
ANNEX II 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: Serveis auxiliars d'estètica 
 
Codi: IMPE0108 
 
Família professional: Imatge personal 
 
Àrea professional: Estètica 

 
Nivell de qualificació professional: 1 

 
Qualificació professional de referència: 
 
IMP118_1 Serveis auxiliars d'estètica. (RD 1087/2005, de 16 de setembre). 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC0343_1: Preparar els equips i realitzar operacions d'atenció i acomodació del client en 
condicions de qualitat, seguretat i higiene. 
UC0344_1: Aplicar cures estètiques bàsiques en ungles. 
UC0345_1: Eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol.  
UC0346_1: Realitzar maquillatges de dia. 
 
Competència general: 
 
Embellir les ungles, aplicar tècniques d'eliminació del borrissol per procediments mecànics i 
decolorar-lo i realitzar maquillatge de dia, respectant les normes de seguretat i salut durant els 
processos, preparant els productes, estris i aparells, higienitzant-los, desinfectant-los o 
esterilitzant-los, tot sota la supervisió del tècnic/a responsable. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses d'estètica i perruqueria 
per compte d'altri: centres de bellesa, perruqueries. També en sales d'estètica d'hotels, gimnasos, 
geriàtrics, balnearis i centres de SPA. 
 
Sectors productius: 
 
Exerceixen la seva activitat en el sector serveis d'estètica i perruqueria.  
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
Ajudant/a de manicura.  
Ajudant/a de maquillatge. 
 
Durada de la formació associada: 360 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF0343_1: Higiene i seguretat aplicades en centres de bellesa (30 hores).  
MF0344_1: Cures estètiques bàsiques d'ungles (60 hores). 



MF0345_1 (Transversal): Depilació mecànica i decoloració del borrissol (90 hores).  
MF0346_1: Maquillatge de dia (60 hores). 
MP0070: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de serveis auxiliars d'estètica (120 hores). 
 
PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: PREPARAR ELS EQUIPS I REALITZAR OPERACIONS D'ATENCIÓ I 
ACOMODACIÓ DEL CLIENT EN CONDICIONS DE QUALITAT, SEGURETAT I HIGIENE 

 
Nivell: 1 

 
Codi: UC0343_1 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar i mantenir el material i els productes necessaris per a la realització de depilació, 
cures de les ungles o maquillatge de dia, en funció de les tècniques seleccionades. 

CR1.1 Els estris i aparells es revisen per comprovar que es troben en perfectes condicions 
d'ús i en cas contrari se substitueixen. 
CR1.2 Els estris, aparells i productes necessaris s'ordenen de manera que facilitin el 
treball. 
CR1.3 La zona de treball s'ordena i es neteja sempre que sigui necessari. 
CR1.4 La zona de treball compleix els requisits necessaris d'il·luminació, temperatura i 
ambientació musical, per a un bon desenvolupament del servei i una bona atenció al client. 

 
RP2: mantenir en condicions higienicosanitàries adequades les instal·lacions i els materials per 
aplicar cures estètiques. 

CR2.1 Les instal·lacions, el mobiliari i les superfícies utilitzats es preparen observant la 
normativa i les mesures de seguretat i higiene específiques per a la prevenció de riscos 
sota la supervisió del tècnic/a responsable. 
CR2.2 Els estris es netegen, es desinfecten i s’esterilitzen en funció del material de què 
estiguin fabricats, sota la supervisió del tècnic/a responsable. 
CR2.3 El material d'un sol ús o d'ús exclusiu per a cada client se selecciona i es prepara 
de forma adequada. 
CR2.4 Els productes cosmètics es troben en estat òptim per aplicar-los.  
CR2.5 Acabat el treball, tot el material d'un sol ús i els materials de deixalla es recullen en 
recipients preparats per eliminar-los. 

 
RP3: aplicar les mesures de protecció personal i les d'higiene als equips de treball per garantir la 
seguretat del client i del professional i la qualitat del servei. 

CR3.1 Prèviament a l'actuació, el professional es prepara d'acord amb les normes 
d'asèpsia requerida per la tasca que s’ha de dur a terme, i en tot moment les ungles han 
de quedar retallades i netes i els cabells pentinats i recollits.  
CR3.2 La indumentària utilitzada permet un bon servei i és l'adequada per dur a terme el 
treball, i s’evita l'ús d'anells o polseres que en dificultin la tasca i puguin danyar el client. 
CR3.3 Abans i després de cada servei, el professional es renta les mans i es raspalla les 
ungles amb un sabó antisèptic i utilitza guants de protecció sempre que la tècnica ho 
requereixi. 
CR3.4 En la preparació de l'equip de treball, s'hi apliquen les operacions d'higiene, 
desinfecció i esterilització necessàries per realitzar el servei. 

 
RP4: informar el client sobre el servei estètic que se li farà sota la supervisió del tècnic/a 
responsable. 



CR4.1 S’informa el client del servei que se li farà. 
CR4.2 La informació es transmet en un llenguatge clar i concís, i es manté una actitud 
educada i discreta. 
CR4.3 S’informa el client de les cures personals que ha de seguir.  
CR4.4 La informació proporcionada al client és la necessària per realitzar el servei i 
s'anota en la seva fitxa o, si s’escau, es consulta la ja existent sota la supervisió del 
tècnic/a responsable. 

 
RP5: preparar el client en condicions de seguretat i higiene adequades per dur a terme el servei. 

CR5.1 S’acompanya el client a la zona on es realitza el servei i se n’atenen les demandes. 
CR5.2 Es proporciona al client la indumentària adequada al servei que demana, per 
garantir la seva protecció i la higiene del procediment. 
CR5.3 S’acomoda el client en funció de la zona que s’ha de tractar i de la tècnica 
seleccionada.  

 
RP6: comunicar-se amb el client utilitzant les tècniques i habilitats de comunicació adequades. 

CR6.1 Les tècniques de comunicació necessàries per a la recepció, atenció i comiat del 
client s'apliquen segons les pautes marcades pel tècnic/a responsable. 
CR6.2 La imatge del professional és impecable des del punt de vista de la higiene i del 
comportament: cal mostrar una actitud amable i bones maneres. 
CR6.3 L'ambient creat ha de ser agradable, relaxat i professional, i ha de crear en tot 
moment un clima de confiança. 
CR6.4 Les possibles queixes s'atenen mantenint l'actitud correcta i sol·licitant la 
col·laboració del tècnic/a responsable per oferir les solucions adequades. 
CR6.5 Les contingències no previstes es comuniquen al superior jeràrquic i, en la seva 
absència, s'adopten mesures correctores senzilles. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Mitjans de producció: llitera, butaca, tocador, mobiliari de manicura i pedicura, esterilitzador, 
autoclau, aparells elèctrics per escalfar la cera. Estris: llimes de diferents gramatges o gruixos, 
bastonet de taronger, alicates, tisores, polidors, separador de dits, recipients, espàtules, 
tovalloles, llençol, bata, guants. Productes netejadors antisèptics, desinfectants, gases, cotó, 
esponges. Productes cosmètics: ceres, decolorants, pólvores de talc, desmaquilladors per a 
ungles, emol·lient, ceratolítics, enduridors, hidratants, retardadors del creixement del borrissol, 
esmalts per a ungles, fixadors i assecadors d'esmalt, productes de maquillatge. Equips 
informàtics. Contenidors per a materials reciclables i contaminants. Farmaciola. 
 
Productes o resultat del treball 
Mobiliari i instal·lacions netes i preparades. Estris revisats, desinfectats i ordenats. Productes 
preparats. 
 
Informació utilitzada o generada 
Informació tècnica sobre els cosmètics i productes desinfectants utilitzats, fitxes tècniques de 
clients i aparells. Protocols de neteja, desinfecció i esterilització. Programes audiovisuals i 
multimèdia. Indicacions del tècnic/a encarregat/ada responsable. Bibliografia específica. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: APLICAR CURES ESTÈTIQUES BÀSIQUES EN UNGLES 

 
Nivell: 1 

 
Codi: UC0344_1 



 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: obtenir informació sobre les característiques de les ungles de les mans o dels peus del 
client, observant-ne els trets més rellevants, i enregistrar les dades en la fitxa tècnica. 

CR1.1 S’acomoda el client en la posició anatòmica correcta i es protegeix en funció de la 
tècnica seleccionada. 
CR1.2 En les ungles, zona periunguial i pell de les mans o peus es comprova que no hi 
hagi irritacions o alteracions i, en cas necessari, es consulta el tècnic/a responsable. 
CR1.3 L'elecció de la forma de l’ungla adequada al client es realitza seguint les indicacions 
del tècnic/a responsable, tenint-ne en compte les demandes i necessitats. 
CR1.4 Sota la supervisió del tècnic/a responsable, es reflecteixen en la fitxa tècnica totes 
les dades necessàries per a la realització, avaluació i control del treball. 

 
RP2: desmaquillar les ungles en condicions de seguretat i higiene òptimes, com a preparació del 
procés de manicura. 

CR2.1 El cosmètic desmaquillador se selecciona en funció de l'estat de les ungles, ja 
siguin fràgils, trencadisses o amb altres característiques. 
CR2.2 El desmaquillatge es realitza en dues parts: primer la làmina amb un material com 
cotó o altres suports impregnats i després el plec periunguial amb un estri que permeti 
netejar bé la zona. 
CR2.3 En el desmaquillatge de les ungles del client s'apliquen tècniques que evitin tacar o 
espatllar les ungles. 

