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Matrikulatzen den LOE titulua:
ILE-APAINKETAKO ETA
ESTETIKAKO OINARRIZKO
PROFESIONALA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak
(127/2014 Errege Dekretuaren arabera)

3009

Zientzia aplikatuak I

Ikus XI. Eranskina

3042

Zientzia aplikatuak II.

Ikus XI. Eranskina

3011

Komunikazioa eta gizartea I

Ikus X. Eranskina

3012

Komunikazioa eta gizartea II

Ikus X. Eranskina

3005

Bezeroentzako arreta.

UC1329_1: Bezeroari informazio eraginkorra, egituratua eta protokoloetan
antolatua eman.

3060

Lanbide-ingurunea
prestatzea.

UC0058_1: Tresneria prestatzea eta ilea eta buruko ile-larrua garbitzea eta
egokitzea.
UC0343_1: Ekipoak prestatzean eta bezeroari arreta emateko eta hura
kokatzeko eragiketak egitean kalitate-, segurtasun- eta higiene-kondizioak
zaintzea.

3061

Azazkalen oinarrizko zaintza
estetikoak.

UC0344_1: Azazkaletan oinarrizko zainketa estetikoak aplikatzea.

3062

Depilazio mekanikoa eta
alferrikako ilea
koloregabetzea.

UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea.

3063

Makillajea.

UC0346_1: Eguneko makillajeak aplikatzea.

3064

Ilea garbitzea eta ilearen
forma aldatzea

UC0059_1: Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko eta
orrazten hasteko muntaketak egitea..

3065

Ilearen kolorea aldatzea.

UC0060_1: Ilea koloreztatzeko eta dekoloratzeko teknikak erabiltzea.

3067

Lantokiko prestakuntza.

E610

Irudi-aldaketako prozesuak:
hastapenak.

E611

Oinarrizko ile-mozketa.

E612

Aurpegi eta gorputzaren
oinarrizko higiene eta
hidratazioa.

E613

Norberari egokitutako
makillajea

E800

Laneko prestakuntza eta
orientabidea.
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ESTETIKAKO ETA EDERGINTZAKO
TEKNIKARIA

0633

0634

Aurpegiko eta gorputzeko
higiene-teknikak

Makillajea

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(256/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0355_2: Aurpegi eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknika estetikoak
aplikatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Makillajea.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0065_2: Aurpegiaren harmonia makillaje sozialeko estiloekin hobetzea.

LOGSE

0635

0636

Depilazio mekanikoa eta
ile-dekolorazioa

Modulua gaindituta: Depilazio mekanikoa eta teknika osagarriak.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0354_2: Higiene, depilazio eta makillajeko zerbitzu estetikoaren bezeroari
segurtasun, osasun eta higieneko baldintzetan arreta egitea.
UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Manikurako eta pedikurako oinarrizko teknikak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
(Aginduaren 5. xedapenaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Azazkalen eskultura eta esku-oinen estetika.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)

Esku eta oinetako estetika

UC0357_2: Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknika estetikoak aplikatzea.
UC0359_2: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea.

0637

Azazkal artifizialeko
teknikak

LOGSE

Modulua gaindituta: Azazkalen eskultura eta esku-oinen estetika.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0358_2: Azazkal artifizialak landu eta aplikatzea.

0638

0639

0640

Analisi estetikoa

UC0354_2: Higiene, depilazio eta makillajeko zerbitzu estetikoaren bezeroari
segurtasun, osasun eta higieneko baldintzetan arreta egitea.
UC0356_2: Esku eta oinetako zerbitzu estetikoaren bezeroari segurtasun,
higiene eta osasuneko baldintzetan arreta egitea.

Kabina estetikoko
jarduerak

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren bitartez
edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute
baliozkotuta: «0639. Estetika-kabinako jarduerak».

Gorputz-irudia eta ohitura
osasungarriak

Modulua gaindituta: Oinarrizko giza anatomia eta fisiologia.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)

LOGSE
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LOGSE

0641

Estetika eta
edergintzarako
kosmetologia

0642

Lurringintza eta kosmetika
naturala

0643

Irudi pertsonaleko
marketina eta salmenta

Modulua gaindituta: Dekorazio-estetikari aplikatutako kosmetologia.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0354_2: Higiene, depilazio eta makillajeko zerbitzu estetikoaren bezeroari
segurtasun, osasun eta higieneko baldintzetan arreta egitea.
UC0356_2: Esku eta oinetako zerbitzu estetikoaren bezeroari segurtasun,
higiene eta osasuneko baldintzetan arreta egitea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Estetikaren arloko produktuen eta zerbitzuen sustapena
eta salmenta.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)

LOE

Osatutako titulua GM: Salmentak eta merkataritza espazioak kudeatzeko goi
mailako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)

LOE

Osatutako titulua GM: Marketineko eta publizitateko goi mailako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)

LOE

Osatutako titulua EM: Merkataritza jardueretako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak aholkatzea eta
saltzea.

E100

Ingeles teknikoa

Ikus VII. Eranskina

0644

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0645

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0646

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ILE-APAINKETAKO ETA KOSMETIKAKO TEKNIKARIA

0636

Esku eta oinetako estetika

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1588/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Manikurako eta pedikurako oinarrizko teknikak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

LOGSE

Modulua gaindituta: Azazkalen eskultura eta esku-oinen estetika.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0357_2: Azazkalak zaintzeko eta edertzeko teknika estetikoak aplikatzea.
UC0359_2: Esku eta oinetako tratamendu estetikoak egitea.

