
ANNEX II 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge 
 
Codi: IMPP0208 
 
Família professional: Imatge personal 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Qualificació professional de referència: 
 
IMP020_2 _ Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge (RD 1087/2005 de 16 de setembre de 2005) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC0354_2: Atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, 
salut i higiene. 
UC0355_2: Aplicar tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal. 
UC0345_1: Eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol. 
UC0065_2: Millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social. 
UC0352_2: Assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal. 
 
Competència general: 
Aplicar tècniques d'higiene facial i corporal, depilació, maquillatge i tècniques de vendes de productes i 
serveis, tenint en compte les pautes precises per al maneig i selecció de les diferents tècniques estètiques 
en condicions de seguretat, higiene i desinfecció, i atendre les necessitats i demandes dels clients. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat en petites i mitjanes empreses d'estètica o perruqueria per compte propi o 
d’altri, en centres de bellesa, SPA, cabines de bellesa en hotels i cabines en perruqueries. 
 
Sectors productius: 
 
Sector serveis d'estètica i perruqueria. Establiments de vendes de cosmètics i/o aparells, en la secció de 
cosmètica general i firmes de cosmètica de centres comercials. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
5130.005.0 Esteticista 
5130.007.2 Maquillador/a 
5130.006.1 Depilador/a 
5330.035.5 Assessor/a de vendes d'articles cosmètics i serveis estètics 
5330.035.5 Demostrador/a de productes cosmètics 
 
Durada de la formació associada: 640 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF0354_2: Seguretat i salut en serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge. (120 hores) 

 UF0085: 

  Diagnòstic estètic facial i corporal. (60 hores) 

 UF0086: Cosmètics i equips per a les cures estètiques d'higiene, depilació i maquillatge. (60 hores) 
 
MF0355_2: Higiene i hidratació facial i corporal. (120 hores) 



 UF0087: Anàlisi i selecció de mitjans per a les cures estètiques d'higiene i hidratació facial i 
corporal. (30 hores) 

 UF0088: Tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal. (90 hores) 
 
MF0345_1: Depilació mecànica i decoloració del borrissol. (90 hores)  
 
MF0065_2: Maquillatge social. (90 hores) 
 
MF0352_2: Assessorament i venda de productes i serveis per a la imatge personal. (60 hores) 
 
MP0022: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de serveis estètics d'higiene, depilació i 
maquillatge. (160 hores) 
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: ATENDRE EL CLIENT DEL SERVEI ESTÈTIC D'HIGIENE DEPILACIÓ I MAQUILLATGE 
EN CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUT I HIGIENE 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0354_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: comunicar-se amb el client per obtenir informació sobre les seves necessitats i expectatives i oferir-li 
els serveis de l'empresa, adequant-los a les seves característiques.  

CR1.1 Es rep el client respectant les normes internes de l'empresa quant a les normes d'atenció del 
client. 
CR1.2 S’acomoda el client en les condicions idònies per identificar-ne les necessitats i per 
examinar-ne la pell. 
CR1.3 S’identifiquen les necessitats del client, per determinar els productes i/o serveis que el poden 
satisfer, utilitzant tècniques de preguntes guiades i d'escolta activa, i introduint, si s’escau, aquesta 
informació en els mitjans de gestió de la informació adequada. 

 
RP2: observar les característiques anatomofisiològiques del client i el seu estil per seleccionar els serveis 
estètics i atendre’l d'acord amb les seves demandes i necessitats. 

CR2.1 S’avaluen les característiques de la pell del client i s’identifiquen les seves necessitats. 
CR2.2 Els aparells de diagnòstic: lupa, microvisor, microcàmera, sebòmetre, mesurador del grau 
d'hidratació, o bé d’altres, s'utilitzen per observar l'estat de la pell i per detectar possibles 
alteracions. 
CR2.3 Les alteracions que puguin suposar una contraindicació per a la realització dels serveis 
d'estètica són identificades per a l'elecció d'una tècnica o cosmètic determinat. 
CR2.4 S'identifiquen les alteracions de la pell que puguin ser objecte de tractament per part d’un 
altre professional. 
CR2.5 Es realitza el diagnòstic professional a partir de l’anàlisi i la valoració de la informació 
obtinguda. 
CR2.6 S’enregistren les dades obtingudes en la fitxa tècnica del client. 