 
RP3: modificar la forma de les ungles, tallant-les i llimant-les en condicions de seguretat i higiene 
adequades per modificar-ne la forma segons les característiques i els gustos del client. 

CR3.1. El tall de les ungles de les mans es fa respectant-ne la forma convexa en tres 
passos; un costat, l'altre i el centre. 
CR3.2. El tall de les ungles dels peus es fa respectant la forma quadrada per evitar 
alteracions com les ungles encarnades. 
CR3.3 La llimada de les ungles s'efectua amb la llima adequada desplaçant-la pel contorn 
de la làmina des del solc periunguial cap al centre de la vora lliure, adequant la longitud i 
forma a les demandes del client i a la morfologia de les mans i les característiques de les 
ungles. 
 

RP4: aplicar tècniques per a la cura estètica de la cutícula en condicions de seguretat i higiene. 
CR4.1 El mètode idoni per estovar i llevar la cutícula: calor, productes emol·lients i altres, 
s'aplica, sense danyar l'ungla ni el plec periunguial. 
CR4.2 El producte per llevar cutícules s'aplica en la zona seguint les instruccions del 
laboratori quant a temps d'exposició i precaucions. 
CR4.3 El producte per llevar cutícules es retira rentant acuradament la zona perquè no hi 
quedin restes. 

 
RP5: realitzar tècniques de cura, poliment o maquillatge d'ungles per millorar-ne la forma estètica, 
harmonitzant-les amb el maquillatge de llavis i amb la roba. 

CR5.1 La làmina i el plec periunguial es netegen acuradament de restes de productes. 
CR5.2 El protector o l’enduridor de la làmina s'aplica sobre les ungles netes, segons les 
indicacions del fabricant. 
CR5.3 L'ungla es poleix utilitzant els productes, les camusses o llimes específiques, 
sempre adequats al gruix de la làmina unguial. 
CR5.4 L'elecció del color de la laca es realitza tenint en compte els factors següents: color 
del pintallavis. Color de la roba. Moment en què s’ha de portar. Gustos de la client. 
CR5.5 En cas de realitzar el maquillatge de les ungles dels peus, s’hi col·loquen els 
separadors de dits per assegurar un bon resultat professional. 



CR5.6 L'aplicació de la laca es fa des de la base de l’ungla fins a la vora lliure amb 
pinzellades uniformes i respectant els temps de pausa entre capa i capa. 
CR5.7 La capa de laca sobre l'ungla queda fina i homogènia, per corregir desproporcions o 
defectes estètics. 
CR5.8 El producte per a l'assecada ràpida s'aplica seguint les instruccions del fabricant. 
CR5.9 Es pregunta al client si ha quedat satisfet amb el resultat del servei realitzat i en cas 
negatiu, es corregeix el defecte fins a tenir-ne l’aprovació. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Mitjans de producció: butaca, llitera, tocador. Mobiliari de manicura i pedicura. Estris: llimes de 
diferents gramatges o gruixos, bastonet de taronger, alicates, tisores, polidors, separador de dits, 
recipients, banyeres de peus, espàtula, tovalloles, bata. Productes cotó, gases, esponges. 
Productes cosmètics: desmaquilladors per a ungles, emol·lient, ceratolítics, enduridors, crema 
hidratant, esmalts per a ungles. Contenidors per a materials reciclables i contaminants. Equips 
informàtics. Farmaciola. 
 
Productes o resultat del treball 
Cures estètiques bàsiques de les ungles que compleixin normes de seguretat i higiene. 
Enregistrament de dades dels clients. 
 
Informació utilitzada o generada 
Informació tècnica sobre els cosmètics i productes desinfectants utilitzats. Fitxes tècniques de 
clients. Indicacions del tècnic/a encarregat/ada responsable. Manuals sobre processos de 
manicura i pedicura. Programes audiovisuals i multimèdia. Bibliografia específica. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: ELIMINAR PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I DECOLORAR EL BORRISSOL 

 
Nivell: 1 

 
Codi: UC0345_1 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: seleccionar la tècnica de depilació i els productes més adequats tenint en compte les 
característiques del pèl i de la pell del client. 

CR1.1 S’acomoda el client en la posició anatòmica adequada, segons les zones que 
s’hagin d’atendre. 
CR1.2 Les alteracions que puguin suposar una contraindicació relativa o absoluta 
s'identifiquen per seleccionar les tècniques depilatòries amb diferents tipus de cera o de 
decoloració del borrissol. 
CR1.3 Els possibles indicis de patologia o de contraindicació per aplicar-hi depilació o 
decoloració del borrissol s'identifiquen, i en cas necessari, es deriva el client a 
l'especialista. 
CR1.4 La zona pilosa s'examina per seleccionar la tècnica que cal realitzar, en funció de 
les demandes del client, de les necessitats, de les característiques del borrissol i les 
característiques de la zona, i es comprova que no hi ha contraindicacions. 
CR1.5 La prova de sensibilitat es fa per determinar la possible existència de reaccions 
adverses a l'aplicació dels productes seleccionats. 
CR1.6 La fitxa tècnica s'elabora tenint en compte les característiques antecedents i les 
actuals del client, reflectint-hi totes les dades d'interès i molt especialment el resultat de la 
prova de sensibilitat o les precaucions que hi pugui haver. 



CR1.7 Les alteracions circulatòries es reflecteixen en la fitxa tècnica i s’hi detalla si 
requereixen una tècnica especial amb absència de calor com ara les ceres tèbies o fredes, 
o bé la derivació a altres professionals. 

 
RP2: seleccionar i preparar els mitjans tècnics necessaris per a la depilació mecànica i 
decoloració del borrissol en condicions de seguretat i higiene, que garanteixin la qualitat del 
procés. 

CR2.1 Els aparells i estris necessaris per a la depilació i decoloració del borrissol se 
seleccionen en funció de la tècnica de depilació o decoloració que s’hagi d’utilitzar. 
CR2.2 Els aparells de depilació es revisen per comprovar que es troben en perfectes 
condicions d'ús. 
CR2.3 Es comprova que els accessoris, estris, materials i la llenceria estan nets, 
desinfectats, i si s’escau, esterilitzats amb la finalitat de garantir les condicions 
higienicosanitàries necessàries per a aquests processos. 
CR2.4 La neteja dels aparells es realitza amb els productes químics específics, respectant 
les normes de seguretat quant a la ventilació i l'ús de guants i mascareta i les indicacions 
del fabricant. 
 

RP3: informar i assessorar el client sobre els efectes i les cures posteriors necessàries de les 
tècniques de depilació i decoloració seleccionades. 

CR3.1 S’informa el client del treball tècnic que es durà a terme i dels resultats esperats. 
CR3.2 El client rep assessorament sobre la utilització de productes cosmètics per mantenir 
la pell en perfectes condicions després de la depilació o decoloració del borrissol. 
CR3.3 El client rep informació sobre les cures i precaucions, que ha de seguir per evitar 
reaccions desfavorables després de sotmetre's a una depilació o decoloració del borrissol. 
CR3.4 Es recomana la utilització de productes retardadors del creixement del borrissol 
d'ús personal amb la finalitat de potenciar i prolongar els resultats de la depilació. 

 
RP4: aplicar tècniques per decolorar el borrissol utilitzant els productes cosmètics oportuns i 
l'aparell associat, que garanteixin el compliment de les normes de seguretat i higiene durant el 
procés. 

CR4.1 Els estris i recipients se seleccionen en els materials adequats per preparar 
productes oxidants. 
CR4.2 S'acomoda i es protegeix el client de manera que la realització del servei compleixi 
les normes de seguretat i higiene. 
CR4.3 Es consulta la fitxa del client, abans de començar la preparació del producte 
cosmètic decolorant, per comprovar les dades obtingudes en la prova de sensibilitat. 
CR4.4 Els productes cosmètics decolorants es preparen en la proporció i concentració que 
indiquin les instruccions del fabricant i la fitxa tècnica del client. 
CR4.5 Sobre la zona neta i seca s'estén el producte de manera homogènia, i es comprova 
que el borrissol queda totalment cobert. 
CR4.6 Per accelerar el procés de decoloració, s'aplica calor seca per mitjà de radiacions 
infraroges o tècniques d'oclusió. 
CR4.7 El temps d'exposició es determina en funció de la sensibilitat de la zona, les 
característiques del borrissol i les pautes que dicti el fabricant sobre el producte aplicat; es 
comprova la possible aparició de reaccions adverses i, en aquest cas, es retira el producte 
immediatament i es neteja la zona amb un sabó àcid, i se n’informa el tècnic/a 
responsable. 
CR4.8 Un cop hagi passat el temps d'exposició, es retira el cosmètic decolorant, es 
comprova que no queden restes en la zona i es condiciona la pell del client amb productes 
hidratants o descongestius. 
CR4.9 Els estris i la zona de treball queden nets i preparats per a propers serveis. 

 



RP5: aplicar tècniques estètiques de depilació per procediments mecànics amb diferents tipus de 
ceres o amb pinces, complint les normes de seguretat i els requisits que garanteixin un servei de 
qualitat. 