0640

0643

Gorputz-irudia eta ohitura
osasungarriak

Irudi pertsonaleko
marketina eta salmenta

LOGSE

Modulua gaindituta: Oinarrizko giza anatomia eta fisiologia.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)

LOGSE

Modulua gaindituta: Estetikaren arloko produktuen eta zerbitzuen sustapena
eta salmenta.
EM titulua: Dekoraziozko estetika pertsonaleko teknikaria.
(Irudi pertsonala)

LOE

Osatutako titulua GM: Salmentak eta merkataritza espazioak kudeatzeko goi
mailako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)

LOE

Osatutako titulua GM: Marketineko eta publizitateko goi mailako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)

LOE

Osatutako titulua EM: Merkataritza jardueretako teknikaria.
(Merkataritza eta marketina)
UC0352_2: Irudi pertsonalerako produktuak eta zerbitzuak aholkatzea eta
saltzea.

LOGSE

0842

0843

Orrazkerak eta orrazkera
bilduak

Ilea koloratzea

Modulua gaindituta: Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0349_2: Ilearen forma aldi baterako aldatzea, orraztea eta/edo biltzea.
UC0058_1: Tresneria prestatzea eta ilea eta buruko ile-larrua garbitzea eta
egokitzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Ilearen kolore-aldaketak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0348_2: Ilearen kolore-aldaketa totalak edo partzialak egitea.

LOGSE

0844

Ile-apainketarako
kosmetika

Modulua gaindituta: Ile-apainketari aplikatutako kosmetologia.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0347_2: Ile-analisia egitea, lan teknikoetako protokoloak diseinatzeko, eta
ile-zaintza estetikoak aplikatzea.
UC0356_2: Esku eta oinetako zerbitzu estetikoaren bezeroari segurtasun,
higiene eta osasuneko baldintzetan arreta egitea.
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0845

Ilea mozteko teknikak

LOGSE

Modulua gaindituta: Ile-mozketa eta teknika osagarriak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0351_2: Ilea moztea eta bizarra eta bibotea atontzea eta moztea.

0846

Ilearen forma-aldaketa
iraunkorrak

LOGSE

Modulua gaindituta: Ilearen forma-aldaketak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0350_2: Ilean forma-aldaketa iraunkorrak egitea.

0848

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lanesperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbidemodulu hau izango dute baliozkotuta: 0848. Gizonen ile-apainketa eta
estilismoa.

Gizonen ile-apainketa eta
estilismoa

LOGSE

Modulua gaindituta: Ilearen tratamenduak.
EM titulua: Ile apainketako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

0849

Ilearen analisia

E100

Ingeles teknikoa

Ikus VII. Eranskina

0851

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0852

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0853

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina

UC0347_2: Ile-analisia egitea, lan teknikoetako protokoloak diseinatzeko, eta
ile-zaintza estetikoak aplikatzea.
UC0356_2: Esku eta oinetako zerbitzu estetikoaren bezeroari segurtasun,
higiene eta osasuneko baldintzetan arreta egitea.
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Matrikulatzen den LOE titulua:
IRUDI PERTSONALAREN ETA
KORPORATIBOAREN
AHOLKULARITZAKO GOIMAILAKO TEKNIKARIA
1071

1181

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1685/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

Zuzendaritza eta
merkaturatzea

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

Kosmetikako aholkularitza

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lanesperientziaren bitartez eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari
buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute baliozkotuta: 1181.
Kosmetikako aholkularitza.
LOGSE

1182

Irudi-diseinu integrala

Modulua gaindituta: Edergintzako aholkularitza.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC1248_3: Irudi pertsonala aztertzea, aldaketa-proiektu pertsonalizatuak
proposatzeko.

1183

Jantzietako eta
osagarrietako estilismoa

LOGSE

UC1251_3: Janzkeraren eta osagarrien bidezko irudi pertsonalaren aldaketei
buruzko aholkuak ematea bezeroei.
LOGSE

1184

1185

Ile-apainketako
aholkularitza

Ekitaldien protokoloa eta
antolamendua

Modulua gaindituta: Apainketa pertsonaleko teknikak.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0793_3: Bezeroei irudi pertsonalari buruzko aholkuak ematea, buruko eta
aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio estetikoaren bidez.
UC1249_3: Buruko eta aurpegiko ilearen zaintza eta transformazio
estetikoaren bidezko irudi pertsonalaren aldaketei buruzko aholkuak ematea
bezeroei.

LOGSE

Modulua gaindituta: Protokoloa eta gizarte-ohiturak.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC1252_3: Bezeroei irudi pertsonalarekin lotzen diren protokolo-jardunei eta
gizarte-usadioei buruzko aholkuak ematea.

LOGSE

1186

Modulua gaindituta: Janzkera-estilismoa.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

Gizarte-usadioak

Modulua gaindituta: Protokoloa eta gizarte-ohiturak.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC1252_3: Bezeroei irudi pertsonalarekin lotzen diren protokolo-jardunei eta
gizarte-usadioei buruzko aholkuak ematea.