 
RP3: seleccionar cosmètics adequats per a la realització de serveis d'estètica tenint en compte les 
demandes i les característiques cutànies del client. 

CR3.1 S’identifiquen el tipus i l'estat de la pell per establir criteris que permetin seleccionar els 
cosmètics oportuns en els serveis estètics que es realitzaran al client. 
CR3.2 Les possibles alteracions que presenti la pell del client s'observen i s’analitzen amb la 
finalitat d'adequar els cosmètics a les seves característiques. 
CR3.3 S’estableixen els criteris de selecció de cosmètics per a la higiene i hidratació de la pell del 
client, tenint en compte el tipus de pell i les seves possibles alteracions, així com la forma 
cosmètica, els principis actius i els mecanismes d'actuació i efectes de cada cosmètic. 



CR3.4 Se seleccionen els cosmètics específics per a la depilació mecànica, decoloració del 
borrissol i postdepilació, en funció de la seva composició, acció i de les característiques de la pell i 
del borrissol del client. 
CR3.5 S’estableixen els criteris de selecció de cosmètics decoratius, per realitzar el maquillatge 
social, en funció de la seva composició, propietats, indicacions i característiques del client. 
CR3.6 Es realitzen les operacions fisicoquímiques bàsiques per preparar i manipular els cosmètics, 
en condicions de seguretat i higiene adequades. 

 
RP4: seleccionar i preparar els aparells per a la realització de serveis d'estètica tenint en compte les 
característiques cutànies del client. 

CR4.1 Se seleccionen i es preparen els aparells necessaris per dur a terme el servei d'estètica 
demanat pel client. 
CR4.2 L’aparell emprat es revisa amb la finalitat de verificar que es troba en perfecte estat i que 
compleix les condicions de seguretat adequades per usar-lo. 
CR4.3 Se seleccionen els mètodes i aparells per a la desinfecció i esterilització dels aparells, estris, 
accessoris i materials, segons el material de què estiguin fabricats i l'ús a què es destinin. 
CR4.4 Els aparells, estris, accessoris i materials que s'han utilitzat es netegen, es desinfecten i 
s’esterilitzen, si s’escau, després de cada servei. 
CR4.5 Els aparells, estris, accessoris i materials es desinfecten o s’esterilitzen, segons l'ús a què 
estiguin destinats abans de cada servei. 
CR4.6 S’informa el client dels protocols de desinfecció i esterilització emprats en l'empresa i les 
garanties que proporcionen al servei estètic que es realitzarà. 

 
RP5: atendre el client durant la realització dels serveis d'estètica que li prestin al saló. 

CR5.1 El client rep informació dels serveis que li prestaran i del temps total aproximat que s'invertirà 
en realitzar-los. 
CR5.2 S’informa el client del procés que li realitzaran i de les sensacions que tindrà durant 
l'aplicació de les diferents tècniques. 
CR5.3 S’acomoda el client en la posició ergonòmica adequada respectant les normes de seguretat, 
higiene i salut, i es procura en tot moment el seu benestar i comoditat. 
CR5.4 Es protegeix el client amb les mesures específiques que es requereixin en cadascun dels 
serveis, tenint en compte el compliment de les normes higienicosanitàries bàsiques en bates, 
tovalloles, cinta o gorra de material plàstic, i protectors de paper. 

 
RP6: aplicar tècniques de primers auxilis davant possibles situacions d'emergència que es puguin produir 
durant l'aplicació de serveis estètics. 