CR5.1 Els aparells per escalfar la cera se seleccionen en funció de les característiques del 
producte escollit: cera calenta, tèbia o freda. 
CR5.2 S'acomoda el client en la posició anatòmica idònia per tenir accés a la zona que cal 
depilar i se’l protegeix amb la indumentària adequada. 
CR5.3 Se selecciona el tipus de cera, la seva temperatura i el punt de fusió, d'acord amb 
les característiques del client. 
CR5.4 L'aplicació de cera calenta es fa seguint la direcció del creixement del borrissol, en 
tires o franges de gruix uniforme i de vores regulars per facilitar-ne la retirada, pressionant 
uns segons la zona depilada, per calmar la molèstia produïda per l'estirada. 
CR5.5 L'aplicació de cera tèbia amb roll-on o amb espàtula ha de seguir la direcció de 
creixement del borrissol i s’ha de retirar a contrapèl, aplicant-hi una sola càrrega o dipòsit 
per client. 
CR5.6 En el cas que es produeixi sagnat en alguna zona, es pressiona amb una gasa 
estèril humitejada en una solució desinfectant. 
CR5.7 La depilació amb pinces es realitza tibant en la direcció del creixement del pèl i 
assegurant l'extracció de la tija amb el bulb, observant les normes de seguretat i higiene. 
CR5.8 Tots els materials i productes de rebuig es col·loquen en contenidors específics per 
eliminar-los posteriorment, respectant la normativa vigent i el medi ambient; la zona de 
treball, els aparells, estris i accessoris han de quedar nets i preparats per a un servei 
posterior. 

 
RP6: aplicar cures pre i post segons les necessitats de la tècnica que s’hagi d’aplicar, decoloració 
o depilació, per garantir la seguretat i qualitat del servei i els millors resultats. 

CR6.1 La zona es neteja i es condiciona amb els cosmètics adequats a la tècnica que 
s’hagi d’aplicar, depilació o decoloració. 
CR6.2 Un cop finalitzada la decoloració, s'hi apliquen cosmètics amb efecte calmant i 
descongestiu. 
CR6.3 En zones delicades i que no presentin alteracions circulatòries, s'hi aplica calor 
seca o humida, per dilatar el fol·licle i facilitar l'extracció del borrissol. 
CR6.4 Les restes de cera tèbia o freda es retiren amb un producte específic, abans de 
condicionar la pell. 
CR6.5 L'extracció del pèl residual, si és necessari, es realitza amb pinces esterilitzades 
prèviament. 
CR6.6 Una vegada finalitzada la depilació, s'hi aplica una loció antisèptica i es condiciona 
la pell amb cosmètics hidratants, retardadors del creixement del borrissol i/o 
descongestius. 
CR6.7 S’avalua el resultat final de les cures estètiques de depilació i decoloració facial i 
corporal, es contrasta amb les expectatives del client, i se’n comprova el grau de 
satisfacció tant del servei com del tracte rebut. 
CR6.8 En cas que calgui, es posen en marxa els mecanismes oportuns per corregir les 
desviacions que es puguin produir en la prestació del servei depilació i/o decoloració. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Butaca inclinable o llitera, taula auxiliar, aparells elèctrics per escalfar la cera, esterilitzador. Estris: 
recipients, espàtules, tisores, pinces, balança, proveta, rellotge amb cronòmetre, guant de crin. 
Materials: paper de llitera, tovalloles, bata, llençols, guants, cotó, gases, esponges, llenceria d'un 
sol ús, franges de tela o paper específiques. Productes desinfectants, alcohol de 70º i de romaní, 
aigua oxigenada, cosmètics decolorants, ceres calentes, tèbies i fredes, cosmètics retardadors del 
creixement del borrissol, hidratants, descongestius. Productes per netejar i esterilitzar els 
materials. Contenidors per a materials reciclables i contaminants. Equips informàtics. Farmaciola. 



 
Productes o resultat del treball 
Eliminació o decoloració del borrissol amb cura posterior de la pell en la zona d'aplicació. 
 
Informació utilitzada o generada 
Utilitzada: manuals d'anatomia, fisiologia i patologia de la pell i annexos. Làmines d'anatomia de la 
pell i el pèl. Làmines d'alteracions relacionades amb la pràctica de la depilació. Informació tècnica 
sobre els cosmètics utilitzats. Manual de primers auxilis. Manuals tècnics de funcionament i 
manteniment dels aparells. Bibliografia especialitzada. Programes audiovisuals i multimèdia. 
Generada: fitxes tècniques, protocols normalitzats de depilació i decoloració. 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: REALITZAR MAQUILLATGES DE DIA 

 
Nivell: 1 

 
Codi: UC0346_1 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: preparar el material i els productes necessaris per realitzar tècniques de maquillatge de dia 
en condicions de seguretat i higiene. 

CR1.1 Els estris se seleccionen en funció de les formes cosmètiques que s’hagin 
d’utilitzar. 
CR1.2 S'apliquen als estris els mètodes de neteja i desinfecció mes apropiats, d'acord amb 
el material amb el qual estiguin fabricats i amb l'ús al qual es destinin. 
CR1.3 Se seleccionen els productes cosmètics específics per al maquillatge que es pretén 
realitzar, en funció del tipus de pell del client. 
CR1.4 Els colors i les textures s’escullen perquè harmonitzin amb els colors de la roba, 
pell, cabells i ulls del client. 

 
RP2: condicionar i preparar la pell per al maquillatge aplicant tècniques d'higiene superficial en el 
rostre. 

CR2.1 S’acomoda el client en la posició anatòmica adequada i se’l protegeix amb la 
indumentària apropiada. 
CR2.2 Els cosmètics netejadors especials per a la zona periocular i les pestanyes 
s'apliquen impregnats en els suports adequats, seguint una trajectòria circular i en la 
direcció del creixement de les pestanyes. 
CR2.3 El cosmètic netejador per als llavis s'aplica impregnat en el suport adequat seguint 
la direcció de l'orbicular de la boca, subjectant prèviament les comissures dels llavis. 
CR2.4 En la resta del rostre, coll i escot s'aplica cosmètic netejador amb la polpa dels dits, 
repartit de forma homogènia, i es retira tot seguit amb el suport específic: esponges, cotó o 
d’altres, i es comprova que no hi quedin restes. 

 
RP3: realitzar maquillatge de dia per millorar l'aspecte de la pell adaptat a les característiques i les 
necessitats del client. 

CR3.1 La base hidratant s'aplica en el rostre en la quantitat oportuna, amb moviments 
circulars per facilitar-ne la penetració, i se’n retira l'excés amb una tovalloleta de cel·lulosa. 
CR3.2 El fons de maquillatge no queda acumulat en les celles, patilles, ales del nas, línia 
del cuir cabellut, ni en el contorn facial, amb la qual cosa proporciona un aspecte natural al 
rostre. 
CR3.3 L'aplicació d'ombres d'ulls es fa amb pinzells de diferents gruixos, difuminant molt 
bé el producte. 



CR3.4 El rímel s'aplica de manera uniforme, en colors suaus que no endureixin l'expressió 
dels ulls. 
CR3.5 Els llavis es maquillen amb colors molt suaus o amb pintallavis transparent; amb 
una espàtula s’agafa una petita porció de producte i s’aplica amb pinzell, com a mesura 
higiènica per prevenir la contaminació del producte o la transmissió d'infeccions. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Mitjans de producció: Butaca inclinable o llitera, tocador, taula auxiliar. Productes per netejar i 
esterilitzar els materials. Estris: recipients, espàtula, tovalloles, bata, llençols, cinta per subjectar 
els cabells, gorra, pinzells, brotxes, borles, bastonet de taronger, maquineta de fer punta, fulla 
d'esmolar llapis, pinces, tisores, raspall de celles, cotó, gases, esponges, bastonets de cotó, 
tovalloletes de paper. Productes cosmètics: fons de maquillatges fluids, ombres per a ulls, rímel, 
perfiladors d’ulls de diferents colors, coloret, pólvores desfetes i compactes, pintallavis, hidratants, 
emulsions netejadores i tònics facials, desmaquilladors d'ulls i llavis, fixadors de maquillatge. 
Contenidors per a materials reciclables i contaminants. Equips informàtics. Farmaciola. 
 
Productes o resultat del treball 
Millorar l'aspecte estètic del rostre mitjançant les tècniques de maquillatge de dia. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de maquillatge. Revistes professionals. Bibliografia especialitzada. Programes 
audiovisuals i multimèdia. Informació tècnica sobre els cosmètics utilitzats. Fitxa tècnica. 
Indicacions del tècnic/a responsable. 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 

 
Denominació: HIGIENE I SEGURETAT APLICADES EN CENTRES DE BELLESA 

 
Codi: MF0343_1 

 
Nivell de qualificació professional: 1 

 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0343_1. Preparar els equips i realitzar operacions d'atenció i acomodació del client en 
condicions de qualitat, seguretat i higiene 
 
Durada: 30 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: realitzar operacions bàsiques de neteja, desinfecció i esterilització dels estris i aparells d'ús 
mes freqüent en centres de bellesa. 

CE1.1 Explicar els conceptes de neteja, desinfecció, esterilització i asèpsia.  
CE1.2 Seleccionar el mètode més adequat per netejar, desinfectar i/o esterilitzar els 
equips i aparells en funció del material de què estiguin fabricats. 
CE1.3 Explicar la importància de l'aplicació de les normes higièniques per garantir la 
seguretat de clients i professionals en la realització de serveis d'estètica. 
CE1.4 Descriure quines causes determinen la utilització de material d'un sol ús.  
CE1.5 Aplicar mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització als estris i aparells segons el 
tipus de materials de fabricació. 