LOGSE

1187

Estetikako aholkularitza

Modulua gaindituta: Apainketa pertsonaleko teknikak.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
UC1250_3: Zaintza estetikoen bidezko irudi pertsonalaren aldaketei buruzko
aholkuak ematea bezeroei.
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1188

Komunikaziotrebetasunak

LOGSE

Modulua gaindituta: Irudi pertsonala eta komunikazioa.
GM titulua: Irudi pertsonalaren aholkularitzako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC1253_3: Bezeroei irudi pertsonalarekin lotzen diren komunikazio-teknikei
buruzko aholkuak ematea.

1189

Irudi korporatiboa

1190

Irudi pertsonaleko eta
korporatiboko
aholkularitza-proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikus VIII. Eranskina

1191

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1192

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1193

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
KARAKTERIZAZIOKO ETA
MAKILLAJE PROFESIONALEKO
GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(553/2012 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

0685

Planifikazioa eta
proiektuak

UC1255_3: Karakterizazio-proiektuak planifikatu, antolatu eta kudeatzea.
UC1254_3: Pertsonaien karakterizazio-proiektuak egitea proiektu artistikoen
arabera.

1261

Pertsonaien
karakterizazioa

UC1517_3: Informazioa bilatzea eta janzkeraren historia eta bilakaera
dokumentatzea proiektu eszenikoetarako.
UC1259_3: Pertsonaien karakterizazioa eta makillajeko efektu bereziak egitea.

1262

Makillaje profesionala

UC0066_2: Baliabide eszenikoetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako
makillatzea.
UC1259_3: Pertsonaien karakterizazioa eta makillajeko efektu bereziak egitea.

1263

Efektu bereziak
makillajearen bidez

UC1259_3: Pertsonaien karakterizazioa eta makillajeko efektu bereziak egitea.

1264

Aurpegirako eta
gorputzerako
protesigintza

UC1256_3: Aurpegirako eta gorputzerako protesiak egitea karakterizaziorako.

1265

Karakterizaziorako ileapainketa

UC1258_2: Ile-apainketako teknikak aplikatzea karakterizaziorako.
UC0794_3: Ile-apaindegietarako, ikus-entzunezko produkzioetarako eta
produkzio eszenikoetarako orrazkerak eta protokolo teknikoak egitea.

1266

Ile-eranskingintza

UC1257_3: Ile-protesiak egitea karakterizaziorako.

1267

Pertsonaien diseinu
digitala 2Dn eta 3Dn

LOE

Osatutako titulua GM: 3D animazioetako, jokoetako eta ingurune
elkarreragileetako goi mailako teknikaria.
(Irudia eta soinua)

Diseinu grafiko aplikatua

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1244/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lanesperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, baliozkotuta izango
dituzte honako lanbide-moduluak: «1269. Karakterizatzeko eta makillatzeko
produktuak» eta «1268. Diseinu grafiko aplikatua».

1269

Karakterizatzeko eta
makillatzeko produktuak

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1244/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lanesperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, baliozkotuta izango
dituzte honako lanbide-moduluak: «1269. Karakterizatzeko eta makillatzeko
produktuak» eta «1268. Diseinu grafiko aplikatua».

1270

Karakterizazioko eta
makillaje profesionaleko
proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikus VIII. Eranskina

1271

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1272

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1273

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina

1268

-224-

Matrikulatzen den LOE titulua:
ESTETIKA INTEGRAL ETA
ONGIZATEKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(881/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

0744

Aparatologia estetikoa

UC0797_3: Teknika elektroestetikoak aplikatzea eta berariazko tratamendu
estetikoetan integratzea.
UC0580_3: Beltzarantze artifizialeko teknikak segurtasun- eta osasunbaldintzetan aplikatzea.
LOGSE

0745

Modulua gaindituta: Estetika hidrotermala.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC1260_3: Zerbitzu hidrotermalak eta osagarriak protokolizatzea eta
antolatzea.
UC0061_3: Teknika hidrotermalak aplikatzea eta gainbegiratzea,
normalizatutako protokoloak pertsonalizatuta.
UC0062_3: Zerbitzu hidrotermaletan kosmetika termala aplikatzea.

Estetika hidrotermala

LOGSE

0746

Modulua gaindituta: Elektroestetika.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

Depilazio aurreratua

Modulua gaindituta: Depilazioa.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0581_3: Behin betiko depilazioa egitea eta/edo aldi baterako depilazioko
prozesuak gainbegiratzea.

LOGSE

0747

Masaje estetikoa

UC0063_3: Eskuzko masajeak eta/edo masaje mekanikoak egitea xede
estetikoekin.
UC0792_3: Masajeak eta teknika sentsorialak lotzea xede estetikoekin.
LOGSE

0748

Drainatze estetikoa eta
presio bidezko teknikak

Mikropigmentazioa

0750

Irudi pertsonaleko
prozesu fisiologikoak eta
higienekoak

Modulua gaindituta: Masajea.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0791_3: Presio bidezko masaje-teknikak egitea xede estetikoekin.
UC0790_3: Drainatze linfatiko mekanikoa eta/edo eskuzkoa egitea xede
estetikoekin.

