika makroskopikoa eta mikroskopikoa. Sortzetiko egiturazko asaldurak: moniletrix, pili torti, tricorrexi inbaginatua, trikodistrofia, ile artilekara, ile orraztezinaren sindromea, eta abar. Kanpoko eta barneko kausen bidezko egiturazko asaldurak: trikorrexi
nudosoa, trikoklasia, trikoptilosia, trikonodosia, baioneta-ilea, trikomalazia eta ulotrikia eskuratua.
Ilearen asaldura kromatikoak: motak eta ezaugarriak. Sortzetiko asaldura kromatikoak: heterokromia, errutilismoa, fabismoa, piebaldismoa, albinismoa. Eskuratutako asaldura kromatikoak:
buruzuritasuna eta substantzia kimikoek eragindako kolorazioak edo dekolorazioak, edo gaixotasunekin lotzen direnak edo nutrizio-urritasunekin lotzen direnak.
Ile-sistemaren kantitatearen asaldurak: hipertrikosia edo hirsutismoa, trikotilomania, sortzetiko
alopeziak, traumatikoak, orbanetakoak, areata, eflubio bidezkoak, androgenetikoak gizonengan
eta emakumearengan, eta abar.
Bizarreko eta biboteko ile-sistemaren kantitatearen asaldura, egitura-asaldura eta asaldura kromatikoak: ezaugarriak.
Tratamendu dermatologikoko eta ez-estetikoetako asaldurak: infekziozkoak, ez-infekziozkoak,
parasitarioak eta mikologikoak. Motak, ezaugarriak, prekauzioak eta bezeroak profesional medikoetara desbideratzea.
Trauma-osteko alterazioak, orbanak, keloideak, orban-alopeziak eta alopezia itzulgarriak: deskribapena, ezaugarriak eta soluzioak, ilearen tratamenduaren esparruan.
Orriaren azazkal-asaldurak, egitura, kurbatura, konsistentzia edo lodiera. Azazkal inguruetako
ehunetako itsaspenean eta konsistentzian gertatzen diren asaldurak. Anonikia, mikronikia, makronikia, leukonikia, Beau-ren zeharkako ildoak, onikorrexia, onikia punteatua, onikomadesia, onikolisia, pterigio eta paronikia, besteak beste.
Seriotasunez eta profesionaltasunez jardutea ile-sistemaren asalduren arazoen aurrean.
Lanbidearen arloan, etengabeko prestakuntzaren garrantziaz jabetzea.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
3.– Ilea aztertzeko baliabideak eta tresneria hautatzea.
Jarraibide egokien arabera ilearen analisia egiteko bitartekoak eta tresneriak zehaztea.
Diagnostikoko aparatuen ezaugarri teknikoak eta indikazioak identifikatzea.
Ilearen analisiaren bitartekoak eta tresneriak mantentzeko lanak zehaztea, eta horien segurtasun- eta higiene-neurriak zehaztea.
Analisirako bitartekoen eta tresnerien aplikazio-jarraibideak deskribatzea.
Ilea aztertzeko bitartekoen eta tresneriaren higiene, desinfekzio eta mantentze-lanetako teknikak aplikatzea.
Ilearen eta eranskinen analisirako tresneria. Deskribapena, ezaugarriak, oinarri zientifikoa, aplikatzeko modua, indikazioak, kontraindikazioak eta hautaketa-irizpideak. Motak. Tresneria optikoa:
mikroskopioa, mikrobisorea, mikrokamera eta lupa. Emultsio epikutaneoa neurtzeko tresneria:
hidratazio kutaneoaren neurgailua, sebometroa, pH-metroa eta Woode-ren lanpara.
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Aparatologiarekin lotzen diren kalkuluak. Erreferentziazko balioen ezarpena. Erreferentziazko
balioak eta desbideratzeak. Ile-diagnostikoan erabiltzen den aparatologiaren higiene, desinfekzio
eta mantentze-lanetako jarraibideak.
Diagnostiko-aparatuekin lotzen den araudia.
Larruaren eta eranskinen analisietarako aparatologiako berrikuntzak.
Lanbidearen arloan, etengabeko prestakuntzaren garrantziaz jabetzea.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
Aparatologiarekin hautemandako datuen eta galdera sortaren bidez lortutako datuen arteko
koherentzia zaintzea.
4.– Ile-analisiaren protokoloa aplikatzea.
Protokoloaren faseak identifikatzea.
Analisiaren aurretiazko gomendioak justifikatzea.
Miaketa eta behaketa dermotrikologikoetako metodoak bereiztea.
Buruko ile-larruaren eta ile-zurtoinaren diagnostiko osagarriko teknikak egitea.
Trikogramak egitea eta interpretatzea.
Lan-eremua prestatzea.
Bitarteko, tresneria eta produktu kosmetikoak hautatzea.
Datuak hartzea eta interpretatzea.
Ilearen analisi-protokoloak egitea.
Ilearen diagnostikoaren fitxa teknikoak betetzea eta balorazio-txostenak egitea.
Diagnostikoaren ondoriozko emaitzak informatzea.
Protokoloa: definizioa eta egiteko faseak. Prestatzeko, idazteko, aztertzeko, probak egiteko,
hedatzeko, ezartzeko eta etengabeko ebaluazioko faseak. Sekuentziazioa eta denboralizazioa.
Sortutako eta erabilitako dokumentazioa. Ile-diagnosiarekin lotzen diren txostenak: beste profesional batzuengana bideratzeko txostenak egiteko jarraibideak.
Txostenak hautatzeko irizpideak.
Ilearen analisiaren protokoloak diseinatzeko teknikak.
Diagnostikoak egiteko teknikak: lan-eremuak, bitartekoak, tresneria eta produktuak, datuak hartzea, dokumentazioa, balorazio-txostena.
Ilearen analisia: oinarria, ezaugarriak eta metodologia.
Analisiaren faseak. Elkarrizketa. Ikusizko azterketa, zuzeneko edo zeharkako behaketaren
bidez. Miaketa. Miatzeko-metodoak. Miaketa osagarriak. Segurtasun- eta higiene-neurriak. Ile-analisian erabilitako bitartekoak eta materialak.
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Diagnostikoarekin osagarriak diren ile-analisirako teknikak: seborrearen maila zehazteko teknika, hidroseborrearen maila zehazteko teknika, ile-tentsioko teknika, ilearen elastikotasuna zehazteko teknika, Sabouraud-en zeinuaren teknika, Jaquet-en zeinuaren teknika, buruko ile-larruaren
gaineko eskuzko zehaztapenak egiteko teknikak (haztapena, presioa, mobilizazioa, eta abar).
Trikograma: baldintzak, bitartekoak, xedea, aparatologia eta berariazko materialak.
Erantzukizunez jardutea datuen konfidentzialtasunean.
Diskrezioa, errespetua eta adeitasuna zaintzea harremanetan.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
5.– Ilearen tratamendu estetikoen protokoloak diseinatzea.
Ilearen tratamenduak sailkatzea.
Ilearen tratamenduetako protokoloak diseinatzeko oinarriak zehaztea.
Faseak identifikatzea.
Buruko ile-larruaren asaldurak, ilearen egitura-asaldurak, ile-kantitatearen arloko asaldurak,
trauma-osteko asaldurak eta bestelako asaldurak tratatzeko protokoloak lantzea.
Aretoko eta etxeko tratamendu pertsonalizatuak lantzea.
Bitarteko teknikoak hautatzea eta prestatzea.
Protokoloen kalitatea ebaluatzeko eta kontrolatzeko sistemak egitea.
Beste profesional batzuekin kontsultatzeko dokumentazioa lantzea.
Buruko ile-larruaren asalduren protokoloak diseinatzeko oinarriak. Elementuak: prozesua,
sekuentziazioa, faseak, ezaugarriak, jarraibideak, denboralizazioa, bitarteko teknikoak, kosmetologikoak eta eskuzkoak. Emaitzak ebaluatzeko irizpideak. Protokolo normalizatuen diseinua.
Tratamenduaren protokoloaren faseak: protokolo normalizatuak.
Ilearen egitura-asalduren protokoloak: ezaugarriak, oinarriak, jarraibideak, faseak, bitarteko teknikoak eta kosmetologikoak, ebaluazioa, kalitate-kontrola eta aholkularitza. Protokolo normalizatuen diseinua.
Ile-sistemaren kantitatearen asalduren protokoloak: ezaugarriak, oinarriak, jarraibideak, faseak,
bitarteko teknikoak eta kosmetologikoak, ebaluazioa, kalitate-kontrola eta aholkularitza. Protokolo
normalizatuen diseinua.
Seborrea, pitiriasi sinplea eta pitiriasi esteatoidea tratatzeko protokoloak: ezaugarriak, oinarriak,
faseak, bitarteko teknikoak eta kosmetologikoak, ebaluazioa, kalitate-kontrola eta aholkularitza.
Trauma-osteko asaldurak tratatzeko protokoloak: ezaugarriak, oinarriak, faseak, bitarteko teknikoak eta kosmetologikoak, aplikazioaren maiztasuna, ebaluazioa, kalitate-kontrola eta aholkularitza. Gomendio osasungarriak eta beste batzuk. Kontuan hartu beharreko elementu bereizgarriak.
Aretoko eta etxeko tratamendu pertsonalizatuen protokoloak: kosmetikoak, aplikazioaren maiztasuna eta gomendio osasungarriak.
Jarraipen-fitxa. Azterketa eta aldaketak.
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Lotzen den dokumentazioa.
Protokoloa erabilita lan egitearen eraginkortasuna baloratzea.
Aretoko gainerako profesionalekin taldean lan egiteko interesa izatea.
Prozedura bat antolatzen eta protokolizatzen ikasteko jarrera positiboa izatea.
6.– Tratamendurako proposamen pertsonalizatuak prestatzea.
Tratamendu pertsonalizatuaren protokolo-proposamenak egitea.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta informatika-programa eguneratuak erabiltzea.
Proposatutako tratamenduen eta analisien txostenak egitea.
Diagnostikoa osatzen duten informazio-dokumentuak lantzea.
Gomendio kosmetikoak eta zerbitzu alternatiboetako gomendioak zehaztea.
Ilearen tratamenduarekin lotzen den kalitate-araudia zehaztea.
Kalitate-kontrol on baterako hobekuntza-proposamenak egitea.
Bezeroaren gogogabetasunari irtenbidea emateko proposamenak prestatzea.
Bezeroari aholkuak emateko eta etxeko tratamenduak egiteko dokumentuak egitea.
Tratamendu-proposamena. Bezeroei informazioa emateko dokumentuak. Euskarri-materialak.
Dokumentazio justifikatzailea. Tratamenduarekin lotzen diren beste zerbitzu batzuk.
Tratamenduarekiko kanpo-teknika alternatiboak: dagokion kirurgia estetikoa, mikromentuak eta
mentuak, besteak beste.
Protokolo pertsonalizatuak, aurretiazko diagnostikoaren eta horien egokitzapenaren arabera.
Etxeko tratamenduari buruzko aholkularitza profesionala. Gomendio kosmetiko osagarriak eta
zerbitzu komertzial alternatiboak.
Kalitatearen araudia: segurtasuna, higienea eta kalitate-kontrola.
Erreklamazioen kasuan gatazkak ebazteko teknikak.
Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko interesa izatea.
Ile-apainketaren esparruan teknologia aurreratua barnean hartzea baloratzea.
Zuzentasuna, adeitasuna eta tonu egokia azaltzea harremanetan.
2. lanbide-modulua: Baliabide teknikoak eta kosmetikoak
Kodea: 1065
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 11
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
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1.– Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren baliabideak identifikatzen ditu, eta horien tipologia eta bete beharreko araudia aztertzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Baliabide motak zehaztu ditu.
b) Ile-apainketan erabiltzen den tresneria teknikoa ezagutu du.
c) Masaje motak identifikatu ditu.
d) Kosmetikoen sailkapena ezarri du.
e) Produktu kosmetikoen erregelamentazio teknikoa eta osasunaren arlokoa aztertu du.
f) Tresneriak eta osagarriek indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu du.
g) Segurtasun elektrikoko arauak zehaztu ditu.
h) Erradiazio elektromagnetikoen emisio-teknikak aplikatzeko instalazioaren betekizunak identifikatu ditu.
2.– Ile-aparatologiaren ezaugarriak zehazten ditu, eta sortzen dituen efektuak haien indikazioekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Akzio mekanikoko, termikoko eta kimikoko tresneriaren funtzionamendua zehaztu du.
b) Ile-apainketan erabiltzen diren korronte elektriko motak identifikatu ditu.
c) Korronte elektrikoen aplikazioan oinarritzen den tresneriaren funtzionamendua zehaztu du.
d) Efektu fisiologikoak korronte motekin eta horien jarduteko moduarekin lotu ditu.
e) Erradiazio elektromagnetikoak jaulkitzen dituzten aparatuen oinarri zientifikoa ezagutu du.
f) Ile-aparatologiaren efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak ezarri ditu.
g) Sektoreko berritasunen aurrean jarrera kritikoa mantendu du.
3.– Ile-aparatologia aplikatzen du, eta erabiltzeko protokoloa justifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Funtzionamenduko txosten teknikoa interpretatu du.
b) Aparatu bakoitzaren segurtasun-arauak zehaztu ditu.
c) Tresnen aplikazio-prozedura sekuentziatu du.
d) Teknika bakoitzaren ezaugarrien arabera hautatu ditu osagarriak, lanabesak eta kosmetikoak.
e) Parametroak eta dosimetria doitu ditu.
f) Erabilerako arauak eta prekauzioak justifikatu ditu.
g) Tresneriaren, osagarrien eta materialen higiene- eta desinfekzio-baldintzak ezarri ditu.
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h) Tresneria eta osagarriak mantentzeko eta biltegiratzeko jarraibideak ezarri ditu.
i) Prozesua kontrolatzeko eragiketak zehaztu ditu.
j) Hainbat arrisku-egoeratan ezarri beharreko larrialdi-neurriak identifikatu ditu.
4.– Ile-masaje moten ezaugarriak zehaztu ditu, eta horien efektuak egin beharreko teknikekin
lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-masajearen kontzeptua ezarri du.
b) Ile-masajearen efektu orokorrak identifikatu ditu.
c) Ilearen tratamendurako masaje baten maniobren sekuentziazioa justifikatu du.
d) Maniobra bakoitzaren ibilbidea, efektuak eta egiteko modua ezarri du.
e) Ile-higieneko masajearen helburuak zehaztu ditu.
f) Higiene-masajea egiteko protokoloa ezarri du.
g) Drainatze linfatikoaren efektuak eta maniobrak zehaztu ditu.
h) Eskuzko drainatze linfatikoaren protokolo aplikagarria ezarri du.
i) Masaje moten indikazioak eta kontraindikazioak ezarri ditu.
5.– Ilearentzako baliabide kosmetikoen ezaugarriak zehaztu ditu, eta horien osagaiak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kosmetikoetako printzipio aktiboen, eszipienteen eta gehigarrien funtzioa zehaztu du.
b) Konposizio kuantitatiboaren eta kualitatiboaren arteko aldea ezarri du.
c) Kosmetikoaren kanpo-osagaiak ezagutu ditu.
d) Produktuaren etiketan adierazi behar diren indikazioak ezarri ditu.
e) Kosmetiko baten elaborazioan gehien erabiltzen diren substantzien ezaugarriak eta funtzioak
identifikatu ditu.
f) Kosmetiko baten konposizio orokorra eta kanpoaldea identifikatu du.
g) Kosmetikoak larruazalean eta ilean sartzeko bideak eta sartze-maila identifikatu ditu.
6.– Produktu kosmetikoak prestatzen ditu, eta horiek elaboratzeko eragiketak antolatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sistema barreiatu homogeneoen eta heterogeneoen arteko aldeak ezarri ditu.
b) Disoluzioen osagaiak, disolbagarritasunean eragina duten faktoreak eta kontzentrazioa adierazteko modua bereizi ditu.
c) Esekiduren eta esekidura koloidalen faseak eta propietateak identifikatu ditu.
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d) Faseen konposizioaren arabera ezaugarritu ditu emultsioak.
e) Kosmetikoak aurkezteko moduak zehaztu ditu.
f) Ontzi motak forma kosmetikoaren zehaztapenean duen garrantzia ezagutu du.
g) Formula kosmetikoa lantzeko substantziak, materialak eta teknikak identifikatu ditu.
h) Formula kosmetiko baten zatiak zehaztu ditu (konposizio kuantitatiboa, modus operandia eta
osagaien ezaugarriak).
i) Laborategian prestatu ditu kosmetikoen formulak.
7.– Ile-kosmetikoak hautatzen ditu, eta horien osaera indikazioekin lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen higienerako eta egokitzapenerako kosmetikoak identifikatu ditu.
b) Higienerako eta egokitzapenerako kosmetiko baten jarduteko modua ezarri du.
c) Mantentzeko eta babesteko kosmetikoak ezaugarritu ditu.
d) Ilearen asalduretarako kosmetikoek ile-zuntzean dituzten efektuak ezarri ditu.
e) Buruko ile-larruaren asalduretarako kosmetikoetan biltzen diren printzipio aktiboen jarduteko
modua definitu du.
f) Pedikulosirako produktuen jarduteko moduaren protokoloa ezarri du.
g) Asaldura mota bakoitzerako kosmetikoa hautatzea justifikatu du.
h) Produktu kosmetikoen hondakinak manipulatzeko, kontserbatzeko, biltegiratzeko eta kudeatzeko jarraibideak zehaztu ditu.
8.– Kosmetiko bereziak eta berritzaileak identifikatzen ditu, eta horien efektuak eta jarduteko
modua aztertzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elektroestetikako tekniketan erabiltzen diren kosmetikoen xedea ezarri du.
b) Nutrikosmetikaren erabilera justifikatu du, tratamendurako osagarri gisa.
c) Behar bereziak dituzten erabiltzaileengan erabiliko diren kosmetikoak ezarri ditu.
d) Ile-asalduretan efektuak dituzten landareen aterakinak eta olio esentzialak zehaztu ditu.
e) Ile-asalduretan aplikazioa duten kosmetiko termalak identifikatu ditu.
f) Sortu berri diren printzipio aktiboen konposizio kimikoa horien efektuekin eta indikazioekin lotu
du.
g) Bektore kosmetikoen erabilera eta garraiatzen dituzten printzipio aktiboen eraginkortasunaren gehikuntza lotu ditu.
B) Edukiak:
1.– Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren baliabideak identifikatzea.
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Ile-apainketako prozesuetako baliabide motak sailkatzea.
Ile-apainketan erabiltzen den tresneria teknikoa deskribatzea.
Ile-masaje motak identifikatzea.
Produktu kosmetikoen erregelamentazio tekniko-sanitarioa identifikatzea.
Indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen baldintzak berraztertzea.
Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren baliabideak. Motak.
Baliabide elektroestetikoak. Motak. Akzio termikoko tresneria, akzio kimiko-mekanikoko tresneria, korronte elektrikoa sortzen duen tresneria eta erradiazio elektromagnetikoetako tresneria,
besteak beste.
Eskuzko baliabideak. Ile-masajeak. Motak.
Baliabide kosmetikoak: sailkapena eta motak.
Produktu kosmetikoen erregelamentazio tekniko-sanitarioa: xedapen orokorrak. Produktu kosmetikoen baldintza tekniko-sanitarioak. Informazio-betekizunak. Etiketatzea eta publizitatea. Konfidentzialtasuna. Fabrikazio- eta inportazio-jarduerak. Kosmetikoetan debekatzen eta baimentzen
diren substantzien eranskinak.
Produktuen eta tresneriaren kalitateari buruzko araudia. ISO arauak.
Segurtasun elektrikoaren sistemak eta arauak. Erradiazio elektromagnetikoen emisio-teknikak
aplikatzeko instalazioaren eskakizunak. Aparatologiari buruzko arauak. Tresneria elektroestetikoaren baldintzak.
Indarrean dagoen legeria eta araudia errespetatzea.
Segurtasun elektrikoko arauak betetzeko errespetua eta interesa izatea.
Kosmetikoetan baimentzen eta debekatzen diren substantzien inguruan eguneratuta egoteko
interesa izatea.
2.– Ile-aparatologiaren ezaugarriak.
Ile-apainketan aplikazioa duten korronte elektrikoak identifikatzea.
Tresneria kimiko-mekanikoen, elektrikoen eta erradiazio elektromagnetikokoen ezaugarriak
zehaztea.
Korronte elektrikoen aplikazioan oinarritzen den tresneriaren funtzionamendua deskribatzea.
Aparatuak segurtasun elektrikoko arauen barruan maneiatzeko magnitude elektrikoak erabiltzea.
Efektu fisiologikoak korronte elektrikoen motekin, erradiazio elektromagnetikoekin eta teknika
kimiko-mekanikoekin lotzea.
Erradiazio elektromagnetikoak igortzen dituzten aparatuen oinarri zientifikoa identifikatzea.
Ile-aparatologiaren efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak zehaztea.
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Beroa sortzen duen tresneria. Oinarri zientifikoa, efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak.
Tresneria elektroniko programagarria. Bero lehorrak eta hezeak ilean eta ile-apainketako prozesuetan duten eragina.
Akzio kimiko-mekanikoko tresneria: motak, deskribapena, oinarri zientifikoa, efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak. Motak: konpresoreak (vacumterapia), dardaragailuak, ozono lehorreko sorgailuak, eta abar. Dardarek, presioak-konpresioak eta abarrek buruko ile-larruan eragindako efektu fisiologikoak. Ozonoak buruko ile-larruan duen eragina.
Elektroestatika: elektrizitatearen izaera. Karga elektrikoa. Coulomb-en legea. Esparru elektrikoa. Potentzial-diferentzia.
Korronte elektrikoa. Definizioa. Eroaleak eta isolatzaileak. Korrontearen intentsitatea. Ohm-en
legea. Eroaleen erresistentzia. Magnetismoa. Elektromagnetismoa. Korronte zuzena eta korronte
alternoa. Maiztasuna. Magnitudeak.
Korronte aldakorra sortzen duen tresneria: goi-maiztasuna eta diatermia goi-maiztasuna. Ezaugarriak, oinarri zientifikoa, efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak. Osagarri motak eta horiek
hautatzeko irizpideak. Goi-maiztasunaren aplikazioak eta diatermia ilearen tratamenduetan.
Korronte zuzena edo galbanikoa sortzen duen tresneria: iontoforesia. Ezaugarriak, oinarri zientifikoa, efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak. Korronte galbanikoko tresneriarekin erabili
beharreko kosmetikoak hautatzeko irizpideak.
Erradiazio elektromagnetikoetarako hastapenak: oinarri fisikoa eta erradiazio elektromagnetikoak, ile-apainketan aplikazioa dutenak.
Erradiazio elektro-magnetikoak igortzen dituen tresneria: erradiazio infragorria, erradiazio ultramorea (Wood-en lanpara) eta laser-erradiazioa. Ezaugarriak. Oinarri zientifikoa, ondorioak, indikazioak eta kontraindikazioak. Sektoreko berrikuntzak.
Tresneria mistoa. Hainbat teknika elektroestetikoen lotura.
Ile-apainketan ile-aparatologiak duen garrantziaz jabetzea.
Ile-aparatologiarekin lotutako jakintzak eguneratzeko interesa izatea.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
Jarrera kritikoa izatea sektoreko berrikuntzen aurrean.
3.– Ile-aparatologia aplikatzea.
Tresneria bakoitzaren dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Aparatu bakoitzaren erabileran, segurtasun-arauak eta arretak aplikatzea.
Ile-aparatologian erabiltzen diren tresnak eta tresna bakoitzaren osagarriak abian jartzeko teknikak aplikatzea.
Osagarri, lanabes eta kosmetiko egokiak hautatzea, erabilitako teknikaren arabera.
Erabiltzailea prestatzea tratamendu elektroestetikoetan.
Aplikatzekoak diren parametroak eta dosimetria zehaztea, teknikaren eta lortu nahi diren efektuen arabera.
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Korronte elektrikoetan, kimiko-mekanikoetan eta elektro-magnetikoetan oinarritutako teknikak
gauzatzea.
Teknika elektrokapilarretan erabiltzen diren tresnen, osagarrien eta materialen garbiketa,
higiene, desinfekzio eta esterilizazioko metodoak aplikatzea.
Aplikatutako teknikaren sekuentziazio protokolizatua zehaztea.
Tresneria eta osagarriak biltegiratzeko baldintzak aplikatzea.
Hondakinak, tresnerien ordezko piezak eta sortzen diren hondar-produktuak ezabatzeko prozesua kudeatzea.
Prozesua gainbegiratzea eta gertakariak jasotzea.
Hainbat arrisku-egoeratan ezarri beharreko larrialdi-neurriak identifikatzea.
Dokumentazio teknikoa: eskuliburu teknikoak. Fitxa teknikoa.
Ile-aparatologiari buruzko arauak. Segurtasun-neurriak. Tresnerien segurtasun-baldintzak mantentzeko eta berraztertzeko teknikak.
Elektroestetikako teknika hautatzeko irizpideak.
Hautatutako teknika elektroestetikoaren araberako gauzatze-protokoloa.
Lan-eremua: tresneria, osagarriak eta beharrezko kosmetikoak.
Ile-aparatologiaren parametroak eta dosimetriak doitzeko sistemak.
Erabiltzailearen prestakuntza gauzatzeko teknikak: aurretiazko eragiketak.
Gauzatze praktikoaren teknikak: faseak eta prekauzioak. Korronte elektrikoak oinarri dituzten
teknikak. Teknika kimiko-mekanikoak. Korronte elektromagnetikoetan oinarritzen diren teknikak.
Erabili beharreko tresneriaren eta teknikaren arabera aplikatzekoak diren arauak.
Tresneriak eta osagarriak biltzeko sistemak.
Higiene, desinfekzio eta esterilizazioko neurriak. Prozesu elektrokapilarretan erabiltzen diren
tresnen, materialen eta lanabesen garbiketarako, higienerako, desinfekziorako eta esterilizaziorako metodoak. Higiene- eta desinfekzio-protokoloak. Botatzeko materiala.
Tresneria eta osagarriak mantentzeko eta biltegiratzeko irizpideak.
Ilearen tratamenduetako tresnerien aplikazioan, arriskuak ebaluatzeko teknikak. Istripuen prebentzioa eta istripuen aurrean jarduteko moduak.
Dokumentazio teknikoa maneiatzeko trebezia izatea.
Teknika elektrokapilarra doitasunez garatzea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
4.– Ile-masaje moten ezaugarriak
Ilearen tratamenduetarako masaje-maniobrek buruko ile-larruaren gainean sortzen dituzten
efektuak identifikatzea.
Ilearen tratamenduetan, buruko ile-larruaren masaje-maniobrak aplikatzea.

2013/4964 (122/26)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

218. zk.