CE1.6 En un cas pràctic de neteja, desinfecció i/o esterilització de l'equip i aparells 
utilitzats en centres de bellesa, cal: 

- Seleccionar els mitjans i productes de neteja en funció de la tècnica. 
- Realitzar els càlculs necessaris per preparar els productes de desinfecció. 
- Retirar i rebutjar, complint les normes d'higiene i seguretat, el material d'un sol ús. 
- Aplicar mesures de protecció personal en la utilització de productes de neteja i 

desinfecció. 
 
C2: observar les condicions higièniques que ha de complir un centre de bellesa i descriure els 
mètodes i les tècniques per aconseguir-les. 

CE2.1 Identificar els diferents productes que s'utilitzen en els mètodes d'higiene, 
desinfecció i esterilització d'estris i aparells d'un centre de bellesa. 
CE2.2 Descriure els procediments de neteja del material emprat per protegir el client i el 
professional, i explicar els possibles contaminants.  
CE2.3 Explicar els tipus de contaminants que es poden trobar amb més freqüència en un 
centre de bellesa. 
CE2.4 En un cas pràctic d'aplicació de mètodes d'higiene en centres de bellesa, cal: 

- Seleccionar els mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització del mobiliari i 
superfícies que cal utilitzar. 

- Netejar, desinfectar i esterilitzar els materials de protecció personal del client sota 
la supervisió del tècnic/a responsable. 

- Comprovar l'estat òptim dels productes cosmètics mitjançant l'observació de 
cadascun d'aquests. 

 
C3: aplicar tècniques de recepció, comunicació i informació als clients de serveis auxiliars 
d'estètica. 

CE3.1 Definir les tècniques més utilitzades de comunicació aplicables en situacions 
d'atenció al client. 
CE3.2 Descriure les fases que componen el procés d'atenció al client a través de diferents 
canals de comunicació. 
CE3.3 Identificar la informació més rellevant relativa als productes d'estètica que s'ha de 
proporcionar al client en funció del servei que s’ha de realitzar. 
CE3.4. Descriure el llenguatge verbal i gestual més apropiat per atendre els clients de 
serveis estètics. 
CE3.5 Elaborar una llista que reculli les normes de comportament que s'han d'observar en 
el tracte amb els clients. 
CE3.6 Formular preguntes concretes que proporcionin la informació per emplenar la fitxa 
tècnica. 
CE3.7 Reflectir en la fitxa del client les dades personals, sota la supervisió del tècnic/a. 

 
C4: aplicar normes de seguretat i higiene i de protecció personal en processos de prestació de 
serveis auxiliars estètics. 

CE4.1 Descriure les mesures d'higiene personal necessàries que ha d’adoptar el 
professional abans de realitzar dels serveis d'estètica. 
CE4.2 Descriure les mesures i els equips de protecció personal i professional que 
s'utilitzen en els serveis d'estètica. 
CE4.3 Descriure el procediment de preparació i protecció del client, en funció del tipus de 
servei que s’ha de realitzar. 
CE4.4 En un cas pràctic d'acomodació i preparació d'un client amb model, cal: 

- Explicar quina és la posició higiènica postural idònia del client, per aplicar-hi la 
tècnica seleccionada. 

- Aplicar les mesures de protecció del client en funció del servei que s’ha de realitzar. 
- Preparar els estris i materials necessaris per aplicar i retirar productes cosmètics. 



CE4.5 Descriure les posicions higièniques posturals correctes que ha de mantenir el 
professional en la realització dels diversos serveis estètics, complint la normativa de 
prevenció de riscos laborals i higiene postural. 
CE4.6 Descriure les accions bàsiques per donar resposta als casos de riscos que es 
poden produir en els serveis estètics. 
CE4.7 Descriure la importància que té la indumentària i la higiene del professional per dur 
a terme el treball. 
 

C5: aplicar tècniques d'avaluació de la qualitat dels serveis d'estètica. 
CE5.1 Definir els criteris d'avaluació de resultats i del procés d'aplicació de tècniques 
d'higiene i asèpsia. 
CE5.2 Identificar les causes, de tipus tècnic i de qualitat d'atenció, que poden donar lloc a 
deficiències en la prestació de serveis d'higiene superficial de la pell. 
CE5.3 Descriure mesures que permetin adequar els resultats obtinguts als resultats 
esperats. 
CE5.4 Comprovar el grau de satisfacció del client per mitjà de preguntes i de l'observació 
directa. 

 
Continguts  
 
1. Higiene, desinfecció, esterilització i asèpsia: 

- Microorganismes i paràsits: 

 Concepte i tipus de microorganismes. 

 Microorganismes patògens que es poden transmetre en la prestació de serveis en 
centres de bellesa. 

 Mitjans de transmissió i mesures de prevenció. 
- Conceptes de neteja, desinfecció, esterilització i asèpsia. 
- Aparells utilitzats per desinfectar i esterilitzar els materials. 
- Característiques tècniques dels aparells utilitzats per a la neteja i desinfecció. 
- Neteja, desinfecció i asèpsia dels estris, aparells i equips emprats en centres de bellesa. 
-  
- Normes higienicosanitàries d'un centre de bellesa. 
- Protocols d'actuació per a la neteja, desinfecció i esterilització en centres de bellesa. 
- Mètodes de desinfecció i esterilització: físics i químics. 
- Productes per a la desinfecció i neteja en centres de bellesa. 
- Organització de l'equip de treball i presentació per a la prestació del servei. 
- Procediments per al rebuig de residus i materials d'un sol ús i protocol establert per a la 

conservació del medi ambient. 
 
2. Recepció, comunicació i atenció al client: 

- Tècniques de recepció i atenció al client. 
- Normes bàsiques de comunicació en els centres de bellesa. 
- Pautes d'informació de serveis i productes d'estètica. 
- Normes per a l'adequació personal i de l'ambient de treball. 
- Models de fitxa de client: 

 Nocions bàsiques de bases de dades. 
- Normes de procediment davant queixes i reclamacions. 

 
3. Seguretat i higiene aplicades en centres de bellesa: 

- Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells i productes utilitzats en la 
realització dels serveis estètics. 

- Mesures i equips de protecció personal del professional: 

 Indumentària. 
- Mesures i equips de protecció del client. 



- Posicions higièniques posturals del professional per minimitzar els riscos derivats de les 
postures. 

- Posicions higièniques posturals del client per minimitzar els riscos derivats dels serveis 
realitzats. 

- Malalties professionals més freqüents derivades de l'acompliment del treball en centres de 
bellesa: 

 Malalties professionals a les mans per contacte amb productes d'ús freqüent en 
salons de bellesa. 

 Mesures de prevenció per evitar aquest tipus de riscos. 
- Riscos més comuns que poden patir els clients de serveis en salons de bellesa. 
- Pautes bàsiques d'actuació davant emergències produïdes durant la realització dels 

serveis estètics. 

 La farmaciola per a l'atenció d'emergències. 
 
4. Avaluació i control de la qualitat del servei aplicat en centres de bellesa: 

- Concepte de qualitat, avaluació i control de la qualitat en els serveis de bellesa. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat del servei en centres de bellesa. 
- Qualitat en l'aplicació i venda de serveis en centres de bellesa. 
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client. 
- Valoració dels resultats i correcció de desviacions produïdes en la realització dels serveis 

de bellesa. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 

Mòdul formatiu - MF0343_1 30 20 

 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: CURES ESTÈTIQUES BÀSIQUES D’UNGLES 

 
Codi: MF0344_1 
 
Nivell de qualificació professional: 1 

 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0344_1 Aplicar cures estètiques bàsiques en ungles 
 
Durada: 60 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: observar les característiques de les mans i peus del client i, si s’escau, identificar possibles 
alteracions per aplicar-hi les tècniques més idònies. 

CE1.1 Explicar les anomalies de les ungles que requereixen la consulta del tècnic/a 
responsable. 
CE1.2 Detallar les característiques morfològiques de les mans i de les ungles per 
seleccionar la forma final més adequada. 
CE1.3 Formular preguntes tipus que serveixin per detectar les demandes i necessitats que 
ha de cobrir el servei. 



CE1.4 Emplenar la fitxa tècnica amb les dades del client per a la realització, avaluació i 
control, segons indicacions del tècnic/a responsable. 

 
C2: preparar el client, els equips i els mitjans aplicant-hi tècniques específiques de seguretat i 
higiene. 

CE2.1 Descriure la imatge que ha de presentar l'ajudant/a de manicura pel que fa a 
cabells, indumentària, accessoris i condicions d'higiene. 
CE2.2 Descriure la posició higiènica postural del client i del professional, per realitzar les 
tècniques de manicura i pedicura. 
CE2.3 Enumerar els mètodes d'higiene i desinfecció ‒ rentada, físics, químics‒  aplicats en 
les tècniques estètiques. 
CE2.4 Preparar els estris, materials i productes, aplicant-hi les tècniques d'higiene i 
desinfecció necessàries, segons la seva composició i la finalitat a què estiguin destinats. 
CE2.5 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal preparar el client, en les condicions 
d'higiene i seguretat necessàries, per a les diferents tècniques de manicura i pedicura. 