LOGSE

0749

Modulua gaindituta: Masajea.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

Modulua gaindituta: Pigmentuen mikroezarpena.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0067_3: Mikropigmentazioko prozesuak egitea eta gainbegiratzea.
UC0064_2: Makillaje integrala aplikatzeko bitarteko teknikoak eta pertsonalak
prestatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Estetika integralari aplikatutako giza anatomia, fisiologia
eta patologia.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
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LOGSE

0751

Dermoestetika

Modulua gaindituta: Estetika integraleko prozesuen diagnostikoa eta
protokoloa.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)
UC0789_3: Diagnostiko estetikoa egitea, eta masaje-teknikak, drainatze
linfatikoko teknikak eta teknika sentsorialak integratuko dituzten protokoloak
diseinatzea xede estetikoekin.
UC0796_3: Diagnostikoa egitea eta protokolo estetiko pertsonalizatuak
diseinatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Estetika integralari aplikatutako kosmetologia.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi pertsonala)

0752

Estetika eta ongizateko
kosmetika

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1244/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lanesperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, baliozkotuta izango
dute honako lanbide-modulua: «0752. Estetika eta ongizateko kosmetika».

0753

Tratamendu estetiko
integralak

UC0798_3: Diagnostiko estetikoa egitea, eta masaje-teknikak, drainatze
linfatikoko teknikak eta teknika sentsorialak integratuko dituzten protokoloak
diseinatzea xede estetikoekin.

0754

Estetika integral eta
ongizateko proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikus VIII. Eranskina

0755

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0756

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0757

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina

-226-

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

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1577/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren 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

Ikus VIII. Eranskina

1074

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1075

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1070

1071

LOGSE
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1076

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
TERMALISMOKO ETA
ONGIZATEKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(699/2019 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

0212

Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, lanesperientziaren bitartez
edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute
baliozkotuta: “0212. Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak
eta premiak”.

Mendekotasun-egoeran
dauden pertsonen
ezaugarriak eta premiak

LOGSE

0745

Masaje estetikoa

Aisialdiko eta denbora
libreko jarduerak

Modulua gaindituta: Aisiako eta astialdiko animazioa.
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta Kultura Zerbitzuak)
UC1868_2: Aisialdiko animazioko hezkuntza-teknikak eta -baliabideak
erabiltzea.
UC1869_3: Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea, antolatzea,
kudeatzea eta ebaluatzea.

LOGSE

1124

Modulua gaindituta: Masajea.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi Pertsonala)
UC0063_3: Eskuzko masajeak eta/edo masaje mekanikoak egitea xede
estetikoekin.
UC0792_3: Masajeak eta teknika sentsorialak lotzea xede estetikoekin.

LOGSE

1123

Modulua gaindituta: Estetika hidrotermala.
GM titulua: Estetikako goi mailako teknikaria.
(Irudi Pertsonala)
UC0061_3: Teknika hidrotermalak aplikatzea eta gainbegiratzea,
normalizatutako protokoloak pertsonalizatuta.
UC0062_3: Zerbitzu hidrotermaletan kosmetika termala aplikatzea.
UC1260_3: Zerbitzu hidrotermalak eta osagarriak protokolizatzea eta
antolatzea

Estetika hidrotermala

LOGSE

0747

Modulua gaindituta: Kolektibo berezien behar fisikoak eta psikosozialak.
EM titulua: Arreta soziosanitarioko teknikaria.
(Gizarte eta Kultura Zerbitzuak)

Talde-dinamizazioa

Modulua gaindituta: Taldeen dinamika eta animazioa.
GM titulua: Gizarte eta kultura animazioko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Gorputz eta kirol ekintzak)
GM titulua: Haur hezkuntzako goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Haur hezkuntzako goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Gizarteratzeko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)

LOE

Osatutako titulua GM: Genero berdintasuna sustatzeko goi mailako teknikaria.
(Gizarte eta kultura zerbitzuak)
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LOE

Modulua gaindituta: MP0017 Gizarte-trebetasunak.
UC1093_3: Aisialdiko egoeretan, taldeak sortzea eta dinamizatzea.
UC1867_2: Talde-prozesuetan jardutea, haurtzaroaren eta gaztaroaren
portaera eta eboluzio-ezaugarriak aintzat hartuta.
UC1870_3: Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta gazteentzako
aisialdiko hezkuntza-proiektuetan talde horiek dinamizatzea eta
gainbegiratzea.

1136

Egoera fisikoa baloratzea
eta istripuetan esku
hartzea

LOGSE

Modulua gaindituta: Egokitze fisikoaren oinarri biologikoak eta hastapenak.
Modulua gaindituta: Lehen laguntzak eta uretako sorospena.
GM titulua: Gorputz eta kirol ekintzen animazioko goi mailako teknikaria.
(Jarduera Fisikioak eta Kirolak)
UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen partehartzaile gisa jardutea.
UC0273_3: Erabiltzailearen egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa mugatu.

1151

Egokitzapen fisikoa uretan

UC1663_3: Uretako fitnesseko abilidadeak eta sekuentziak diseinatu eta egin.
UC1664_3: Uretako fitnesseko jarduerak programatu, zuzendu eta dinamizatu.

1152

Hidrozinesia-teknikak

UC1665_3: Hidrozinesia-protokoloak prestatu eta aplikatu.