2013ko azaroaren 15a, ostirala

Ile-higieneko masajearen helburuak zehaztea.
Ile-higieneko masajerako eta eskuzko drainatze linfatikorako protokoloak egitea.
Masaje moten indikazioak eta kontraindikazioak identifikatzea.
Ile-masajea: kontzeptua. Larruazalean, giharretan, zirkulazio-aparatuan eta nerbio-sisteman,
besteak beste, dituen efektu fisiologikoak. Zuzeneko efektuak eta efektu erreflexuak.
Ilearen tratamenduetarako masajea. Maniobra motak eta efektuak. Egiteko protokoloa. Indikazioak eta kontraindikazioak.
Ile-higienerako masajea: efektuak. Egiteko protokoloa.
Ile-drainatze linfatikoaren masajea: efektuak. Maniobra motak. Egiteko protokoloa. Indikazioak,
prekauzioak eta kontraindikazioak.
Diskrezioa, errespetua eta adeitasuna zaintzea harremanetan.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko interesa izatea.
5.– Ilearentzako baliabide kosmetikoen ezaugarriak.
Kosmetikoaren erregelamentazio tekniko-sanitarioa aztertzea.
Kosmetikoen printzipio aktiboen, eszipienteen, gehigarrien eta zuzentzaileen funtzioak identifikatzea.
Kosmetiko baten osagaiak sailkatzea.
Eszipiente motak identifikatzea.
Gehien erabiltzen diren printzipio aktiboak sailkatzea, haien eraginari eta egiten duten ekintzari
erreparatuta.
Konposizio kualitatiboa eta kuantitatiboa bereiztea.
Kosmetiko baten barruko eta kanpoko zatia bereiztea.
Produktu kosmetikoen etiketetan jasotzen den informazioa interpretatzea.
Forma kosmetikoak alderatzea.
Substantziak larruazalean zehar sartzeko bideak eta sartze-maila sailkatzea.
Larruazalaren iragazkortasunean eta sartze-mailan eragina duten metodoak eta faktoreak identifikatzea.
Kosmetikoen jardun-mailak behatzea.
Kosmetikoa. Osaera orokorra: printzipio aktiboak, eszipienteak eta gehigarriak.
Konposizio kualitatiboa eta kuantitatiboa.
Kosmetikoaren kanpoaldea. Elementuak: ontziak, kanpoko ontzia edo enbalajea, prospektua
eta etiketa. Diseinuak salmentarako duen garrantzia. Etiketatzea.
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Kosmetikoetan erabiltzen diren substantziak: ura, koipeak, tentsoaktiboak, landare-aterakinak,
pH-aldatzaileak, hezegarriak eta biskositate-aldatzaileak, besteak beste.
Kosmetikoek larruazalean jarduteko esparrua: sargarritasuna. Kosmetikoen sartze-mailan eragina duten faktoreak. Bideak eta mailak.
Oinarri kosmetiko ona eskuratzearen garrantziaz jabetzea, jardun profesional serioa eta arduratsua egiteko.
Kosmetologiaren arloko aurrerapen zientifikoetan eta teknikoetan eguneratuta egoteko interesa
izatea.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
6.– Produktu kosmetikoak prestatzea.
Sistema barreiatu homogeneoak eta heterogeneoak bereiztea.
Disoluzioen osagaiak identifikatzea.
Disolbagarritasunean eragina duten faktoreak eta kontzentrazioa adierazteko modua identifikatzea.
Esekidurak eta esekidura koloidalak eta haien aplikazioak sailkatzea.
Faseen konposizioaren arabera sailkatzea emultsioak.
Forma kosmetikoak eta produktu kosmetikoaren ontzi mota lotzea.
Oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoetan behar diren materialak eta aparatuak erabiltzea.
Formula kosmetikoak lantzeko substantziak, gaiak eta teknikak identifikatzea.
Kosmetikoetako osagaien deskribapen kuantitatiboa egitea, arauak, modus operandi eta osagaien ezaugarriak kontuan hartuta.
Produktu kosmetikoak prestatu eta egitea.
Sistema barreiatuak. Homogeneoak: disoluzioak. Ezaugarriak. Kontzentrazioaren adierazpena.
Heterogeneoak. Motak eta ezaugarriak: esekidurak, esekidura koloidalak, gelak, emultsioak, emultsio anitzak, mikroemultsioak, aparrak eta aerosolak.
Forma kosmetikoak: motak eta ezaugarriak. Aurkezteko moduaren eta ontziaren arteko lotura.
Hautatzeko irizpideak.
Laborategi kosmetikoa. Laborategiko tresneria eta materiala. Kosmetikoak prestatzean erabiltzen diren teknikak. Formula kosmetikoa: osagaiak, konposizio kuantitatiboa (INCI kodea).
Formula kosmetikoak lantzeko protokoloa eta prestatzeko jarraibideak. Material eta eragiketa
fisiko-kimikoak hautatzeko irizpideak. Gauzatzeko faseak, parametroak eta jarraibideak. Prozesuan eragina duten faktoreak. Prozesuaren kalitate-kontrola.
Kosmetikoak zorroztasunez eta zehaztasunez prestatzea.
Ile-kosmetikari buruzko ezagutzak zabaltzeko interesa izatea.
Kosmetikoen legeriak ikuspuntu profesionaletik duen garrantzia baloratzea.
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7.– Ile kosmetikoak hautatzea.
Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetiko motak sailkatzea.
Erabilitako tentsoaktiboen eta emaitzazko higiene-kosmetikoetako motaren arteko lotura ezartzea.
Higiene-kosmetikoen motak sailkatzea, haien forma kosmetikoari eta emango zaien erabilerari
erreparatuta.
Ile-egokitzaile baten konposizioa eta ile-zuntzean sortzen dituen eraginak lotzea.
Ilearen higienerako eta egokitzapenerako produktu kosmetikoen jardun-mekanismoak deskribatzea.
Ilea eta buruko ile-larrua mantentzeko eta babesteko formulazio kosmetikoak identifikatzea.
Eguzki-kosmetikoen printzipio aktiboen identifikazio kimikoa egitea eta ile-zuntzarekin duten
lotura ezartzea.
Buruko ile-larruaren eta ile normalaren behar kutaneoen eta aplikatuko diren kosmetikoen
arteko lotura ezartzea.
Buruko ile-larruaren behar kutaneoak eta kosmetikoen printzipio aktiboak lotzea.
Buruko ile-larruaren asalduretarako kosmetikoen printzipio aktiboen jardun-mekanismoak deskribatzea.
Pedikulosirako produktuen jarduteko moduaren protokoloa lantzea.
Kosmetikoa asaldura motaren arabera hautatzea.
Produktu kosmetikoak behar bezala biltegiratzeko eta kontserbatzeko jarraibideak aplikatzea.
Produktu kosmetikoen hondakinak behar bezala kudeatzeko jarraibideak aplikatzea.
Kosmetikoak higiene- eta osasun-baldintza egokietan manipulatzeko eta erabiltzeko estrategiak aplikatzea.
Kosmetikoak: sailkapen-irizpideak.
Ilearen higienerako eta egokitzapenerako kosmetikoak: konposizioa, jardun-mekanismoa. Hautatzeko irizpideak. Ilearen eta buruko ile-larruaren zikinkeriaren jatorria. Ile-keratinaren narriaduraren kausa nagusiak. Xanpuak: osagai bakoitzaren formulazioa eta funtzioa. Xanpu motak. Ilearen
tratamenduetarako xanpu espezifikoak: ezaugarriak. Ile-egokitzaileak: printzipio aktiboen sailkapena. Motak.
Higienerako kosmetiko osagarriak. Esfoliatzaileak: osagaiak, akzio-mekanismoak, indikazioak
eta prekauzioak.
Ilearen aldi baterako aldaketetarako kosmetikoak (finkatzaileak) eta aldaketa iraunkorrerako
kosmetikoak (ilea kizkurtzeko eta kizkurrak desegiteko kosmetikoak): osaera eta akzio-mekanismoa. Motak. Forma kosmetikoak. Indikazioak eta prekauzioak. Ilearen aldi baterako forma-aldaketetan, ilearen egituraren aldaketak. Ilearen forma-aldaketa iraunkorretan, ilearen egituraren aldaketak. Ilearen forma-aldaketa iraunkorretan kosmetikoak aplikatzearen sekuentziazioa.
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Ilea eta buruko ile-larrua mantentzeko eta babesteko kosmetikoak: hidratatzaileak, eguzki-babesleak, eta abar. Osaera, indikazioak, jarduteko modua eta forma kosmetikoak. Ilea eta buruko
ile-larrua eguzki-erradiazioaz babesten duten babesleak: babes-faktorea.
Ile-zurtoinaren asalduretarako kosmetikoak. Ile-leheneratzaileak, maskarak, tinduak eta dekoloratzaileak. Osaera, printzipio aktiboak, akzio-mekanismoak eta indikazioak. Hautatzeko irizpideak.
Egitura-asalduretarako eta ile sentsibilizatu edo deshidratatuetarako kosmetikoak. Forma kosmetikoak. Ilearen itxura, kosmetikoa aplikatu ostean. Ur oxigenatua: kontzentrazioaren adierazpena.
Hainbat kontzentraziotako ur oxigenatua prestatzeko teknikak. Kontserbazioa eta arreta-neurriak.
Ilearen gaineko akzioa. Tinduak: ilearen gaineko akzioak eta arretak. Dekoloratzaileak: melaninaren gaineko akzioa. Forma kosmetikoak. Arreta-neurriak.
Buruko ile-larruaren asalduretarako kosmetikoak. Buruko-ile larruaren deshidratazioaren, seborrearen, pitiriasiaren eta alopeziaren tratamendua. Printzipio aktiboak, akzioak, forma kosmetikoak
eta aplikatzeko modua. Kosmetikoak etxean erabiltzeko aholkuak ematea erabiltzaileei. Pedikulosiarako produktuak: xanpuak eta lozioak. Konposizioa, akzio-mekanismoa. Aplikazio-protokoloa.
Tratamenduaren akatsen kausak.
Produktu kosmetikoak manipulatzea, kontserbatzea eta biltegiratzea.
Hondakinak kudeatzea. Ingurumenaren zaintza. Legeria.
Merkatuan agertzen diren ilerako produktu kosmetikoei buruzko informazioa lortzeko kezka.
Prozesu tekniko bakoitzean produktu kosmetiko egokienak hautatzeko interesa.
Kosmetikoetako bakoitzeko alde onak eta alde txarrak ezagutzeko interesa.
8.– Kosmetiko bereziak eta berritzaileak identifikatzea.
Merkatu kosmetikoko azken joerak identifikatzea.
Ile-elektroestetikako tekniketan erabiltzen diren kosmetikoak deskribatzea.
Nutrikosmetikaren erabilera deskribatzea, ile-apainketako tratamendu osagarri gisa.
Landareen aterakinak eta olio esentzialak ile-asalduretan sortzen dituzten efektuekin lotzea.
Ile-asalduretan aplikazioa duten kosmetiko termalak identifikatzea.
Kosmetikoetan berriki erabiltzen hasi diren printzipio aktiboen konposizio kimikoa horien efektuekin eta indikazioekin lotzea.
Bektore kosmetikoak behatzea eta deskribatzea.
Bektore kosmetikoak eta garraiatzen dituzten printzipio aktiboen eraginkortasuna lotzea.
Teknika elektroestetikoak aplikatzeko kosmetikoak: konposizioa, akzio-mekanismoak, sailkapen-irizpideak eta aurkezteko modua. Goi-maiztasuneko eta korronte galbanikoko tresneriekin
erabiltzen diren kosmetikoen ezaugarriak. Bero hezeko tresneriarako uraren ezaugarriak.
Ilerako eta azazkaletarako nutrikosmetika: osagai nagusiak, efektuak eta indikazioak, sailkatzeko irizpideak eta aurkezteko formak. Ile-apainketako nutrikosmetikoen erabilera: joerak. Kosmetikoak behar bereziak dituzten erabiltzaileengan: ezaugarri eta propietate espezifikoak.
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Fitokosmetika eta aromaterapia. Kontzeptua. Landareen aterakinak: sailkapena eta lortzeko
metodoak. Olio esentzialak: osaera. Nola atera. Sartze-bideak. Ile-apainketako efektuak eta erabilerak.
Ilearen tratamenduetan erabilitako kosmetika termala: lokatzak, buztinak eta beste. Akzioak.
Aplikatzeko era.
Berrikuntza ile-kosmetikan. Azken belaunaldiko printzipio aktiboak: iragazkiak, uva eta silikonak, besteak beste. Bektore kosmetikoak: liposomak, ziklodextrinak, mikrobelakiak, nanoemultsioak, eta abar.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
Kosmetologiaren arloko azken aurrerapen zientifikoak eta teknikoak ezagutzeko interesa izatea: eguneratze profesionala.
Indarrean dagoen legeria eta araudia errespetatzea.
Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa eta trebetasuna izatea.
3. lanbide-modulua: Ile-tratamenduak
Kodea: 1066
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 6
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Lanpostua antolatzen du, eta lotzen diren arriskuak eta horien prebentziorako tresneria eta
neurriak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Langunearen ezaugarriak eta baldintzak zehaztu ditu.
b) Bitarteko teknikoak, aparatuak eta kosmetikoak prestatu ditu.
c) Tresneria elektrikoa mantentzeko jarraibideak ezarri ditu.
d) Ilearen tratamendu-prozesuetako profesionalaren higieneari, janzkerari eta irudi pertsonalari
buruzko arauak jarraitu ditu.
e) Profesionala eta erabiltzailea babesteko neurriak identifikatu ditu.
f) Erabilitako lanabesei eta materialei aplika dakizkiekeen higiene, desinfekzio eta esterilizazioko metodoak ezarri ditu.
g) Higiene, desinfekzio eta esterilizazioko metodoak aplikatzeko jarraibideak finkatu ditu.
2.– Ile-soluzio pertsonalizatuak diseinatzen ditu, eta diagnostikotik lortutako datuak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratamendu motak haien indikazioekin eta kontraindikazioekin lotu ditu.
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b) Bezeroari harrera eta arreta egiteko protokoloetan jarraitu beharreko jarraibideak ezagutu
ditu.
c) Erabiltzailearen eskariak eta iguripenak identifikatzeko irizpideak ezarri ditu.
d) Tratatu beharreko zonaren analisirako teknikak hautatu ditu.
e) Beste profesional batzuek tratatu beharreko ilearen eta buruko ile-larruaren asaldurak baloratu ditu.
f) Fitxa teknikoa osatzen duten elementuak justifikatu ditu.
g) Ilearen tratamendu estetikoa pertsonalizatu du, analisian lortutako datuen balorazioa abiapuntu izanik.
3.– Ilearen tratamenduen aurreko teknikak aplikatzen ditu, eta ilearen tratamenduan horien integrazioa justifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen tratamendu estetikoen aurreko teknikak ezaugarritu ditu.
b) Ilea prestatzeko eta egokitzeko teknikak hautatu ditu.
c) Ilea eta buruko ile-larrua prestatzeko kosmetikoak eta bitartekoak hautatu ditu.
d) Higiene-teknikak egin ditu, proposatutako tratamenduaren arabera.
e) Esfoliazio-teknikak aplikatu ditu, protokoloan adierazten den denboran eta moduan.
f) Ilea prestatzeko beste teknika batzuk identifikatu ditu.
4.– Ile-masajeak, eskuzkoak eta mekanikoak egiten ditu, berariazko teknikak eta maniobrak
aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen tratamendu-prozesuetarako masaje estetikoaren maniobrak hautatu ditu.
b) Masaje pertsonalizatua egiteko berariazko parametroak ezarri ditu.
c) Ile-masaje estetikorako teknikak identifikatu ditu.
d) Masajearen teknika eta tratamendu mota egokia lotu ditu.
e) Masajearen teknika tratatu beharreko zonaren ezaugarriekin lotu du.
f) Ile-masaje estetikoaren maniobrak aplikatu ditu, lortu nahi diren efektuen arabera.
g) Ile-masaje mekanikoan jarraitu beharreko jarraibideak zehaztu ditu.
5.– Ilearen tratamendu pertsonalizatuak aplikatzen ditu, teknika kosmetologikoak, elektroestetikoak eta eskuzkoak koordinatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzaileari tekniken, horien efektuen eta nabaritzen diren sentsazioen inguruko informazioa emateko jarraibideak ezarri ditu.
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b) Ilearen tratamendu pertsonalizatuak aplikatzeko prozedura justifikatu du.
c) Ilearen tratamendu pertsonalizaturako materialak eta kosmetikoak hautatu ditu.
d) Beharrezko tresneria eta osagarriak hautatu ditu.
e) Aparatuei aplikatzekoak zaizkien parametroak doitu ditu.
f) Ilearen tratamendu estetikoak aplikatu ditu, teknika elektroestetikoak, eskuzkoak eta kosmetologikoak koordinatuta.
g) Ilearen arloko kirurgia eta medikuntza-osteko tratamenduak aplikatzeko prozedurak ezarri
ditu.
6.– Ilearen tratamendua amaitzeko teknikak eta aholkularitzako teknikak egiten ditu, jardun-jarraibideak ezarrita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehortzeko eta orrazteko teknikak hautatu ditu, tratamenduari amaiera emateko.
b) Kosmetiko ile-egokitzaileak eta akabera emateko produktuak hautatzeko irizpideak ezarri
ditu.
c) Emaitza optimizatzeko, ilearen tratamendu-osteko aholkularitzako jarraibideak ezarri ditu.
d) Etxeko erabilerako kosmetiko pertsonalak zehaztu ditu.
e) Etxeko erabilerako tratamendu-kosmetikoak aplikatzeko jarraibideak zehaztu ditu.
f) Erabiltzaileak ilearen higienerako eta ilea lehortzeko eta orrazteko jarraitu beharreko jarraibideak zehaztu ditu.
g) Auto-masajerako teknikak aplikatzeko moduak ezarri ditu.
7.– Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzen du, eta, horretarako, prozesuaren jarraipena egiten du eta
emaitzak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen tratamendu-prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak identifikatu ditu.
b) Lortutako emaitzak baloratu ditu.
c) Bezeroaren gogobetetze-maila hautemateko metodoak ezagutu ditu.
d) Ilearen tratamendu-prozesuetan urritasunak eragin ditzaketen kausa nagusiak identifikatu
ditu.
e) Ilearen tratamendu-prozesuetan izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak ezarri
ditu.
f) Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko jarraibideak ezagutu ditu.
g) Plantea daitezkeen zalantzen ebazpena ezaugarritu du.
h) Lotu daitezkeen beste tratamendu batzuk ezagutu ditu.
B) Edukiak:
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1.– Lanpostua antolatzea.
Langunearen ezaugarriak eta baldintzak identifikatzea.
Bitarteko teknikoak, aparatuak eta kosmetikoak prestatzea.
Tresneria elektrikoak mantentzeko jarraibideak zehaztea.
Ilearen tratamendu-prozesuetako profesionalaren higieneari, janzkerari eta irudi pertsonalari
buruzko arauak aplikatzea.
Profesionala eta erabiltzailea babesteko neurriak identifikatzea.
Higiene, desinfekzio eta esterilizazioko metodoak aplikatzea.
Ilearen tratamendu-kabina prestatzea.
Ilearen tratamenduetarako instalazioak eta espazioak: altzariak, materialak eta tresneria teknikoa.
Ilearen tratamendu-kabina prestatzeko neurriak. Segurtasun-baldintzak. Higiene-baldintzak.
Girotze-baldintzak: argiztapena, tenperatura eta soinu-giroa.
Bitarteko teknikoak, aparatuak eta kosmetikoak prestatzeko eragiketak. Ilearen tratamenduetan
erabiltzen den tresneria teknikoa mantentzeko jarraibideak.
Ile-apainketako eta ile-klinikako profesionala prestatzeko neurriak. Irudi pertsonaleko arauak:
higienea, janzkera eta osagarriak, besteak beste. Profesionala eta erabiltzailea babesteko neurriak: norbera babesteko tresneria.
Ilearen tratamenduak aplikatzeko higienearen, desinfekzioaren eta esterilizazioaren neurriak
hautatzeko irizpideak.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Txukuntasuna eta doitasuna zaintzea datuak sartzean eta txostenak egitean.
Erabiltzailearen beharrei erantzuteko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
2.– Ile-soluzioak diseinatzea.
Tratamendu motak eta horien indikazioak eta kontraindikazioak identifikatzea.
Bezeroari harrera eta arreta egiteko jarraitu beharreko jarraibideak aplikatzea.
Erabiltzailearen eskariak eta iguripenak identifikatzea.
Tratatu beharreko zonaren analisirako teknikak aplikatzea.
Beste profesional batzuek tratatu beharreko ilearen eta buruko ile-larruaren asaldurak identifikatzea.
Diagnostikoaren eta txosten profesionalen ondorioz lortutako datuak interpretatzea.
Dokumentuak betetzea, hala nola fitxa teknikoa eta baimen informatua.
Ile-tratamendu motak. Tratamenduen efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak.
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Bezeroari arreta egiteko eta bezeroa eroso kokatzeko eta prestatzeko protokoloak aplikatzeko
teknikak. Komunikazio-teknikak: elkarrizketa. Bezeroen eskaerak eta iguripenak aztertzea.
Ilearen diagnosi-teknikak hautatzeko irizpideak.
Tratamenduaren protokolo pertsonalizatuen diseinua. Diagnostikoaren eta txosten profesionalen ondorioz lortutako datuak interpretatzeko teknikak. Bezeroen beharretara, eskarietara eta
ezaugarrietara egokitzea.
Beste profesional batzuen esku-hartzea beharrezkoa den ile-asaldura.
Fitxa teknikoa eta baimen informatua.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Indarrean dagoen legeria eta araudia errespetatzea.
Ordenaz jardutea tratamenduetan eta protokoloetan.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
3.– Aurretiazko teknikak aplikatzea.
Ilearen tratamendu estetikoen aurreko tekniken ezaugarriak.
Ilea prestatzeko eta egokitzeko teknikak aplikatzea.
Ilea eta buruko ile-larrua prestatzeko kosmetikoak eta bitartekoak hautatzea.
Higiene teknikak egitea, proposatutako tratamenduaren arabera.
Esfoliazio-teknikak aplikatzea, protokoloan adierazten den denboran eta moduan.
Ilea prestatzeko beste teknika batzuk aplikatzea.
Ondorengo tratamendurako ilea prestatzeko eta egokitzeko teknikak.
Ilearen tratamenduetan, ilearen higienerako teknikak. Motak eta ezaugarriak. Ilearen higiene
-prozesua: ilea garbitzeko teknika. Faseak eta parametroak. Ilearen higienerako kosmetikoak hautatzeko irizpideak. Ilearen higienerako teknikak aplikatzeko moduak.
Ilea egokitzeko prozesuaren faseak.
Esfoliazio-teknikak: motak eta ezaugarriak. Faseak eta parametroak. Tresneria eta kosmetikoak
hautatzeko irizpideak.
Bestelako konponketa-teknikak: baporizazioa, IR erradiazioak, laserra, masaje mekanikoak, goi
-maiztasuneko korronteak, eta abar. Aplikazioaren ezaugarriak.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Indarrean dagoen legeria eta araudia errespetatzea.
Pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko interesa izatea.
4.– Ile-masaje mekanikoak eta eskuzkoak egitea.
Ile-masaje estetikorako teknikak identifikatzea.
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Ilearen tratamendu-prozesuetarako masaje estetikoaren maniobrak hautatzea.
Masajearen teknika tratamendu mota egokiarekin lotzea.
Ile-masaje estetikoaren maniobrak aplikatzea, lortu nahi diren efektuen arabera.
Ile-masaje mekanikoan jarraitu beharreko jarraibideak zehaztea.
Masaje mekanikoa egitea.
Ile-masaje estetikoaren maniobrak. Hautatzeko irizpideak.
Masajea egiteko parametroak: intentsitatea, norabidea, erritmoa eta abar. Hautatzeko irizpideak.
Ilearen tratamendu pertsonalizatuetako masaje-teknikak: efektuak, indikazioak eta kontraindikazioak.
Masajean eragina duten asaldura estetikoak edo patologikoak identifikatzeko teknikak.
Eragin-zonak: ile-masajea egiteko arauak eta alderdiak.
Ile-masaje estetikoko teknikak hautatzeko irizpideak, efektuen eta tratamendu motaren arabera,
besteak beste.
Masaje motak: ilearen higienerako masajea. Masaje eta drainatze linfatikoa. Presio bidezko
masajea. Masaje mekanikoa.
Masajea aplikatzeko protokoloa jarraitu beharreko tratamendura eta protokolora egokitzeko teknikak. Ile-masajearen teknikak: aplikatzeko eta sekuentziatzeko jarraibideak. Masaje mekanikoa.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
Ordena zaintzea tratamenduetan eta produktuetan.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
5.– Ile-tratamendu pertsonalizatuak aplikatzea.
Erabiltzaileari tekniken, horien efektuen eta nabaritzen diren sentsazioen inguruko informazio
emateko jarraibideak aplikatzea.
Tratamendu pertsonalizatuak antolatzea.
Ilearen tratamendu pertsonalizaturako materialak eta kosmetikoak hautatzea.
Beharrezko tresneria eta osagarriak hautatzea.
Ilearen tratamendu estetikoak aplikatzea, teknika elektroestetikoak, eskukoak eta kosmetologikoak aplikatzea.
Ilearen arloko kirurgiako eta medikuntza-osteko tratamenduetarako teknikak aplikatzea.
Bezeroei prozesuari buruzko informazioa emateko teknikak.
Protokolo pertsonalizatuaren berezitasunak: tekniken sekuentziazioa, parametroen erregulazioa eta denboralizazioa.
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Materialak, tresnak, aparatologia, eskuzko teknikak, zaintzarako kosmetikoak eta ilearen eta
buruko ile-larruaren tratamenduak hautatzeko irizpideak. Prestatzeko, erabiltzeko eta manipulatzeko jarraibideak. Aplikazio-metodoak.
Bitarteko teknikoak, eskuzkoak eta kosmetologikoak integratzeko irizpideak: efektu sumatiboak
eta efektu antagonikoak. Bitartekoen arteko bateraezintasunak.
Ilearen tratamendu estetikoak gauzatzeko prozesuak: prozedura, faseak, arretak eta aplikazio
-jarraibideak. Aplikazioan eragina duten faktoreak. Teknika osagarriak. Koloratze-prozesua zehazten duten aldagaiak. Prozesua kontrolatzea.
Ilearen arloko kirurgiako eta medikuntza-osteko zaintza estetikoetako berariazko tratamenduak
eta teknikak. Txostenak eta agindu medikoak interpretatzeko teknikak. Protokolo pertsonalizatuaren diseinua. Indikazioak eta kontraindikazioak.
Ilearen arloko kirurgiako eta medikuntza-osteko zaintzetako berariazko tratamenduak eta teknikoak gauzatzeko prozesuak. Eskuzko tekniken, teknika kosmetologikoen eta elektroestetikoen
konbinazioa. Prozesuaren faseak. Prekauzioak. Beste profesional batzuekiko koordinazioa.
Erabiltzailearen beharrei arreta emateko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
Lan-plangintzan arreta eta metodoa zaintzea.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
6.– Ilearen tratamendua amaitzeko eta aholkatzeko teknikak aplikatzea.
Kosmetikoak, ile-egokitzaileak, akabera-produktuak eta ilea lehortzeko eta orrazteko teknikak,
tratamenduari amaiera emateko.
Ilearen tratamendu-osteko aholkularitza-jarraibideak aplikatzea.
Etxeko erabilerako kosmetiko pertsonalak zehaztea.
Etxeko erabilerako tratamendu-kosmetikoak aplikatzeko jarraibideak zehaztea.
Erabiltzaileak ilearen higienerako eta ilea lehortzeko eta orrazteko jarraitu beharreko jarraibideak zehaztea.
Auto-masajearen teknikak aplikatzeko moduak zehaztea.
Tratamendua amaitzeko teknikak: lehortzeko eta orrazteko teknikak. Ilea egokitzeko edo babesteko kosmetikoak eta orrazkera errazteko akabera-produktuak hautatzeko irizpideak.
Informazioa eta aholkularitza teknikoa emateko programak.
Norberaren ilea zaintzeko teknikak. Ilea zaintzeko kosmetikoak etxean aplikatzeko teknikak.
Gomendioak. Albo-ondorio posibleak. Prekauzioak. Ilea etxean garbitzeko, lehortzeko eta orrazteko teknikak.
Ilearen automasajea.
Erabiltzailearen beharrei erantzuteko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
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7.– Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzea
Ilearen tratamendu-prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea.
Lortutako emaitzak baloratzea.
Bezeroaren gogobetetze-maila hautemateko metodoak identifikatzea.
Ilearen tratamendu-prozesuetan urritasunak eragin ditzaketen kausa nagusiak identifikatzea.
Ilearen tratamendu-prozesuetan izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak zehaztea.
Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko jarraibideak identifikatzea.
Plantea daitezkeen zalantzak ebaztea.
Lotuta egon daitezkeen beste tratamendu batzuk formulatzea.
Ilearen tratamendu-prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea.
Emaitzak aztertzea. Bezeroaren iguripenen oinarrizko faktoreak, kalitateko tratuari dagokionez.
Emaitzak aztertzeko metodoak.
Bezeroen gogobetetze-maila hautemateko metodoak. Behatzeko teknikak, galdera sortak eta
komunikatzeko teknikak.
Ilearen tratamendu-prozesuetan gerta daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak. Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko aukera ematen duten jarraibideak. Zalantzak eta kexak ebazteko teknikak.
Lotutako tratamenduak.
Erabiltzailearen beharrei erantzuteko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
Lan-plangintzan, arreta eta metodoa zaintzea.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
4. lanbide-modulua: Ile-apainketako prozedurak eta teknikak
Kodea: 1067
Kurtsoa: 1
Iraupena: 330 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 16
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko protokolo teknikoak prestatzen ditu, jarduteko eta prozesua kontrolatzeko prozedurak ezarrita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-apainketako prozesu teknikoen protokoloen faseak ezagutu ditu.
b) Protokoloaren dokumentu-iturriak identifikatu ditu.
c) Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko parametroak zehaztu ditu.
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d) Ilearen forma-aldaketa iraunkorrak egitean indikazioak eta kontraindikazioak ezarri ditu.
e) Protokoloen eskuliburu tekniko bat egin du.
f) Eskuliburuaren zatiak ezagutu ditu.
g) Gauzatze-faseak zehaztu ditu.
h) Amaitzeko fasea zehaztu du.
i) Izurtze iraunkorraren emaitzan eragina duten faktoreak ezarri ditu.
j) Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko protokoloaren simulazioa egin du.
2.– Ilearen aldi baterako forma-aldaketetako tekniken protokoloak prestatzen ditu, eta, horretarako, jardun-sekuentzia ezartzen du eta erabiliko diren baliabideak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen forma aldi baterako aldatzeko tekniken joerak bereizi ditu.
b) Ilearen aldi baterako forma-aldaketen indikazioak eta kontraindikazioak lotu ditu.
c) Ilearen aldi baterako forma-aldaketetarako tresneria ezaugarritu du.
d) Ilea lehortzean, ile sortaren norabidea eta tenperatura egokitu du.
e) Ilearen aldi baterako forma-aldaketako prozedurak bereizi ditu.
f) Ilearen aldi baterako forma-aldaketako prozesuaren sekuentzia egin du.
g) Teknikan erabiliko diren baliabideak zehaztu ditu.
h) Aldi baterako izurtzearen emaitzan eragina duten faktoreak izendatu ditu.
i) Ilearen aldi baterako forma-aldaketako protokoloa gauzatu du.
3.– Ilea koloratzeko protokolo teknikoak egiten ditu, eta, horretarako, jardun-sekuentzia ezartzen du eta erabiliko diren baliabideak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen tonalitateak kolorearen teoriarekin lotu ditu.
b) Ile-zuntzean koloratzaileen efektuak hartu ditu kontuan.
c) Lanabesen erabilera-jarraibideak finkatu ditu.
d) Kolorearen kosmetikoak hautatzeko irizpideak jarraitu ditu.
e) Kolorazioaren baliabide teknikoak lotu ditu.
f) Bitartekoak eta teknikak prestatzeko eta hautatzeko arretak aplikatu ditu.
g) Kolorea aldatzeko joerak baloratu ditu.
h) Aholkularitza-faserako baliabideak hautatu ditu.
i) Kolorea aldatzearen emaitzan eragina duten faktoreak zehaztu ditu.
j) Ilearen kolorea aldatzeko protokoloa landu du.
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4.– Prozeduren aurreko teknikak aplikatzen ditu, ile-apainketako prozesuekin lotuta eta beharrezkoak diren ekintzak sekuentziatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-analisitik lortutako datuak baloratu ditu.
b) Aurretiazko teknikak hautatu ditu, egin beharreko ile-apainketako prozesuaren arabera.
c) Ile-apainketako tekniketarako kosmetikoak hautatu ditu.
d) Hautatutako aurretiazko teknikak aplikatzean, jardun-sekuentzia ezarri du.
e) Ondorengo teknikaren arabera bereizi ditu ilearen partizioak.
f) Kosmetikoen nahasketak prestatu ditu.
5.– Ile-apainketako prozesu teknikoak egiten ditu, ilearen forma eta kolorea aldatzeko eragiketak koordinatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen forma eta kolorea aldatzeko prozesu koordinatuak aplikatzeko prozedura justifikatu
du.
b) Ilea dekoloratzeko eta forma aldi baterako aldatzeko prozesu koordinatuaren sekuentzia
zehaztu du.
c) Materialak eta kosmetikoak hautatu ditu.
d) Beharrezko tresneria hautatu du.
e) Ilearen forma eta kolorea aldatzeko eragiketak aplikatzeko prozedura ezarri du.
f) Teknika horiek aplikatzean, babes-neurriak zerrendatu ditu.
g) Kolorea aldatzeko eragiketak ilearen forma aldatzeko hainbat teknikarekin aplikatu ditu.
6.– Azken emaitza kontrolatzen du, eta, horretarako, prozesuaren kalitatearen eskakizunak aintzat hartzen ditu eta amaitzeko teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea koloratzeko prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak ezarri ditu.
b) Akabera-teknikak ilearen beharrekin lotu ditu.
c) Amaitzeko teknikak egindako prozesuarekin lotu ditu.
d) Orrazkeraren iraupena aldatzen duten faktoreak deskribatu ditu.
e) Ile dekoloratuen zaintzak zehaztu ditu.
f) Kizkurra mantentzeko neurriak proposatu ditu.
g) Akabera mota kosmetikoarekin eta ikus-efektuarekin lotu ditu.
B) Edukiak:
1.– Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko protokolo teknikoak egitea.
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Ile-apainketako prozesu teknikoetako protokoloen faseak identifikatzea.
Protokoloaren dokumentu-iturriak identifikatzea.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko parametroak zehaztea.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorrak egitean indikazioak eta kontraindikazioak zehaztea.
Protokoloen eskuliburu teknikoa egitea.
Gauzatze-faseak planifikatzea.
Amaitzeko faseak planifikatzea.
Izurtze iraunkorraren emaitzan eragina duten faktoreak identifikatzea.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko protokoloaren simulazioak egitea.
Protokoloa: definizioa eta egiteko faseak.
Plangintza fasea. Dokumentu-iturriak: motak (merkataritza-txostena eta aldizkari espezializatuak, besteak beste), eta modu iraunkorrean izurtzearen eta kizkurrak desegitearen joera teknikoen analisia. Ilearen forma-aldaketa iraunkorren oinarri zientifikoa. Motak, indikazioak eta
kontraindikazioak. Oinarri teknikoa: bitartekoen eta tresneriaren deskribapena eta ezaugarriak;
murriztailearen aplikazio-teknikak gauzatzeko prozedura eta deskribapena; biltzeko edo luzatzeko
teknikak; asetzeko teknikak; eta neutralizatzeko teknikak.
Gauzatze-fasea. Eskariak eta beharrak aztertzeko fasea. Prestatzeko eta hautatzeko fasea.
Alde onak eta txarrak. Prozeduraren fasea edo nukleoa. Amaieraren fasea. Aholkularitzaren fasea.
Ebaluazioaren eta kontrolaren fasea. Izurtze iraunkorraren emaitzan eragina duten faktore
mekanikoak, kimikoak eta termikoak.
Prozesuan gertatu diren desbideratzeen analisia: kizkurraren kontrola, bolumena eta punten
egoera, besteak beste.
Ile-apainketako prozesuetako protokoloen eskuliburu teknikoa: elementuak eta zatiak; burua;
gorputza; arretak eta gomendioak; sekuentziazioa eta denboralizazioa zehazten duten aldagaiak;
eta glosarioa.
Ile-apainketako prozesuetako protokoloen eskuliburu teknikoak artxibatzeko sistemak.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuetako segurtasun- eta higiene-neurriak.
Prozesu horietan sortzen diren hondakinak kontrolatzeko jarraitu beharreko jarraibideak.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
2.– Ilearen forma aldi baterako aldatzeko tekniken protokoloak egitea.
Aldi baterako forma-aldaketen indikazioak eta kontraindikazioak identifikatzea.
Aldi baterako forma-aldaketetako tresneria zehaztea.
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Ilearen aldi baterako forma-aldaketako prozesuaren sekuentzia egitea.
Teknikan erabiliko diren baliabideak zehaztea.
Aldi baterako izurtzearen emaitzan eragina duten faktoreak zehaztea.
Ilearen forma aldi baterako aldatzeko protokoloak gauzatzea.
Plangintza fasea. Dokumentu-iturriak: motak (merkataritza-txostena eta aldizkari espezializatuak, besteak beste), eta aldi baterako forma-aldaketen joera teknikoen analisia. Ilearen aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoa. Ile-zuntzean beroaren, hezetasunaren eta trakzio mekanikoaren efektuak. Indikazioak eta kontraindikazioak. Oinarri teknikoa. Bitartekoen eta tresneriaren
ezaugarriak. Bero bidezko forma-aldaketako teknika gauzatzeko motak eta prozedurak, hezetasun bidezko forma-aldaketako teknika, molde bidezko forma-aldaketako teknika, teknika osagarriak eta orrazkerarekin lotura duten teknikak.
Gauzatze-fasea. Eskarien eta beharren analisia. Bitartekoak eta teknikak prestatzeko eta hautatzeko teknikak. Prozeduraren nukleoa. Amaiera. Aholkularitza.
Ebaluazioaren eta kontrolaren fasea. Aldi baterako izurtzearen emaitzan eragina duten faktore
mekanikoak, kimikoak eta termikoak. Prozesuan gertatu diren desbideratzeen analisia. Aldi baterako aldaketen iraupena aldatzen duten faktoreak.
Aldi baterako forma-aldaketako protokoloen eskuliburu teknikoa egiteko sistemak.
Ilearen aldi baterako forma-aldaketako prozesuetako segurtasun- eta higiene-neurriak.
Prozesu horietan sortutako hondakinak kontrolatzeko jarraitu beharreko jarraibideak.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
3.– Koloreztatze-protokoloak egitea.
Ilearen tonalitateak identifikatzea eta kolorearen teoriarekin lotzea.
Koloratzaileek ile-zuntzean dituzten efektuak identifikatzea.
Lanabesak erabiltzeko jarraibideak zehaztea.
Kolorearen kosmetikoak hautatzeko irizpideak zehaztea.
Kolorazioaren baliabide teknikoak lotzea.
Bitartekoak eta teknikak prestatzeko eta hautatzeko arretak aplikatzea.
Aholkularitza-faserako baliabideak hautatzea.
Kolore-aldaketaren emaitzan eragina duten faktoreak zehaztea.
Ilearen kolorazioa aldatzeko protokoloa egitea.
Plangintza fasea. Dokumentu-iturriak: motak (merkataritza-txostena eta aldizkari espezializatuak, besteak beste), eta kolore-aldaketen joera teknikoen analisia. Kolore-zerrendak. Kolora-
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zio-aldaketa iraunkorren, erdi-iraunkorren eta aldi baterakoen oinarri zientifikoa. Kolorearen teoria. Koloratzaileek eta oxidatzaileek ile-zuntzean duten efektua. Indikazioak eta kontraindikazioak.
Oinarri teknikoa: bitartekoen eta tresneriaren ezaugarriak. Ilearen kolorazioaren aldi baterako
aldaketako eta aldaketa erdi-iraunkorreko teknika motak eta gauzatzeko prozedurak; ilearen kolorazio iraunkor osoko eta partzialeko teknika; ilearen dekolorazio osoko eta partzialeko teknika;
teknika osagarriak; eta orrazkerarekin lotzen diren teknikak. Ilearen kolorea aldatzeko prozesuetako higiene- eta segurtasun-neurriak. Prozesu horietan sortutako hondakinak kontrolatzeko eta
jarraitzeko jarraibideak.
Gauzatze-fasea. Eskariak eta beharrak aztertzeko fasea. Bitartekoak eta teknikak prestatzeko
eta hautatzeko fasea: irizpideak, onurak eta eragozpenak. Prozeduraren fasea edo nukleoa.
Amaieraren fasea. Aholkularitzaren fasea.
Ebaluazioaren eta kontrolaren fasea. Kolorea aldatzearen emaitzan eragina duten faktoreak.
Prozesuan gertatu diren desbideratzeen analisia. Ilea koloratzearen prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak.