 
C3: modificar la forma de les ungles aplicant-hi tècniques de tall i llimada en condicions de 
seguretat i higiene i adequades a les demandes i característiques del client. 

CE3.1 Descriure les precaucions que cal adoptar per prevenir els riscos personals durant 
l'aplicació de les tècniques de tall i llimada d'ungles. 
CE3.2 Explicar els passos del tall d'ungles de mans segons la forma adequada.  
CE3.3 Descriure el tipus de tall d'ungles de peus que prevé d'alteracions.  
CE3.4 Escollir el tipus de llima segons les característiques de les ungles. 
CE3.5 Explicar les fases de la llimada d'ungles segons la longitud i forma. 
CE3.6 En un cas pràctic de modificació de la forma de les ungles, cal: 

- Seleccionar i preparar els estris necessaris per a la tècnica. 
- Acomodar el client tenint en compte la posició higiènica postural adequada. 
- Aplicar la tècnica de tall d'ungla de mans i peus adequada en condicions de 

seguretat i higiene. 
- Llimar les ungles adequant la longitud i forma a les demandes del client, a la 

morfologia de mans i peus i a les característiques de les ungles. 
 
C4: aplicar les tècniques bàsiques de manicura d'arranjament d'ungles i cutícula, seleccionant els 
estris i cosmètics necessaris i realitzant el procés en l'ordre correcte. 

CE4.1 Explicar les fases dels processos de manicura i pedicura, i indicar les operacions 
tècniques que es realitzen en cada fase. 
CE4.2 Detallar els cosmètics, estris i materials, amb les diferents tècniques que es 
realitzen en la manicura i en les cures estètiques de les ungles dels peus. 
CE4.3 Descriure les precaucions que cal adoptar per prevenir els riscos personals durant 
l'aplicació de les tècniques d'arranjament d'ungles i cutícules. 
CE4.4 Preparar i protegir el client en funció del servei que s’ha de dur a terme.  
CE4.5 En un cas pràctic de manicura i pedicura, cal: 

- Seleccionar i preparar els productes i estris necessaris. 
- Realitzar les tècniques de desmaquillatge, llimada i condicionament de cutícules 

adequant-les a les caracteritzes de les ungles i al servei sol·licitat pel client. 
- Informar el client sobre les cures bàsiques i productes per al seu manteniment. 
- Fer les maniobres del massatge segons l'ordre establert. 

 
C5: efectuar tècniques de poliment i maquillatge d'ungles i avaluar els resultats del servei per 
proposar, en cas que sigui necessari, les mesures oportunes. 

CE3.1 Descriure les precaucions que cal adoptar per prevenir els riscos personals durant 
l'aplicació de les tècniques de poliment i maquillatge d'ungles. 
CE5.2 Descriure les diferents tècniques per netejar la làmina unguial de restes de 
productes abans del poliment o maquillatge. 



CE5.3 Explicar el procés d'aplicació de protector o enduridor d'ungles segons les 
indicacions del fabricant. 
CE5.4 Realitzar tècniques de poliment d'ungles utilitzant els estris i productes específics: 
cosmètics, camusses o llimes, respectant les característiques de les ungles. 
CE5.5 Explicar els criteris de selecció del color de l'esmalt i relacionar-los amb el color de 
la roba i del coloret, per crear l'harmonia adequada. 
CE5.6 Aplicar cosmètics decoratius sobre les ungles, seleccionant la tècnica específica, 
tres pinzellades i dues capes per aconseguir un resultat uniforme.  
CE5.7 Explicar el procés d'aplicació del producte d'assecada ràpida, segons les 
indicacions del fabricant. 
CE5.8 Informar el client de les cures i productes per a la seva conservació. 
CE5.9 Fer preguntes tipus que permetin conèixer el grau de satisfacció del client, tant pel 
que fa al resultat del servei com a l'atenció personal.  
CE5.10 Esmentar les causes de tipus tècnic i d'atenció al client que poden ser motiu 
d'insatisfacció del client. 

 
Continguts  
 
1. Ungles, mans i peus: 

- Morfologia de les mans, peus i ungles. 
- Estructura i funcions. 
- Alteracions més comunes de les ungles: 

o Patològiques. 
o No patològiques. 
o Alteracions que aconsellen la intervenció d'un altre professional. 

- Influència de les alteracions de les ungles i zona periunguial en els processos de manicura 
i pedicura. 

 
2. Estris i cosmètics emprats en manicura i pedicura: 

- Classificació i maneig dels estris: 
o Llimes: tipus, formes i gramatges. 
o Alicates de cutícula i d'ungles. 
o Tisores. 
o Bastonet de taronger. 
o Polidors. 
o Separadors de dits. 
o Espàtula. 
o Recipients de mans i cubetes per a peus. 
o Aparell de parafina. 
o Productes: cotó, gases, esponges, altres. 

- Criteris per a la selecció, manipulació i conservació. 
- Neteja, desinfecció i esterilització d'estris i materials. 
- Classificació de cosmètics: 

o Desmaquilladors per a ungles. 
o Emol·lients. 
o Ceratolítics. 
o Enduridors. 
o Cremes hidratants. 
o Parafina. 
o Esmalts d'ungles. 

- Criteris per a la selecció, manipulació, aplicació i conservació dels cosmètics. 
- Neteja, conservació i manteniment dels productes cosmètics. 

 
3. Organització del servei de manicura i pedicura i preparació del client en condicions de 
seguretat i higiene: 



- Preparació de l'equip i lloc de treball. 
- Acomodació del client: posicions higièniques posturals aconsellables. 
- Mesures de protecció personal del client per als processos de manicura i pedicura: 

o Materials i mitjans utilitzats per protegir el client. 
- Informació sobre cures bàsiques i prevenció de riscos comuns derivats del servei de 

manicura i pedicura. 
 
4. Cures i tècniques específiques de manicura i pedicura: 

- Tècnica de desmaquillatge d'ungles: 
o Làmina i plec periunguial. 

- Arranjament i forma: 
o Tècnica del tall d'ungles de mans i peus. 
o Tècnica de llimada i poliment de les ungles. 
o Tècnica de condicionament, retirada i cura de cutícules. 

- Maniobres de massatge de mans i peus: 
 Seqüenciació i efectes que produeixen.  

 Indicacions i contraindicacions. 
o Tècnica de maquillatge d'ungles: convencional, amb lluna, de fantasia, altres. 

- Manicura masculina: 
o Tècnica del tall d'ungles de mans. 
o Tècnica de llimada. 
o Tècnica de condicionament, retirada i cura de cutícules. 
o Protocol específic per a la realització. 

- Seguretat i higiene en els processos de manicura i pedicura. 
- Mesures de protecció personal del professional en els processos de manicura i pedicura: 

o Indumentària. 
o Posició higiènica postural idònia per a la realització del treball. 

- Actuacions bàsiques i farmaciola per a contingències no previstes en el servei de manicura 
i pedicura. 

 
5. Avaluació i control de la qualitat del procés de manicura i pedicura. 

- Concepte de qualitat aplicat als processos de manicura i pedicura. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat dels serveis de manicura i pedicura. 
- Qualitat en l'aplicació i venda de serveis de manicura i pedicura. 
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client, tant pel servei com pel tracte rebut. 
- Tècniques per corregir les desviacions produïdes en els processos de manicura i pedicura. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 

Mòdul formatiu - MF0344_1 60 20 

 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: DEPILACIÓ MECÀNICA I DECOLORACIÓ DEL BORRISSOL 

 
Codi: MF0345_1 
 
Nivell de qualificació professional: 1 

 



Associat a la unitat de competència: 
 
UC0345_1 Eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol 
 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: analitzar les característiques del pèl i de la zona per seleccionar la tècnica de depilació o 
decoloració més adequada. 

CE1.1 Descriure els efectes de la depilació mecànica, mitjançant extracció del borrissol 
amb pinces o amb cera, i les de la decoloració del borrissol, i explicar els avantatges i 
inconvenients d'ambdós processos. 
CE1.2 Descriure l'estructura i les característiques morfològiques del borrissol. 
CE1.3 Assenyalar les causes que poden produir hipertricosi i hirsutisme, i explicar les 
diferències que hi ha entre les dues patologies. 
CE1.4 Descriure els avantatges i inconvenients dels productes depilatoris segons la 
temperatura d'aplicació en la depilació mecànica. 
CE1.5 Justificar quines causes determinen l'elecció de la tècnica de decoloració o la 
depilació mecànica. 
CE1.6 Enumerar les precaucions i contraindicacions per aplicar les tècniques de 
decoloració i de depilació mecànica. 
CE1.7 Explicar els criteris que permeten discernir en quins casos s'ha de derivar el client a 
altres professionals. 

 
C2: seleccionar i preparar els cosmètics, el material i els aparells necessaris per dur a terme la 
depilació mecànica i la tècnica de la decoloració del borrissol facial i corporal. 

CE2.1 Descriure els procediments de neteja del material i dels aparells emprats en la 
depilació mecànica i en la decoloració. 
CE2.2 Preparar els estris i materials necessaris en els diferents processos de depilació 
mecànica: espàtules, franges de paper, tovalloletes de cel·lulosa. 
CE2.3 Explicar el mètode de preparació dels productes cosmètics decolorants i les 
precaucions que cal tenir en compte. 
CE2.4 Descriure els aparells utilitzats en la depilació amb cera calenta, tèbia i freda, i 
indicar les pautes per utilitzar-los i conservar-los correctament. 
CE2.5 Preparar els aparells i la cera calenta i tèbia en les condicions adequades per 
aplicar-los en processos de depilació. 