1647

Termalismoko eta
ongizateko proiektua

0179

Ingelesa

Ikus V. Eranskina

1648

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1649

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1650

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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I. eranskina
Baliozkotzeak - Salbuespenak
Pertsonak heziketa-ziklo batean MATRIKULATU behar du baliozkotzeak edo salbuespenak erdiesteko aukera izateko.
ESKAERA 1 pertsonak egin behar du matrikula egiten duen unean, ikastetxeko zuzendariari zuzendua. Ikastetxean bertan
izango dute aurkeztu beharreko dokumentua, eta dokumentu-justifikazio ofizialaren bidez adieraziko da zein den eskaera
egiteko arrazoia (gainditutako irakaskuntza, lan-esperientzia, konpetentzia-egiaztapenak).
Kontuan izan beharreko printzipio orokor eta nahitaezkoak:
1.

Aldez aurretik baliozkotutako modulu bat EZ da beste baliozkotze batzuk egiteko arrazoia.

2.

Ondorio akademikoetarako eta/edo profesionaletarako baliokidetasun espezifikoa edo generikoa emanda
duten ikasketak ezin izango dira erabili, bestalde, lanbide-moduluak baliozkotzeko.
Adibidez: pertsona batek LOGSE - Mekanizazioa titulua badu eta LOE - Mekanizazioa zikloan matrikulatzen
bada, EZ zaio baliozkotzerik aplikatuko.

3.

Moduluak konpetentzia-atalekiko korrespondentziaren ondorioz baliozkotzea (tituluak argitaratzen dituzten
errege-dekretuen V.a eranskina) baliozkoa izango da soil-soilik egiaztapena Profesionaltasun Ziurtagiri bat edo
Egiaztapen Partzial Metagarri bat gainditzearen edo Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko
Prozeduran izandako lorpenen ondorio bada.

4.

Tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuetan argitaratutako V.b eranskinean edo, hala badagokio, V.a
eranskinean definitutako korrespondentzia ez da ezein kasutan eraginkorra izango horrela egiaztatutako
konpetentzia-atalen bitartez ziklo bereko edo beste ziklo batzuetako moduluak zuzenean baliozkotu ahal
izateko.
Adibidez: norbaitek Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Prozeduraren bidez egiaztatutako
konpetentzia-atal bat badu, moduluak baliozkotzeko aukera eranskineko taularen arabera aplikatzen da, baina
ondoren EZIN da beste taula aplikatu. Bestela esanda: aldi bereko egiaztapen posible baterako EZ dira
eranskineko bi taulak aplikatzen, dagokion taula baizik.

Ziklo osoan edo moduluetako batzuetan matrikulatzen dela ere, ziklo osoarekin erlazionatuta izan litzakeen baliozkotzeak edo
salbuespenak eska ditzake, matrikula egitea baita eskakizun bakarra.

1
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Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

EM/GM - LOE ziklo bateko moduluak BALIOZKOTZEKO tratamendu
orokorra
BAI, araudiak baliozkotzeak aintzat hartzen ditu -osoak edo partzialak- pertsonek LOE
lanbide-moduluak gaindituta dituztenean (ikasketa ofizialen ziurtagirien bidez
frogatuak) eta beste LOE ziklo batean matrikulatzen direnean.
Oharra: kode eta izen bera duen modulu bat denean EZ da baliozkotzea izango balitz
bezala tratatuko; matrikulatzen den zikloan lortu duen kalifikazioa kasuan kasuko
moduluari aplikatuko zaio.
BAI, araudiak baliozkotzeak aintzat hartzen ditu –osoak edo partzialak– pertsonek
LOGSE lanbide-moduluak gaindituta dituztenean (ikasketa ofizialen ziurtagirien bidez
frogatuak) eta beste LOE ziklo batean matrikulatzen direnean.
Oharra: gogoan izan: daukan eta aurkezten duen LOGSE heziketa-ziklo osoak
matrikulatu nahi duen LOE zikloarekin baliokidetasuna duenean, EZ da baliozkotzerik
ematen.
Oro har, teknikari laguntzailearen (LHI) edo teknikari espezialistaren (LHII) tituluak
dituzten pertsonak dira. Titulu horiek EZ dute zuzenean baliozkotzerik ematen (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Profesionaltasun Ziurtagiriek ofizialki egiaztatzen dituzte haiek osatzen dituzten
konpetentzia-atalak. Horrela egiaztatutako konpetentzia-atalek moduluen
baliozkotzeak ahalbidetzen dituzte, LOE tituluen errege-dekretuetako bakoitzaren V A)
eranskina aplikatzearen ondorioz. Egiaztapen Partzial Metagarriek antzeko
tratamendua dute.
Oharra: komeni da Profesionaltasun Ziurtagiriaren edo Egiaztapen Partzial
Metagarriaren ofizialtasuna baieztatzea. 34/2008 Errege Dekretua argitaratu aurreko
Profesionaltasun Ziurtagiriek EZ dute zuzenean baliozkotzerik ematen.
Gaur egun EZ da aintzat hartzen zuzenean heziketa-zikloetako lanbide-moduluen
baliozkotzerik edo salbuespenik.

