Matrikulatzen den LOE titulua:
ILE-APAINKETAKO ESTILISMO
ETA ZUZENDARITZAKO GOIMAILAKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(Urriaren 26ko ECD/1055/2017 Aginduaren arabera)
Modulua gaindituta: Estetika integralari aplikatutako giza anatomia, fisiologia
eta patologia.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

0750

Irudi pertsonaleko
prozesu fisiologikoak eta
higiene-prozesuak

1064

Dermotrikologia

UC1261_3: Diagnostikoa egitea eta ilearen tratamendu estetikoak diseinatzea.

1065

Baliabide teknikoak eta
kosmetikoak

UC1261_3: Diagnostikoa egitea eta ilearen tratamendu estetikoak diseinatzea.

1066

Ilearen tratamenduak

UC1262_3: Ilearen tratamendu estetikoak segurtasun- eta higiene-baldintzetan
egitea.

1067

Ile-apainketako
prozedurak eta teknikak

UC0794_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko produkzioetarako eta
produkzio eszenikoetarako orrazkerak eta protokolo teknikoak egitea.
UC0348_2: Ilearen kolore-aldaketa totalak edo partzialak egitea.

1068

Ikus-entzunezko eta
modako produkzioetarako
orrazkerak

UC0794_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko produkzioetarako eta
produkzio eszenikoetarako orrazkerak eta protokolo teknikoak egitea.

1069

Ile-apainketako estilismoa

UC0793_3: Bezeroei irudi pertsonalari buruzko aholkuak ematea, buruko eta
aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidez.
UC0351_2: Ilea moztea eta bizarra eta bibotea atontzea eta moztea.

Irudiaren azterketa

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 lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, onako lanbide-modulu hauek izango
dituzte baliozkotuta: 1072. Zainketa bereziko ile-apainketa eta 1070. Irudiaren
azterketa.

Zuzendaritza eta
merkaturatzea

UC0795_3: Irudi pertsonaleko enpresetan garatzen diren jarduerak zuzentzea
eta kudeatzea.
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak aholkatzea eta
saltzea.

1072

Zainketa berezietako ileapainketa

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 lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, onako lanbide-modulu hauek izango
dituzte baliozkotuta: 1072. Zainketa bereziko ile-apainketa eta 1070. Irudiaren
azterketa.

1073

Ile-apainketako estilismoeta zuzendaritzaproiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikusi eskema: E200-MP Ingeles teknikoa (Euskal Autonomia Erkidegokoa)

1074

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema: LPO EM/GM

1075

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikusi eskema: EES EM/GM

1070

1071

LOGSE
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1076

Lantokiko prestakuntza

Ikusi eskema: LP
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