Ilearen kolorazioa aldatzeko protokoloen eskuliburu teknikoa egiteko sistemak.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Kolore-aldaketako joerak baloratzea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
4.– Prozeduren aurreko teknikak aplikatzea.
Ilea eta buruko ile-larrua behatzeko metodoak aplikatzea.
Ile-analisitik lortutako datuak aztertzea.
Aurretiazko teknikak hautatzea, egin beharreko ile-apainketako prozesuaren arabera.
Ile-apainketako tekniketarako kosmetikoak hautatzea.
Hautatutako aurretiazko teknikak aplikatzea (burua garbitzea, ilea egokitzea, katalizatzaileak,
infragorriak, eta abar).
Ilearen partizioak ondorengo teknikaren arabera egitea.
Komestikoen nahasketak prestatzea.
Ilearen ezaugarriak eta baldintzak. Parametro fisiko-kimikoak. Prozesu teknikoetan ondorioa
duten ilearen eta buruko ile-larruaren asaldurak identifikatzeko teknikak.
Ilearen higienea eta egokitzapena. Garbitzeko teknikaren funtsezko oinarriak. Aplikazio-jarraibideak eta faseak. Ura, garbitzeko prozesuan.
Ilearen aldi baterako forma-aldaketako prozesuaren aurreko teknikak: manipulazio-jarraibideak.
Ilearen egokitzapena. Kosmetikoen eta tresneriaren aukeraketa zehazten duten faktoreak.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuaren aurreko teknika: ilearen partizioak eta bereizketak, teknikaren arabera. Murriztailea eta neutralizatzailea prestatzeko teknikak.
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Kolorazioa aldatzeko prozesuaren aurreko teknikak: hautatzeko irizpideak. Katalizatzaileak
prestatzeko teknikak: prozesuaren azeleratzaileak. Aparatologia, teknikaren arabera: infragorriak,
lurrunak eta beroa. Oxidatzailearen diluzioa eta nahasketaren beste osagai kimiko batzuk. Kolore
finkagarria eta desugertzailea prestatzeko teknikak.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
5.– Prozesu tekniko koordinatuak egitea.
Ilearen forma eta kolorea aldatzeko prozesu koordinatuen aplikazio-prozedura zehaztea.
Ilea dekoloratzeko eta forma aldi baterako aldatzeko prozesu koordinatuaren sekuentzia zehaztea.
Materialak eta kosmetikoak hautatzea.
Beharrezko tresneria hautatzea.
Ilearen forma eta kolorea aldatzeko eragiketak hautatzea.
Teknika horiek egitean, babes-neurriak aplikatzea.
Kolorea aldatzeko eragiketak ilearen forma aldatzeko hainbat teknikarekin aplikatzea.
Prozesu eta elkartze teknikoak.
Teknika koordinatuak: koordinazio-irizpideak. Kolorazio-teknikak, ilearen forma-aldaketekin
koordinatuta. Dekolorazio-teknikak, ilearen forma-aldaketekin koordinatuta. Sinergiak, jarraibideak, alde onak eta alde txarrak. Prozesua amaitzeko bitarteko teknikoak. Sinergiak, jarraibideak,
alde onak eta alde txarrak.
Prozesu tekniko koordinatuetako protokolo normalizatuak aplikatzeko teknikak. Prozedurak eta
sekuentziazioa. Aplikazio-teknikak.
Profesionala eta erabiltzailea babesteko neurriak. Ilearen koloreztatzea, dekolorazio osoa edo
partziala eta ilearen forma-aldaketa iraunkorra edo aldi baterakoa aplikatu aurreko eta ondorengo
neurriak.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
6.– Azken emaitza kontrolatzea.
Ilea koloratzeko prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak identifikatzea.
Akabera-teknikak ilearen beharrekin lotzea.
Amaitzeko teknikak egindako prozesuarekin lotzea.
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Orrazkeraren iraupena aldatzen duten faktoreak identifikatzea.
Ile dekoloratuen zaintza zehaztea.
Kizkurra mantentzeko neurriak proposatzea.
Akabera mota kosmetikoarekin eta ikus-efektuarekin lotzea.
Bezeroaren gogobetetze-maila baloratzeko komunikazio-teknikak aplikatzea.
Emaitzak kontrolatzea. Zerbitzuaren kalitatea. Prozesuko kalitatea. Kalitatea indartzen duten
faktoreak. Bezeroaren gogobetetze-maila.
Orrazkeraren amaiera eta akaberak: teknika horien eta ilea eta forma aldatzeko prozesu teknikoen arteko lotura. Kolorea eta dekolorazioa mantentzeko lanak. Egiturazko kizkurraren mantentze-lanak, ile-kizkurtze iraunkorrean edo aldi baterakoan. Zaintza kosmetiko babeslea eta mantentzailea. Ukitu zehatzak. Ilearen lisatze iraunkorra mantentzeko lanak. Zaintza kosmetiko babeslea
eta mantentzailea. Ukitu zehatzak. Ilearen aldi baterako akabera motak. Orrazkera mantentzen
eta babesten duten produktu kosmetiko babesleak, eta akaberak egiteko erremintak.
Mantentze-lanen aholkularitza profesionala.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Materialen aldaketa eta narriadura gisako kontingentzien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Prebentzioa osasunaren tresna gisa baloratzea.
5. lanbide-modulua: Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak
Kodea: 1068
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 8
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Historiaren barruan orrazkerak ezaugarritzen ditu, horien elementuak, sinbologia eta teknikak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Orrazkerak garaien, kulturen eta zibilizazioen arabera identifikatu ditu.
b) Orrazkeraren joerak gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren arloko testuinguruarekin lotu
ditu.
c) Garai bakoitzeko lanabesak, objektuak eta kosmetikoak identifikatu ditu.
d) Ile-apainketako eskolak alderatu ditu.
e) Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknikekin lotu ditu.
f) Orrazkerak aplikazioaren eskakizunarekin eta unearekin lotu ditu.
g) Orrazkerak tradizioekin eta kulturekin lotu ditu.
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h) Orrazkera gizarte eta estetika bereizgarri gisa ezagutu du.
i) Orrazkeraren sinbologia ezaugarritu du.
2.– Proiektu artistiko baten azterketa egin du, eskakizun eszenikoak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proiektu artistikoa aztertzeko jarraibideak ezarri ditu.
b) Pertsonaiak aztertzeko teknikak ezarri ditu.
c) Larruazalaren eta ilearen analisirako behaketa-parametroak ezarri ditu.
d) Ilearen eta larruazalaren asaldurak identifikatu ditu.
e) Orrazkeretarako eta orrazkera bilduetarako visagismo-teknikak aplikatu ditu.
f) Ikus-entzunezko baliabideen, baliabide eszenikoen eta modako baliabideen ezaugarriak eta
tipologia identifikatu ditu.
g) Ikus-entzunezko baliabideetako orrazkeraren diseinuan eragina duten elementuak ezaugarritu ditu.
3.– Ile-apainketako proposamen teknikoa prestatzen du, eta, horretarako, dokumentazio teknikoa interpretatzen du eta informatika-tresnak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proiektua definitzen duten helburuak eta ezaugarriak identifikatu ditu.
b) Proiektuaren egitura orokorra ezarri du.
c) Erabiltzailearen beharrak eta eskariak identifikatu ditu.
d) Pertsonaia lantzeko beharrezko lan teknikoak identifikatu ditu.
e) Proiektuaren dokumentazio teknikoa ezaugarritu du.
f) Beharrezko bitartekoak, espazioak, giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztu ditu.
g) Proiektua martxan jartzearen plangintza egin du.
h) Aurrekontua eta ikus-entzunezko proiektua aurkezteko modua hautatu du.
4.– Langunea antolatzen du, eta bitartekoak proposamenaren zehaztapenen arabera aukeratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ikus-entzunezko baliabideetan laneko espazioak ezaugarritu ditu.
b) Ile-apainketako enpresetan laneko espazioak ezaugarritu ditu.
c) Lanpostuaren higienerako eta mantentze-lanetarako neurriak ezarri ditu.
d) Prozesuan beharrezkoak diren lanabesak, kosmetikoak eta osagarriak hautatu ditu.
e) Prozesuaren barruan jarrera profesionala izan du.
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f) Bezeroari arreta emateko arauak aplikatzeaz arduratu da.
g) Erabiltzailea eroso kokatzeko eta prestatzeko jarraibideak ezarri ditu.
5.– Gizarte-ekitaldietarako eta ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak eta
orrazkera bilduak egiten ditu, hautatutako teknikak erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gizarte-ekitaldien tipologia eta ezaugarriak identifikatu ditu.
b) Gizarte-ekitaldietako orrazkeraren diseinuan eragina duten elementuak ezaugarritu ditu.
c) Ilearen higienerako eta egokitzapenerako teknikak zehaztu ditu.
d) Eskakizunen arabera diseinatu du orrazkera.
e) Orrazkera prestatu aurreko eragiketak ezarri ditu.
f) Krepeak egiteko, irabiatzeko eta leuntzeko teknikak egin ditu, besteak beste.
g) Ile-eranskinak eta apaingarriak ainguratzeko teknikak eta materialak aplikatu ditu, besteak
beste.
h) Formak sortzeko teknikak egin ditu.
i) Orrazkeretarako eta orrazkera bilduetarako euskarriak eta betegarriak aplikatzeko teknikak
egin ditu.
j) Akaberak egiteko parametroak ezarri ditu.
6.– Gizarte-ekitaldietako eta ikus-entzunezko hedabideetako orrazkeretarako ile-protesiak aplikatzen ditu, aplikazio-teknikak eta materialak hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-protesiak sailkatu ditu.
b) Ile-protesien ezaugarriak zehaztu ditu.
c) Ile-ezarkinak diseinatu eta egin ditu.
d) Ile-eranskinen oinarriak jartzeko teknikak zehaztu ditu.
e) Ile-eranskinak jartzeko parametroak ezarri ditu.
f) Eusteko teknikak identifikatu ditu.
g) Akabera emateko teknikak egin ditu.
h) Ileorde osoak jartzeko teknikak aplikatu ditu.
i) Akabera emateko eta gainerako ileekin kamuflatzeko teknikak egin ditu.
7.– Eskualdeko orrazkerak eta orrazkera etnikoak egiten ditu, eta diseinuak eta elementuak
aztertzen ditu, horiek muntatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eskualdeko orrazkeren eta orrazkera etnikoen ezaugarriak zehaztu ditu.
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b) Eskualdeko orrazkera eta orrazkera etnikoa egiteko faseak sekuentziatu ditu.
c) Diseinuan eragina duten elementuak identifikatu ditu.
d) Orrazkera prestatzeko eragiketak aplikatu ditu.
e) Lotzen diren teknikak aplikatu ditu.
f) Ile-luzapenen ezaugarriak eta motak identifikatu ditu.
g) Finkatzeko hainbat teknikarekin aplikatu ditu ile-luzapenak.
h) Ile-luzapenak kentzeko prozedurak egin ditu.
i) Eskualdeko ile-apainketarako eta ile-apainketa etnikorako apaingarrien eta osagarrien ezaugarriak zehaztu ditu.
j) Apaingarriak eta osagarriak diseinatzeko eta akoplatzeko jarraibideak ezarri ditu.
B) Edukiak:
1.– Historiako orrazkeren ezaugarriak.
Orrazkerak garaien, kulturen eta zibilizazioen arabera identifikatzea.
Orrazkeraren joerak gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren arloko testuinguruarekin lotzea.
Garai bakoitzeko lanabesak, objektuak eta kosmetikoak identifikatzea.
Ile-apainketako eskolak alderatzea.
Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknikekin lotzea.
Orrazkerak aplikazioaren eskakizunarekin eta unearekin lotzea.
Orrazkerak tradizioekin eta kulturekin lotzea.
Orrazkeraren sinbologia ezaugarritzea.
Orrazkerak eta orrazkera bilduak historian: motak eta ezaugarriak. Garai bakoitzeko lanabesak, apainketa-objektuak eta kosmetikoak. Ile-apainketako eskolak (Egipto, Grezia, Mesopotamia,
Erroma, Erdi Aroa, Errenazimendua, Aro Modernoa, Aro Garaikidea, Barrokoa, Rokokoa, Neoklasikoa, Inperioa eta Erromantizismoa).
Orrazkerak eta orrazkera bilduak: horiek egiteko teknikaren arabera eta ikus-inpaktuaren arabera. Teknika eta akabera efektistak, muturrekoak eta berritzaileak. Orrazkera bildu motak (klasikoak, egungoak, erdi-bilduak, altuak, baxuak, bildu bertikala edo italiarra eta bildu horizontala edo
koka). Erabiltzeko teknikak eta tekniken nahasketa. Sekuentziazioa eta abar. Orrazkera motak
(gizonenak, emakumeenak, lisoak, kizkurrak, klasikoak eta muturrekoak edo berritzaileak, besteak beste). Unera egokitzen direnak (sozio-laboralak, kalekoak eta ekitaldietakoak). Pertsonaiak
karakterizatzeko orrazkerak. Baliabide eszenikoetarako orrazkerak. Orrazkera historikoa. Futurista. Fantasia (music hall, drag queen eta ekialdekoa, besteak beste). Beste batzuk. Tradizioen
eta kulturen araberakoak. Eskualdeko orrazkerak, naziokoak eta etnikoak, besteak beste.
Orrazkera gizarte-bereizgarri gisa eta kulturen arteko talka gisa. Faktore funtzionalak, sozialak
eta estetikoak.
Orrazkeraren sinbologia.
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Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
2.– Proiektu artistikoaren azterketa egitea.
Proiektu artistikoa aztertzeko teknikak zehaztea.
Pertsonaiak aztertzeko teknikak zehaztea.
Testuinguru historikoa identifikatzea.
Larruazalaren eta ilearen analisia egitea.
Ilearen eta larruazalaren asaldurak identifikatzea.
Orrazkeretarako eta orrazkera bilduetarako visagismo-teknikak aplikatzea.
Apaingarrien, janzkeraren eta makillajearen arabera hautatzea orrazkera.
Ikus-entzunezko baliabidearen arabera hautatzea eta diseinatzea orrazkera.
Proiektu artistikoa aztertzeko teknikak. Pertsonaiak aztertzeko teknikak.
Antzezlearen edo modeloaren ezaugarrien analisia, buruko ile-larruaren eta ilearen analisirako behatze-metodoak aplikatuta. Aurpegiaren eta gorputzaren analisi morfologikoa. Visagismoa
orrazkeretarako eta orrazkera bilduetarako.
Ikus-entzunezko baliabideen, baliabide eszenikoen eta modakoen tipologia. Genero motak
(argazkia, bideoa, zinema, zuzenean, moda-desfilea, antzerkia, eta abar).
Ikus-entzunezko baliabideen, eszenikoen eta modakoen ezaugarriak. Argia, argiztapen mota
kolorea eta plano motak. Orrazkeraren diseinuan eragina duten ezaugarriak. Agertoki motak. Erakutsiko den lekuaren ezaugarriak. Ibiltoki finkoa, estatikoa edo mugimenduan dagoena, lehiaketa,
atelier, publizitatea, ihauteriak eta beste baliabide eszeniko batzuk. Ikuslearekiko dagoen distantzia. Orrazkeraren diseinuan eragina duten ezaugarriak. Lehen planoak eta abar.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
Analisi eta visagismoko lanen edo produktuen gainean ezagutza areagotzeko interesa izatea.
Ordena eta kontrola zaintzea dokumentazioa bideratzean eta erregistratzean.
3.– Ile-apainketako proposamen teknikoa egitea.
Proiektua definitzen duten helburuak eta ezaugarriak identifikatzea.
Proiektuaren egitura orokorra planifikatzea.
Erabiltzaileen eskariak eta beharrak zehaztea.
Proiektuaren dokumentazio teknikoa prestatzea.
Beharrezkoak diren giza baliabideak, baliabide materialak eta espazio fisikoak zehaztea.
Proiektua abian jartzeko prozesua planifikatzea.
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Aurrekontua eta ikus-entzunezko proiektua aurkezteko moduak prestatzea.
Proposamena aurkeztean komunikazio-teknikak aplikatzea.
Proiektuaren definizioa: helburuak, ezaugarriak eta bideragarritasuna.
Proiektu baten egitura orokorra. Txosten teknikoa. Pertsonaia lantzeko beharrezko ile-apainketako lan teknikoak. Kolorearen, formaren edo luzeraren aldaketak, ile-eranskinak eta abar hautatzeko irizpideak.
Dokumentazio teknikoa. Motak eta ezaugarriak. Diseinu grafikoak. Zirriborroak. Bezeroaren
fitxa, irudia aldatzeko proposamenen aurkezpen-txostena, lan-agindua, katalogoak eta informazio
-triptikoak, besteak beste. Proiektua gauzatzeko beharrezko bitartekoak, espazioak, giza baliabideak eta baliabide materialak. Hornitzaileak eta beste profesional batzuk. Ekintzak planifikatzeko
teknikak: Jarduteko egutegia. Dokumentazio ekonomikoa. Aurrekontua.
Talde teknikoa, eta honako hauekiko koordinazio-lana: zuzendari teknikoa, talde artistikoa, produkzio-arduradunak, taldeen arduradunak, eta abar. Prozesuak kontrolatzea.
Jarrera ona eta segurtasuna izatea erabiltzaileei eman beharreko erantzunetan edo azalpenetan.
Kontingentzien aurreko protokoloak betetzea.
Lan-taldearekiko lankidetza.
Erabiltzailearen beharrei arreta emateko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
4.– Lantokia antolatzea.
Ikus-entzunezko baliabideen lan-espazioak antolatzea.
Ile-apainketako enpresetako lan-espazioak antolatzea eta egokitzea.
Lanpostuaren higienerako eta mantentze-lanetarako neurriak ezartzea.
Prozesuan beharrezkoak diren lanabesak, kosmetikoak eta osagarriak hautatzea.
Bezeroei arreta emateko arauak aplikatzea.
Erabiltzailea prestatzeko eta kokatzeko jarraibideak aplikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideetako lan-espazioa. Ezaugarriak. Backstage edo banbalinak. Tresneria instalatzeko, prestatzeko eta garraiatzeko neurriak. Ile-apainketako enpresen lan-espazioa.
Ezaugarriak. Argia, girotzea, dekorazioa, enpresen irudi korporatiboa, altzariak eta espazioak
antolatzea. Lanpostuaren higienerako eta mantentze-lanetarako neurriak. Aplikazio-jarraibideak.
Lanabes eta bitarteko teknikoak. Hautatzeko irizpideak. Orrazi eta eskuila motak. Lehortzeko
lanabesak. Moldeak. Uztartze- eta euste-elementuak.
Egokitzeko eta akaberak egiteko kosmetikoak hautatzeko irizpideak. Aplikatzeko moduak.
Osagarriak. Motak (betegarrien materiala, krepeak, oinarriak edo egiturak eta armazoiak.
Lore-apaingarriak, harribitxiak, begiztak, apain-orraziak, urkilak eta ile-orratzak. Osagarriak, burukoak, diademak, buruko zapiak, mantelinak, eta abar).
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Profesionala eta giza baliabideak. Profesionalaren kualitateak eta jarrerak. Irudi profesionala,
arriskuen prebentzioa. Norbera babesteko neurriak. Jarrera-higienea.
Erabiltzailea eroso kokatzeko, arreta emateko, harrera egiteko eta prestatzeko teknikak.
Diskrezioa, errespetua eta adeitasuna zaintzea harremanetan.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
Prozesuaren barruan jarrera profesionala aplikatzea.
Lan-plangintzan, arreta eta metodoa zaintzea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
5.– Gizarte-ekitaldietarako eta ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak eta
orrazkera bilduak egitea.
Gizarte-ekitaldien tipologia eta ezaugarriak identifikatzea.
Apaingarrien, janzkeraren eta makillajearen arabera hautatzea gizarte-ekitaldietarako orrazkerak.
Ilearen higienerako eta egokitzapenerako teknikak aplikatzea.
Orrazkeren diseinuak egitea, eskakizunen arabera.
Orrazkera prestatzeko aurretiazko eragiketak egitea.
Krepea egiteko, irabiatzeko eta leuntzeko teknikak egitea.
Ile-eranskinak eta apaingarriak ainguratzeko teknikak eta materialak aplikatzea, besteak beste.
Formak sortzeko teknikak egitea.
Orrazkeretarako eta orrazkera bilduetarako euskarriak eta betegarriak jartzeko teknikak aplikatzea.
Akaberak egitea.
Orrazkeraren diseinuan eragina duten gizarte-ekitaldien ezaugarriak (lekua, urte-sasoia eta
ordua). Gizarte-ekitaldietako orrazkera definitzen duten parametroak. Orrazkeretarako gizarte-etiketa.
Aurretiazko teknikak. Ilearen higienerako eta egokitzapenerako eragiketak. Orrazkera prestatzeko jarraibideak. Ilearen norabidea eta mugimendua. Lineak, partizioak eta proiekzioak. Kosmetikoak eta lanabesak.
Dagozkion teknikak: ilearen luzeraren, mozketaren, ehunduraren eta formaren arabera.
Krepea egiteko eta irabiatzeko teknika. Egiteko modua. Ile sortaren proiekzio angelua. Aplikazio-esparruak.
Leuntzeko teknika: erabilitako materialak eta teknikak. Hautatzeko irizpideak. Lan-prozedurak.
Ainguratzeko teknikak: materialak, ainguratzeko puntuak eta erabilitako teknikak. Hautatzeko
irizpideak. Lan-prozedurak. Kakoak, klipak eta urkila ikusezinak.
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Formak sortzeko teknika: deskribapena, ezaugarriak eta egiteko modua. Txirikordak: motak
(zurtoinekoak, muturrak, lokarria, ziria eta gurutzatuak). Bilduak eta kokak. Begiztak eta eraztunak. Bihurrituak. Gurutzatuak. Korapilatuak eta bihurriak. Kizkurrak eta lumatuak. Beste batzuk.
Orrazkerako eta orrazkera bilduko euste-teknikak. Betegarriak, krepeak, oinarriak edo egiturak,
armazoiak eta gainak aplikatzeko teknika.
Akabera-teknikak. Teknikak gauzatzeko jarraibideak. Ukituak. Eraldaketak, aldaketak eta ezustekoak, zuzeneko emanaldietan edo filmaketetan. Denborak.
Jarrera ona eta segurtasuna izatea erabiltzaileei eman beharreko erantzunetan edo azalpenetan.
Zuzentasuna, adeitasuna eta tonu egokia azaltzea erabiltzaileekiko harremanetan.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
6.– Gizarte-ekitaldietarako eta ikus-entzunezko baliabideetarako orrazkeretan ile-protesiak jartzea.
Ile-protesiak sailkatzea.
Ile-aplikeak egitea.
Ile-eranskinetarako oinarriak jartzeko teknikak aplikatzea.
Ile-ordeak jartzeko jarraibideak aplikatzea.
Eusteko teknikak gauzatzea.
Akabera-teknikak gauzatzea.
Ileorde osoak jartzeko teknikak aplikatzea.
Akabera emateko eta gainerako ileekin kamuflatzeko teknikak egitea.
Ile-protesien motak: deskribapena eta sailkapena.
Ile-protesietako material motak: konbentzionalak eta ez-konbentzionalak. Hautatzeko irizpideak.
Ile-aplikeak egiteko teknikak. Aplikearen diseinua. Egiteko jarraibideak eta faseak. Gogortze
produktuak.
Ile-eranskinetarako oinarriak jartzeko teknikak. Euste-teknikak. Eusteko kliparen teknika:
apain-orrazi gisakoa, urkila gisako klipa, osagarriaren deskribapena eta jartzeko modua. Euste
-zerrenda. Jartzeko parametroak. Jartzean, egonkortasunerako jarraibideak. Ainguratze-teknikak.
Altuera eta jartzeko zona. Akabera-teknikak. Gainerako ileekin kamuflatzea Dagozkion teknikak.
Ileorde osoak jartzeko teknikak. Aurretiazko teknikak. Garezurrerako doikuntza. Ilea ezkutatzeko teknikak. Euste-teknikak. Eusteko kliparen teknikak: apain-orrazi gisakoa eta urkila gisakoa.
Osagarriak eta jartzeko modua. Euste-zerrenda. Akabera-teknikak. Gainerako ileekin kamuflatzea
Dagozkion teknikak.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
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Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko interesa izatea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
7.– Eskualdeko orrazkerak eta orrazkera etnikoak egitea.
Eskualdeko orrazkerak eta orrazkera etnikoak sailkatzea.
Eskualdeko orrazkera eta orrazkera etnikoa egiteko faseak sekuentziatzea.
Diseinuan eragina duten elementuak identifikatzea.
Orrazkera prestatzeko eragiketak egitea.
Dagozkion teknikak egitea.
Ile-luzapenaren ezaugarriak eta motak finkatzea.
Ile-luzapenak eusteko hainbat teknikarekin aplikatzea.
Ile-luzapenak kentzea.
Ile-apainketa etnikorako eta eskualdeko ile-apainketarako apaingarriak eta osagarriak erabiltzea.
Apaingarriak eta osagarriak diseinatzeko eta akoplatzeko jarraibideak betetzea.
Eskualdeko orrazkeren eta orrazkera etnikoen motak.
Eskualdeko orrazkerak eta orrazkera etnikoak egiteko prozesua planifikatzeko teknikak. Faseak,
sekuentziazioa, materialak eta erabilitako teknikak.
Diseinua aztertzea. Zirriborroak eta diseinuak. Diseinua erabiltzailearen ezaugarrietara eta
janzkerara egokitzeko teknikak. Orrazkera etniko batean eragina duten elementuak. Aztertzeko
teknikak eta dokumentazioa: historikoak eta artistikoak, besteak beste.
Aurretiazko prozedurak. Orrazkera prestatzeko jarraibideak. Muntatze-jarraibideak. Kosmetikoak eta lanabesak.
Dagozkion teknikak. Gauzatze-teknikak. Krepeak. Txirikordak. Euste-teknikak. Ile-betegarriak
eta -protesiak. Ainguratzeko puntuak eta teknikak. Formak sortzeko teknikak.
Ile-luzapenak aplikatzeko teknikak. Motak eta ezaugarriak. Ile-luzapenak aurkezteko formak:
manufakturatuak, solteak, txirikordatuak, alternatibak, rastak, hodiak eta lokarriak, besteak beste.
Luzapen motak, eusteko tekniken arabera: soldatua (keratina-loturak, silikona bidezkoak eta ultrasoinu bidezkoak), josia, itsasgarriekin lotua, txirikordatua eta korapilatua, besteak beste. Aplikazio-prozedura: aurretiazko prozedurak eta partizioak. Teknika alternatiboak (rastak eta lokarriak).
Ile-luzapenak ezabatzeko teknikak.
Apaingarri eta osagarri etnikoak aplikatzeko teknikak. Sailkapena. Motak (mantelinak, apain-orraziak, burukoak, apaingarriak, ile-eranskinak, koroak, beira-alezko lanak eta edergarriak). Diseinatzeko eta aholkatzeko teknikak. Janzkeraren harmonia eta egokitzapena. Luzimendu-zonak eta
egonkortasuna kolazioan. Ainguratze-teknikak. Altuera eta jartzeko zona.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
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Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko interesa izatea.
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
6. lanbide-modulua: Ile-apainketako estilismoa
Kodea: 1069
Kurtsoa: 2
Iraupena: 140 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 9
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi-estiloen ezaugarriak zehazten ditu, horiek osatzen
dituzten elementuak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Estiloa, moda eta joerak kontzeptuak bereizi ditu.
b) Ile-apainketako estiloa definitzen duten elementuak ezaugarritu ditu.
c) Kolorearen harmonia eta ezaugarriak zehaztu ditu.
d) Estiloa konfiguratzen duten formak eta bolumenak ezaugarritu ditu.
e) Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi-estilismoetarako osagarri motak identifikatu ditu.
f) Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi-estiloak identifikatu ditu.
g) Irudiaren arloko eskuliburuak eta bookak lantzeko jarraibideak landu ditu.
h) Patroi estetikoei buruzko dokumentazioa sailkatzeko eta artxibatzeko irizpideak ezarri ditu.
2.– Ile-apainketako tekniken bidez, irudi-estiloak sortzen ditu, eta diseinu berri bat lantzeko
faseak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-apainketako estiloak sortzeko prozeduren eta metodologiaren ezaugarriak zehazten ditu.
b) Prozesua planifikatzeko eta sekuentziatzeko jarraibideak ezarri ditu.
c) Modako patroiak eta argitalpenak interpretatu ditu.
d) Estilo berriaren elementu gisa identifikatu ditu sinboloak, koloreak, lineak, formak eta bolumenak.
e) Sormenaren zirriborroak egin ditu.
f) Proiektuaren bideragarritasuna ebaluatu du.
g) Azterketa artistikoa egiteko jarraibideak identifikatu ditu.
h) Azterketa teknikoaren parte diren elementuak zehaztu ditu.
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i) Estilo berriaren prototipoa aurkezteko eta hedatzeko moduak ezarri ditu.
3.– Estiloak irudi pertsonalera egokitzen ditu, eta norberaren, gizartearen eta lanaren ezaugarrien analisiarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzailearen ezaugarri fisikoak eta morfologikoak aztertzeko jarraibideak zehaztu ditu.
b) Zonako aldaketa estetikoak identifikatu ditu.
c) Psikomorfologiako eta visagismoko teknikak aplikatu ditu.
d) Erabiltzailearen orrazkerako, makillajeko, osagarrietako eta janzkerako eredu estetikoa identifikatu du.
e) Irudi pertsonalizatua sortzean, gizartearen eta lanaren arloko beharrak edo behar artistikoak
hautemateko prozedura ezarri du.
f) Aplikazio-esparruaren arabera bereizi du behin-behineko eta behin betiko aldaketa mota.
g) Ile-apainketako estiloen bidez, irudia indartzeko, neutralizatzeko edo aldatzeko irizpideak
ezarri ditu.
4.– Ile-apainketaren bidez, irudia aldatzeko proposamenak lantzen eta aurkezten ditu, euskarri
dokumentazioa eta informatika-aplikazioak erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proposamen pertsonalizatuaren egitura zehaztu du.
b) Ile-apainketako proposamena egin du.
c) Proposamenari gaineratzen zaion dokumentazio teknikoaren ezaugarriak zehaztu ditu.
d) Dokumentazio ekonomikoa lantzeko jarraibideak ezarri ditu.
e) Irudia aldatzeko prozesuen sekuentziazioa ezarri du.
f) Diseinuak prestatzeko erreminta grafikoak, informatikoak eta eskuzkoak aplikatu ditu.
g) Proposamenak aurkezteko komunikazio-teknikak aplikatu ditu.
h) Informazio analogikoko eta digitaleko artxiboak prozesatzeko sistemak erabili ditu.
5.– Estilo aldaketak egiten ditu, ilea mozteko teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea mozteko estiloak eta irudi pertsonalean duten eragina ezaugarritu du.
b) Ilea mozteko estiloa ezaugarri pertsonalekin lotu du.
c) Ilea mozteko estiloa konfigurazioaren edo geometriaren arabera identifikatu du.
d) Ilea mozteko modua lortutako efektuekin lotu du.
e) Ilearen mozketan eragina duten parametroak ezarri ditu.
f) Ilea mozteko teknikaren aukeraketa justifikatu du.
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g) Ile-apainketako teknikak integratzeko eta sekuentziatzeko irizpideak, betiere ilearen mozketari dagokionez.
h) Ilearen mozketa konfiguratzeko neurriak eta proportzioak aplikatu ditu.
i) Ilea mozteko estiloak egin ditu.
6.– Gizonezkoen estilismoak egiten ditu, eta, horretarako, diseinu-teknikak aplikatzen ditu eta
bizarra eta bibotea konfiguratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hainbat bizar- eta bibote-estilo zehaztu ditu.
b) Aurpegia aztertzeko, visagismo-teknikak aplikatu ditu.
c) Bizarraren eta bibotearen estilismoa gizonen elementu bereizle gisa ezagutu du.
d) Bizarraren eta bibotearen bidez, aurpegiko desproportzio estetikoen zuzenketak zehaztu ditu.
e) Hainbat bizar- eta bibote-estilismorekin egin ditu zirriborroak.
f) Bizarraren eta bibotearen aldaketaren bidez gizonaren aurpegiaren irudian aldaketak proposatu ditu.
g) Bizarraren eta bibotearen ingerada mugatzeko eta bizarra eta bibotea arintzeko teknikak aplikatu ditu.
h) Gizonen estilismo berritzaileak diseinatu ditu.
7.– Azken emaitza ebaluatzen du, eta desbideratzeak zuzentzeko aukera ematen duten neurriak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lortu nahi den helburuaren balizko desbideratzeetarako neurri zuzentzaileak aplikatu ditu.
b) Estilismo-prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatu ditu.
c) Mailarako eta lanbiderako egokia den hizkuntza teknikoa erabili du.
d) Ezarritako prozeduretako betetze-maila egiaztatu du.
e) Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatu du.
f) Jarduera garatzean sortu zaizkion arazoak ebatzi ditu.
g) Narritaduren, alergien edo ebakien ondoriozko larrialdi kasuetan jarduteko neurriak formulatu
ditu.
8.– Irudi berria mantentzeko programak lantzen ditu, eta jarduteko jarraibideak ezartzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egindako lan teknikoa norberak mantentzeko, sekuentziazioa eta denboralizazioa zehaztu
du.
b) Ilearen higienerako eta mantentze-lanetarako jarraibideak ezarri ditu.
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c) Mantentze-kosmetika hautatzeko eta erabiltzeko irizpideak aplikatu ditu.
d) Orrazkera mantentzeko eta aldatzeko jarraibideak aplikatu ditu.
e) Dagozkion tratamenduei buruz aholkatzeko jarraibideak ezarri ditu.
f) Beste profesional batzuekin elkarlanean eta koordinatuta jarduteko jarraibideak ezarri ditu.
g) Irudi berria bilakaera pertsonalarekin eta profesionalarekin egokitzeko neurriak ezarri ditu.
B) Edukiak:
1.– Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi estiloen ezaugarriak zehaztu ditu
Estiloa, moda eta joerak kontzeptuak bereiztea.
Ile-apainketako estiloa definitzen duten elementuak ezaugarritzea.
Kolorearen harmonia eta ezaugarriak zehaztea.
Estiloa konfiguratzen duten formak eta bolumenak ezaugarritzea.
Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi-estilismoetarako osagarri motak identifikatzea.
Ilearen aldaketekin lotzen diren irudi-estiloak identifikatzea.
Estiloen bookak eta eskuliburuak egiteko jarraibideak prestatzea.
Patroi estetikoei buruzko dokumentazioa sailkatzea eta artxibatzea.
Estiloa, moda eta joerak kontzeptuak. Egileen araberako definizioak. Testuingurua eta aurrekariak.
Ile-aldaketekin lotzen diren irudi-aldaketak definitzen dituzten elementuak. Estilismora aplikatutako ikonologia. Kolorea. Ezaugarriak. Kolorearen harmonia. Sailkatzeko teknikak: gama (beroak
eta hotzak), argitasuna (argiak, ertainak eta ilunak), tonalitatea (kolore bakarrekoa, kolore bikoa
eta kolore anitzekoa) eta asetasuna (motela, ertaina eta bortitza). Ile-apainketako kolore-testa.
Lineak, formak eta bolumenak. Ezaugarriak. Lineak sailkatzeko teknikak (zuzenak, hautsiak, izurtuak eta kurbatuak); bolumenak sailkatzekoak (handia, ertaina eta txikia) eta formak sailkatzekoak (estatikoak eta dinamikoak). Ile-apainketako osagarriak, estiloen sormenean. Emakumeen
eta gizonen osagarriak.
Irudi-estiloak (klasikoa, informala, kirolaria, kasuala, erromantikoa, sektoriala, modakoa, estilorik gabea, neutroa, sofistikatua, muturrekoa, eta abar). Estilismo sortzailea eta estilismo zuzendua.
Orrazkera-estiloen eskuliburua. Estiloen booka egiteko jarraibideak. Estiloen eskulibururako
lengoaiak: argazkigintza, ilustrazioak, tipografiak, kolorea eta abar.
Eredu estetikoei buruzko informazio-oinarriak. Datuen sailkatzeko eta artxibatzeko teknikak.
Ordena eta antolamendua zaintzea erabilitako dokumentazioan.
Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa eta trebetasuna izatea.
Doitasunez lan egitea.
Modak lanbide-munduan duen garrantziaz jabetzea.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
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2.– Irudi estilo berriak sortzea ile apainketako tekniken bitartez.
Estilo berriak sortzeko prozesua planifikatzea eta sekuentziatzea.
Modako patroiak eta argitalpenak interpretatzea.
Estilo berriaren elementu gisa identifikatzea sinboloak, koloreak, lineak, formak eta bolumenak.
Sormenaren zirriborroak egitea.
Proiektuaren bideragarritasunari buruzko azterketa egitea.
Estilo artistikoa egiteko jarraibideak identifikatzea.
Sormenei buruzko azterketa teknikoak egitea.
Estilo berriaren prototipoa aurkezteko jarraibideak eta teknikak aplikatzea.
Prototipoak hedatzeko teknikak aplikatzea.
Ile-apainketako estilo berriak sortzeko prozedura. Sormena, sena eta gogoeta: elkarrekin duten
lotura. Ideia, kontzeptua eta prozesu sortzailea.
Sormen-metodogiak. Inspirazio-panelak edo mood board-ak sortzeko teknikak. Ikerketa inspirazioaren eta egitearen oinarri gisa. Modako patroiak eta argitalpenak interpretatzeko teknikak.
Sormenaren zirriborroak. Bideragarritasuna ebaluatzeko metodoak.
Sormenare ezaugarri teknikoak. Azterketa artistikoa. Estilo berriaren ezaugarriak eta transmititu
beharreko kualitateak. Azterketa teknikoa. Prozesuak eta materialak; diseinurako osagarriak.
Diseinuen bilduma aurkezteko teknikak. Diseinu berriaren eskuliburua sortzeko teknikak. Aurkezteko lekuak (ibiltokiak, azokak, merkataritza-etxeak, aldizkariak, atelierrak, showroomak eta
modako beste ekitaldi batzuk). Modeloak hautatzeko teknikak. Casting-ak egiteko jarraibideak.
Datuen artxiboa eta erabilera.
Prototipoa hedatzeko moduak. Estilismorako marketin-teknikak (web-orriak, argitalpenak, sormen-layoutak. Eta abar).
Autonomiaz jardutea prozesuak garatzean.
Doitasunez lan egitea.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
Modak lanbide-munduan duen garrantziaz jabetzea.
3.– Estiloak irudi pertsonalera egokitzea.
Pertsonaren ezaugarri fisikoak eta morfologikoak aztertzea.
Zonako aldaketa estetikoak identifikatzea.
Psikomorfologiako eta visagismoko teknikak aplikatzea.
Erabiltzailearen orrazkerako, makillajeko, osagarrietako eta janzkerako eredu estetikoa identifikatzea.
Irudi pertsonalizatuaren sorreran, gizarte- eta lan-beharrak edo behar artistikoak identifikatzea.
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Aplikazio-esparruaren arabera bereiztea behin-behineko eta behin betiko aldaketa mota.
Ile-apainketako estiloen bidez, irudia indartzeko, neutralizatzeko edo aldatzeko irizpideak egitea.
Ezaugarri pertsonalak aztertzeko teknikak.
Larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta baldintzak.
Aurpegiaren eta gorputzaren morfologia. Aurpegiera identifikatzeko jarraibideak. Erreferentziazko puntu antropometrikoak.
Orrazkerako, makillajeko, osagarrietako, arropetako, mugimenduko eta adierazpeneko ohiko
patroiak aztertzeko teknikak.
Gizarte- eta lan-arloko beharrak, behar artistikoak eta beste.
Técnicas para la identificación y proyección de la imagen. Aplikazio-esparruak. Aldaketa puntuala, ekitaldi baterakoa, behin betikoa, enpresakoa, artistikoa eta soziala.
Irudi korporatiboko orrazkera-estiloa.
Irudi pertsonalizatuaren nortasuna sortzeko jarraibideak. Irudiaren kualitateak (sustatzea, neutralizatzea eta aldatzea). Ilearen estiloaren zehaztapen-maila.
Pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko interesa izatea.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
Ordena eta antolamendua zaintzea erabilitako dokumentazioan.
Modak lanbide-munduan duen garrantziaz jabetzea.
Doitasunez lan egitea.
4.– Ile apainketaren bidez irudia aldatzeko proposamenak egitea eta aurkeztea.
Proposamen pertsonalizatuaren egitura zehaztea.
Ile-apainketako proposamenak egitea.
Proposamenari gaineratzen zaion dokumentazio teknikoa prestatzea.
Irudia aldatzeko prozesuen sekuentziazioa ezartzea.
Diseinuak prestatzeko erreminta grafikoak, informatikoak eta eskuzkoak aplikatzea.
Proposamena aurkeztean komunikazio-teknikak aplikatzea.
Informazio-analogikoko eta digitaleko artxiboak prozesatzeko sistemak erabiltzea.
Proposamen pertsonalizatua, definizioa eta egitura. Proposamen motak, gertakari puntuala edo
behin betiko aldaketa. Gaineratzen den dokumentazio teknikoa (motak eta ezaugarriak) eta dokumentazio ekonomikoa (aurrekontua). Ekintzak planifikatzeko teknikak (jardun-egutegia).
Diseinu grafikoak eta ikus-entzunezkoak. Eskuzko erreminta grafikoak eta informatikoak aplikatzeko teknikak. Testu-editorea, irudi digitalak, web-nabigatzailea, diagramak eta aurkezpenen
editorea.