E

Unibertsitate
Ikasketak

Dena dela, baliozkotzeak eska daitezke ikastetxeko zuzendariaren bitartez,
Ministerioak ebatz ditzan (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Oharra: salbuespen bat ematen da atzerriko hizkuntzarekin (ingelesa) erlazionatutako
moduluetarako, horientzat modulu zehatzen baliozkotzeren bat eman baitaiteke
unibertsitate-titulu jakin batzuen bidez (ikusi ingeleseko moduluei dagozkien taulak).
(Ikus IV., V., VI., VII. eta VIII. eranskinak).
Zuzenean EZ da bidezkoa ezer baliozkotzea.
Atzerriko tituluetarako prozedura zehatz bat dago:

F

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

- Homologazioa, titulu osoa ematen denean, edo
- Baliozkotzea, aurkeztutako atzerriko titulu bati dagokionez, eskatzen den zikloko
lanbide-moduluen baliozkotzeak ematen direnean.
Emaitzei egiaztagutun gisa ematen zaie dokumentu-euskarria. Egiaztagutun horiek
BADITUZTE ondorioak LOE heziketa-zikloetan sartzean, matrikulatzean eta moduluen
baliozkotzeak eskatzean.
Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Prozedurara aurkeztearen
emaitza gisa lortzen diren ziurtagiriek konpetentzia-atalen balioa eta ondorioak
dituzte. Horrenbestez, horrela egiaztatutako konpetentzia-atalek moduluen
baliozkotzeak ahalbidetzen dituzte LOE heziketa-ziklo batean “D” ataleko prozedura
aplikatuta.
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Lantokiko Prestakuntza modulua SALBUESTEKO arrazoi izan daiteke.

H

Lan Esperientzia

Beste ebidentzia batzuekin osatuta, moduluren baten baliozkotzea ahalbidetu ahal
izango du –zehazki, LPO, EES eta Ingeles Teknikoa (kasu honetan salbuespena da).
ALTERNANTZIA
DUALEKO
SALBUETSITZAT jotzen da.

eskaintzan

Lantokiko

Prestakuntza

modulua
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Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

EM/GM - LOE LANBIDE MODULU
ESPEZIFIKOAK
(2/2006 Legearen babesean)

Taulan (LOE/Espezifikoak-LOE) ikus daiteke ezaugarri hauetako zein modulutan eska

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

daitekeen matrikulatzen den LOE zikloan baliozkotzea, baldin eta lanbide-modulu
batzuk gaindituta baditu edo, hala badagokio, beste LOE heziketa-ziklo oso bat gainditu
badu.

Oharra: kode eta izen bera duen modulu bat denean EZ da baliozkotzea izango balitz
bezala tratatuko. Matrikulatzen den zikloan lortu duen kalifikazioa kasuan kasuko
moduluari aplikatuko zaio.
Taulan (LOE/Espezifikoak-LOGSE, titulu bakoitzaren errege-dekretuaren III.
eranskinaren arabera prestatua) ikus daiteke ezaugarri hauetako zein modulu izango
dituen baliozkotuta matrikulatzen den LOE zikloan, baldin eta LOGSE lanbide-moduluak
osorik edo partzialki gaindituta baditu.

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ zaio arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu mota honi (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

Titulu bakoitzari dagozkion tauletan, konpetentzia-atal jakin batzuk egiaztatzean
baliozkotuak izango dituen ezaugarri horietako lanbide-moduluak ikusi ahal izango
dira.

E

Unibertsitate
Ikasketak

Oharra: gogoan izan horretarako ezinbestekoa dela osorik eduki dezakeen LOGSE
moduluak baliokidetasunik ez izatea matrikulatu nahi duen LOE moduluarekin.

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Oharra: gogoan izan salbuespenen bat dagoela atzerriko hizkuntzen moduluen kasuan.
Zuzenean EZ diote arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu mota
honi.

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Hirugarren taula (LOE/Espezifikoak-KA) erabiltzen da. Horren bitartez ikus daiteke,
konpetentzia-atal jakin batzuk egiaztatzearen emaitza gisa, matrikulatzean zein
lanbide-modulu izan ditzakeen baliozkotuta “D” ataleko prozedura bera.

H

Lan Esperientzia

EZ zaio arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu mota honi.

Gogoan izan kasu hauetarako prozedura zehatz bat dagoela. Izan ere, Lurralde
Ordezkaritzetan aurkezten da atzerriko titulu bat Lanbide Heziketako egungo tituluei
dagokienez homologatzea/baliozkotzea eskatzeko.

-IV-

II. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA
(LPO) EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Edozein familia eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

Erdi edo Goi mailako LOE Heziketa Zikloren batean Laneko Prestakuntza eta
Orientabidea modulua gaindituta badu
• 1436 Giza faktoreak modulua gaindituta badu
• Hurrengo ziklo osoa baldin badu:
- Aireontzien sistema elektronikoak eta abionikoak mantentzeko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Turbina-motorreko helikopteroen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Pistoi-motorreko helikopteroen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Turbina-motorreko hegazkinen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Pistoi-motorreko hegazkinen mantentze aeromekanikoko goi-mailako teknikaria
(Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak)
Edozein familia eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

Edozein lanbide-arlo eta mailatako LOGSE ziklo batean Laneko Prestakuntza eta
Orientabidea modulua gaindituta badu, eta Laneko Arriskuen Prebentzioko
oinarrizko mailako ziurtagiria baldin badu, edozein lanbide-arlo eta mailatarako
baliozkotzen da.
Arrisku Profesionalen Prebentzioa (Produkzio Zerbitzua eta Mantentzea) goimailako ziklo osoa gaindituta badu, edozein lanbide-arlo eta mailatarako
baliozkotzen da.