 
C3: aplicar tècniques de preparació i acomodació del client en funció del servei de depilació o 
decoloració demanat. 

CE3.1 En un cas pràctic d'acomodació i preparació del client, per fer un servei de depilació 
mecànica o decoloració, cal: 

- Acomodar el client en la posició higiènica postural convenient en funció de la zona 
que s’ha de tractar i protegir-ne la indumentària. 

- Seleccionar els estris i materials necessaris per aplicar i retirar productes cosmètics 
decolorants o de cera freda, tèbia i calenta. 

- Protegir el professional dels productes decolorants i/o les ceres amb la 
indumentària i els accessoris necessaris. 

- Realitzar, en la zona anatòmica que s’ha de tractar, les operacions prèvies de 
neteja i desinfecció. 

CE3.2 Formular preguntes concretes que ens proporcionin la informació necessària per 
realitzar la fitxa del client. 
CE3.3 Explicar com es porta a terme, en el client, la prova de sensibilitat als productes 
cosmètics depilatoris i decolorants, per marcar el temps adequat d'exposició. 



CE3.4 Informar el client dels mètodes depilatoris que es poden utilitzar i dels seus efectes, 
indicacions i contraindicacions. 

 
C4: aplicar amb destresa les tècniques de decoloració del borrissol en funció de les 
característiques de la zona, tenint en compte les mesures de seguretat i higiene adequades.  

CE4.1 Fer la prova de sensibilitat prèvia a qualsevol tractament de decoloració. 
CE4.2 Descriure les normes que cal seguir per a la preparació de productes per decolorar 
el borrissol. 
CE4.3 En un cas pràctic de decoloració del borrissol, cal aplicar amb destresa els 
productes decolorants sobre la zona a tractar amb un gruix de 2 o 3 mil·límetres, i: 

- Vigilar el procés de decoloració i modificar els temps d'exposició quan sigui 
necessari en funció del resultat. 

- Retirar de forma adequada el cosmètic decolorant de la zona tractada. 
- Aplicar les cures posteriors a la decoloració necessàries per calmar la pell i restituir 

l'emulsió epicutània. 
 
C5: aplicar depilació mecànica facial i corporal amb pinces i amb cera, tenint en compte les 
característiques de la zona i observant les mesures de seguretat i higiene adequades. 

CE5.1 Realitzar les operacions prèvies als processos de depilació mecànica del borrissol 
de preparació i condicionament de la pell. 
CE5.2 Descriure les precaucions que s’han de prendre en l'aplicació dels processos de 
depilació mecànica. 
CE5.3 Preparar la pell amb les mesures adequades per realitzar processos de depilació 
mecànica amb cera o amb pinces. 
CE5.4 Descriure els efectes de la depilació mecànica mitjançant l'extracció del pèl amb 
pinces, observant les normes de seguretat i higiene necessàries en aquest procés. 
CE5.5 En un cas pràctic de depilació mecànica amb cera, cal: 

- Comprovar que la temperatura i el grau de viscositat de la cera són adequats per 
aplicar-la. 

- Aplicar la cera, en tires de gruix homogeni, en sentit del creixement del borrissol i 
retirar-la en sentit contrari al d'aplicació sense estripar la tira i fer una pressió sobre 
la zona. 

- En aplicacions de cera tèbia o freda, s’ha de col·locar sobre la zona la franja de tela 
o paper, exercir-hi pressió amb la mà i extreure’n la banda a contrapèl. 

- Si cal, s'ha de completar la depilació del borrissol residual amb pinces. 
- Eliminar completament les restes de cera de la zona depilada i aplicar les cures i 

els productes cosmètics adequats. 
CE5.6 Realitzar les operacions de neteja, desinfecció i hidratació posteriors a la depilació 
amb cera. 

 
C6: avaluar els processos i resultats en les tècniques de depilació mecànica i de decoloració del 
borrissol per perfeccionar la prestació del servei. 

CE6.1 Enumerar les causes de tipus tècnic i d'atenció al client que poden donar lloc a 
deficiències en la prestació de servei de decoloració i depilació. 
CE6.2 Fer preguntes tipus que permetin conèixer el grau de satisfacció del client, tant pel 
que fa al resultat del servei com a l'atenció personal rebuda. 
CE6.3 En casos pràctics degudament caracteritzats de prestació dels serveis de 
decoloració i depilació, cal: 

- Aplicar tècniques per identificar les fases del procés en què s'hagin produït 
desviacions sobre el resultat previst. 

- Proposar mesures correctores de les desviacions que es puguin produir. 
 
Continguts 
 
1. El pèl: 



- El pèl: estructura i funcions. 
- Definició i característiques: longitud, gruix, color, ritme de creixement, altres. 
- Tipus de pèl: diferències i característiques. 

o Lanugen. 
o El borrissol. 
o Pèl terminal. 

- Alteracions del sistema pilós relacionades amb la depilació. 
o Hipertricosi. 
o Hirsutisme. 

- Lesions cutànies que puguin suposar una contraindicació relativa o absoluta per a la 
decoloració i la depilació mecànica del borrissol. 

 
2. Estris, aparells i cosmètics emprats en depilació mecànica i decoloració del borrissol 
facial i corporal: 

- Material per a la protecció del mobiliari. 
- Pinces: tipus i normes d'ús. 
- Paletes per a l'aplicació de la cera: 

o Mida, forma i materials de fabricació. 
o D'un sol ús. 

- Franges de paper per eliminar la cera tèbia. 
- Fonedors de cera calenta. 
- Fonedors i escalfadors de cera tèbia: la terrina i el corró o roll-on. 
- Normes d'utilització i seguretat d'aparells elèctrics utilitzats en la depilació mecànica. 
- Tècniques d'utilització, conservació i manteniment. 
- Neteja, desinfecció i/o esterilització: equips, productes i tècniques de realització. 
- Cosmètics per a la decoloració i la depilació mecànica del borrissol corporal i facial. 
- Criteris per a la selecció, manipulació, aplicació i conservació de: 

o Cosmètics previs a la depilació: netejadors, protectors, altres. 
o Cosmètics per a després de la depilació: netejadors hidratants, descongestius. 
o Ceres: calenta, tèbia i freda. 
o Cosmètics retardadors del creixement del borrissol. 
o Cosmètics decolorants. 
o Cosmètics previs i posteriors a la decoloració. 

 
3. Preparació del client en condicions de seguretat i higiene: 

- Preparació de l'equip: llenceria i altres. 
- Preparació i acomodació del client. 
- Mètodes i zones de protecció en els processos de: 

o Depilació facial i corporal. 
o Decoloració facial i corporal. 

- Materials i mitjans utilitzats en la protecció del client. 
- Prevenció de riscos o reaccions no desitjades. 

 
4. Tècniques de decoloració del borrissol facial i corporal: 

- La decoloració del borrissol corporal i facial. 
- Concepte. Indicacions, precaucions i contraindicacions. 
- Tècnica de realització: 

o Preparació de la pell. 
o La prova de sensibilitat cutània. 
o Preparació del producte decolorant. 
o Aplicació, temps d'actuació i eliminació del producte decolorant. 
o Cosmètics i cures posteriors de la pell. 
o Aplicació de mètodes per accelerar la decoloració: calor seca. 

- Seguretat i higiene en els processos de decoloració del borrissol. 



- Mesures de protecció personal del professional en els processos de decoloració del 
borrissol: 

o Indumentària. 
o Higiene postural recomanada per al treball. 
o La farmaciola per a petites emergències. 

 
5. Tècniques de depilació mecànica del borrissol facial i corporal: 

- Introducció a la depilació. 
- Depilació i epilació. Tipus. 

o Depilació física: concepte i classificació. 
o Depilació química. 

- Tècniques depilatòries. Concepte i classificació. 
o Pinces. 
o Depilació amb cera calenta. 
o Depilació amb cera tèbia. 
o Depilació amb cera freda. 

- La depilació progressiva: cosmètics i criteris de selecció i aplicació. 
- Indicacions i contraindicacions dels diferents tipus de ceres. 
- Postures del client per a la depilació les diferents zones corporals. 
- Seguretat i higiene en els processos de depilació mecànica. 
- Mesures de protecció personal del professional en els processos de depilació mecànica. 

o Indumentària. 
o Higiene postural recomanada per al treball. 
o La farmaciola per a petites emergències. 

- Seguretat i higiene en la utilització d'aparells elèctrics utilitzats en els processos de 
depilació mecànica. 

o Revisió dels aparells: endolls, cables, connexions. 
o Neteja i manteniment dels aparells, accessoris i altres components. 
o Normes de funcionament correcte. 
o Compliment de la normativa vigent per a l'ús de fonedors de cera per a la depilació 

facial i corporal. 
 
6. Avaluació i control de qualitat en els processos de depilació i decoloració: 

- Concepte de qualitat aplicat als processos de depilació i decoloració del borrissol. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat dels serveis de depilació i decoloració del borrissol 

facial i corporal. 
- Qualitat en l'aplicació i venda de serveis de depilació i decoloració del borrissol facial i 

corporal. 
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client, tant pel servei com pel tracte rebut. 
- Tècniques per corregir les desviacions produïdes en la depilació i decoloració del borrissol. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 

Mòdul formatiu - MF0345_1 90 10 

 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: MAQUILLATGE DE DIA 

 
Codi: MF0346_1 



 
Nivell de qualificació professional: 1 

 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0346_1 Realitzar maquillatges de dia 
 
Durada: 60 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: seleccionar i preparar estris i cosmètics adequats per a maquillatge de dia.  