2013/4964 (122/59)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

218. zk.

2013ko azaroaren 15a, ostirala

Proposamena aurkezteko eta informazioa (analogikoa eta digitala) prozesatzeko eta artxibatzeko komunikazio-teknikak.
Jarrera ona eta segurtasuna izatea erabiltzaileei eman beharreko erantzunetan edo azalpenetan.
Gainerakoekiko komunikazioa ezartzeko interesa izatea.
Erabiltzaileen egoera zehatzak ulertzea eta horietara egokitzea.
Zuzentasuna, adeitasuna eta tonu egokia azaltzea erabiltzaileekiko harremanetan.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
5.– Ilea moztearen bidez estilo aldaketak egitea.
Ilea mozteko estiloak eta irudi pertsonalean duten eragina ezaugarritzea.
Ilea mozteko estiloa ezaugarri pertsonalekin lotzea.
Ilea mozteko estiloa konfigurazioaren edo geometriaren arabera identifikatzea.
Ilea mozteko modua lortutako efektuekin lotzea.
Ilearen mozketan eragina duten parametroak egitea.
Ile-apainketako teknikak integratzea eta sekuentziatzea, betiere ilearen mozketari dagokionez.
Ilearen mozketa konfiguratzeko neurriak eta proportzioak aplikatzea.
Ilea mozteko estiloak egitea.
Ile-mozketa eta irudi pertsonalean duen eragina. Aplikazio-esparrua eta ezaugarri pertsonalak:
adina, sexua eta lanbidea.
Ilea mozteko estiloak. Konfigurazioaren edo geometriaren arabera (proportzionatua, pieza batekoa, asimetrikoa edo kontrasteetakoa). Erabilitako teknikaren arabera (orrazi eta guraizearekin,
guraizea orraziaren gainean, eskuko makinarekin, makina elektrikoarekin eta labanarekin). Lortutako efektuen arabera (zuzena, ile luzea, degradatua, punteatua, hustua. arindua eta lumatua).
Garaiaren edo bilakaera historikoaren arabera (garçon mozketa, bob mozketa, klasikoa, eta abar).
Hiri-joeren arabera. Joera berriak (emo, gotikoa, punk eta carré, besteak beste).
Ilea mozteko teknikak. Ilea mozteko parametroak: sekzioak, lerroak, gidako ile sorta. Luzeraren
patroia, norabidea, gidako ile sortaren mota. Proiekzio-angelua.
Ilea mozteko teknika. Prozedurarako faseak eta jarraibideak.
Estilo aldaketan mozketa konfiguratzeko teknikak: mozketarekin / kolorearekin, aurremozketarekin / formarekin / kolorearekin eta mozketarekin / formarekin / kolorearekin lotzen diren teknikak.
Lanabesak, ordena eta gauzatzeko moduak. Metodoen eta tekniken alde onak eta alde txarrak.
Hautatzeko irizpideak. Prozesua kontrolatzea. Sekuentziazioa.
Erabiltzailearen beharrei arreta emateko eta behar horietara egokitzeko interesa izatea.
Pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko interesa izatea.
Modak lanbide-munduan duen garrantziaz jabetzea.
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Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.
6.– Gizonen estilismoa egitea.
Bizar- eta bibote-estiloak zehaztea.
Aurpegia aztertzeko, visagismo-teknikak aplikatzea.
Bizarraren eta bibotearen bidez aurpegiko desproportzio estetikoen zuzenketa zehaztea.
Hainbat bizar- eta bibote-estilismorekin egitea zirriborroak.
Bizarraren eta bibotearen aldaketaren bidez gizonaren aurpegiaren irudian aldaketak proposatzea.
Bizarraren eta bibotearen ingerada mugatzeko eta bizarra eta bibotea arintzeko teknikak aplikatzea.
Gizonezkoen estilismo berritzaileak diseinatzea.
Bizar eta biboteko estiloak. Ezaugarriak.
Gizonen edertasunaren kanona eta bilakaera. Bizarrak eta biboteak irudi pertsonalean duten
eragina.
Bizarra eta bibotea diseinatzeko jarraibideak. Visagismoa eta aurpegiaren psikomorfologia: aurpegiaren diametroa, ezpainen lodiera, ahoaren tamaina eta masailak, eta pertsonalizazioa. Bizarrak eta biboteak irudi pertsonalean duen eragina. Aurpegiaren desproportzioak edo desadostasun estetikoak bizarraren eta bibotearen bidez zuzentzeko teknikak. Zirriborroen bitartez, estiloak
diseinatzeko teknikak: eskuko diseinua eta informatika-bitarteko bidezko diseinua.
Bizarraren eta bibotearen ingerada mugatzeko eta arintzeko teknika:
– Maniobrak egiteko parametroak. Norabidea, lanabesak eta gauzatze-ordena. Bizar eta biboteko estilismoan fantasiazko akaberak. Bizarreko, ile-zangoetako eta bekainetako diseinuak eta
txantiloiak aplikatzeko teknikak, estilo berritzaileak sortzeko.
Pertsonen egoera zehatzetara egokitzea eta egoera horiek ulertzea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
Pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko interesa izatea.
Lanbidearen arloan, modaz jabetzea.
Zuzen jokatzea erabiltzailearekiko harremanetan.
7.– Azken emaitza ebaluatzea.
Zuzendu nahi diren desbideratzeetan neurri zuzentzaileak aplikatzea.
Estilismo-prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea.
Mailarako eta lanbiderako egokia den hizkuntza teknikoa erabiltzea.
Ezarritako protokoloen betetze-maila egiaztatzea.
Bezeroen gogobetetze-maila ebaluatzea.
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Jarduera garatzean sortutako arazoak ebaztea.
Narritaduren, alergien edo ebakien ondoriozko larrialdi kasuetan jarduteko neurriak aplikatzea.
Lortutako emaitzetan desbideratzeak zuzentzeko neurriak.
Estilismo-zerbitzuetako kalitate-kontrola. Estilismo-prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak. Hizkuntza teknikoa, gaitasunak eta jarrerak profesionalak. Helburuen lorpen-maila eta
bezeroaren gogobetetze-maila baloratzeko teknikak. Kontraste-galdetegiak.
Desbideratzeak zerbitzuak egitean. Kexak ebaztea.
Narritaduren, alergien edo ebakien ondoriozko larrialdi kasuetan jarduteko neurriak.
Egindako lanak baloratzeko jarrera kritikoa izatea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
Egindako zerbitzua hobetzeko interesa izatea.
Narritaduren, alergien edo ebakien ondoriozko larrialdi kasuetan erantzuteko gai izatea.
8.– Irudi berria mantentzeko programak egitea.
Egindako lan teknikoa nork berak mantentzeko sekuentziazioa eta denboralizazioa ezartzea.
Ilearen higienerako eta mantentze-lanetarako jarraibideak identifikatzea.
Mantentze-kosmetika hautatzeko eta erabiltzeko irizpideak aplikatzea.
Orrazkera mantentzeko eta aldatzeko jarraibideak aplikatzea.
Dagozkion tratamenduetarako aholkularitza-jarraibideak egitea.
Beste profesional batzuekin elkarlanean eta koordinatuta jarduteko jarraibideak aplikatzea.
Irudi berria bilakaera pertsonalera eta profesionalera egokitzeko neurriak prestatzea.
Mantentze-programak eta jardun-plana prestatzeko jarraibideak. Ilearen higienerako eta mantentze-lanetarako aholkularitzaren jarraibideak. Mantentze-kosmetika hautatzeko eta erabiltzeko
irizpideak. Orrazkera mantentzeko eta aldatzeko jarraibideak.
Beste tratamendu batzuei buruzko aholkularitza. Beste profesional batzuekin elkarlanean eta
koordinatuta jarduteko jarraibideak.
Irudi berria bilakaera pertsonalera eta profesionalera egokitzeko neurriak.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Nork bere zereginaz jabetzea, beste langile batzuekin elkarlanean jardutea eta, beharrezkoa
denean, kontsultak egitea.
Jarrera ona eta segurtasuna izatea erabiltzaileei eman beharreko erantzunetan edo azalpenetan.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
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7. lanbide-modulua: Irudiaren azterketa
Kodea: 1070
Kurtsoa: 2
Iraupena: 60 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 6
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Irudi-estiloen dokumentazio grafikoa kudeatzen du, eta informazioa antolatu eta artxibatzen
du, paper-euskarrian zein informatika-euskarrian.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Datuak lortzeko dokumentu-iturriak ezagutu ditu.
b) Informazio grafikoa lortzeko estrategiak zehaztu ditu.
c) Informazioa hautatzeko irizpideak ezarri ditu.
d) Informazioa gaika sailkatu du.
e) Informazioa hainbat formatutan erregistratzea ezarri du.
f) Dokumentazio tekniko motak bereizi ditu.
g) Dokumentuen egitura eta atalak zehaztu ditu.
h) Dokumentazio grafikoa eta ikus-entzunezkoa egiteko jarraibideak ezagutu ditu.
i) Estiloen eskuliburua egin du, argazkigintzako eta ikus-entzunezko tresnak erabilita.
j) Jabetza intelektualari buruzko legeria ezagutu du.
2.– Giza gorputzaren kanpo morfologia aztertzen du, eta gorputzaren proportzioak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza irudiaren kanonaren proportzio idealak ezagutu ditu.
b) Gorputzaren egitura aztertzeko aparatuak eta tresnak hautatu ditu.
c) Gorputzaren neurketak egin ditu.
d) Giza gorputzaren gorputz-tipologiak bereizi ditu.
e) Gizonaren eta emakumearen ziluetaren artean bereizteko ezaugarri bereizgarriak zehaztu
ditu.
f) Gorputzaren tipologia eta ile-apainketako prozesuak lotu ditu.
g) Irudiaren ikuskeran eragina duten ile-apainketako prozesuak eta teknikak ezarri ditu.
h) Ilearen kolorea, forma, luzera eta orrazkera irudi globalarekin lotu ditu.
3.– Aurpegiaren azterketa egiten du, eta, horretarako, aurpegiera aztertzen du eta diseinu-erremintak erabiltzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurpegi motak identifikatu ditu.
b) Aurpegiaren erreferentziazko lineak eta puntuak identifikatu ditu.
c) Aurpegiaren forma geometrikoa zehaztu du.
d) Aurpegia osatzen duten elementuak ezaugarritu ditu.
e) Aurpegiaren adierazkortasuna aurpegiko gihar kutaneoekin lotu du.
f) Bisaia motak ezaugarritu ditu, baita orrazkerarekin duten lotura ere.
g) Aurpegi motak eta aurpegiaren elementuak ile-apainketako eta bizargintzako tekniken bitartez egin daitezkeen zuzenketekin lotu ditu.
h) Aurpegiaren irudikapen grafikoak egin ditu, baita orrazkeraren bidez egin daitezkeen zuzenketenak ere.
4.– Irudi pertsonalaren elementu ikonologikoak zehazten ditu, ezarritako jarraibideak jarraituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi pertsonala osatzen duten ikuskera-mailak ezarri ditu.
b) Kodeak eta haien esanahia lotu ditu.
c) Irudia osatzen duten elementuak identifikatu ditu.
d) Ilearen eta aurpegiaren kolore pertsonalaren testa egiteko jarraibideak ezarri ditu.
e) Ilearen koloreak, lineek eta bolumenak irudian duten eragina zehaztu du.
f) Hiri-tribuen ezaugarri estetikoak zehaztu ditu.
g) Irudi pertsonalaren arloko joerak identifikatu ditu.
h) Irudi pertsonala aztertzeko eta ebaluatzeko teknikak bereizi ditu.
5.– Orrazkera, makillajea eta janzkera aztertzen ditu, eta gizarte- eta lan-ekitaldien eskakizunekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gizarte- eta lan-jarduera motak eta irudi pertsonalaren gaineko eskakizunak lotu ditu.
b) Gizarte- eta lan-bizitzan, ile-apainketako eskakizunak baloratu ditu.
c) Gizarte-makillaje motak eta haien ezaugarriak lotu ditu.
d) Gizarte-ekitaldietarako janzkera eta osagarriak identifikatu ditu.
e) Gizarte-ekitaldietarako orrazkera, makillajea eta janzkera hautatzean, aintzat hartu beharreko beste alderdi batzuk aztertu ditu.
f) Estilo motak eta horien ezaugarriak ezagutu ditu.
6.– Irudiaren azterketaren txostena lantzen du, euskarri-dokumentazioa eta informatika-aplikazioak erabilita.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzailearen beharrak eta eskariak hautemateko metodoak zehaztu ditu.
b) Irudi-proposamena egiteko irizpide estetikoak hartu ditu aintzat.
c) Proposamena teknikoki dokumentatu du.
d) Irudi-proposamen baten egitura ezagutu du.
e) Irudi-tratamenduko eta diseinu grafikoko programak identifikatu ditu.
f) Diseinu-programak erabiltzeko prozesuak bereizi ditu.
g) Diseinuaren eta lanaren tresna birtualak ezagutu ditu.
h) Irudian aplikatzeko orrazkeren ereduak aztertu ditu.
i) Orrazkera-ereduetan, orrazkeran ukituak egiteko, ilea mozteko, kolorea aldatzeko, ile sortak
egiteko eta abarrerako informatika-teknikak identifikatu ditu.
j) Irudi digitalak artxibatzeko, ikusteko eta alderatzeko prozesuak ezagutu ditu.
k) Proposamenaren ondorioak ezaugarritu ditu.
B) Edukiak:
1.– Irudi-estiloen dokumentazio grafikoa kudeatzea.
Datuak lortzeko dokumentu-iturriak identifikatzea.
Hainbat estrategia aplikatuta, informazio grafikoa lortzea.
Informazioa hautatzeko irizpideak zehaztea.
Informazioa gaika sailkatzea.
Informazioa hainbat formatutan biltegiratzea, aurrez ezarritako irizpideen arabera.
Dokumentazio grafiko motak bereiztea.
Dokumentuen egitura eta atalak zehaztea.
Dokumentazio grafikoa eta ikus-entzunezkoa prestatzea.
Estilo-eskuliburuak egitea, argazkigintzako eta ikus-entzunezko tresnak erabilita.
Jabetza intelektualari buruzko legeria identifikatzea.
Dokumentazioa artxibatzea.
Artxiboak antolatzea eta maneiatzea.
Estiloei buruzko dokumentu-iturriak. Motak: idatzizkoa, grafikoa eta ikus-entzunezkoa. Ezaugarriak. Irudi motak (argazkiak eta ilustrazioa). Irudi-bildumak. Informazioa lortzeko metodoak: estrategiak bilatzea. Informazioa hautatzeko irizpideak. Irudiak atzitzeko sistemak: eskanerra, kamera
digitalak eta informatika-tresnak. Bilaketaren emaitzak antolatzeko eta integratzeko metodoak.
Informazioaren prozesamendua eta analisia. Informazioa sailkatzeko teknikak.
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Artxibatzeko prozedurak: artxiboen formatuak eta euskarriak. Artxiboak antolatzeko ikuspegi
orokorrak. Artxiboak maneiatzeko sistemak.
Estiloei buruzko dokumentazio idatzia, grafikoa eta ikus-entzunezkoa sortzeko jarraibideak.
Dokumentu idatzi motak: fitxak, galdera sortak, formularioak eta abar. Dokumentuak lantzeko,
planifikatzeko eta idazteko teknikak. Dokumentuen egitura eta atalak. Dokumentua lantzeko elementuak (azala, aurkibidea, edukien taula, sarrera, testua, ilustrazioak, ondorioak eta bibliografia).
Dokumentazio grafikoa eta ikus-entzunezkoa lantzeko jarraibideak: planifikazioa eta konposizioa.
Estiloari buruzko eskuliburua. Argazkigintzako eta ikus-entzunezkoetako tresnak. Ezaugarriak,
kontrolak eta funtzioak. Osagarriak. Argazkiak tratatzeko hastapenak.
Jabetza intelektualaren legea: egile-eskubideak.
Txukuntasuna eta doitasuna zaintzea datuak sartzean eta txostenak egitean.
Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa eta trebetasuna izatea.
Ordena eta kontrola zaintzea dokumentazioa bideratzean eta erregistratzean.
Sekretu profesionalaren eta datuen babesaren garrantzia baloratzea.
2.– Giza gorputzaren kanpo-morfologia aztertzea.
Giza irudiaren kanonaren proportzio idealak identifikatzea.
Gorputzaren egitura aztertzeko aparatuak eta tresnak hautatzea.
Gorputzaren neurketak egitea.
Giza gorputzaren gorputz-tipologiak identifikatzea.
Gizonaren eta emakumearen ziluetaren artean bereizteko ezaugarri bereizgarriak zehaztea.
Giza buruaren eta irudiaren irudikapen grafikoa egitea.
Gorputzaren tipologia eta ile-apainketako prozesuak lotzea.
Irudiaren ikuskeran eragina duten ile-apainketako prozesuak eta teknikak zehaztea.
Ilearen kolorea, forma, luzera eta orrazkera irudi globalarekin lotzea.
Giza irudiaren kanona. Irudia osatzen duten elementuen proportzio ideala. Giza buruaren irudikapen grafikoko teknikak: aurpegia eta garezurra.
Giza gorputzaren neurrien azterketa. Analisirako aparatuak eta tresneria. Azterketa antropomorfikoa.
Irudiaren azterketara aplikatutako behaketa-teknikak.
Gizonezkoen eta emakumezkoen silueta. Gizonaren eta emakumearen ezaugarri bereizgarriak.
Gorputzaren tipologia eta ile-apainketako prozesuak. Irudiaren ikuskeran eragina duten ile-apainketako prozesuak eta teknikak: ilearen kolorea, forma, luzera eta orrazkera irudi globalean.
Lan-taldean proposatutako helburuetan elkarlanean jardutea.
Ezarritako arauak errespetatzea eta betetzea.
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Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak errespetatzea.
3.– Aurpegia aztertzea.
Aurpegi motak identifikatzea.
Aurpegiaren erreferentziazko lineak eta puntuak identifikatzea.
Aurpegiaren forma geometrikoa zehaztea.
Aurpegia osatzen duten elementuak ezaugarritzea.
Aurpegiaren adierazkortasuna aurpegiko gihar kutaneoekin lotzea.
Bisaia motak ezaugarritzea, baita orrazkerarekin duten lotura ere.
Aurpegi motak eta aurpegiaren elementuak ile-apainketako eta bizargintzako tekniken bitartez
egin daitezkeen zuzenketekin lotzea.
Aurpegiaren irudikapen grafikoak egitea, baita orrazkeraren bidez egin daitezkeen zuzenketenak ere.
Aurpegi motak. Ezaugarriak. Bertikaltasunaren eta horizontaltasunaren teoria. Lineak eta erreferentzia-puntuak. Aurpegiko neurrien azterketa, plano horizontalean. Aurpegiko neurrien azterketa,
plano bertikalean: bertikaltasunaren teoria eta asimetriak. Aurpegiaren geometria: obalo motak.
Aurpegiaren elementuen azterketa eta analisia: bekainak, begiak, sudurra, ahoa, masailalboak,
kokotsa eta kopeta, besteak beste.
Aurpegiko gihar kutaneoak: motak, ezaugarriak, txerkaketa eta jatorria.
Aurpegiaren adierazkortasunaren azterketa, aurpegieraren bitartez.
Bisaia moten ezaugarriak, eta orrazkerarekin duten lotura.
Zirriborroak egiteko adierazpen grafikoko teknika. Marrazketarako elementuak eta tresnak.
Esku hutsez marrazteko teknika. Marrazketaren oinarrizko elementuak eta ile-apainketan duten
aplikazioa. Linea eta orbana: (egitura, formak, bolumena, ehundura eta adierazpena). Izurtzeetarako, txirikordetarako eta orrazkera bilduetarako lineak eta kurbak. Iluntze-teknikak. Orrazkeren
estiloak aurkezteko teknikak. Orrazkeraren konposizioa, aurpegia zuzentzeko.
Ezaugarri fisikoak eta irudi pertsonalarekin duen lotura.
Aurpegiaren zuzenketa ile-apainketako eta bizargintzako tekniken bitartez.
Lan-taldean proposatutako helburuak betetzeko prestasuna eta interesa izatea.
Lana garatzeko ekimena eta autonomia.
4.– Irudiaren ikonologiaren elementuak zehaztea.
Irudi pertsonala osatzen duten ikuskera-mailak zehaztea.
Irudi-kodeak interpretatzea.
Kodeak eta haien esanahia lotzea.
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Irudia osatzen duten elementuak identifikatzea.
Ilearen eta aurpegiaren kolore pertsonalaren testa egiteko jarraibideak zehaztea.
Ilearen koloreak, lineek eta bolumenak irudian duten eragina zehaztea.
Hiri-tribuen ezaugarri estetikoak identifikatzea.
Irudi pertsonalaren arloko joerak identifikatzea.
Irudi integrala aztertzeko eta ebaluatzeko teknikak aplikatzea.
Irudi pertsonalera aplikatutako ikonologia. Pertzepzio-mailak: ezaugarri fisiko objektiboak, kualitate subjektiboak eta nortasuna. Irudiaren kodeak eta esanahia.
Irudia osatzen duten elementuak. Koloreak eta ezaugarriak, kolorea ile-apainketan, elementu
ikonologiko gisa. Kolore-harmonia eta -kontrastea, irudi pertsonala osatzen duten elementuen
artean. Lineak eta formak: ezaugarriak, norabidea, mugimendua eta angelua. Linea eta forma
motak eta horien ikuskera. Ile-apainketako linea, elementu ikonokogiko gisa. Bolumenak: tamainaren, pisuaren eta dentsitatearen eragina. Gorputz-adierazkortasuna eta elementu sentsorialak.
Ilearen eta aurpegiaren kolore pertsonalaren testa. Egiteko teknikak: zapien laginak aplikatzeko
teknikak.
Hiri-tribuen ezaugarri estetikoak: ezaugarri estetiko bereizgarriak.
Irudi pertsonala aztertzeko eta ebaluatzeko teknikak: behaketa teknikak, elkarrizketak, galdera
sortak, taulak/parrillak, neurketak, grabazioak eta abar. Informazioaren erregistroa eta kontrola.
Ekimena eta izaera kritikoa agertzea aldagaiak edo hautabideak ekartzean.
Une oro, egiten den lanaren erantzukizuna hartzea.
Ezarritako arauak errespetatzea eta betetzea.
5.– Orrazkera, makillajea eta janzkera aztertzea.
Gizarte- eta lan-jardueren motak eta irudi pertsonalaren gaineko eskakizunak lotzea.
Gizarte-makillajearen motak eta haren ezaugarriak lotzea.
Janzkera eta orrazkera lotzea.
Gizarte-ekitaldietarako janzkera eta osagarriak identifikatzea.
Gizarte-ekitaldietarako orrazkera, makillajea eta janzkera hautatzean, aintzat hartu beharreko
beste alderdi batzuk aztertzea.
Estilo motak eta haien ezaugarriak identifikatzea.
Ile-apainketaren eta estiloa sortzen duten beste elementuen arteko lotura ezartzea.
Jarduera sozialak eta profesionalak eta irudi pertsonalaren gaineko eskakizunak. Gizarte-ekitaldi pribatuen motak, eta orrazkerarekin, makillajearekin eta janzkerarekin duten lotura. Ekitaldi
publikoen motak eta irudi pertsonalarekin duten lotura: ofizialak eta ez-ofizialak. Enpresaren eta
profesionalaren irudia.
Ile-apainketako eskakizunak, bizitza sozialean eta lanekoan.
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Makillaje motak eta estiloak.
Janzkeraren jarraibide orokorrak eta ezaugarriak. Janzkeran eta osagarrietan eragina duten
gorputzaren ezaugarriak: janzkera eta osagarriak baldintzatzen dituzten ezaugarri pertsonalak
eta gizarte- eta lan-ezaugarriak. Janzkeraren funtsezko ezaugarriak, betiere urtaroaren, eguneko
orduaren eta ekitaldiaren arabera.
Orrazkera, makillajea eta janzkera hautatzean aintzat hartu beharreko beste alderdi batzuk.
Estiloa eta nortasuna: definizioa, motak eta ezaugarriak.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
Aurrerapen teknologikoekiko eta lanbide-birziklatzearekiko interesa izatea.
Sormenaz, ekimenez eta hobetzeko gogoz jardutea lan pertsonalean eta taldeko gainerako
kideen lanean.
Ile-apainketako eskakizunak baloratzea, bizitza sozialean eta lanekoan.
6.– Irudiaren azterketaren txostena egitea.
Bezeroaren beharrak, eskariak eta iguripenak hautemateko metodoak aplikatzea.
Proposamenari buruzko dokumentazio teknikoa prestatzea.
Irudiaren proposamenaren egitura identifikatzea.
Irudia eta diseinu grafikoa tratatzeko programak erabiltzea.
Diseinu-programak erabiltzeko prozesuak bereiztea.
Irudian aplikatzeko orrazkeren ereduak aztertzea.
Orrazkeretako modeloetan, informatika-teknikak erabiltzea orrazkeran ukituak egiteko, ilea
mozteko, kolorea aldatzeko, ile sortak egiteko eta abar.
Irudi digitalak artxibatzeko, ikusteko eta alderatzeko prozesuak erabiltzea.
Proposamenaren amaieraren ezaugarriak zehaztea.
Bezeroaren beharrak, eskariak eta iguripenak hautemateko metodoak.
Analisiaren amaierako txostena: definizioa eta egitura.
Irudiaren azterketaren txostena aurkezteko tresnak.
Dokumentazio teknikoa. Motak eta lantzeko jarraibideak.
Irudi-proposamen baten egitura: sarrera, pertsonaren identifikazioa, lan-plangintza, profesionalak, laguntzaileak, jardun-egutegia, aurrekontua, eta abar.
Irudia eta diseinu grafikoa tratatzeko programak. Bideoak sortzeko teknikak. Gidoia. Denboraren linea maneiatzea. Eszenak eta iragaiteak. Tituluak eta audioa sartzea.
Irudiaren tratamendua, informatika-aplikazioen bidez. Zirriborroa eta argazkia. Argazkien eta
grafikoen tratamenduaren hastapenak. Diseinuaren tresna birtualak: irudiak editatzea. Irudien
tamaina, bereizmena eta kolore-espazioa aldatzeko teknikak. Kontrasteen doikuntza, grisen oreka,
kolorearen oreka, distira eta saturazioa. Kolorearen zuzenketa hautakorreko teknikak, betiere
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kolorea editatzeko programan edo kolorea kudeatzeko programan. Iragazkiak: bilbeak bereiztea,
fokuratzea eta desfokuratzea. Ukituak, degradatuak, iraungipenak eta kalatuak. Edertze-aplikazioko aukerak: masailetako gorria, itzalak, begietako eta ezpainetako delineatzailea, bekainetako
eta ezpainetako arkatza. Betaurrekoak. Belarritakoak. Fitxategiak gordetzea. Aplikazio-irudiaren
azterketa-esparruak eta -formatuak. Inprimatze-doikuntzak.
Ordenagailuz lagundutako diseinu grafikoa. Tresna informatikoak. Elementu grafiko baten diseinuaren faseak. Ordenagailuz lagundutako diseinu grafikoko programen konfigurazioa. Formatuak,
gidak eta erretikulak. Diseinu grafikoko programa baten kolorea zehazteko metodoak: RGB, CMYK
eta kolore lauak. Diseinu-tresnak. Edizio-tresnak. Zirriborro digitalak. Argiak, itzalak eta ehundurak. Kolorea aplikatzea objektuei. Inprimatzea. Fitxategiak biltegiratzea.
Zalantzak ebazteko, akordioak ixteko eta prozesua baimentzeko teknikak.
Zuhurtasuna eta errespetua zaintzea.
Irudi-proposamena egiteko irizpide estetikoak aintzat hartzea.
Lan-plana egiteko interesa eta prestasuna izatea.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
8. lanbide-modulua: Zuzendaritza eta merkaturatzea
Kodea: 1071
Kurtsoa: 2
Iraupena: 100 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 6
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Irudi pertsonaleko establezimendua antolatzeko teknikak aplikatzen ditu, azpiegiturak eta
baliabideak zehaztuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi pertsonaleko enpresa motak zehaztu ditu.
b) Dagozkion instalazioen eta ekipamenduen baldintza orokorrak ezarri ditu.
c) Espazioen eta ekipamenduen diseinuan eragina duten aldagaiak baloratu ditu.
d) Zonak eta eranskinak identifikatu eta banatu ditu.
e) Beharrezko instalazio osagarriak hautatu ditu.
f) Zona bakoitzerako ekipamendu egokiak identifikatu ditu.
g) Enpresaren irudia identifikatzen duten parametroak aplikatu ditu.
2.– Profesionalen antolamendu- eta koordinazio-teknikak aplikatzen ditu, lanpostuak eta funtzioak zehaztuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi pertsonaleko establezimenduaren organigrama zehaztu du.
b) Lanpostu bakoitza ezaugarritu du.
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c) Langile-taldea planifikatzeko sistemak ezartzea.
d) Langileak hautatzeko irizpideak enpresa-politikarekin lotu ditu.
e) Langileen lan-ordutegiak esleitzeko irizpideak ezarri ditu.
f) Talde teknikoaren artean lan-banaketa planifikatu du.
3..– Pertsonen arteko arreta- eta komunikazio-arauak diseinatzen ditu, eta, horretarako, elementuak aztertzen ditu eta arau deontologikoak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresan barne-komunikazioaren eta kanpo-komunikazioaren artean dauden aldeak ezarri
ditu.
b) Komunikazio eraginkorreko estrategiak aplikatu ditu.
c) Bezeroekiko eta hornitzaileekiko kanpo-komunikazioko protokoloak landu ditu.
d) Enpresaren barne-komunikazioko protokoloak landu ditu.
e) Prentsarako komunikazio-protokoloak egin ditu.
f) Gatazkak ebazteko jarraitu beharreko urratsak ezarri ditu.
g) Irudi pertsonaleko jardueretan aplikatzekoak diren arau deontologikoak ezarri ditu.
h) Taldeen zuzendaritzaren eta gidaritza-estiloen oinarrizko legeak ezarri ditu.
i) Laneko bileren antolamendua planifikatu du.
4.– Prestakuntza- eta informazio-planak diseinatzen ditu, eta lan-prozedura ezartzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prestakuntza-planen elementuak zehaztu ditu.
b) Prestakuntza-planaren helburuak ezagutu ditu.
c) Prestakuntza-beharrak hautemateko analisi-tresnak ezarri ditu.
d) Prestakuntza-ekintzak diseinatzeko jarraibideak ezarri ditu.
e) Prestakuntza-ekintzen motak identifikatu ditu.
f) Prestakuntza-proposamena aurkezteko komunikazio-tresnak alderatu ditu.
g) Prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko irizpideak ezarri ditu.
h) Ebaluazio-prozesua egiteko elementuak ezarri ditu.
5.– Establezimenduaren kudeaketa teknikoko eragiketak egiten ditu, eta, horretarako, dokumentazioa interpretatzen du eta informatika-tresnak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-apainketako establezimendua kudeatzeko prozesuetan maneiatzen den dokumentazioa
identifikatu du.