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

E

Unibertsitate
Ikasketak

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Tituluan jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu (1224/2009 Errege
Dekretua), urtebeteko lan-esperientzia badu eta prebentzio-jardueraren oinarrizko
mailako funtzioak betetzeko ezarritako prestakuntza egiaztatuta baldin badu, LPO
modulua baliozkotuta izango du kasuan kasuko ziklorako.

H

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako..

•

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

-V-

III. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA (EES)
EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Edozein lanbide-arlo eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

•
•
•

Edozein lanbide-arlo eta mailatako LOE ziklo batean Enpresa eta Ekimen Sortzailea
modulua gaindituta badu.
Administrazio Kudeaketa erdi-mailako ziklo osoa (Administrazioa eta Kudeaketa)
edo Administrazioa eta Finantzak goi-mailako ziklo osoa (Administrazioa eta
Kudeaketa) gaindituta badu.
1606 Elikadura-negozio txikiak eratzea modulua gaindituta badu

Edozein lanbide-arlo eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

Modulu hau baldin badu:
- Enpresa txikien administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea
LOGSEren edozein ziklo
- Saltoki txikien administrazioa eta kudeaketa
EM: Merkataritza (Merkataritza eta Marketina)
- Nekazaritzako familia-ustiapenen antolamendua eta kudeaketa
EM: Nekazaritza Ustiategi Estentsiboak
EM:Nekazaritza Ustiategi Intentsiboak
EM: Abeltzaintza Ustiategiak
EM: Lorezaintzak
EM: Baso Lanetako eta Natura Ingurunearen Zaintzak
- Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien antolamendua eta kudeaketa
GM: Gizarte eta Kultura Animazioa (Gizarte eta Kultura Zerbitzuak)
GM: Gorputz eta Kirol Ekintzen Animazioa (Gorputz eta Kirol Ekintzak)
GM: Animazio Turistikoa (Ostalaritza eta Turismoa)
- Bidaia agentzien antolamendua eta Kontrola
GM: Bidaia Agentziak (Ostalaritza eta Turismoa)
- Jatetxeen administrazioa
GM: Jatetxe Arloa (Ostalaritza eta Turismoa)
- Ortoprotesikako kabinete edo unitateen antolamendua eta kudeaketa
GM: Ortoprotesika (Osasungintza)
- Hortz protesietako kabinete edo unitateen antolamendua, administrazioa eta
kudeaketa
GM: Hortz Protesiak (Osasungintza)
- Audioprotesi kabineteen administrazioa eta kudeaketa
GM: Audioprotesiak (Osasungintza)
- Nekazaritza enpresen antolamendua eta kudeaketa
GM: Natura eta Paisaia Baliabideen Kudeaketa eta Antolamendua (Nekazaritza
eta Abere Hazkuntza)
GM: Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Enpresen Kudeaketa eta Antolamendua
(Nekazaritza eta Abere Hazkuntza)
• Hurrengo ziklo osoa baldin badu:
EM: Administrazio Kudeaketa (Administrazioa)
GM: Administrazioa eta Finantzak (Administrazioa)
EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

-VI-

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

E

Unibertsitate
Ikasketak

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

H

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.
Erne: Zenbait titulutan, profileko konpetentzia-unitate GUZTIAK akreditatuta edukiz
gero (uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera) eta, gainera, EAEn
tituluetako bakoitza arautzen duten dekretuetan ezarritako eskakizunak betez gero
(9. artikulua, erdi-mailako zikloen kasuan, eta, 10. artikulua, goi-mailako zikloen
kasuan), Enpresa eta Ekimen Sortzailearen modulua baliozkotzea eskatu ahal izango
da.
EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

-VII-

IV. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

•

0179 Ingelesa modulua gaindituta badago.

•

Atzerriko Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu, ingelesa denean eta 65
orduko iraupena duenean, tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuen arabera.
Atzerriko Hizkuntza edo Autonomia Erkidegokoa modulua (ingelesa denean) egin
eta gainditu badu.
Goi-mailako heziketa-zikloetako Atzerriko Hizkuntzako lanbide-moduluak, horien
izena edozein dela ere, baldin eta hizkuntza baliozkotu nahi den bera bada.

•
•

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

MP 0156 INGELESA EM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

•
•
•

Ingeleseko Oinarrizko Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Tarteko Mailako ziurtagiria (B1), Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.
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V. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

MP 0179 INGELESA GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
Gogoan izan egin izanaren ondorioz gaindituta izan dezakeela. Beste ziklo batean
matrikulatuz gero, moduluko nota aplikatzen da.

•
•
•

Atzerriko Hizkuntza (ingelesa) modulua egin eta gainditu badu.
Atzerriko Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu, ingelesa denean eta 90
orduko iraupena duenean, tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuen arabera.
Atzerriko Hizkuntza Nazioarteko Merkataritzan modulua egin eta gainditu badu,
ingelesa denean.

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•
•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

-IX-

VI. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

MP 0180 ATZERRIKO BIGARREN HIZKUNTZA
GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
Gogoan izan egin izanaren ondorioz gaindituta izan dezakeela. Beste ziklo batean
matrikulatuz gero, moduluko nota aplikatzen da.