CE1.1 Enumerar els diferents estris que s'empren en maquillatge i establir normes per al 
seu correcte ús, neteja i conservació. 
CE1.2 Preparar els diferents cosmètics netejadors o decoratius, que s’hagin d’utilitzar i 
ordenar-los de manera que facilitin el treball. 
CE1.3 Descriure els criteris per a l'elecció dels tons dels productes cosmètics decoratius, 
en funció dels diferents tons de pell, cabells, ulls i roba del client. 
CE1.4 Explicar la influència que té la llum en la realització del maquillatge de dia.  

 
C2: aplicar tècniques d'higiene i preparar el client i la pell del rostre, per dur a terme el maquillatge 
de dia. 

CE2.1 Descriure la imatge que ha de presentar l'auxiliar d'estètica quant a cabells, 
indumentària, accessoris i condicions d'higiene. 
CE2.2 Descriure la posició higiènica postural del client i del professional, per realitzar les 
tècniques de maquillatge. 
CE2.3 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal: acomodar el client en la posició 
higiènica postural i protegir-ne la indumentària per a l'aplicació de tècniques de 
desmaquillatge. 
CE2.4 En un cas pràctic d'aplicació de tècniques prèvies al maquillatge, cal: 

- Realitzar les operacions tècniques d'higiene superficial del rostre utilitzant els 
productes cosmètics adequats, i descriure les direccions correctes en funció de la 
zona: ulls, llavis, rostre coll i escot. 

- Realitzar la tonificació de la pell del rostre evitant la zona orbicular. 
- Aplicar el cosmètic hidratant o tensor seguint les normes d'utilització facilitades pel 

fabricant. 
 
C3: aplicar tècniques de maquillatge de dia respectant les mesures de seguretat i higiene 
oportunes, per obtenir el resultat pretès. 

CE3.1 Descriure les normes de seguretat i higiene, que s'han d'aplicar en la realització 
d'un maquillatge de dia. 
CE3.2 En un cas pràctic de maquillatge de dia personalitzat, cal: 

- Observar el client i fer les preguntes necessàries per conèixer el seu estil personal. 
- Determinar l'harmonia de colors que s’han d’utilitzar. 
- Aplicar àgilment, utilitzant la tècnica específica, el fons de maquillatge adequat al 

tipus de pell. 
- Aplicar els cosmètics decoratius d'ulls, llavis, galtes, mitjançant les tècniques 

adequades, manejant destrament els estris necessaris. 
CE3.3 Formular les preguntes que permetin conèixer el grau de satisfacció del client, tant 
pel que fa al resultat del servei com a l'atenció personal rebuda. 

 
C4: identificar els processos i resultats del maquillatge de dia aplicant-hi les mesures necessàries 
per corregir possibles desviacions. 

CE4.1 Enumerar les causes que poden donar lloc a deficiències en la prestació del servei 
de maquillatge: de tipus tècnic i d'atenció personal al client. 



CE4.2 Fer preguntes tipus que permetin conèixer el grau de satisfacció del client, pel que 
fa al resultat del servei i a l'atenció personal rebuda. 
CE4.3 Descriure les mesures més idònies per proposar correccions de les desviacions que 
es puguin produir en la prestació del servei. 
CE4.4 Formular les preguntes que permetin conèixer el grau de satisfacció del client, tant 
pel que fa al resultat del servei com a l'atenció personal rebuda. 

 
Continguts 
 
1. Harmonies de color: 

- Harmonia i contrast. 
- Colors càlids i freds. 
- Taula orientativa d'harmonies. 
- Pautes per a l’elecció de colors. 
- Harmonia entre el maquillatge i altres aspectes de la imatge personal: característiques 

físiques, pentinat, indumentària i complements. 
- Tendències actuals en el maquillatge. 

 
2. Equip de maquillatge: 

- Estris i materials de maquillatge: 
o Pinzells, brotxes, esponges, raspall de celles, altres. 

- Criteris de selecció d'estris i materials. 
- Neteja, esterilització, conservació i manteniment dels materials i estris. 
- Criteris de selecció dels cosmètics decoratius: 

o Maquillatge de fons, correctors, pólvores, colorets, fixadors, altres. 
o Maquillatge d'ulls: ombres d'ulls, rímel, perfiladors. 
o Maquillatge de llavis. 

- Criteris de selecció i aplicació de: 
o Desmaquilladors de llavis i ulls. 
o Emulsions netejadores. 
o Tònics facials. 
o Hidratants. 

- Pautes per a la preparació, manipulació, conservació i manteniment dels cosmètics. 
 
 
3. Morfologia del rostre, tipus de pell i mètodes d'aplicació de productes cosmètics 
decoratius. 

- Estudi del rostre: 
o Formes dels ovals i faccions. 
o Discordances estètiques en els diferents tipus de rostres i faccions. 

- Característiques del tipus de pell: 
o Normal. 
o Seca: alípica. Deshidratada. 
o Grassa: seborreica. Deshidratada. Asfíctica o oclusa. 
o Sensible. 
o Envellida. 

- Classificació de mètodes: 
o Batut. 
o Delineació i perfilat. 
o Perfilat. 
o Arrossegada i esfumat. 
o Lliscament. 
o Altres. 

- Criteris de selecció de mètodes d'aplicació de cosmètics. 
- Pautes d'execució tècnica. 



 
4. Organització del servei de maquillatge i preparació del client en condicions de seguretat 
i higiene: 

- Preparació de l'equip i lloc de treball. 
- Acomodació del client: posicions higièniques posturals aconsellables. 
- Mesures de protecció personal del client per als processos de maquillatge: 

o Materials i mitjans utilitzats per protegir el client. 
- Informació sobre cures bàsiques i prevenció de riscos comuns derivats del servei de 

maquillatge. 
 
5. Processos de maquillatge de dia: 

- Tècnica de desmaquillatge i neteja superficial de la pell. 
- Tècnica de correcció de: celles, ulls, pòmuls i llavis. 
- Tècnica d'aplicació del maquillatge de fons. 
- Tècnica de maquillatge d'ulls. 
- Tècnica del maquillatge de llavis. 
- Tècnica d'aplicació de pólvores translúcides i colorets. 
- Tècnica d'aplicació de maquillatge de pestanyes. 
- Tècnica de fixació del maquillatge. 
- Seguretat i higiene en els processos de maquillatge. 
- Mesures de protecció personal del professional en els processos de maquillatge. 

o Indumentària. 
o Posició higiènica postural idònia per a la realització del treball. 

- Actuacions bàsiques i farmaciola per a contingències no previstes en el servei de 
maquillatge. 

 
6. Avaluació i control de qualitat en els processos de maquillatge de dia: 

- Concepte de qualitat aplicat als processos de maquillatge. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat dels serveis de maquillatge. 
- Qualitat en l'aplicació i venda de serveis de maquillatge. 
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client, tant pel servei com pel tracte rebut. 
- Tècniques per corregir les desviacions produïdes en els serveis de maquillatge. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 

Mòdul formatiu - MF0346_1 60 30 

 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE SERVEIS AUXILIARS 
D’ESTÈTICA 
 
Codi: MP0070 

 
Durada: 120 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: realitzar operacions bàsiques de neteja, desinfecció i esterilització dels estris i aparells d'ús 
mes freqüent en centres de bellesa. 



CE1.1 Aplicar tècniques de neteja, desinfecció i/o esterilització de l'equip i aparells 
utilitzats en el centre de bellesa. 
CE1.2 Aplicar els mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització sobre el mobiliari i 
superfícies que cal utilitzar. 
CE1.3 Rebutjar el material i complir les normes d'higiene i seguretat adequades. 

 
C2: aplicar tècniques de recepció, comunicació i informació als clients dels serveis d'estètica. 

CE2.1 Formular preguntes concretes que proporcionin la informació necessària per 
realitzar les fitxes tècniques. 
CE2.2 Informar el client dels serveis que s’han de realitzar. 
CE2.3 Comprovar el grau de satisfacció del client per mitjà de preguntes i de l'observació 
directa. 
 

C3: aplicar tècniques per a l'arranjament i cures bàsiques d'ungles i cutícules en condicions de 
seguretat i higiene i adequades a les demandes i característiques del client. 

CE3.1 Formular preguntes que detectin adequadament les demandes i necessitats del 
client que cal cobrir en el saló de bellesa. 
CE.3.2 Observar les característiques de les mans i peus del client i, si s’escau, identificar 
possibles alteracions per aplicar-hi les tècniques més idònies. 
CE3.3 En l'aplicació d'una manicura i/o pedicura, cal: 

- Acomodar i preparar el client. 
- Adoptar la postura correcta per realitzar el servei de manicura i pedicura. 
- Aplicar la tècnica de tall d'ungla de mans i peus adequades en condicions de 

seguretat i higiene. 
- Realitzar les tècniques de desmaquillatge, llimada i condicionament de cutícules. 
- Realitzar les maniobres del massatge. 
- Realitzar el poliment segons les característiques de les ungles. 
- Aplicar cosmètics decoratius sobre les ungles, segons demanda del client. 