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b) Dokumentazioa artxibatzeko sistemak zehaztu ditu.
c) Irudi pertsonaleko enpresetan erabiltzen diren informatika-aplikazioak identifikatu ditu.
d) Erabili beharreko kudeaketa-aplikazio informatikoa konfiguratu du.
e) Aplikazioaren funtzionamendua egiaztatu du.
f) Datuen babesari buruzko legeria aplikatu du.
g) Erabilitako aplikazioaren babes-sistema, segurtasun-sistema eta informazioa atzitzeko sistema identifikatu ditu.
h) Kudeaketa-programari erabiltzaileak esleitzeko irizpideak ezarri ditu.
i) Kudeaketari buruzko datuak sartu ditu, bezeroei, produktuei, zerbitzuei eta langileei dagokienez.
6.– Merkaturatze-plana lantzen du, estrategiak eta ekintzak diseinatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Marketin kontzeptua ezarri du eta haren faseak definitu ditu.
b) Merkaturatze-planaren helburuak ezarri ditu.
c) Bezero motak eta leial egiteko mekanismoak identifikatu ditu.
d) Irudi pertsonaleko produktuen eta zerbitzuen eskaintza diseinatu du.
e) Irudi pertsonaleko produktuen eta zerbitzuen salmentako aholkulariaren berariazko ezaugarriak definitu ditu.
f) Ile-apainketako zerbitzu/produktu bat saltzeko teknikak aplikatu ditu.
g) Erreklamazioetan edo kexetan esku hartzeko estrategiak ezarri ditu.
h) Sustapen-kanpaina batean erabiltzen diren helburuak eta tresnak ezarri ditu.
i) Irudi pertsonaleko produktu/zerbitzu baten sustapen-teknikak aplikatu ditu.
7.– Publizitateko eta merchandisingeko tekniken aplikazioa antolatzen du, produktuen eta zerbitzuen merkaturatze-prozesuan duten inpaktua aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publizitate eta Merchandising Planaren helburuak ezarri ditu.
b) Publizitate eta Merchandising Plana egiteko estrategiak diseinatu ditu.
c) Publizitatea eta merchandisinga identifikatu ditu, produktuak eta zerbitzuak saltzeko prozesuko tresna gisa.
d) Publizitatean esku hartzen duten faktoreak aztertu ditu.
e) Irudi pertsonaleko produktu/zerbitzu baten publizitate-teknikak aplikatu ditu.
f) Espazioen girotzea eta antolamendua salmenta-prozesuarekin lotu ditu.
g) Sustapen-erakusleihoak egin ditu.
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h) Produktuen publizitatea salgunean bertan egin du.
8.– Irudi pertsonaleko prozesuetako kalitate-irizpideak ezartzen ditu, eta, eginkizun horretan,
dinamika globala ebaluatzen du eta neurri zuzentzaileak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kalitate-adierazleak identifikatu ditu.
b) Zehaztu egin du nolako ezaugarriak dituen irudi pertsonaleko establezimenduetako kontsultore-ebaluatzailearen figurak.
c) Enpresan desbideratzeak hautemateko ebaluazio-plana antolatu du.
d) Prozesuak ebaluatzeko parametroak ezarri ditu.
e) Zerbitzugintza optimizatzeko eta erroreak zuzentzeko neurriak proposatu ditu.
f) Zerbitzuaren kalitatean eragina duten urritasunak ebazteko ekintzak diseinatu ditu.
g) Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko sistemak ezarri ditu.
B) Edukiak:
1.– Irudi pertsonaleko establezimendua antolatzeko teknikak aplikatzea.
Irudi pertsonaleko enpresa motak sailkatzea.
Instalazioen eta dagozkien ekipamenduen baldintza orokorrak identifikatzea.
Espazioen eta ekipamenduen diseinuan eragina duten aldagaiak baloratzea.
Zonak eta eranskinak identifikatzea eta banatzea.
Beharrezko instalazio osagarriak hautatzea.
Zona bakoitzerako ekipamendu egokiak identifikatzea.
Enpresaren irudia identifikatzen duten parametroak aplikatzea.
Irudi pertsonaleko enpresetako antolamendu-ereduak. Irudi pertsonaleko enpresa tradizionalak. Enpresa-joera berriak.
Irudi pertsonaleko establezimenduen instalazio orokorrak. Diseinua eta banaketa. Harrera eta
admninistrazio-zona. Salmenta-zona. Profesionalentzako instalazioak. Zerbitzuak egiteko instalazioak. Instalazio osagarriak.
Baliabide teknikoak. Tresneria, erremintak, kosmetikoak eta lanabesak antolatzeko teknikak.
Enpresa-irudia. Irudia osatzen duten elementuak.
Arreta eta metodoa zaintzea lanean.
Kontrol- eta biltegiratze-arauak betetzeko interesa eta errespetua izatea.
2.– Profesionalak antolatzeko eta koordinatzeko teknikak aplikatzea.
Irudi pertsonaleko establezimendu bateko organigrama zehaztea.
Lanpostu bakoitza ezaugarritzea.
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Langile-taldea planifikatzeko sistemak identifikatzea.
Langileak hautatzeko irizpideak enpresa-politikarekin lotzea.
Langile-taldea antolatzeko teknikak erabiltzea (ordutegia, txandak, oporrak eta abar).
Talde teknikoaren artean lan-banaketa planifikatzea.
Zentroaren organigrama. Egitura hierarkikoa. Karguak, funtzioak eta eskumenak. Establezimenduaren egituraren araberako langile-beharrak.
Profesionalen kualifikazioa. Gutxieneko eskakizunak. Enpresa-prestakuntzako plana.
Langile-taldea planifikatzeko teknikak. Langileak hautatzeko prozesua. Hautespen-teknikak:
elkarrizketa, testa eta beste hautespen-modu batzuk. Langileak biltzea. Kontzeptuak eta ezaugarriak. Barneko eta kanpoko biltze-sistemak. Langileak biltzeko iturriak. Aurrehautespena. Motibazioaren eta desmotibazioaren kontzeptua. Asperdura, nekea, absentismoa. Faktore motibatzaileak eta desmotibatzaileak.
Enpresaren harrera-plana diseinatzea.
Langileen lan-ordutegia antolatzeko eta koordinatzeko teknikak. Txandak, oporrak, ez-bertaratzeak eta abar planifikatzeko teknikak. Hutsik geratzen diren lanpostuak eta ez-bertaratzeak betetzeko aurreikuspena, lan-poltsa.
Lan-taldea eta bitarteko materialak koordinatzeko eta antolatzeko teknikak. Lanaldiaren barruan
lana banatzeko teknikak. Langileentzako jarraibideak, beharrezko bitarteko materialak eta abar.
Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
3.– Pertsonen arteko arreta- eta komunikazio-arauak diseinatzea.
Enpresaren barne-komunikazioaren eta kanpo-komunikazioaren arteko desberdintasunak
zehaztea.
Zirkunstantzietarako egokiak diren komunikazio-sistemak aplikatzea (bezeroak, prentsa, hornitzaileak, eta abar).
Gatazkak ebazteko teknikak erabiltzea.
Irudi pertsonaleko jardueretan aplikatutako arau deontologikoak zehaztea.
Taldeen zuzendaritzaren eta gidaritza-estiloen oinarrizko legeak zehaztea.
Laneko bilerak planifikatzea eta antolatzea.
Enpresako barne- eta kanpo-komunikazioa: motak, ezaugarriak eta desberdintasunak.
Komunikazio eraginkorreko teknikak. Entzute aktiboa. Entzutea errazten duten elementuak eta
saihestu behar diren elementuak. Feedbacka, argitasuna, zehaztasuna, asertibitatea, enpatia eta
abar.
Lan-talde batean komunikazio eraginkorra izateko gakoak.
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Bezero eta hornitzaileekiko kanpoko komunikazioa. Bezeroei arreta eskaintzeko faseak. Bezeroekin komunikatzeko protokoloa. Produktuen eta zerbitzuen berri emateko teknikak. Proposamenak aurkezteko teknikak.
Kanpo-komunikazioko arazoak: motak eta krisialdi egoerak ebazteko teknikak.
Enpresako barne-komunikazioa: gorako komunikazioa, beherako komunikazioa eta komunikazio horizontala. Barne-komunikazioko protokoloak. Lan-taldeei informazioa emateko teknikak.
Motibazio-teknikak.
Gatazkak ebazteko teknikak.
Deontologia profesionala. Irudi pertsonalera aplikatutako arau deontologikoak. Sekretu profesionala.
Lidergoa. Taldeen zuzendaritzari buruzko oinarrizko legeak (lege fisikoak, Pareto-ren legeak eta
giza legeak).
Lidergo-estiloak. Lider autokrata, parte-hartzailea, liberala, eta abar.
Beste mota bateko komunikazioak edo komunikazio mistoak. Lan-bilerak. Bilera baten motak
eta faseak. Bilera antolatzeko modua. Beharrezko elementuak, erabakiak hartzea eta beste alderdi
batzuk.
Gainerakoekiko komunikazioa ezartzeko interesa izatea.
Eman beharreko informazioa koherentea eta zuzena izatea.
4.– Prestakuntza- eta informazio-planak diseinatzea.
Prestakuntza-planen elementuak zehaztea.
Prestakuntza-planaren helburuak identifikatzea.
Prestakuntza-beharrak hautemateko analisi-tresnak zehaztea.
Hainbat egoeratarako prestakuntza-ekintzak diseinatzea.
Prestakuntza-ekintzen motak identifikatzea.
Prestakuntza-proposamena aurkezteko komunikazio-tresnak erabiltzea.
Prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko irizpideak zehaztea.
Ebaluazio-prozesua egitea.
Prestakuntza- eta informazio-plana. Kontzeptua eta helburua. Prestakuntza-politika identifikatzeko sistemak. Enpresaren zabalpena eta beste sektore batzuetarako egokitzapena. Prestakuntza, inbertsio gisa.
Irudi pertsonaleko enpresaren prestakuntza-planaren helburuak.
Analisi-fasea. Prestakuntza-beharrak hautemateko teknikak. Analisi-tresnak: informazio-iturriak. Beharren lehentasuna.
Prestakuntza-ekintzen diseinua: egitura, ezaugarriak eta plangintza. Prestakuntza-ekintzen
motak (ikastaroak, txostenak, hitzaldiak, erakustaldiak, jardunaldiak, azokak eta biltzarrak, besteak beste). Plangintza operatiboko teknikak (edukiak, jarduerak eta metodoak). Plangintza logis-
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tikoko teknikak (prestatzaileak, antolamendua, sekuentziazioa, denboralizazioa, aurrekontua eta
baliabideak).
Planaren komunikazioa eta deialdia (edukiak, prestakuntza-proposamena eta komunikazio
-tresnak). Ezaugarriak, egiteko modua, alde onak eta alde txarrak. Zuzendaritza, prestatzaileak
eta parte-hartzaileak.
Garapen- eta aplikazio-faseak. Ezaugarriak, sekuentziazioa eta dokumentazioa.
Jarraipen- eta ebaluazio-faseak. Ebaluazio-tresnak. Emaitzak baloratzeko teknikak. Amaierako
memoria.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
Lanbidearen arloan, etengabeko prestakuntzaren garrantziaz jabetzea.
5.– Kudeaketa teknikoko eragiketak egitea.
Ile-apainketako establezimendua kudeatzeko prozesuetan maneiatzen den dokumentazioa lantzea.
Irudi pertsonaleko enpresetako dokumentazioa kudeatzea (hautatzea, sailkatzea, artxibatzea,
ezabatzea, eta abar).
Irudi pertsonaleko enpresak kudeatzeko informatika-aplikazioak erabiltzea.
Datuen babesari buruzko legeria aplikatzea.
Erabilitako aplikazioaren babes-sistema, segurtasun-sistema eta informazioa atzitzeko sistema
identifikatzea.
Erabiltzaileak kudeaketa-programara esleitzeko irizpideak zehaztea.
Datuen kudeaketarekin lotzen diren informatika-aplikazioak maneiatzea.
Dokumentazioa. Dokumentazio teknikoaren eta merkataritzakoaren motak. Prozesuetan erabiltzen den eta sortzen den dokumentazioa. Dokumentuak prestatzeko formatuak. Sailkatzeko,
kodetzeko, berritzeko eta ezabatzeko metodoak.
Dokumentazioa artxibatzeko sistemak eta metodoak. Artxibo motak hautatzeko irizpideak.
Artxibo fisikoa: tresneria, gidak eta karpetak. Artxibatzeko metodologia: artxibatzeko prozeduraren
faseak. Protokolo teknikoetako eta merkataritzakoetako artxiboa.
Sektorearen berariazko informatika-aplikazioetako sistemak: motak, ezaugarriak eta erabilgarritasunak.
Aplikazioaren konfigurazioa: laguntza teknikoa.
Datuak babestea: legeria, segurtasun-sistemak, eta informazioaren babesa eta konfidentzialtasuna.
Kudeaketa-programaren erabiltzaileak. Esleipen-irizpideak.
Datu-baseak sortzeko eta informazioa tratatzeko sistemak. Zerbitzuen, produktuen, bezeroen
eta langileen kudeaketa. Mantentze-lanak eta babeskopiak.
Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa eta trebetasuna izatea.
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Txukuntasuna eta doitasuna zaintzea datuak sartzean eta txostenak egitean.
6.– Merkaturatze-plana egitea.
Merkaturatze-planaren helburuak identifikatzea.
Bezero motak eta leial egiteko mekanismoak identifikatzea.
Irudi pertsonaleko produktuen eta zerbitzuen eskaintza lantzea.
Irudi pertsonaleko produktuen eta zerbitzuen salmentako aholkulariaren berariazko ezaugarriak
definitzea.
Ile-apainketako zerbitzu edo produktu bat saltzeko teknikak aplikatzea.
Gatazkak, erreklamazioak eta kexak identifikatzeko eta ebazteko teknikak aplikatzea.
Sustapen-kanpaina batean erabiltzen diren helburuak eta tresnak seinaleztatzea.
Irudi pertsonaleko produktu/zerbitzu baten sustapen-teknikak aplikatzea.
Marketineko oinarrizko kontzeptuak. Marketin motak.
Enpresaren merkaturatze-plana. Kontzeptua eta helburuak. Estrategia eta ekintzak.
Bezeroa: motak, beharrak eta leial egitea.
Irudi pertsonaleko produktuak eta zerbitzuak. Produktuen eta zerbitzuen eskaintzen diseinua.
Produktu eta zerbitzu berriak garatzea eta merkaturatzea.
Salmenta-teknikak. Salmenta-prozesuaren faseak.
Salmentaren arloko aholkularia.
Erreklamazioen eta kexen tratamendua eta ebazpena. Entzute aktiboko aplikazio-teknikak eta
neurri zuzentzaileen proposamena.
Sustapenak. Kontzeptua eta sailkapena. Sustapenen bidez lortu nahi diren helburu eta efektu
nagusiak. Sektorean erabiltzen diren sustapen-tresnak.
Sustapen-kanpaina. Irudi pertsonaleko sustapen-kanpaina baten faseak eta diseinua. Erakustaldi profesionalak, eta azokak eta biltzarrak –produktuak eta zerbitzuak sustatzeko eta saltzeko
teknika gisa–.
Ordena eta kontrola zaintzea dokumentazioa bideratzean eta erregistratzean.
Erantzukizunez jardutea datuen konfidentzialtasunean.
7.– Publizitate- eta merchandising-teknikak antolatzea.
Publizitate- eta merchandising-planaren helburuak zehaztea.
Publizitate- eta merchandising-plana egiteko estrategiak lantzea.
Publizitatea eta merchandisinga identifikatzea, produktuak eta zerbitzuak saltzeko prozesuko
tresna gisa.
Publizitatean parte hartzen duten faktoreak baloratzea.
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Irudi pertsonaleko produktu eta zerbitzu baten publizitate-teknikak aplikatzea.
Espazioak antolatzea eta girotzea salmenta-prozesuarekin.
Sustapen-erakusleihoak egitea.
Produktuen publizitatea salgunean bertan egitea.
Publizitate- eta Merchandising-plana. Planaren kontzeptua eta helburuak. Estrategia eta ekintzak: xedeak finkatzea, mezua definitzea, transmititzeko bitartekoak hautatzea, abian jartzea eta
abar.
Publizitatea: kontzeptua eta helburuak. Publizitatearen printzipioak: arreta, interesa, nahia eta
ekintza.
Publizitatea, salmenta-teknika gisa, osatzen duten elementuak. Publizitate-estrategiak. Kanpoko publizitate-bitartekoak (telebista, irratia, prentsa, publizitate-panelak, markesinak, garraio
publikoa, on-line publizitatea eta web-orriak, besteak beste), eta barnekoak (displayak, erakusmahaiak, txartelak, erakusleihoak, filmak eta abar). Publizitate-opariak.
Merchandisinga irudi pertsonaleko enpresa batean. Kontzeptua. Merchandising-elementuak.
Girotze orokorra, salguneak, establezimenduaren kanpo-elementuak, salguneko bertako publizitatea.
Ordena eta kontrola zaintzea dokumentazioa bideratzean eta erregistratzean.
Txukuntasuna eta doitasuna zaintzea datuak sartzean eta txostenak egitean.
8.– Irudi pertsonaleko prozesuen kalitate-irizpideak ezartzea.
Kalitate-adierazleak identifikatzea.
Irudi pertsonaleko establezimenduetako kontsultariaren edo kontsultariaren/aholkulariaren irudia definitzea.
Enpresan desbideratzeak hautemateko ebaluazio-plana antolatzea.
Prozesuak ebaluatzeko teknikak aplikatzea.
Zerbitzugintza optimizatzeko eta erroreak zuzentzeko neurriak proposatzea.
Zerbitzuaren kalitatean eragina duten urritasunak ebazteko ekintzak egitea.
Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko ebaluazio-sistema erabiltzea.
Kalitatea. Kalitate-adierazleak. Irudi pertsonalaren sektoreko enpresa bati aplikatutako
kalitate-arauak.
Kontsultariaren/ebaluatzailearen irudia.
Enpresa-proiektuaren ebaluazio-plana.
Ebaluazioaren helburuak.
Analisi-metodoak. Barne- eta kanpo-analisia. Parametroak.
Ebaluazio-teknikak: baliabide teknikoena, giza baliabideena, instalazioena, kudeaketa teknikoarena, merkataritza-kudeaketarena, irudi korporatiboarena, produktuak eta zerbitzuak merkatu-
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ratzearena, enpresaren komunikazio integralarena, prozesu teknikoena, lan-protokoloena, enpresaren ingurunearena.
Desbideratzeak zuzentzeko jardun-plana. Ekintzak, sekuentziazioa, bezeroaren txosten teknikoaren aurkezpena eta abar.
Bezeroaren gogobetetze-maila eta iguripenak baloratzeko teknikak. Bezeroen gogobetetze
maila neurtzeko teknikak.
Egindako zerbitzua hobetzeko interesa izatea.
Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko interesa izatea.
9. lanbide-modulua: Zainketa berezietako ile-apainketa
Kodea: 1072
Kurtsoa: 2
Iraupena: 80 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 5
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Behar estetiko bereziak dituzten erabiltzaileen irudia aldatzea edo mantentzea antolatzen
du, eta, horretarako, haien beharrak aztertzen ditu eta berariazko arreta teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzailearen beharrak identifikatzeko teknikak zehaztu ditu.
b) Zainketa estetiko berezietan espezializatutako profesionalaren profila ezaugarritu du.
c) Erabiltzaileekin harremanetan jartzeko teknikak aplikatu ditu.
d) Prozesua garatzen den ingurunea prestatu du.
e) Higiene- eta desinfekzio-teknikak aplikatu ditu.
f) Eroso kokatzeko eta harrera egiteko neurriak hartu ditu.
g) Analisi dermotrikologikoko teknikak aplikatu ditu.
h) Berariazko zainketa konpontzaileak ezaugarritu ditu.
i) Irudia aldatzeko edo mantentzeko jarraituko diren ekintzak planifikatu ditu.
j) Proposamen teknikoak egiteko irudi-aldaketako informatika-programak aplikatu ditu.
2.– Zainketa konpontzaile espezifikoak aplikatzen ditu, eta horiek egiteko teknikak zehazten
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilerako eta buruko ile-larrurako berariazko higieneko eta mantentze-lanetako tratamenduak
hautatzeko irizpideak ezarri ditu.
b) Zainketa berezien kasuetan, ilearen kolorea, forma eta luzera aldatzeko prozesuak hautatzeko irizpideak ezarri ditu.
c) Ordezko bekainak diseinatu ditu.
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d) Bekainak eta betileak zuzendu ditu.
e) Eskuetan zainketa espezifikoak aplikatu ditu.
f) Zainketa konpontzaile espezifikoen indikazioak eta kontraindikazioak baloratu ditu, baita
horiek aplikatzeko unea ere.
3.– Ileordeak eta ile-eranskinak lantzen ditu, horiek egiteko prozedurak eta dagozkien teknikak
aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-euskarria egiteko modua eta haren erabilgarritasuna identifikatu du.
b) Neurriak hartzeko protokoloak ezarri ditu.
c) Armazoi motak eta horiek egiteko materialak identifikatu ditu.
d) Ileordeak egiteko lehengaiak hautatzeko irizpideak zehaztu ditu.
e) Ileordeak egiteko materialak eta erremintak identifikatu ditu.
f) Korapiloak egiteko moduak eta lortzen diren efektuak bereizi ditu.
g) Ileordeak fabrikatzeko teknikak egin ditu.
h) Ileordeak josteko jarraibideak eta sekuentziazioa zehaztu du.
i) Ileordeetarako kolorazioko, forma-aldaketako eta luzera-aldaketako teknikak hautatu ditu.
4.– Ileordeak eta ile-protesiak jartzen ditu, eta horiek egokitzeko, eusteko eta doitzeko eragiketak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ileordeak eta ile-eranskinak jarri aurreko teknikak zehaztu ditu.
b) Ilea eta buruko ile-larrua aztertzeko teknikak aplikatu ditu.
c) Ileordea jarri aurretik, ilea mozteko prekauzioak ezarri ditu.
d) Garezurraren neurriak hartu ditu, baita ilearen kolorearen laginak ere.
e) Ileordeak doitzeko teknikak hautatu ditu.
f) Eusteko teknikak eta osagarriak hautatu ditu.
g) Ileordeak eta ile-eranskinak jartzeko teknikak aplikatu ditu.
h) Ileordeen akaberak egiteko parametroak ezarri ditu.
i) Ileordeak eta ile-eranskinak kontserbatzeko eta garbitzeko jarraibideak ezarri ditu.
5.– Ile-protesietarako alternatibak zehazten ditu, ehun-osagarriak eta eranskinak hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Behar bereziak dituen erabiltzailearentzako osagarriak eta eranskinak ezaugarritu ditu.
b) Ehun-osagarri eta eranskin motak, formak eta diseinuak identifikatu ditu.
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c) Ehun-osagarriei ile-aplikeak gaineratu dizkie.
d) Materialak hautatzeko ezaugarriak eta irizpideak ezarri ditu.
e) Osagarria hautatzeko parametroak ezarri ditu.
f) Aurrez ezarritako irizpideekin jarri ditu osagarriak.
g) Ehun-osagarrien eta osagarri teknikoen higienerako eta mantentze-lanetarako parametroak
zehaztu ditu.
6.– Norberaren zainketan entrenamendu-teknikak aplikatzen ditu, eta prozesu horren faseak
ezartzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Norberaren zainketan aholkularitzako eta entrenamenduko teknikak zehaztu ditu.
b) Nork berak egin beharreko larruazalaren, ilearen eta azazkalen higiene eta mantentze-lanetarako jarraibideak ezarri ditu.
c) Kontraindikazio kosmetikoak identifikatu ditu.
d) Eguzki-iragazkiak eta kosmetika pertsonalizatua hautatzeko eta erabiltzeko irizpideak ezarri
ditu.
e) Bekainetako eta betileetako aldaketa estetikoak arintzeko estrategiak planifikatu ditu.
f) Ile-eranskinak eta osagarriak jartzeko, garbitzeko eta mantentzeko entrenamendu-teknikak
zehaztu ditu.
g) Ohitura estetikoak berreskuratzeko teknikak ezarri ditu.
B) Edukiak:
1.– Behar estetiko bereziak dituen erabiltzailearen irudia aldatzeko eta mantentzeko lanak antolatzea:
Erabiltzailearen behar estetikoak identifikatzea.
Zainketa estetiko berezietan espezializatutako profesionalaren profila ezaugarritzea.
Erabiltzailearekin harremanetan izateko teknikak aplikatzea.
Informazioa lortzeko aldizkariak eta galdetegiak erabiltzea.
Lan-ingurunea prestatzea.
Berariazko higiene eta desinfekzioko teknikak aplikatzea.
Eroso kokatzeko eta harrera egiteko teknikak aplikatzea.
Analisi dermotrikologikoa egitea.
Berariazko zainketa konpontzaileak ezaugarritzea.
Irudiaren aldaketan jarraitu beharreko ekintzak planifikatzea.
Irudi-aldaketako programa informatikoak erabiltzea.
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Behar bereziak dituzten bezeroei egin beharreko arreta. Erabiltzaileei harrera egitea. Bezero
motak eta haien ezaugarriak. Inpaktu emozionala diagonostiko medikoaren ondoren. Profesionalaren nolakotasunak eta jarrerak.
Behar bereziak dituzten bezeroekin harremanetan egoteko teknikak. Bezeroaren eskarien eta
behar estetikoen analisia. Galdetegia eta elkarrizketa.
Lan-ingurunea. Prozesu horietako segurtasun- eta higiene-neurriak. Erabiltzaileak eroso kokatzea.
Analisi dermotrikologikorako teknikak. Mikrokamera, mikrobisorea, mikroskopioa, begi biko
lupa, pH-metroa, sebometroa, Wood-en lanpara, eta abar. Oinarri zientifikoa eta ezaugarri teknikoak. Analisirako maniobrak, pull test, trakzioa, presioa, Jacquet-en zeinua, eta abar. Ilea prestatzea analisi dermotrikologikoa egiteko.
Behar bereziak dituzten pertsonen irudi-aldaketarako prozedurazko teknikak. Zainketa konpontzaile bereziak. Ile-protesiak. Sailkapena eta deskribapena. Indikazioak. Osagarriak. Hautaketa-irizpideak.
Irudia aldatzeko proposamena. Proposamenaren diseinua, eskuko eta informatikako baliabideen bitartez. Proposamena aurkezteko teknikak. Aldaketa estetikoak planifikatzeko teknikak. Irudia aldatzeko proposamenetan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatzeko teknikak. Irudi-proposamena.
Asertibitatea, errespetua eta diskrezioa zaintzea bezeroekiko harremanetan.
Une oro, egiten den lanaren erantzukizuna hartzea.
Aurrerapen teknologikoekiko eta lanbide-birziklatzearekiko interesa izatea.
Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
Lan-taldean proposatutako helburuetan elkarlanean jardutea.
2.– Zainketa konpontzaile espezifikoak aplikatzea.
Ilerako eta buruko ile-larrurako berariazko higieneko eta mantentze-lanetako tratamenduak
hautatzea.
Zainketa berezien kasuetan, ilearen kolorea, forma eta luzera aldatzeko prozesuak hautatzea.
Ordezko bekainak diseinatzea.
Bekainak eta betileak zuzentzea.
Eskuetako berariazko zainketak aplikatzea.
Tratamendu medikoen aurretik, unean eta ondoren aplikatzeko zainketa estetikoak eta ile-zainketak.
Ilerako eta buruko ile-larrurako berariazko zainketak. Higienerako eta mantentze-lanetarako tratamenduak, berariazko tratamendu kosmetikoak eta aplikazio-jarraibideak hautatzeko irizpideak.
Kolore, forma eta luzera aldatzeko hautespen-irizpideak. Sekuentziazioa eta denboralizazioa. Prekauzioak. Kosmetiko espezifikoak aplilkatzeko jarraibideak.
Bekainak eta betileak zuzentzeko irizpideak. Diseinua eta neurriak. Egiteko teknikak (txantiloiak, ilez ile, lausotua, kolorea finkatzea). Begiko lineak profilatzea. Gauzatze-teknikak.
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Eskuetarako berariazko zainketak. Higienea, hidratazioa, nutrizioa, pigmentazioa, urrakortasuna, eskuen mantentzea, eta abar. Manikura egokituak. Kosmetikoak eta lanabesak. Aplikazio
jarraibideak.
Behar bereziak dituzten erabiltzaileentzako berariazko zainketa konpontzaile espezifikoen indikazioak eta kontraindikazioak.
Aurrerapen teknologikoekiko eta lanbide-birziklatzearekiko interesa izatea.
Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
Lan-taldean proposatutako helburuetan elkarlanean jardutea.
Bezeroari eman beharreko arretan eta lanaren garapenean kalitatearekiko interesa izatea.
Zainketa konpontzaile espezifikoen indikazioak eta kontraindikazioak baloratzea, baita horiek
aplikatzeko unea ere.
Norberaren itxura zaintzea, ezarritako arauak kontuan izanik.
3.– Ileordeak eta ile-eranskinak egitea.
Ile-euskarria egiteko modua eta haren erabilgarritasuna identifikatzea.
Neurriak hartzeko protokoloak zehaztea.
Armazoi motak eta horiek egiteko materialak identifikatzea.
Ileordeak egiteko lehengaiak hautatzea.
Ileordeak egiteko materialak eta erremintak identifikatzea.
Hainbat motatako korapiloak egitea.
Ileordeak fabrikatzeko teknikak egitea.
Ileordeak josteko jarraibideak eta sekuentziazioa zehaztea.
Ileordeetarako kolorazioko, forma-aldaketako eta luzera-aldaketako teknikak hautatzea.
Ileordeak eta ile-eranskinak egin aurreko teknikak. Ileordeen eta ile-eranskinen motak, eusten
dituzten ehunen arabera (tula edo tarlatana, ileordeen sarea, monofilamentua, eta abar), zona
anatomikoaren arabera, eta hedaduraren arabera (ileorde osoa, ileorde erdia, ile-integrazioko sistema, eta abar).
Armazoia edo buru-moldea. Deskribapena. Armazoi motak eta neurriak. Neurriak hartzea: materialak, txantiloia, kalkoa, urratsak edo sekuentzia, fitxa teknikoa, zatiak eta zonen deskribapena.
Armazoia egiteko teknikak. Armazoi motak, lan-sekuentzia eta materialak. Egiteko eta egokitzeko
prozesua. Tul edo tarlatan motak: fina aurrealderako, zurruna atzealderako eta elastikoa erdialderako. Egiteko eta egokitzeko prozesua. Lehengaiak hautatzeko eta prestatzeko teknikak. Giza ile
naturala edo animalien ile naturala, eta ile artifiziala. Kalitateak hautatzeko eta luzerak sailkatzeko
irizpideak.
Lantzeko teknikak. Ehotzeko edo sarea egiteko teknika. Materialak (ehungailua, haria, karda eta
guraizeak, besteak beste). Korapilo motak (hasierako puntada, M sinplea, M bikoitza eta amaierako puntada). Pikatzeko teknika. Materialak (orratz-etxea, pikatzeko orratzak, buru-moldea edo
euskarria, altzairuzko orratzak edo orratz handiak, kolorezko tula, ile naturala, ile sintetikoa, haria