•

Goi-mailako zikloko Atzerriko Bigarren Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu,
baldin eta hizkuntza baliozkotu nahi den bera bada.

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

Oinarrizko edo Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(967/1988 Errege Dekretua, irailaren 2koa), baliozkotu nahi den atzerriko hizkuntza
berekoa.
Tarteko Mailako ziurtagiria (B1) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza Eskola
Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa), baliozkotu nahi den
atzerriko hizkuntza berekoa.

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (baliozkotu nahi den atzerriko hizkuntza berekoa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

-X-

VII. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…
•

E100 INGELES TEKNIKOA EM - LOE
(erkidegokoa)
(2/2006 Legearen babesean)

E200 modulua gaindituta baldin badu.

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Entzuteko desgaitasuneko kasuetan salbuespena eska daiteke; salbuespena partziala
edo osoa izan daiteke.
Gogoan izan beste ziklo bateko E100 modulu bat gaindituta izanez gero, nota aplikatzen
dela, ez dela baliozkotzen.

•

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

•
•
•

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

•

Ingeleseko Oinarrizko Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Tarteko Mailako ziurtagiria (B1), Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Tituluaren profilean jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu
(1224/2009 Errege Dekretua) eta hiru urteko lan-esperientzia badu.

SALBUETSITA egon daiteke, baldin eta:

•

I

Lan Esperientzia
•

21 urtetik gorakoen kasuan, kasuan kasuko 3 urteko lan-esperientzia badute eta,
heziketa-zikloaren iraupenaren erdia osatzeko beste lanbide-modulu gaindituta
edo konpetentzia-atalak egiaztatuta, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak
adierazitako prozeduraren bidez edo enplegurako lanbide-heziketako sistemaren
bidez.
45 urte baino gehiago baditu.
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VIII. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

E200 INGELES TEKNIKOA GM - LOE
(erkidegokoa)
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Gogoan izan beste ziklo bateko E200 modulu bat gaindituta izanez gero, nota aplikatzen
dela, ez dela baliozkotzen.
Entzuteko desgaitasuneko kasuetan salbuespena eska daiteke; salbuespena partziala
edo osoa izan daiteke.

•
•
•

Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Tituluaren profilean jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu
(1224/2009 Errege Dekretua) eta hiru urteko lan-esperientzia badu.

SALBUETSITA egon daiteke, baldin eta:

•

I

Lan Esperientzia
•

21 urtetik gorakoen kasuan, kasuan kasuko 3 urteko lan-esperientzia badute eta,
heziketa-zikloaren iraupenaren erdia osatzeko beste lanbide-modulu gaindituta
edo konpetentzia-atalak egiaztatuta, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak
adierazitako prozeduraren bidez edo enplegurako lanbide-heziketako sistemaren
bidez.
45 urte baino gehiago baditu.

-XII-

IX. eranskina
Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA
EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

E

Unibertsitate
Ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Lan Esperientzia

BAI, kasu honetan partzialki edo osorik salbuesteko arrazoia da, baldin eta laneko
esperientzia (dokumentazio ofizialarekin frogatua) gutxienez lanaldi osoko urtebetekoa
bada eta matrikulatzen den tituluaren profilarekin erlazionatuta badago. Interesdunak
eskatuta, ikastetxeko zuzendariak emango du, ezarritako arauen arabera ebatzi
ondoren.

H

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
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X. eranskina
Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA I eta II
OLH (LOE)
(8/2013 Legearen babesean, LOMCE)

A

OLH zikloetako
(LOE)
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Komunikazioa eta Gizartea I eta II moduluak gaindituta, Oinarrizko Lanbide
Heziketako edozein heziketa-ziklotan.

B

Hasierako Lanbide
Prestakuntzako
Programa bateko
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Komunikazio eta gizarte arloko nahitaezko heziketa-zikloak gaindituta, eta,
horretaz gain, atzerriko hizkuntzaren modulu bat gaindituta, KOMUNIKAZIOA ETA
GIZARTEA I lanbide-modulua baliozkotu ahalko zaie.

C

> 17 urte eta
DBHko laugarren
maila.

Bai, Komunikazioa eta Gizarte Zientzien blokean sartutako DBHko laugarren mailako
ikasgaiak, edozein dela modalitatea, gaindituta.

-XIV-

XI. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

ZIENTZIA APLIKATUAK I eta II
OLH (LOE)
(8/2013 Legearen babesean, LOMCE)

A

OLH zikloetako
(LOE)
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Zientzia aplikatuak I eta II moduluak gaindituta, Oinarrizko Lanbide Heziketako
edozein heziketa-ziklotan.

B

Hasierako Lanbide
Prestakuntzako
Programa bateko
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Zientzia eta Teknologia arloko nahitaezko heziketa-zikloak gaindituta, ZIENTZIA
APLIKATUAK I lanbide-modulua baliozkotu ahalko zaie.

Bai, honako betekizunetako bat betetzen badu:

C

> 17 urte eta
DBHko laugarren
maila.

•
•

Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika, Biologia eta Geologia
edo Fisika eta Kimika ikasgaiak gainditzea.
Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika eta Jarduera
Profesionaleko Zientzia Aplikatuak ikasgaiak gainditzea.
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