 
C4: aplicar amb destresa les tècniques de decoloració del borrissol en funció de les 
característiques de la zona, tenint en compte les mesures de seguretat i higiene adequades.  

CE4.1 Preparar els estris, materials, aparells i cosmètics necessaris en els processos de 
decoloració del borrissol. 
CE4.2 Fer la prova de sensibilitat prèvia a qualsevol tractament de decoloració. 
CE4.3 En l'aplicació de productes per la decoloració del borrissol, cal: 

- Acomodar i preparar el client. 
- Adoptar la postura correcta per realitzar el servei de decoloració. 
- Aplicar amb destresa els productes decolorants sobre la zona que s’ha de tractar. 
- Vigilar el procés de decoloració i modificar els temps d'exposició quan sigui 

necessari en funció del resultat. 
- Retirar de forma adequada el cosmètic decolorant de la zona tractada. 
- Aplicar les cures posteriors a la decoloració necessàries per calmar la pell i restituir 

l'emulsió epicutània. 
 
C5: aplicar depilació mecànica facial i corporal amb pinces i amb cera, tenint en compte les 
característiques de la zona i observant les mesures de seguretat i higiene adequades. 

CE5.1 Preparar els estris, materials i aparells necessaris en els diferents processos de 
depilació mecànica. 
CE5.2 Realitzar les operacions prèvies als processos de depilació mecànica del borrissol 
de preparació i condicionament de la pell. 
CE5.3 Efectuar les operacions per a la depilació mecànica amb cera. 
CE5.4 Realitzar les operacions de neteja, desinfecció i hidratació posteriors a la depilació 
amb cera. 

 



C6: aplicar tècniques de maquillatge de dia respectant les mesures de seguretat i higiene 
oportunes, per obtenir el resultat pretès.  

CE6.1 En l'aplicació de tècniques prèvies al maquillatge, cal: 
- Acomodar i preparar el client. 
- Adoptar la postura correcta per realitzar el servei de maquillatge. 
- Realitzar les operacions tècniques d'higiene superficial del rostre. 
- Realitzar la tonificació de la pell del rostre. 
- Aplicar el cosmètic hidratant o tensor.  

CE6.2 En un maquillatge de dia personalitzat, cal: 
- Observar el client i fer les preguntes necessàries per conèixer el seu estil personal. 
- Determinar l'harmonia de colors que s’han d’utilitzar. 
- Preparar els diferents cosmètics netejadors o decoratius, que s’hagin d’utilitzar i 

ordenar-los de manera que facilitin el treball. 
- Aplicar àgilment, utilitzant la tècnica específica, el fons de maquillatge adequat al 

tipus de pell. 
- Aplicar els cosmètics decoratius d'ulls, llavis, galtes, mitjançant les tècniques 

adequades, manejant destrament els estris necessaris. 
 
C7: avaluar els processos i resultats en la prestació dels serveis estètics. 

CE7.1 Preguntar al client per conèixer el grau de satisfacció pel que fa al resultat del servei 
i a l'atenció personal rebuda. 
CE7.2 Aplicar mesures idònies per corregir les desviacions que es puguin produir en la 
prestació del servei. 
CE7.3 En la prestació dels serveis estètics, cal: 

- Aplicar tècniques per identificar les fases del procés en què s'hagin produït 
desviacions sobre el resultat previst. 

- Proposar mesures correctores de les desviacions que es puguin produir. 
 
C8: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions 
establertes en el centre de treball. 

CE8.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs 
que cal fer. 
CE8.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE8.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE8.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE8.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE8.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i 
protecció del medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. Preparació de les condicions higièniques i de seguretat; personals i del centre de 
bellesa: 

- Preparació de productes per realitzar la higiene, desinfecció i esterilització. 
- Desinfecció dels equips, materials i estris de treball. 
- Rebuig de materials en el contenidor adequat. 
- Valoració de l'estat òptim de les instal·lacions per utilitzar-les. 
- Comprovació de les condicions òptimes dels productes de cosmètica. 
- Col·locació dels equips de protecció personal. 
- Adopció de postures correctes per evitar lesions en funció de les tècniques que cal 

realitzar. 
 
2. Recepció, atenció i preparació de clients: 

- Recepció del client en el centre de bellesa per a la realització de serveis estètics. 



- Realització de preguntes necessàries per a l'emplenament de la fitxa tècnica. 
- Informació sobre el servei que s’ha de dur a terme en el centre de bellesa. 
- Informació sobre els productes aplicats durant el servei realitzat. 

 
3. Identificació d'alteracions estètiques i realització de manicura i pedicura: 

- Acomodació i protecció del client. 
- Identificació d'alteracions patològiques o estètiques. 
- Formulació de preguntes per determinar les seves possibles causes. 
- Incorporació d'informació en la fitxa del client. 
- Selecció dels productes cosmètics. 
- Aplicació de cosmètic desmaquillador. 
- Tall i llimada d'ungles de mans i peus. 
- Realització del tractament de cutícules de mans i peus. 
- Massatge d'ungles. 
- Poliment i maquillatge d'ungles. 
- Aplicació de productes fixadors, pintallavis transparent i assecada. 
- Comprovació del grau de satisfacció del client. 
- Correcció d'errors o desviacions segons observació o desitjos del client. 

 
4. Realització de tècniques de depilació del borrissol facial i corporal: 

- Acomodació i protecció del client. 
- Protecció personal del professional. 
- Aplicació i retirada de la cera. 
- Eliminació de restes de cera de la zona depilada. 
- Neteja i hidratació de la pell. 
- Realització de preguntes sobre el grau satisfacció dels serveis rebuts. 

 
5. Realització de tècniques de decoloració del borrissol facial i corporal: 

- Acomodació i protecció del client. 
- Protecció del professional. 
- Realització de proves de sensibilitat. 
- Aplicació de productes de decoloració. 
- Seguiment del procés de decoloració. 
- Retirada del cosmètic decolorant. 
- Cura posterior de la zona. 
- Realització de preguntes sobre el grau satisfacció dels serveis rebuts. 

 
6. Realització de maquillatge de dia: 

- Acomodació higiènica i postural del client. 
- Preparació de mitjans, estris i cosmètics. 
- Higiene, tonificació i hidratació del rostre per al maquillatge. 
- Elecció, sota la supervisió del tècnic/a, dels colors en funció dels desitjos del client i 

harmonia del rostre i característiques. 
- Aplicació del fons de maquillatge sota la supervisió del tècnic/a. 
- Maquillatge d'ulls, llavis i galtes. 
- Comprovació del grau de satisfacció del client mitjançant preguntes. 
- Correcció de desviacions o errors segons observació o desitjos del client. 

 
7. Integració i comunicació en el centre de treball: 

- Comportament responsable en el centre de treball. 
- Respecte dels procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 



- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi 
ambient. 

 
 
 
 
IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR 

 

Mòduls formatius Titulació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 
Si es té 
titulació 

Si no es té 
titulació 

MF0343_1: 
Higiene i seguretat aplicades en 
centres de bellesa 

 Llicenciat/ada en medicina. 

 Llicenciat/ada en ciències químiques. 

 Llicenciat/ada en ciències biològiques. 

 Tècnic/a superior en estètica. 

 Llicenciat/ada en farmàcia. 

1 any 3 anys 

MF0344_1: 
Cures estètiques bàsiques d'ungles 

 Tècnic/a superior en estètica. 1 any 3 anys 

MF0345_1: 
Depilació mecànica i decoloració del 
borrissol 

 Tècnic/a superior en estètica. 1 any 3 anys 

MF0346_1: Maquillatge de dia  Tècnic/a superior en estètica. 1 any 3 anys 

 
 
V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m

2
 

15 alumnes 
Superfície m

2
 

25 alumnes 
Aula polivalent 30 45 
Taller de serveis estètics 60 90 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 
Aula polivalent X    
Taller de serveis estètics X X X X 
 

Espai formatiu Equipament 
Aula polivalent - Pissarres per escriure amb retolador 

- Equips audiovisuals 
- Rotafolis o pissarra digital 
- Material d'aula 
- Taula i cadira per a formador/a 
- Taules i cadires per a alumnes 
- Mobiliari de manicura i pedicura 
- Banqueta amb rodes i respatller 
- Butaques anatòmiques 
- Equip de manicura i pedicura 
- Cosmètics per a cures estètiques d'ungles de mans i peus 
- Esterilitzadors 
- Autoclaus 
- Escalfadors 
- Banyera de peus  
- Estris i cosmètics per a la depilació 
- Estris i cosmètics per a la decoloració 
- Aparells, estris i productes per a processos d'higiene, desinfecció i 

esterilització 
- Llenceria 
- Farmaciola de primers auxilis 
- Contenidors per rebutjar materials reciclables, no reciclables i 

contaminants 



Taller de serveis estètics - Butaques de maquillatge o lliteres 
- Tocadors amb llums per a maquillatge 
- Taules auxiliars 
- Equips de maquillatge 
- Cosmètics decoratius i productes per a maquillatge 
- Llenceria 
- Farmaciola de primers auxilis 
- Contenidors per rebutjar materials reciclables, no reciclables i 

contaminants 

 

 
No s’ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s’hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen en 
l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s’haurà 
d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les adaptacions 
i els ajustaments raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat. 
 