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eta artilea). Korapiloak egiteko teknikak: faseak, egiteko modua eta lortutako efektuak. Josteko
teknika, jarraibideak eta sekuentziazioa.
Dagozkion teknikak. Ileordeetan eta ile-eranskinetan kolorea aldatzeko teknikak. Tinduen eta
dekoloratzaileen hautespena zehazten duten parametroak. Lanabesak hautatzeko irizpideak. Prozesuen sekuentziazioa eta gauzatzeko jarraibideak. Ileordeetan eta ile-eranskinetan forma aldatzeko teknikak. Lanabesak eta produktuak hautatzeko irizpideak. Prozesuen sekuentziazioa eta
gauzatzeko jarraibideak. Ileordeetan eta ile-eranskinetan luzera aldatzeko teknikak. Gauzatzeko
eta sekuentziatzeko parametroak. Bezeroari ileordeen neurriak egokitzeko eta konpontzeko teknikak. Gauzatzeko eta sekuentziatzeko parametroak.
Lan-taldean proposatutako helburuetan elkarlanean jardutea.
Une oro, egiten den lanaren erantzukizuna hartzea.
Prozesuetan aurreikusten ez diren egoeretan erantzuteko gaitasuna izatea.
Ileordeak eta ile-eranskinak fabrikatzean, kalitatearekiko interesa izatea.
Norberaren presentzia zaintzea, ezarritako arau profesionalak kontuan izanik.
Ezarritako arauak errespetatzea eta betetzea.
4.– Ileordeak eta ile-protesiak jartzea.
Ileordeak eta ile-eranskinak jarri aurreko teknikak zehaztea.
Ilea edo buruko ile-larrua egokitzeko teknikak egitea.
Ileordea jarri aurretik ilea mozteko prekauzioak zehaztea.
Garezurraren neurriak hartzea, baita ilearen kolorearen laginak ere.
Ileordeak doitzeko teknikak hautatzea.
Eusteko teknikak eta osagarriak hautatzea.
Ileordeak eta ile-eranskinak jartzeko teknikak aplikatzea.
Ileordeen akaberak egitea.
Ileordeak eta ile-eranskinak kontserbatzeko eta garbitzeko teknikak aplikatzea.
Ileordeak eta ile-protesiak jarri aurreko teknikak. Lanabesak eta kosmetikoak hautatzeko eta
prestatzeko jarraibideak. Behar estetiko bereziak dituzten erabiltzaileentzako arreta-neurriak.
Hautatzeko, orientatzeko eta informatzeko irizpideak.
Ile-eranskinetarako oinarriak jartzeko teknikak. Estali beharreko zona egokitzeko teknikak. Jartzeko moduak. Piezak jartzeko teknikak. Garezurrerako doikuntza. Ile-integrazioko sistemak egokitzeko teknikak.
Euste-teknikak. Eusteko klipa (apain-orrazi gisakoa eta urkila gisakoa). Euste-zerrenda. Itsasgarriak. Motak eta aurkezteko moduak, aplikatzeko modua eta arrastoak kentzeko modua. Beste
sistema batzuk.
Jarrera-higienea (ergonomia).
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Ile naturaleko eta ile sintetikoko ileordeetan egin beharreko kontserbazio, higiene, egokitzapen eta akaberako teknikak. Ileordeak eta ile-eranskinak garbitzeko, egokitzeko eta biltegiratzeko
jarraitu beharreko parametroak. Ileordeak eta ile-eranskinak orrazteko eta akabera emateko teknikak.
Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
Prozesuan aurreikusten ez diren egoeretan erantzuteko gaitasuna izatea.
Bezeroari eman beharreko arretan eta lanaren garapenean kalitatearekiko interesa izatea.
Une oro aintzat hartzea segurtasun- eta higiene-arauak.
Aurrerapen teknologikoekiko, kosmetikoekiko eta lanbide-birziklatzearekiko interesa izatea.
5.– Ile-protesietarako alternatibak zehaztea.
Behar bereziak dituen erabiltzailearentzako osagarriak eta eranskinak ezaugarritzea.
Ehun-osagarrien eta eranskinen motak, formak eta diseinuak identifikatzea.
Ehun-osagarriei ile-aplikeak gaineratzea.
Materialen ezaugarriak eta horiek hautatzeko irizpideak zehaztea.
Hainbat kasutarako osagarriak hautatzea.
Aurrez ezarritako irizpideekin jartzea osagarriak.
Ehun-osagarrien eta osagarri teknikoen higiene- eta mantentze-teknikak aplikatzea.
Ehun-osagarriak eta gehigarriak. Ezaugarriak. Motak: kapelak, txanoak eta zapiak. Aldagaiak,
formak eta diseinuak: lau puntako zapia, pirata-zapia, lepoko zapiak, turbanteak, txanoak, fularra
duten txanoak eta oihalezko diademak.
Ehun-osagarrietan erabiltzen diren materialen ezaugarriak. Materialak hautatzeko irizpideak.
Ehun-osagarrien eta gehigarrien aurretiazko teknikak. Kapelen eta txanoen neurriak.
Kolore-harmonia. Estiloarekin eta arroparekin osatzea.
Ehun-osagarriak eta gehigarriak jartzeko teknikak: motak eta deskribapena. Osagarrien gainjartzea.
Ehun-osagarrien eta gehigarrien higienerako eta mantentze-lanetarako teknikak.
Aurrerapen teknologikoekiko eta lanbide-birziklatzearekiko interesa izatea.
Modaren joerak eta irudi pertsonalean eragina duten beste gizarte-baldintzatzaile batzuk behatzeko interesa izatea.
Ekimena eta izaera kritikoa aldagaiak edo hautabideak ekartzean.
Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
6.– Zainketa pertsonalean trebatzeko teknikak aplikatzea.
Zainketa pertsonaleko aholkularitza- eta entrenamendu-teknikak aplikatzea.
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Nork berak egin beharreko larruazalaren, ilearen eta azazkalen higienerako eta mantentze-lanetarako jarraibideak aplikatzea.
Kontraindikazio kosmetikoak identifikatzea.
Eguzki-iragazkiak eta kosmetika pertsonalizatua hautatzea eta erabiltzea.
Bekainetako eta betiletako aldaketa estetikoak arintzeko aholkuak ematea.
Ile-eranskinak eta osagarriak jartzeko, garbitzeko eta mantentzeko entrenamendu-teknikak
aplikatzea.
Ohitura estetikoak berreskuratzeko aholkularitza-teknikak aplikatzea.
Tratamendu-aurreko zainketako aholkularitza.
Kosmetikako erabilerari eta zainketa bereziei buruzko aholkularitza.
Tratamenduaren barruko zainketei buruzko aholkularitza. Nork berak egin beharreko larruazalaren, ilearen eta azazkalen higienerako eta mantentze-lanetarako jarraibideak. Kontraindikazio
kosmetikoak. Eguzki-iragazkiak eta kosmetika pertsonalizatua hautatzeko eta erabiltzeko irizpideak.
Bekainen eta betileen automakillajeko jarraibideak. Bekainak eta betileak definitzeko jarraibideak. Produktuak eta materialak. Txantiloiak.
Tratamendu-osteko zaintzetako aholkularitza. Ohitura estetikoak berreskuratzeko teknikak.
Ile-eranskinak eta osagarriak jartzeko, garbitzeko eta mantentzeko entrenamendu-teknikak.
Adeitasuna, errespetua eta diskrezioa zaintzea bezeroekiko harremanetan.
Modaren joerak eta irudi pertsonalean eragina duten beste gizarte-baldintzatzaile batzuk behatzeko interesa izatea.
Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.
Une oro, egiten den lanaren erantzukizuna hartzea.
10. lanbide-modulua: Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higienekoak
Kodea: 0750
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 8
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Prozesu estetikoetan aplikatzekoak diren higiene- eta osasun-arauak zehazten ditu, eta eragile biologikoen eraginpean egotea eta osasunerako arriskuak lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Desinfekzio metodoak eta material bakoitzaren infekzio-arriskuaren mailak lotu ditu.
b) Estetikaren arloan aplikatzekoak diren garbiketa, desinfekzio eta esterilizazioko protokoloak
zehaztu ditu.
c) Poluzio-eragileen motak ezaugarritu ditu.
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d) Sistema immunitarioa osatzen duten elementuak eta berau erregulatzen duten faktoreak
zehaztu ditu.
e) Kabinaren higienearen plangintzan indarrean dauden araudien aplikazioa baloratu du.
f) Teknika estetikoak aplikatzen dituzten langileentzako nahitaezko txertaketa-programa ezagutu du.
g) Estetikaren esparruan sortutako hondakinen kudeaketa justifikatu du.
h) Hondakinen tratamenduko eta higiene-prozesuetako kalitate-plana ezarri du.
i) Estetikan erabiltzen diren norbera babesteko tresneria zehaztu du.
2.– Irudi pertsonalarekin eta estetikoarekin lotzen diren osagai antropometrikoen ezaugarriak
zehazten ditu, giza gorputzaren egitura orokorra berraztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza gorputzaren aldeak eta zonak identifikatu ditu.
b) Jarrera anatomikoak zehaztu ditu.
c) Planoak eta ardatz anatomikoak ezarri ditu.
d) Giza gorputzaren egitura orokorraren espazioan, mugimendua, erlazioa eta norabidea terminoak definitu ditu.
e) Giza gorputzaren forma, itxura orokorra eta proportzioak ezagutu ditu.
f) Gorpuzkera zehazten duten herentziazko faktoreak eta ingurumenekoak identifikatu ditu.
g) Gorpuzkera motak ezagutu ditu.
h) Balio antropometrikoak eta estetikan duten aplikazioa lotu ditu.
3.– Nutrizio-jarraibide osasungarriak identifikatzen ditu, eta irudi estetikoan duten eragina ezagutu du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak eta nutrienteak ezaugarritu ditu.
b) Osasunaren kontserbazioan dietak duen eragina eta elikagaien ezaugarriak lotu ditu.
c) Elikagaien konposizio-taula zehaztu du.
d) Nutrizioaren prozesu biokimikoak zehaztu ditu.
e) Dieta orekatu baten osagaiak ezaugarritu ditu.
f) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta aparatuen egitura anatomikoak haien funtzioekin
lotu ditu.
g) Larruazalean eta larruazal-eranskinetan eragina duten eta nutrizioan inplikatuta dauden prozesu patologikoak ezagutu ditu.
h) Dieta eta indikazio dietetiko gomendagarriak osatu ditu.
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4.– Teknika estetikoen aplikazioan inplikatuta dauden lokomozio-aparatuaren osagaiak ezaugarritzen ditu, eta horien egitura anatomikoa eta fisiologikoa berraztertzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lokomozio-aparatuarekin lotzen diren tratamendu elektroestetikoak eta masajea identifikatu
ditu.
b) Hezur-sistemaren funtzioak zehaztu ditu.
c) Hezurren eta giharren osaera, egitura eta sailkapena ezarri du.
d) Giharren fisiologia ezaugarritu du.
e) Mugimendu motak inplikatutako artikulazioekin lotu ditu.
f) Teknika estetikoen aplikazioarekin lotzen diren hezur-asaldurak eta mugimenduaren patologiak ezagutu ditu.
g) Ergonomia jarrera-higienearekin eta ondoriozko patologiarekin lotu du.
h) Bezeroarentzako eta profesionalarentzako jarrera-zuzenketak proposatu ditu, betiere analisi
ergonomikoei jarraituta.
5.– Teknika estetikoen aplikazioan inplikatuta dauden barne-ingurumenaren osagaiak ezaugarritzen ditu, eta horien egitura anatomikoa eta fisiologikoa berraztertzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zirkulazio-aparatuaren anatomia funtzio hemodinamikoekin lotu du.
b) Odolaren osagai solidoak eta likidoak zehaztu ditu.
c) Sistema linfatikoaren egitura eta fisiologia ezaugarritu du.
d) Sistema linfatikoak eta prozesu estetikoak lotu ditu.
e) Barne-ingurumena zehazten duten elementuak ezagutu ditu.
f) Barne-ingurumenaren oreka zirkulazio-aparatuaren, sistema linfatikoaren eta odolaren alderdi
fisiologikoekin lotu du.
g) Aparatu horiekin lotzen diren eta estetikan eragina duten patologiak identifikatu ditu.
6.– Teknika estetikoen aplikazioan inplikatuta dauden sistema endokrinoaren eta nerbio-sistemaren osagaiak ezaugarritzen ditu, eta horien egitura anatomikoa eta fisiologikoa berraztertzen
du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Guruin endokrinoak eta horien funtzioak zehaztu ditu.
b) Mekanismo endokrinoak ezarri ditu.
c) Larruazalean eta larruzal-eranskinetan hormonek duten eragina justifikatu du.
d) Nerbio-mekanismoak ezarri ditu.
e) Nerbio-sistemaren eta sistema endokrinoaren arteko lotura ezarri du.
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f) Larruazalean eta larruzal-eranskinetan nerbio-sistemak duen eragina justifikatu du.
g) Organo sentsorialak eta horien funtzioak identifikatu ditu.
h) Fisiologia sentsoriala estetikan erabiltzen diren teknikekin lotu du.
7.– Ohitura osasungarriei buruzko aholkularitza-jarraibideak ezartzen ditu eta irudi pertsonaleko
prozesuekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Osasunaren kontzeptua ezaugarritu du.
b) Bizitzeko ohiturek irudi pertsonalean duten eragina ezagutu du.
c) Prebentzio-metodoak identifikatu ditu.
d) Osasuna sustatzeko kanpainak aztertu ditu.
e) Tratamendu onkologikoek larruazal-organoan dituzten ondorioak zehaztu ditu.
f) Minbiziaren faktore abiarazleak eta prebentzio-neurriak ezarri ditu.
g) Gorputza zahartzearen etapak bereizi ditu.
h) Bizitzaren hainbat etapatan gorputzaren irudiak dituen aldaketak zehaztu ditu.
i) Zahartzea atzeratzen duten ohitura osasuntsuak zehaztu ditu.
j) Irudi estetikoa sustatzeko gomendio osasuntsuak ezarri ditu.
B) Edukiak:
1.– Estetika prozesuetako higiene- eta osasun-arauak zehaztea.
Desinfekzio metodoak eta material bakoitzaren infekzio-arriskuaren mailak lotzea.
Irudi pertsonalean aplikatutako garbiketa, desinfekzio eta esterilizazio metodoak ezaugarritzea.
Garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko protokoloak aplikatzea.
Poluzio-eragileak identifikatzea.
Sistema immunitarioa osatzen duten elementuak eta berau erregulatzen duten faktoreak zehaztea.
Mikroorganismoak sailkatzea.
Sistema immunearen antolamendua identifikatzea.
Kabinaren higienearen plangintzan indarrean dagoen araudia aplikatzea.
Estetikan nahitaezkoak diren txertaketa-programak deskribatzea.
Hondakinak ezabatzeko eta kudeatzeko plana prestatzea, kalitate-planaren arabera.
Garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko metodoak:
desinfekzio-mailak.
Desinfekzio eta esterilizazio metodoak.
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Instalazioetako desinfekzio-eremua.
Instalazioak, altzariak, lentzeria, lanabesak eta osagarriak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko jardun-protokoloak. Irudi pertsonaleko establezimenduen higiene- eta osasun-baldintzak. Poluzioa prebenitzeko jarraitu beharreko jarraibideak.
Prozesu horien kalitate-kontrola. Material esterilen zaintza eta kontserbazioa.
Poluzio-eragileak: infekzio-eragileak eta mikroorganismoak.
Kutsatze-mekanismoak. Infekzioak eta infestazioak.
Defentsa-sistema eta sistema immunitarioa:
Oztopoak: kanpoko eta barneko defentsak.
Immunitate motak. Txertoak.
Hantura.
Erantzun immunitarioa eta immunitatea.
Irudi pertsonalean eragina duten sistema immunitarioaren nahasteak: alergiak.
Estetikan nahitaezkoak diren txertaketa-programak.
Estetikaren arloarekin lotzen den araudia. Prozesu horiekin lotutako higiene- eta osasun-legeria. Legionelosiaren prebentzioa. Tatuajeak, mikropigmentazioa eta piercingak aplikatzen dituzten
establezimenduetako higiene- eta osasun-baldintzak.
Hondakinak kudeatzea: kontzeptua, tipologia eta kontrola.
Estetikaren arloan, norbera babesteko tresneria espezifikoa.
Apaindegietarako indarrean dagoen legezko araudia ezagutzeko interesa izatea.
Segurtasun eta higieneari buruzko arauak errespetatzea eta betetzea.
Teknikak doitasunez aplikatzea.
2.– Irudi pertsonalarekin eta estetikarekin lotutako osagai antropometrikoen ezaugarriak.
Zelula baten osagaiak identifikatzea.
Zelularen zatirik garrantzitsuenen eta betetzen dituen funtzioen arteko loturak ezartzea.
Giza ehunak sailkatzea.
Giza gorputzaren aldeak eta zonak identifikatzea.
Jarrera anatomikoak eta plano eta ardatz anatomikoak ezaugarritzea.
Giza gorputzaren egitura orokorraren espazioan, mugimendua, erlazioa eta norabidea terminoak definitzea.
Gorputzaren forma, itxura orokorra eta proportzioak ezagutzea.
Gorpuzkera zehazten duten herentziazko faktoreak eta ingurumenekoak identifikatzea, taulak
eta grafikoak erabilita.
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Gorpuzkera motak identifikatzea.
Aldagai antropometrikoak irudi pertsonalean duten aplikazioarekin lotzea.
Gai biziaren antolamendua:
– Zelula: definizioa, egitura, eta funtzioak.
– Animalia-ehunak: estaldura eta jarioa, sostengua, muskulu- ehunak eta nerbio-ehunak.
Giza gorputzaren egitura orokorra:
– Gorputzaren aldeak eta zonak.
– Jarrera anatomikoak.
– Plano eta ardatz anatomikoak.
– Espazioko norabideak eta erlazioa terminoak.
Mugimendu-terminoak.
Antropometria:
– Gorputzaren forma, itxura orokorra eta proportzioak.
– Gorpuzkera: zehazten duten faktoreak (herentziazkoak eta ingurumenekoak).
Somatotipoak eta gorpuzkerak:
– Aldagai antropometrikoak: pisua, neurria, perimetroa, larruazaleko tolesturak eta beso-luzera.
– Antropometria eta irudi pertsonala.
Pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko interesa izatea.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
Ikaskuntzarekiko interesa eta teknologia berrietara egokitzeko interesa izatea.
3.– Nutrizio-jarraibide osasungarriak identifikatzea.
Nutrienteak sailkatzea.
Elikagaien eta nutrienteen ezaugarriak eta osasunaren kontserbazioan dietak duen eragina
lotzea.
Elikagaien taulak erabiltzea.
Nutrizioaren prozesu biokimikoak zehaztea.
Dieten osagaiak identifikatzea eta egitea eta indikazio dietetiko gomendagarriak egitea.
Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta aparatuen egitura anatomikoak haien funtzioekin
lotzea.
Larruazalean eta larruazal-eranskinetan eragina duten eta nutrizioan inplikatuta dauden prozesu patologikoak ezagutzea.
Elikagaiak eta haien nutrienteak:
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– Nutriente motak eta funtzioa.
– Behar eta gomendio nutrizionalak eta hidrikoak.
– Elikagaien konposizioaren taula.
Nutrizioaren prozesu biokimikoak.
Dieta:
– Elikadura orekatua.
– Dietak irudi pertsonalarekin duen lotura.
– Elikagai funtzionalak.
Elikadurarekin lotzen den fisiopatologia estetikoa:
– Gizentasuna eta argaltasuna.
– Lipodistrofiak.
– Elikadura-jokabidearen arloko aldaketak: anorexia eta bulimia.
– Nutrienteen desoreka eta larruazalarekin eta larruazal-eranskinekin duen lotura.
Digestio-aparatuaren anatomia eta fisiologia. Egitura. Digestio-prozesuaren analisia. Digestio-aparatuaren asalduren eragina, irudi pertsonaleko prozesuetan.
Arnas-aparatuaren anatomia eta fisiologia. Egitura. Arnasketa: oinarri fisiologikoak. Arnas-aparatuak irudi pertsonaleko prozesuetan duen eragina. Arnasketa-teknikak eta masajea. Irudi pertsonaleko prozesuetan eragina duten arnas-asaldurak.
Digestio-aparatuaren anatomia eta fisiologia. Egitura. Gernua sortzeko prozesuaren analisia.
Giltzurrun- eta gernu-aparatuaren asalduren eragina, irudi pertsonaleko prozesuetan.
Elikaduraren, higienearen eta gorputza zaintzearen arloko ohiturek osasunean dituzten efektuak baloratzea.
Arnas-aparatuaren higiene- eta prebentzio-neurriak hartzeko ardura izatea.
4.– Teknika estetikoen aplikazioan inplikatuta dauden lokomozio-aparatuaren osagaien ezaugarriak.
Lokomozio-aparatuarekin lotzen diren tratamendu elektroestetikoak eta masajea identifikatzea.
Hezurren eta muskuluen osaera, egitura eta sailkapena identifikatzea.
Muskuluen eta hezurren fisiologia ezaugarritzea.
Mugimendu motak inplikatutako artikulazioekin lotzea.
Teknika estetikoen aplikazioarekin lotzen diren hezur-asaldurak eta mugimenduaren patologiak
ezagutzea.
Ergonomia jarrera-higienearekin eta ondoriozko patologiarekin lotzea.
Bezeroarentzako eta profesionalarentzako jarrera-zuzenketak deskribatzea, betiere analisi
ergonomikoei jarraituta.
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Estetikari aplikatutako ergonomia: jarrera-higienea. Praktika estetikoetako gorputz-jarrerarekin
lotzen den patologia. Jarrera-zuzenketak.
Hezur-sistema: eskeletoa. Osaera eta egitura. Hezur-ehuna. Hezurren funtzioak. Artikulazioak.
Hezurren sailkapena. Osifikazioa. Hormonen kontrola. Kaltzioaren metabolismoa.
Muskulu-sistema: muskuluak (konposizioa eta egitura). Giharrak sailkatzeko irizpideak. Muskuluen ekintzak eta mugimenduak. Muskuluen jatorria eta txertaketa. Muskulu-ehuna. Gihar-zuntzak. Giza gorputzeko muskuluen kokapena. Gihar-fisiologia: uzkurduraren mekanismoa. Mugimenduaren fisiologia.
Lokomozio-aparatuarekin lotzen diren prozesu estetikoak: masajea, tratamendu elektroestetikoak, eta abar.
Lokomozio-aparatuaren patologia, estetikarekin lotzen dena.
Eskeleto-sistema egoera onean mantentzeko aintzat hartu beharreko arauen balorazio positiboa egitea.
Masajea baloratzea lokomozio-aparatuaren zaintzan.
Lokomozio-aparatuaren egoera onaren gaineko interesa izatea, bizi-kalitaterako eta irudi pertsonalerako onuragarria dela kontuan hartuta.
5.– Estetika-tekniketan inplikatutako osagaien ezaugarriak.
Zirkulazio-aparatuaren anatomia funtzio hemodinamikoekin lotzea.
Nahasketaren osagai solidoak eta likidoak identifikatzea.
Sistema linfatikoaren egitura eta fisiologia identifikatzea.
Sistema linfatikoak eta prozesu estetikoak lotzea.
Barne-ingurumenaren oreka zirkulazio-aparatuaren, sistema linfatikoaren eta odolaren alderdi
fisiologikoekin lotzea.
Zirkulazio-aparatuarekin lotzen diren eta estetikan eragina duten patologiak identifikatzea.
Zirkulazio-aparatuaren anatomo-fisiologia. Ziklo kardiakoa. Zirkulazioaren funtsezko printzipioak. Zain-itzulera. Parametro kardiakoak. Patologiek tratamendu estetikoetan duten eragina.
Odola. Odol-ehuna: zelulak eta plasma. Hematopoiesia. Odol-parametroak. Odolaren funtzioak.
Koagulazioa. Patologiek tratamendu estetikoetan duten eragina.
Linfa-sistema: anatomia eta fisiologia. Hodiak, gongoilak, gongoil-kateak eta organo linfatikoak.
Linfa. Zirkulazio linfatikoan esku hartzen duten faktoreak. Sistema linfatikoak prozesu estetikoetan
duen eragina.
Barne-ingurumena. Gorputzeko likidoak: erregulazioa, konposizioa espazioetan. Truke kapilarra. Hemodinamika: gorputzeko likidoen dinamikan eragina duten faktoreak.
Tratamendu estetikoek zirkulazio-aparatuan duten eragina. Teknika mekanikoen, elektroestetikoen eta kosmetologikoen ekintzak. Presioak eta tenperaturak sistema baskularrean duten eragina. Efektuak.
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Bihotzaren eta odol-zirkulazioaren funtzionamendua hobetuko duten jarduerei buruzko gomendio profesionalak egiteko prestasuna izatea.
Zirkulazio-sistema linfatikoaren oinarri anatomiko, fisiologiko eta patologikoei buruzko testuak
eta aldizkariak irakurtzeko interesa izatea.
6.– Teknika estetikoen aplikazioan inplikatuta dauden sistema endokrinoaren eta nerbio-sistemaren osagaien ezaugarriak.
Gongoilen eta hormonen eta haien funtzioen arteko lotura ezartzea, eta horietako bakoitzaren
ekintza-mekanismoak deskribatzea.
Hormonek larruazalean eta larruazal-eranskinetan duten eragina zehaztea.
Nerbio-sistemaren funtzionamenduaren eta larruazalaren, azazkalen eta ilearen egoeraren
artean dagoen lotura identifikatzea.
Nerbio-sistemaren eta sistema endokrinoaren arteko lotura deskribatzea.
Larruazalean eta larruazal-eranskinetan nerbio-sistemak duen eragina justifikatzea.
Organo sentsorialak eta haien funtzioak identifikatzea.
Teknika estetikoen eta zentzumenen organoen arteko lotura.
Nerbio-sistema: antolamendua eta egitura. Nerbio-sistemaren zelulak. Nerbioak. Neurona
-transmisioa. Neurotransmisoreak. Estetikako nerbio-transmisioaren inhibitzaileen analisia (toxina
botulimikoa eta pentapeptidoak). Nerbio-sistema autonomoa. Metamera-dermatoma kontzeptua
eta irudi pertsonaleko prozesuekin duen lotura.
Zentzumenen organoak. Sentimen-hartzaileak: sailkapena eta erantzun-mekanismoa. Zentzumenak: motak, anatomia eta fisiologia. Terapia sentsorialen eragina.
Sistema endokrinoa. Guruinen antolamendua. Hormonak. Hormona-fisiologia. Jarioaren erregulazioa. Hormonek larruazalean eta larruazal-eranskinetan duten eragina.
Sistema endokrinoak organismoaren sistema erregulatzaile gisa duen garrantzi handia ezagutzea.
Nerbio-jatorriko banako ohituren eta irudi pertsonalaren arteko lotura ezagutzea.
Larruazalean eta larruazal-eranskinetan agerikoak diren asaldura endokrinoen tratamendu
estetikorako gomendio egokiak egiteari balorazio positiboa ematea.
7.– Ohitura osasungarriei buruzko aholkularitza-jarraibideak ezartzea.
Bizitzeko ohiturek irudi pertsonalean duten eragina ezagutzea.
Prebentzio-metodoak identifikatzea.
Osasuna sustatzeko kanpainak identifikatzea.
Tratamendu onkologikoek larruazal-organoan dituzten ondorioak zehaztea.
Bizitzako etapetan gorputzaren zahartzea identifikatzea irudian.
Irudi estetikoan eragina duten bizitza osasungarriko ohiturak zehaztea eta gomendatzea.
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Osasun kontzeptua.
Bizimodu-ohiturak irudi pertsonalean duen eragina.
Lehen mailako prebentzioa, osasuna sustatzeko metodo gisa.
Minbizia. Tratamendu onkologikoak eta irudi pertsonalean duten eragina. Minbizia eta bizitzeko
ohiturak. Prebentzio-neurriak.
Gorputzaren zahartzea. Bizitzan gorputzaren irudian gertatzen diren aldaketak. Zahartzearen
fisiologia. Zahartzearen eta bizimoduen arteko lotura.
Ohitura osasungarrien aholkularitza. Ohitura osasungarrien ebaluazioa. Elikadurari, ariketa fisikoari, loari, higiene pertsonalari eta irudi estetikoan eragina duten beste elementu batzuei buruzko
gomendioak.
Ohitura osasungarrien garrantziaz jabetzea.
Ohitura osasungarriei, osasunaren sustapenari eta minbiziaren prebentzioari buruzko testuak
eta aldizkariak irakurtzeko interesa izatea.
11. lanbide-modulua: Ile-apainketako estilismo- eta zuzendaritza-proiektua
Kodea: 1073
Kurtsoa: 2
Iraupena: 50 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 5
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Produkzio-sektorearen beharrak identifikatzen ditu, eta behar horiek ase ditzaketen ereduzko proiektuekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sektoreko enpresak antolamendu-ezaugarrien arabera eta eskaintzen duten produktuaren
edo zerbitzuaren arabera sailkatu ditu.
b) Ereduzko enpresak ezaugarritu ditu, haien antolamendu-egitura eta sail bakoitzaren eginkizunak adierazita.
c) Enpresei gehien eskatzen zaizkien beharrak identifikatu ditu.
d) Sektorean aurreikus daitezkeen negozio-aukerak baloratu ditu.
e) Aurreikusten diren eskaerei erantzuteko behar den proiektu mota identifikatu du.
f) Proiektuak izan behar dituen berariazko ezaugarriak zehaztu ditu.
g) Zerga-betebeharrak, lanekoak eta arriskuen prebentziokoak, eta horiek aplikatzeko baldintzak zehaztu ditu.
h) Proposatzen diren produkzio edo zerbitzuko teknologia berriak txertatzeko jaso daitezkeen
laguntzak edo diru-laguntzak identifikatu ditu.
i) Proiektua lantzeko jarraitu beharreko lan-gidoia landu du.
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2.– Tituluan adierazitako konpetentziekin lotutako proiektuak diseinatzen ditu, eta horiek osatzen dituzten faseak barne hartu eta garatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proiektuan jorratuko diren alderdiei buruzko informazioa bildu du.
b) Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlana egin du.
c) Proiektua osatzen duten faseak edo zatiak eta horien edukia identifikatu ditu.
d) Lortu nahi diren helburuak ezarri ditu eta horien iritsiera identifikatu du.
e) Egiteko beharrezkoak diren baliabide naturalak eta pertsonalak aurreikusi ditu.
f) Dagokion aurrekontu ekonomikoa egin du.
g) Abian jartzeko finantziazio-beharrak identifikatu ditu.
h) Diseinatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du.
i) Proiektuaren kalitatea ziurtatzeko kontrolatu beharreko alderdiak identifikatu ditu.
3.– Proiektua osatzea eta gauzatzea planifikatzen du, esku hartzeko plana eta lotzen den dokumentazioa zehaztuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak sekuentziatu ditu, eta inplementatze-beharren arabera antolatu ditu.
b) Jarduera bakoitzerako beharrezko baliabideak eta logistika finkatu ditu.
c) Jarduerak gauzatzeko baimenen beharrak identifikatu ditu.
d) Jarduerak gauzatzeko edo jarduteko prozedurak finkatu ditu.
e) Proiektua ezartzeari datxezkion arriskuak identifikatu ditu, eta arriskuei aurrea hartzeko plana
eta beharrezko bitartekoak eta tresneria definitu ditu.
f) Baliabide materialak eta giza baliabideak eta gauzatze-denborak esleitzeko plangintza egin
du.
g) Ezartzearen baldintzei erantzuten dien balorazio ekonomikoa egin du.
h) Proiektua ezartzeko edo gauzatzeko beharrezko dokumentazioa zehaztu eta prestatu du.
4.– Proiektua gauzatzean, jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak definitzen ditu, eta erabilitako aldagaiak eta tresnak hautatu izana justifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak edo esku-hartzeak ebaluatzeko prozedura definitu du.
b) Ebaluazioa egiteko kalitate-adierazleak definitu ditu.
c) Jarduerak egitean sor daitezkeen gorabeherak eta izan daitekeen konponbidea ebaluatzeko
eta horiek erregistratzeko prozedura definitu du.
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d) Baliabideetan eta jardueretan izan daitezkeen aldaketak kudeatzeko prozedura definitu du,
horiek erregistratzeko sistema barne.
e) Jarduerak eta proiektua ebaluatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du.
f) Erabiltzaileei edo bezeroei buruzko ebaluazioan parte hartzeko prozedura ezarri du, eta berariazko dokumentuak prestatu ditu.
g) Proiektuaren baldintza-agiria betetzen dela bermatzeko sistema ezarri du, halakorik dagoenean.
5.– Proiektua aurkeztu eta defendatzen du. Horretarako, eraginkortasunez erabiltzen ditu
proiektua gauzatzean eta heziketa-zikloko ikasteko prozesuan bereganatutako konpetentzia teknikoak eta pertsonalak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proiektuari buruzko memoria-dokumentua egin du.
b) Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliko dituen aurkezpena prestatu
du.
c) Proiektuaren azalpena egin du. Bertan, haren helburuak eta eduki nagusiak deskribatu ditu
eta jasotako ekintza-proposamenen hautaketa justifikatu du.
d) Azalpenean komunikazio-estilo egokia erabili du eta, ondorioz, azalpen antolatua, argia, atsegina eta eraginkorra lortu du.
e) Proiektua babestu du, eta arrazoituta erantzun die epaimahai ebaluatzaileak planteatzen
dituen galderei.
12. lanbide-modulua: Ingeles teknikoa
Kodea: E200
Kurtsoa: 2
Iraupena: 40 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Tituluaren lanbide-esparruarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten bidezkoaren xedea ezagutu du.
b) Ahozko mezu zehatzak adierazi ditu egoera puntualak ebazteko: hitzordu bat, produktu bat
igortzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/gailu baten oinarrizko funtzionamendua.
c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako adierazpenei jarraitu
die.
d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko zehatzak erabili ditu.
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e) Mezu bat bere elementu guzti-guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean konprenitzea zeinen
garrantzitsua den konturatu da.
f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak erabilita.
g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko eskatu du.
h) Laneko elkarrizketa baterako aurkezpen pertsonala prestatu du.
i) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.
2.– Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak interpretatu
eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, jasotzeedo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin lotutako
mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko eskuliburua) eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik.
b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu.
c) Euskarri telematikoen bitartez jasotako mezua interpretatu du: besteak beste, posta elektronikoaren eta faxaren bidez jasotakoa.
d) Sektoreko web-orri bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu.
e) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko dokumentazioa
bete ditu.
f) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu.
g) Aurkezpenetan eta agurretan, prestatu beharreko dokumentuaren berezko adeitasun-formulak erabili ditu.
h) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu.
i) Profilarekin lotutako okupazioak eta lanpostuak identifikatu ditu.
j) Bere konpetentziako lan-prozesu bat deskribatu eta sekuentziatu du.
k) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.
l) Nork bere prestakuntza eta lanbide-konpetentziak aurkezteko Europako herrialdeetan erabilitako jarraibideen araberako Curriculum Vitaea egin du.
3.– Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu,
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den erkidegoko ohitura eta usadioen ezaugarri esanguratsuenak definitu ditu.
b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak deskribatu ditu.
c) Sektorearen berezko alderdi sozioprofesionalak identifikatu ditu edozein testu motatan.
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d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako protokoloak
eta arauak aplikatu ditu.
e) Beste herrialde batzuetako berezko balioak eta ohiturak identifikatu ditu, eta jatorrizko herrialdekoekin lotu ditu, antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzeko.
B) Edukiak:
1.– Profilarekin lotutako ahozko mezuak ulertu eta sortzea.
Sektoreko mezu profesionalak eta egunerokoak ezagutzea.
Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak identifikatzea.
Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.
Beste hizkuntza-baliabide batzuk ezagutzea: gustuak eta lehentasunak, iradokizunak, argudioak, argibideak, baldintzaren eta zalantzaren adierazpena eta bestelakoak.
Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea.
Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea, eta bestelakoak.
Intonazioa, ahozko testuaren kohesio-baliabide gisa.
Nahikoa ulertzeko soinuak eta fonemak egoki sortzea.
Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea.
Laneko elkarrizketa bat prestatzea, dituen prestakuntza eta motibazio pertsonalak aurkezteko.
Sektoreko terminologia espezifikoa.
Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, lokuzio preposizionalak eta
adberbialak, boz pasiboaren erabilera, erlatibozko perpausak, zehar-estiloa, eta bestelakoak.
Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta elkarteak.
Lan-elkarrizketa baten gaikako atalak.
Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea.
Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.
Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.
Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea.
Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak errespetatzea.
2.– Profilarekin lotutako idatzizko mezuak interpretatu eta adieraztea.
Hainbat formatutan emandako mezuak ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta oinarrizko artikulu
profesionalak eta egunerokoak.
Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.
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Erlazio logikoak ezagutzea: aurkakotasuna, kontzesioa, konparazioa, baldintza, kausa, helburua, emaitza.
Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna.
Sektorearen berezko testu erraz profesionalak eta egunerokoak lantzea.
Puntuazio-markak erabiltzea.
Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki erabiltzeko eduki adierazgarria
hautatzea.
Testu koherenteak lantzea.
Lan-ingurunearekin lotzen den lan-eskaintza bateko iragarkien atalak ulertzea.
Norberaren profilarekin lotzen den lan-eskaera egitea: curriculuma eta motibazio-gutuna.
Euskarri telematikoak: faxa, e-mail, burofaxa, web-orriak.
Hizkuntzaren erregistroak.
Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, jasotze-orria, faktura.
Europako Curriculum Vitaearen eredua.
Heziketa-zikloarekin lotutako konpetentziak, lanbideak eta lanpostuak.
Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.
Beste kultura batzuen alderdi profesionalekiko interesa erakustea.
Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea errespetatzea.
Testuaren garapenean koherentziaren premia balioestea.
3.– Herrialdearen berezko errealitate soziokulturala ulertzea.
Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementu esanguratsuenak interpretatzea.
Enpresaren irudi ona proiektatzeko, portaera sozioprofesionala eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak erabiltzea.
Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeen elementu soziolaboral esanguratsuenak.
Nazioarteko harremanetan arau soziokulturalak eta protokolokoak balioestea.
Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea.
13. lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: 1074
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 5
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
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1.– Lan-munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
hautatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta lan-munduratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
f) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
g) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza baloratu ditu.
2.– Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten eraginkortasuna baloratzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Profilari lotutako lan-egoeretan talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu.
b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lan-taldeak identifikatu ditu.
c) Lan-talde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu ditu.
d) Taldekideek bere gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat baloratu du.
e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat onartu du.
f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu.
g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta gaitasuna dauka horiek lan-kontratuetan ezagutzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu.
b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde nagusiak
bereizi ditu.
c) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
d) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
e) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak ezarritako neurriak baloratu ditu.
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f) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu
ditu.
g) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
h) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
i) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak zehaztu ditu.
j) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu.
4.– Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten du, eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte Segurantzaren
eginkizuna.
b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen kontingentziak adierazi ditu.
c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu.
d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuaren irudiak eta langilearenak dituzten betebeharrak identifikatu ditu.
e) Langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.
f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu ditu.
g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak zehaztu ditu.
h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta kopurua kalkulatu ditu.
5.– Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta
arrisku-faktoreak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren esparru eta jarduera guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia baloratu
du.
b) Lan-baldintzak langilearen osasunarekin erlazionatu ditu.
c) Jardueraren arrisku-faktoreak eta horien ondoriozko kalteak sailkatu ditu.
d) Tituluaren lanbide-profilari lotutako lan-ingurunean ohikoenak diren arrisku-egoerak identifikatu ditu.
e) Enpresan dauden arriskuak ebaluatu ditu.
f) Lanbide-profilari lotutako lan-inguruneetan, prebentziorako garrantzitsuak diren lan-baldintzak zehaztu ditu.
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g) Tituluaren lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen motak sailkatu eta deskribatu ditu,
bereziki lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagokienez.
6.– Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana prestatzen parte hartzen du, eta inplikatutako agente guztien erantzukizunak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko arriskuen prebentzioan dauden eskubide eta betebehar nagusiak zehaztu ditu.
b) Enpresan prebentzioa kudeatzeko moduak sailkatu ditu, laneko arriskuen prebentzioari
buruzko araudian ezarritako irizpideen arabera.
c) Arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresan langileak ordezkatzeko moduak zehaztu ditu.
d) Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak identifikatu ditu.
e) Enpresan, larrialdirik izanez gero jarraitu beharreko jardun-sekuentziazioa barne hartuko
duen prebentzio-plana izatearen garrantzia baloratu du.
f) Tituludunaren lanbide-sektorearekin lotutako lantoki baterako prebentzio-planaren edukia
zehaztu du.
g) Larrialdi- eta ebakuazio-plan bat pentsatu du.
7.– Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta tituluari lotutako lan-inguruneko arrisku
egoerak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kalteak sorburuan saihesteko eta, saihestezinak badira, haien ondorioak ahalik eta gehien
murrizteko aplikatu behar diren prebentzio-teknikak, eta norbera eta taldea babestekoak zehaztu
ditu.
b) Mota guztietako segurtasun-seinaleen esanahia eta hedadura aztertu ditu.
c) Larrialdietarako jardun-protokoloak aztertu ditu.
d) Larrialdietan, larritasun-maila desberdinetako biktimak daudenean, zaurituak sailkatzeko teknikak identifikatu ditu.
e) Istripuaren lekuan bertan hainbat kalteren aurrean aplikatu beharreko lehen laguntzetako
oinarrizko teknikak identifikatu ditu, baita botikinaren osaera eta erabilera ere.
f) Langileen osasuna zaintzeko eskakizunak eta baldintzak zehaztu ditu, eta prebentzio-neurri
gisa duten garrantzia adierazi du.
B) Edukiak:
1.– Lan munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko prozesua.
Lan-ibilbiderako interes, gaitasun eta motibazio pertsonalak aztertzea.
Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea.
Tituluaren lanbide-sektorea zehaztu eta aztertzea.
Norberaren ibilbidea planifikatzea:
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– Beharrekin eta hobespenekin bateragarriak izango diren epe ertain eta luzerako lan-helburuak ezartzea.
– Uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu errealistak eta koherenteak.
Ibilbide-planaren, prestakuntzaren eta helburuen arteko koherentzia norberak egiaztatzeko
zerrenda bat ezartzea.
Lan-munduratzeko beharrezkoak diren dokumentuak betetzea (aurkezpen-gutuna, curriculum
vitaea...), eta test psikoteknikoak eta elkarrizketa simulatuak egitea.
Lana bilatzeko teknikak eta tresnak.
Erabakiak hartzeko prozesua.
Sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan lana bilatzeko prozesua.
Europan ikasi eta enplegatzeko aukerak. Europass, Ploteus.
Tituludunaren lan- eta lanbide-ibilbiderako etengabeko prestakuntzak duen garrantzia baloratzea.
Norberaren ikaskuntzaz arduratzea. Eskakizunak eta aurreikusitako emaitzak ezagutzea.
Autoenplegua lan-munduratzeko hautabidetzat baloratzea.
Lan-munduratze egokirako lan-ibilbideak baloratzea.
Lanarekiko konpromisoa. Lortutako trebakuntza baliaraztea.
2.– Gatazka eta lan-taldeak kudeatzea.
Antolakundea pertsona-talde gisa aztertzea.
Antolamendu-egiturak aztertzea.
Kideek lan-taldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea.
Antolakundeetako gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta proposamenak partekatzea.
Gatazka motak, esku-hartzaileak eta horien abiapuntuko jarrerak aztertzea.
Gatazkak ebazteko moduak, bitartekotza eta jardunbide egokiak aztertzea.
Lan-taldeen sorrera aztertzea.
Enpresa baten antolamendu-egitura, xede bat lortzeko pertsona-talde gisa.
Talde motak sektoreko industrian, dituzten eginkizunen arabera.
Komunikazioa, taldeak sortzean arrakasta lortzeko oinarrizko elementu gisa.
Lan-talde eraginkorraren ezaugarriak.
Gatazkaren definizioa: haren ezaugarriak, sorburuak eta etapak.
Gatazka ebatzi edo deuseztatzeko metodoak: bitartekotza, adiskidetzea eta arbitrajea.
Enpresa-helburuak lortzeko pertsonen ekarpena baloratzea.
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Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta eragozpenak baloratzea.
Talde-lanerako funtsezko faktoretzat komunikazioa baloratzea.
Lan-taldeetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko partaidetzazko jarrera izatea.
Gatazkak ebazteko sistemak aztertzea.
3.– Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera sailkatzea.
Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginean (LELTB) arautzen diren lan-jardueren ezaugarriak aztertzea.
Kontratu-modalitate ohikoenak formalizatu eta alderatzea, haien ezaugarrien arabera.
Nomina interpretatzea.
Dagokion lanbide-jarduerako sektorerako hitzarmen kolektiboa aztertzea.
Lan-zuzenbidearen oinarrizko iturriak: Konstituzioa, Europar Batasunaren arteztarauak, Langileen Estatutua, Hitzarmen Kolektiboa.
Lan-kontratua: kontratuaren elementuak, ezaugarriak eta formalizazioa, gutxieneko edukiak,
enpresaburuaren betebeharrak, enpleguari buruzko neurri orokorrak.
Kontratu motak: mugagabeak, prestakuntzakoak, aldi baterakoak, lanaldi partzialekoak.
Lanaldia: iraupena, ordutegia, atsedenaldiak (laneko egutegia eta jaiegunak, oporrak, baimenak).
Soldata: motak, ordainketa, egitura, aparteko ordainsariak, soldataz kanpoko eskuratzeak, soldata-bermeak.
Soldata-kenkariak: kotizazio-oinarriak eta ehunekoak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga (PFEZ).
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala: sindikatuaren kontzeptua, sindikatzeko eskubidea, enpresa-elkarteak,
gatazka kolektiboak, greba, ugazaben itxiera.
Hitzarmen kolektiboa. Negoziazio kolektiboa.
Lan-antolamenduaren ingurune berriak: kanpora ateratzea, telelana…
Lana arautzearen beharra baloratzea.
Dagokion lanbide-jarduerako sektorearen lan-harremanetan aplikatzen diren arauak ezagutzeko interesa izatea.
Aurreikusitako legezko bideak laneko gatazken ebazpide gisa aintzat hartzea.
Langileen kontratazioan etika eskaseko eta legez kanpoko jardunak baztertzea, batez ere premia handienak dituzten kolektiboei dagokienez.
Gizartea hobetzeko agente gisa, sindikatuen eginkizuna aintzat hartu eta baloratzea.
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4.– Gizarte Segurantza, enplegua eta langabezia.
Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsala izateak duen garrantzia aztertzea.
Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea.
Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-esparrua, egitura, araubideak, erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak.
Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte Segurantzaren arloan: afiliazioak,
altak, bajak eta kotizazioa.
Babes-ekintza: osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak, erretiroa, langabezia, heriotza eta biziraupena.
Prestazioen motak, eskakizunak eta kopurua.
Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko sistemak.
Hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko Gizarte Segurantzaren eginkizuna aintzat hartzea.
Gizarte Segurantzarako kotizazioan nahiz prestazioetan iruzurrezko jokabideak gaitzestea.
5.– Arrisku profesionalak ebaluatzea.
Lan-baldintzak aztertu eta zehaztea.
Arrisku-faktoreak aztertzea.
Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.
Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.
Baldintza ergonomikoei eta psikosozialei lotutako arriskuak aztertzea.
Enpresaren arrisku-esparruak identifikatzea.
Lanbide-eginkizunaren araberako arrisku-protokoloa ezartzea.
Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea.
Arrisku profesionalaren kontzeptua.
Enpresan arriskuak ebaluatzea, prebentzio-jardueraren oinarrizko elementu gisa.
Profilari lotutako lan-ingurunearen berariazko arriskuak.
Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean eragin daitezkeen kalteak.
Lanbide-jardueraren fase guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia.
Lanaren eta osasunaren arteko lotura baloratzea.
Prebentzio-neurriak hartzeko interesa azaltzea.
Enpresan prebentziorako prestakuntza ematearen garrantzia baloratzea.
6.– Enpresan arriskuen prebentzioa planifikatzea.
Planifikazio- eta sistematizazio-prozesuak, oinarrizko prebentzio-tresna gisa.
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Laneko Arriskuen Prebentzioari (LAP) buruzko oinarrizko araua aztertzea.
Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) arloko egitura instituzionala aztertzea.
Lan-ingurunerako larrialdi-plan bat egitea.
Zenbait larrialdi-plan bateratu eta aztertzea.
Lanak giza osasunean eta segurtasunean dituen ondorioak.
Eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren arloan.
Erantzukizunak laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Erantzukizun mailak enpresan.
LAP laneko arriskuen prebentzioan eta osasunean esku hartzen duten agenteak, eta horien
eginkizunak.
Prebentzioaren kudeaketa enpresan.
Langileen ordezkaritza prebentzioaren arloan (LAPeko oinarrizko teknikaria).
Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak.
Prebentzioaren plangintza enpresan.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak lan-inguruneetan.
Laneko arriskuen prebentzioaren garrantzia eta beharra baloratzea.
Laneko arriskuen prebentzioko (LAP) eta laneko osasuneko (LO) agente gisa duen posizioa
baloratzea.
Erakunde publikoek eta pribatuek laneko osasunean errazago sartzeko egindako aurrerapenak
baloratzea.
Dagokion kolektiboaren larrialdi-planei buruzko ezagutza baloratu eta zabaltzea.
7.– Enpresan prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea.
Norbera babesteko teknikak identifikatzea.
Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresak eta banakoak dituzten betebeharrak
aztertzea.
Lehen laguntzetako teknikak aplikatzea.
Larrialdi-egoerak aztertzea.
Larrialdietarako jardun-protokoloak egitea.
Langileen osasuna zaintzea.
Banako eta taldeko prebentzio- eta babes-neurriak.
Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa.
Larrialdi medikoa / lehen laguntzak. Oinarrizko kontzeptuak.
Seinale motak.
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Larrialdien aurreikuspena baloratzea.
Osasuna zaintzeko planen garrantzia baloratzea.
Proposatutako jardueretan bete-betean parte hartzea.
14. lanbide-modulua: Enpresa eta ekimen sortzailea
Kodea: 1075
Kurtsoa: 2
Iraupena: 60 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 4
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta
enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Berrikuntzaren kontzeptua, eta gizartearen aurrerabidearekin eta pertsonen ongizatearekin
duen lotura identifikatu du.
b) Kultura ekintzailearen kontzeptua, eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa
duen garrantzia aztertu du.
c) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia baloratu
du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko ezinbesteko eskakizuntzat.
d) Sektoreko enpresa txiki eta ertain bateko enplegatuaren lanerako ekimena aztertu du.
e) Sektorean hasten den enpresaburu baten jarduera ekintzailea nola garatzen den aztertu du.
f) Jarduera ekintzaile ororen elementu saihestezintzat aztertu du arriskuaren kontzeptua.
g) Enpresaburuaren kontzeptua, eta enpresa-jarduera garatzeko beharrezko eskakizunak eta
jarrerak aztertu ditu.
2.– Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, enpresa-ideia aukeratzen du eta haren bideragarritasunaren gaineko merkatu-azterketa egiten du, jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio etikoak gaineratuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Negozio-ideiak sortzeko prozesu bat garatu du.
b) Tituluarekin lotutako negozio baten esparruan ideia jakin bat hautatzeko prozedura sortu du.
c) Hautatutako negozio-ideiaren inguruko merkatu-azterketa egin du.
d) Merkatu-azterketatik ondorioak atera ditu eta garatu beharreko negozio-eredua ezarri du.
e) Negozio-proposamenaren balio berritzaileak zehaztu ditu.
f) Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren elementu gisa
duen garrantzia aztertu ditu.
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g) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten balantze soziala egin du, eta sorrarazten dituen
kostu eta mozkin sozial nagusiak deskribatu ditu.
h) Sektoreko enpresetan, balio etikoak eta sozialak gaineratzen dituzten ohiturak identifikatu
ditu.
i) Tituluarekin zerikusia duen enpresa txiki eta ertain baten bideragarritasun ekonomiko eta
finantzarioari buruzko azterketa egin du.
j) Enpresa-estrategia deskribatu du eta enpresaren helburuekin lotu du.
3.– Enpresa-plan bat egiteko eta, ondoren, hura abiarazi eta eratzeko jarduerak egiten ditu.
Dagokion forma juridikoa hautatzen du eta, horren arabera, legezko betebeharrak identifikatzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresa baten oinarrizko eginkizunak deskribatu ditu eta enpresari aplikatutako sistemaren
kontzeptua aztertu du.
b) Enpresaren ingurune orokorraren osagai nagusiak identifikatu ditu; batik bat, ingurune ekonomiko, sozial, demografiko eta kulturalarenak.
c) Berariazko ingurunearen osagai nagusi diren heinean, bezeroekiko, hornitzaileekiko eta
lehiakideekiko harremanek enpresa-jardueran duten eragina aztertu du.
d) Sektoreko enpresa txiki eta ertain baten ingurunearen elementuak identifikatu ditu.
e) Enpresa-kulturaren eta irudi korporatiboaren kontzeptuak, eta horiek enpresa-helburuekin
duten lotura aztertu ditu.
f) Enpresaren forma juridikoak aztertu ditu.
g) Hautatutako forma juridikoaren arabera, enpresaren jabeek legez duten erantzukizun-maila
zehaztu du.
h) Enpresen forma juridikoetarako ezarritako tratamendu fiskala bereizi du.
i) Indarrean dagoen legeriak enpresa txiki eta ertain bat eratzeko exijitutako izapideak aztertu
ditu.
j) Erreferentziazko herrian sektoreko enpresak sortzeko dauden laguntza guztiak bilatu ditu.
k) Enpresa-planean, forma juridikoa aukeratzearekin, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioarekin, administrazio-izapideekin, diru-laguntzekin eta bestelako laguntzekin zerikusia duen
guztia barne hartu du.
l) Enpresa txiki eta ertain bat abian jartzeko dauden kanpoko aholkularitza eta administrazio-kudeaketako bideak identifikatu ditu.
4.– Enpresa txiki eta ertain baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egiten ditu: kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak identifikatzen ditu, eta dokumentazioa
betetzen du.

2013/4964 (122/109)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

218. zk.

2013ko azaroaren 15a, ostirala

Ebaluazio-irizpideak:
a) Kontabilitatearen oinarrizko kontzeptuak eta kontabilitate-informazioa erregistratzeko teknikak aztertu ditu.
b) Kontabilitate-informazioa aztertzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu, batez ere, enpresaren kaudimenari, likideziari eta errentagarritasunari dagokienez.
c) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten zerga-betebeharrak zehaztu ditu.
d) Zerga-egutegian zerga motak bereizi ditu.
e) Sektoreko enpresa txiki eta ertain batentzako merkataritza eta kontabilitateko oinarrizko
dokumentazioa bete du (fakturak, albaranak, eskabide-orriak, kanbio-letrak, txekeak eta bestelakoak), eta dokumentazio horrek enpresan egiten duen bidea deskribatu du.
f) Banku-finantzaketako tresna nagusiak identifikatu ditu.
g) Dokumentazio hori enpresa-planean barne hartu du.
B) Edukiak:
1.– Ekimen sortzailea.
Tituluari lotutako sektorearen jardueran berrikuntzak dituen ezaugarri nagusiak aztertzea (materialak, teknologia, prozesuaren antolamendua, etab.).
Ekintzaileen funtsezko faktoreak aztertzea: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, plangintza eta prestakuntza.
Jarduera ekintzailean arriskua ebaluatzea.
Sektoreko berrikuntza eta garapen ekonomikoa.
Kultura ekintzailea gizarte-behar gisa.
Enpresaburu kontzeptua.
Ekintzaileen jarduna sektoreko enpresa bateko enplegatu gisa.
Ekintzaileen jarduna enpresaburu gisa.
Ekintzaileen arteko lankidetza.
Enpresa-jardueran aritzeko eskakizunak.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
Kultura ekintzaileari lotutako jardunbide egokiak tituluari dagokion jarduera ekonomikoan eta
toki-esparruan.
Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika baloratzea.
Ekintzailetzaren bultzatzaile gisa, ekimena, sormena eta erantzukizuna baloratzea.
2.– Enpresa-ideiak, ingurunea eta haien garapena.
Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea.
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Internet bidez, sektoreko enpresei buruzko datuak bilatzea.
Garatu beharreko enpresaren ingurune orokorra aztertzea.
Lanbide-arloko ereduzko enpresa bat aztertzea.
Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea.
Merkatu-azterketaren ondorioetatik abiatuta, negozio-eredua ezartzea.
Erabakitako ideiaren gainean berrikuntza-ariketak egitea.
Enpresaren betebeharrak berariazko ingurunearekiko eta sozietate osoarekiko (garapen iraunkorra).
Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea.
Sektoreko enpresen erantzukizun soziala eta etikoa.
Merkatu-azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak.
Enpresaren balantze soziala aintzat hartu eta baloratzea.
Genero-berdintasuna errespetatzea.
Enpresa-etika baloratzea.
3.– Enpresa baten bideragarritasuna eta abiaraztea.
Marketin-plana finkatzea: komunikazio-politika, prezioen politika eta banaketaren logistika.
Produkzio-plana prestatzea.
Sektoreko enpresa baten bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa aztertzea.
Enpresaren finantzaketa-iturriak aztertzea eta haren aurrekontua egitea.
Forma juridikoa hautatzea. Tamaina eta bazkide kopurua.
Enpresaren kontzeptua. Enpresa motak.
Enpresa baten funtsezko elementuak eta arloak.
Zerga-arloa enpresetan.
Enpresa bat eratzeko administrazio-izapideak (ogasuna eta gizarte-segurantza, besteak beste).
Lanbide-arloko enpresentzako diru-laguntzak, bestelako laguntzak eta zerga-pizgarriak.
Enpresaren jabeek duten erantzukizuna.
Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zorrotz ebaluatzea.
Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.
4.– Administrazio-funtzioa.
Kontabilitate-informazioa aztertzea: diruzaintza, emaitzen kontua eta balantzea.
Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea.
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Merkataritzako dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, besteak beste.
Kontabilitatearen kontzeptua eta oinarrizko ideiak.
Kontabilitatea, egoera ekonomikoaren irudi zehatz gisa.
Enpresen legezko betebeharrak (fiskalak, lanekoak eta merkataritzakoak).
Dokumentu ofizialak aurkezteko eskakizunak eta epeak.
Sortutako administrazio-dokumentuei dagokienez, antolamendua eta ordena baloratzea.
Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.
15. lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 1076
Kurtsoa: 2
Iraupena: 360 ordu
ECTS kredituetarako baliokidetza: 22
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, eta horiek erlazionatu ditu enpresak egiten duen zerbitzu motarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren antolamendu-egitura eta arlo bakoitzaren eginkizunak identifikatu ditu.
b) Enpresaren egitura eta sektorean dauden ereduzko enpresa-antolamenduak alderatu ditu.
c) Zerbitzuaren ezaugarriak eta bezero mota enpresa-jardueraren garapenarekin lotu ditu.
d) Zerbitzugintza garatzeko lan-prozedurak identifikatu ditu.
e) Jarduera behar bezala garatzeko giza baliabideen beharrezko konpetentziak baloratu ditu.
f) Jarduera honetan ohikoenak diren hedabideen egokitasuna identifikatu du.
2.– Lanbide-jarduera garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzen ditu, lanpostuaren ezaugarrien eta enpresan ezarritako prozeduren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aintzat hartu eta justifikatu ditu:
– Lanpostua betetzeko beharrezkoa den prestutasun pertsonala eta denbora.
– Jarrera pertsonalak (puntualtasuna eta enpatia, besteak beste) eta profesionalak (lanposturako beharrezkoak diren ordena, garbitasuna, erantzukizuna eta beste).
– Jarrerazko eskakizunak, lanbide-jarduerak dituen arriskuen prebentzioari eta norbera babesteko neurriei dagokienez.
– Lanbide-jardueraren kalitatearekin zerikusia duten jarrerazko eskakizunak.
– Lan-talde barruko eta enpresan ezarritako hierarkiekiko harreman-jarrerak.
– Lanaren esparruan egiten diren jardueren dokumentazioarekin zerikusia duten jarrerak.
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– Profesionalaren jardun egokiarekin lotuta, esparru zientifikoan eta teknikoan lan-munduratzeko eta berriro laneratzeko prestakuntza-beharrak.
b) Lanbide-jardueran aplikatzekoak diren laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak eta
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen oinarrizko alderdiak identifikatu ditu.
c) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen arabera eta enpresaren arauen arabera jarri du abian
norbera babesteko tresneria.
d) Garatutako jardueretan, ingurumena errespetatzeko jarrera argia izan du, eta horrekin lotutako barruko eta kanpoko arauak aplikatu ditu.
e) Lanpostua edo jarduera garatzeko eremua antolatuta, garbi eta oztoporik gabe mantendu du.
f) Jasotako jarraibideak interpretatu eta bete ditu, eta esleitu zaion lanaz arduratu da.
g) Egoera bakoitzean ardura duen pertsonarekin eta taldekideekin komunikazio eta harreman
eraginkorra ezarri du, eta haiekin tratu zuzena izan du.
h) Gainerako taldekideekin koordinatu da, eta edozein aldaketaren, behar garrantzitsuren edo
ezustekoren berri eman du.
i) Dagokion jardueraren garrantzia baloratu du, bai eta, eginkizun berriei erantzun ahal izateko,
enpresaren produkzio-prozesuen barruan zuzendutako zereginetan izandako aldaketetara egokitzearen garrantzia ere.
j) Edozein jarduera edo zeregineta, arauak eta prozedurak arduraz aplikatzeko konpromisoa
hartu du.
3.– Instalazioen eta baliabideen antolamenduan hartzen du parte, jarduerak planifikatzen ditu
eta enpresaren protokoloak egiten laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresan tutorearengandik jasotako jarraibideak interpretatu ditu, eta hautemandako desbideratzeen berri eman du.
b) Norberaren irudia zein enpresaren irudia baloratu du, eta norberaren higienea, makillajea,
orrazkera eta janzkera, besteak beste zaindu ditu.
c) Erabilitako eta sortutako informazio/dokumentazio motak maneiatu ditu.
d) Enpresak eskaintzen dituen zerbitzuetan erabilitako produktuen eta materialen hornikuntzan
eta logistikan lagundu du.
e) Zerbitzuen, langileen, bezeroen, produktuen eta hornitzaileen fitxategiak kudeatu ditu.
f) Prozesuaren fase guztietan (harreratik edo telefonoko eta aurrez aurreko arretatik, bezeroak
agurtzera arte), bezeroei komunikatzeko eta arreta emateko protokoloak interpretatu ditu.
g) Agenda eskuz edo informatizatuta antolatu du.
h) Protokolo teknikoak, merkataritzakoak, segurtasunekoak, higienekoak, kalitatekoak eta bestelakoak egiten lagundu du.
i) Erabilitako instalazioak eta tresneria mantentzeko lanak kudeatu ditu.
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j) Enpresako planetan, talde-lanean jardun du eta ekimena eta interesa azaldu du.
4.– Ilearen tratamenduetako eta zainketako tratamendu-protokoloak erabiltzaile berezietarako
egokitzen ditu, eta, horrela, horiek gauzatzeko lanetan laguntzen du eta eskura dauden baliabideak optimizatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioak prestatu ditu, eta tresneriek eta osagarriek indarrean dagoen araudiak eskatzen
dituen segurtasun-eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu du.
b) Diagnostiko dermotrikologikoaren ondorengo tratamendua ezarri du.
c) Erabili beharreko teknikaren arabera hautatu ditu bitartekoak eta produktuak.
d) Tratamenduaren aurreko teknikak aplikatu ditu.
e) Ilearen tratamenduak egin ditu, eta ileordeak eta osagarriak denbora eta modu egokian egokitu ditu.
f) Ile-masajeko eskuko teknikak aplikatu ditu, tratatu beharreko asalduraren ezaugarrien arabera.
g) Behar bereziak dituzten bezeroengan zainketa konpontzaileak egin ditu.
h) Ile-mentuen eta inplanteen aurreko eta ondorengo ile-zainketako prozedurak interpretatu
ditu.
i) Emaitza sustatzeko arreten, prekauzioen eta tratamenduaren aldizkakotasunaren berri eman
du.
j) Bezeroaren ezaugarriei, diagnostikoari eta erabilitako prozedurei dagokien dokumentazio teknikoa bete du.
5.– Ikus-entzunezko baliabideetarako eta gizarte-ekitaldietarako orrazkeren muntaia egin du,
ile-apainketako teknikak erabilita eta ezarritako prozedurei jarraituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ikus-entzunezko baliabideetarako, ibiltokirako eta gizarte-ekitaldietarako orrazkerak diseinatu ditu.
b) Instalazioak antolatu ditu.
c) Ilearen eta buruko ile-larruaren ezaugarriak ezagutu ditu.
d) Gizarte-ekitaldiaren, ikus-entzunezkoaren eta ibiltokiaren ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Tresneriak, lanabesak eta kosmetikoak hautatu ditu.
f) Ezaugarri morfologikoak orrazkeraren aukeraketarekin lotu ditu.
g) Ikus-entzunezko produkzioetan eta ibiltokietan pertsonaia lantzeko beharrezko ile-apainketako teknikak identifikatu ditu.
h) Kolorazio, dekolorazio, lisatze eta izurtze iraunkorreko prozedurak eta egokitzapen-eragiketak egin ditu.
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i) Orrazkerak eta orrazkera bilduak egin ditu.
j) Ileordeak, osagarriak eta beste ile-protesi batzuk orrazkerara egokitu ditu.
6.– Ilean estiloa aldatzeko diseinuan eta burutzapenean laguntzen du, bezeroaren ezaugarriak
aztertuta eta ilea mozteko teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroaren beharrak eta ezaugarri morfologikoak identifikatu ditu.
b) Bezeroaren estilo pertsonala osatzen duten elementuak aztertu ditu, behaketaren eta galdetegi baten bidez.
c) Orrazkera, makillajea eta janzkera estilo-aldaketarekin lotu ditu.
d) Estilo pertsonala aldatzeko proposamena aurkeztean bezeroari informatzeko jarraibideak
ezarri ditu.
e) Planteatutako proposamen teknikoaren arabera egin du aurrekontua.
f) Inplikatutako prozesuak metodikoki planifikatu ditu.
g) Bitartekoak, teknikak eta kosmetikoak hautatu ditu.
h) Ilea mozteko teknikak denbora eta modu egokian aplikatu ditu.
i) Prozesua kontrolatu du eta enpresaren kalitate-arauak bete ditu.
j) Higiene- eta desinfekzio-neurriak aplikatu ditu.
7.– Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzen ditu, marketin-teknikak garatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzu motak identifikatu ditu.
b) Erabiltzaileekin zerbitzu-enpresa baten berezko portaera profesionala mantendu du.
c) Enpresan ohikoenak diren salmenta-teknikak aztertu eta bete ditu.
d) Erosketak sustatzeko lokalean erabilitako merchandising teknikak identifikatu ditu.
e) Erabiltzailearekin hizkera teknikoa erabili du eskaintzen dituen zerbitzuei, ohiturei eta produktuei buruz informatzeko eta aholkuak emateko.
f) Kexak eta erreklamazioak ebazteko prozedurak abian jarri ditu.
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ABUZTUAREN 30EKO 402/2013 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
GUTXIENEKO ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
1. atala.– Espazioak.
Azalera (m²)
30 ikasle

Azalera (m²)
20 ikasle

Balio anitzeko gela.

60

40

Ile-apainketako gela teknikoa

120

90

Kosmetologiako laborategia

90

60

Prestakuntza espazioa

2. atala.– Ekipamenduak.
Prestakuntza espazioa

Balio anitzeko gela.

Ile-apainketako gela teknikoa

Ekipamendua
Ikus-entzunezko ekipoak.
Proiekzio-kanoia.
Sarean instalatutako PCak, inprimagailuak eta eskanerra.
Internet.
Ikasgelako ekipamendua.
Irudia, diseinu grafikoa eta diseinu digitala tratatzeko kudeaketa-programak
Ur- eta elektrizitate-zerbitzu osagarriak.
Zoruak, hormak, sabaiak, leihoen babesa eta hustubideak, indarrean
dagoen osasun-araudi teknikoaren arabera.
Irakaslearentzako mahai eta besaulki ergonomikoa.
Arbela.
Apain-mahaiak, apalak eta ispiluak dituztenak eta argia inguruan.
Ile-apainketako besaulkiak.
Burua garbitzeko konketa eta besaulkia.
Lehorgailu finkoak.
Aulkiak.
Bizkarra duten tabureteak, altuera aldatzekoa dutenak.
Orga edo mahai osagarriak, gurpildunak.
Azpil osagarriak.
Oinazpikoak.
Ile-apainketako lanabesak eta materialak: moldeak, ilea mozteko
erremintak, lentzeria, orrazteko materiala eta neurtzeko eta nahasteko
materialak.
Ileordeak eta ile-eranskinak egiteko materialak eta erremintak. Kortxozko
burua eta armazoiak.
Bizarra txukuntzeko erremintak.
Ilea aztertzeko tresneria: llupak, Wood-en argia, hidratazio-neurgailua,
sebometroa, mikrokamera eta abar.
Lurruna sortzeko aparatuak (lurrun-sorgailua) eta ozono-lurruna
sortzekoak.
Kolore pertsonalaren testarako zapiak.
Infragorriak.
Korronte zuzena eta aldakorra sortzen duen aparatua.
Bero lehorreko aparatuak: Eskuko ile-lehorgailuak, ile-kizkurgailuak,
lisaburdinak, eta abar erabiltzea.
Buruko masajerako dardaragailuak.
Beroa emateko aparatu programagarriak.
Lanabesak, materialak eta tresneria garbitzeko eta desinfektatzeko
tresneria: bero lehorreko UVC erradiazio bidezko esterilizagailua;
autoklabea.
Argazki- eta bideo-kamera.
Tresnerietarako eta materialetarako bitrina eta armairuak.
Material birziklagarrirako eta poluitzailerako edukiontziak.
Botikina.
Biltegia
Aldagelak.
Higiene-ontziak.
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Prestakuntza espazioa

Kosmetologiako laborategia

Ekipamendua
Ur- eta elektrizitate-zerbitzu osagarriak.
Irakaslearentzako mahai eta besaulki ergonomikoa.
Arbela.
Korrontea eta laborategiko altzaria duten banako lekuak.
Laborategiko tresneriak: ur-bainua, balantza, eragingailu magnetikoa, pHneurgailua eta abar.
Laborategiko materiala: prezipitatu-ontziak, pipetak, espatulak, beirazko
hagaxkak eta abar.
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ABUZTUAREN 30EKO 402/2013 DEKRETUAREN IV. ERANSKINA
IRAKASLEAK
1. atala.– Irakasleen espezialitateak eta irakasteko eskumena Ile-apainketako estilismo eta
zuzendaritzako heziketa-zikloko lanbide-moduluetan.
Lanbide modulua

Irakasleen espezialitatea

1064. Dermotrikologia

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

1065. Baliabide teknikoak eta
kosmetikoak

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

1066. Ile-tratamenduak

Ile-apainketa

1067. Ile-apainketako prozedurak eta
teknikak

Ile-apainketa

1068. Ikus-entzunezko eta modako
produkzioetarako orrazkerak

Ile-apainketa

1069. Ile-apainketako estilismoa

Ile-apainketa

1070. Irudiaren azterketa

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

1071. Zuzendaritza eta merkaturatzea

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

1072. Zainketa berezietako ileapainketa

Ile-apainketa

0750. Irudi pertsonaleko prozesu
fisiologikoak eta higienekoak

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

1073. Estetika integraleko eta
ongizateko proiektua

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak

Ile-apainketa

E200 Ingeles teknikoa

Ingelesa
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Kidegoa
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
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Lanbide modulua

Irakasleen espezialitatea

1074. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Laneko prestakuntza eta orientabidea

1075. Enpresa eta ekimen sortzailea

Laneko prestakuntza eta orientabidea

Kidegoa
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lanbide Heziketako irakasle
teknikoak

Irudi pertsonalaren aholkularitza eta
prozesuak
1076. Lantokiko prestakuntza.
Ile-apainketa

edo araudian ager daitekeen beste edozein irakasle-espezialitate.
2. atala.– Titulazio baliokideak irakaskuntzaren ondorioetarako.
Kidegoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Titulazioak

Espezialitateak

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ile-apainketa

Enpresa-zientzietan diplomaduna.
Lan-harremanetan diplomaduna.
Gizarte-lanean diplomaduna.
Gizarte-hezkuntzan diplomaduna.
Kudeaketa eta Administrazio Publikoan diplomaduna.

Irudi pertsonaleko aholkularitzako goi-mailako teknikaria.
Ile-apainketako teknikari espezialista.

edo araudian ager daitekeen beste edozein titulazio.

2013/4964 (122/119)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

218. zk.

2013ko azaroaren 15a, ostirala

3. atala.– Titulua osatzen duten lanbide-moduluak emateko beharrezko titulazioak hezkuntzakoaz
bestelako administrazioetako titulartasun pribatuko nahiz publikoko ikastetxeentzat.
Lanbide moduluak
1064. Dermotrikologia
1065. Baliabide teknikoak eta kosmetikoak
1070. Irudiaren azterketa
1071 Zuzendaritza eta merkaturatzea
0750. Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak
eta higienekoak
1074. Laneko prestakuntza eta orientabidea
1075. Enpresa eta ekimen sortzailea
1066. Ile-tratamenduak
1067. Ile-apainketako prozedurak eta teknikak
1068. Ikus-entzunezko eta modako
produkzioetarako orrazkerak
1069. Ile-apainketako estilismoa
1072. Zainketa berezietako ile-apainketa
1073. Ile-apainketako estilismo- eta
zuzendaritza-proiektua.
E100. Ingeles teknikoa

Titulazioak

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo dagokion graduko titulua edo
beste zenbait titulu baliokide.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo dagokion graduko titulua edo
beste zenbait titulu baliokide.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo arkitekto teknikoa edo dagokion
graduko titulua edo beste zenbait titulu baliokide.
Irudi pertsonaleko aholkularitzako goi-mailako teknikaria.
Ile-apainketako teknikari espezialista.
Ingeles Filologian lizentziaduna

edo araudian ager daitekeen beste edozein titulazio.
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ABUZTUAREN 30EKO 402/2013 DEKRETUAREN V. ERANSKINA
KONPETENTZIA ATALEN ETA MODULUEN ARTEKO EGOKITASUNA (HORIEK
BALIOZKOTZEKO), ETA LANBIDE MODULUEN ETA KONPETENTZIA ATALEN ARTEKO
EGOKITASUNA (HORIEK EGIAZTATZEKO)
1. atala.– Kualifikazioei buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluan
ezarritakoaren arabera egiaztatzen diren konpetentzia-atalen egokitasuna lanbide-moduluekin.
Konpetentzia atala

Lanbide modulua

UC1237_2: Diagnostikoa egitea eta ilearen tratamendu
estetikoak diseinatzea.
UC1237_2: Ilearen tratamendu estetikoak segurtasun- eta
higiene-baldintzetan egitea.
UC0704_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko
produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak
eta protokolo teknikoak egitea.
UC0348_2: Ilearen kolore-aldaketa totalak edo partzialak
egitea.
UC0794_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko
produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak
eta protokolo teknikoak egitea.
UC0793_3: Bezeroei aholkuak ematea buruko eta aurpegiko
ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidezko irudi
pertsonalaren aldaketei buruz.
UC0352_2: Ilea moztea eta bizarra eta bibotea atontzea eta
moztea.
UC0705_3: Irudi pertsonaleko enpresetan garatzen diren
jarduerak zuzentzea eta kudeatzea.
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak
aholkatzea eta saltzea.

1064. Dermotrikologia
1065. Baliabide teknikoak eta kosmetikoak
1066. Ile-tratamenduak
1067. Ile-apainketako prozedurak eta teknikak
1068. Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako
orrazkerak
1068. Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako
orrazkerak

1069. Ile-apainketako estilismoa

1071. Zuzendaritza eta merkaturatzea

Oharra: Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen diren
konpetentzia-atal guztiak uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera egiaztatu badituzte
–1224/2009 Errege Dekretua, Lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hauek izango
dituzte baliozkotuta: 1072. Zainketa bereziko ile-apainketa eta 1070. Irudiaren azterketa.
2. atala.– Egiaztatzeari begira titulu honetako lanbide-moduluei dagozkien konpetentzia-atalak
honako hauek dira:
Lanbide modulua

Konpetentzia atala

1064. Dermotrikologia
1065. Baliabide teknikoak eta kosmetikoak
1066. Ile-tratamenduak
1067. Ile-apainketako prozedurak eta teknikak
1068. Ikus-entzunezko eta modako produkzioetarako
orrazkerak

1069. Ile-apainketako estilismoa

UC1261_3: Diagnostikoa egitea eta ilearen tratamendu
estetikoak diseinatzea.
UC1262_3: Ilearen tratamendu estetikoak segurtasun- eta
higiene-baldintzetan egitea.
UC0348_2: Ilearen kolore-aldaketa totalak edo partzialak
egitea.
UC0794_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko
produkzioetarako eta produkzio eszenikoetarako orrazkerak
eta protokolo teknikoak egitea.
UC0793_3: Bezeroei aholkuak ematea buruko eta aurpegiko
ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidezko irudi
pertsonalaren aldaketei buruz.
UC0352_2: Ilea moztea eta bizarra eta bibotea atontzea eta
moztea.
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Lanbide modulua
1071. Zuzendaritza eta merkaturatzea

Konpetentzia atala
UC0705_3: Irudi pertsonaleko enpresetan garatzen diren
jarduerak zuzentzea eta kudeatzea.
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak
aholkatzea eta saltzea.

2013/4964 (122/122)