CR6.1 Es fan les preguntes oportunes al client sobre les condicions generals de salut que puguin 
fer pensar en possibles reaccions adverses durant els processos d'estètica. 
CR6.2 S’observen les condicions del client durant la prestació del servei i s’apliquen les mesures 
oportunes en cas de reaccions adverses a cosmètics.  
CR6.3 S'apliquen els primers auxilis al client, si és necessari, o bé s'avisa el servei d'urgències o es 
trasllada a un centre sanitari. 
 

RP7: avaluar la qualitat del procés i el resultat dels serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge. 
CR7.1 S'apliquen els protocols de comunicació segons els paràmetres de qualitat establerts. 
CR7.2 S'apliquen les normes de control de qualitat per optimitzar el servei seguint la normativa 
vigent sobre instal·lacions, mitjans tècnics i productes.  
CR7.3 S'avalua el grau de satisfacció del client amb el servei prestat mitjançant tècniques 
d'observació, i s’anoten les possibles incidències. 
CR7.4 En cas que sigui necessari, es proposen mesures correctores per optimitzar els serveis 
prestats i millorar el grau de satisfacció. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Aparells per a diagnòstic: lupes, llum de Wood, mesurador d'hidratació, sebòmetre, microcàmera, altres, 
làmines anatòmiques, models anatòmics de pell i pèl, bibliografia. Aparells de vapor, polvoritzacions tèbies i 
dutxes, làmpada d'IR, raspalls, ventoses, corrents continus i alterns, productes cosmètics en les seves 
diferents formes: desmaquilladors específics per a ulls, llavis i rostre, exfoliants, tonificants, astringents, 
emol·lients, hidratants, productes específics per a la neteja, desinfecció i esterilització dels diferents 



materials utilitzats en el procés; aparells per a esterilització a través de mitjans físics: esterilitzador per 
radiacions ultraviolades i autoclau; suports per impregnar: gases, cotó, esponges, tovalloles. Farmaciola, 
contenidors per a material reciclable i contaminant. 
 
Productes o resultat del treball 
Anàlisi de la pell i del pèl, determinació del tipus de pell i selecció de cosmètics per als processos d'higiene i 
hidratació facial i corporal, depilació mecànica, maquillatge social i per a l'assessorament, promoció i venda 
de productes i serveis de perruqueria i estètica. 
 
Informació utilitzada o generada 
Utilitzada: manuals d'anatomia i de cosmetologia. Documentació tècnica sobre aparells i productes. 
Normativa de qualitat. Manuals d'higiene postural. Normativa vigent en el sector d'estètica. Normativa vigent 
de prevenció de riscos i protecció del medi ambient. 
Normativa vigent d'espai, instal·lacions i aparells en centres d'estètica. Bibliografia tècnica especialitzada. 
Programes audiovisuals i multimèdia. Revistes especialitzades. 
Generada: fitxa tècnica i de seguiment del client, informes per derivar a altres professionals. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: APLICAR TÈCNIQUES ESTÈTIQUES D'HIGIENE I HIDRATACIÓ FACIAL 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0355_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: rebre i acomodar el client en condicions de seguretat i higiene en funció del servei que s’hagi de 
realitzar. 

CR1.1 La indumentària i l'aspecte del professional són els correctes per dur a terme el servei. 
CR1.2 Es comprova la cabina per determinar si està ordenada i amb les condicions adequades de 
temperatura, il·luminació, música ambiental i ventilació. 
CR1.3 Es rep el client i se l’atén durant la prestació del servei, aplicant tècniques de comunicació i 
procurant el seu benestar i comoditat. 
CR1.4 S’acomoda i es prepara el client en una posició confortable respectant les normes de 
seguretat, higiene i salut, que a més faciliti la tasca del professional i en funció de les tècniques que 
s’hagin d’utilitzar. 

 
RP2: determinar el tipus de tècniques que s'hagin d'aplicar d'acord amb l'estat i les necessitats de la pell del 
client, i elaborar la fitxa tècnica oportuna. 

CR2.1 A simple vista, per mitjà del tacte i amb diferents mitjans i equips de diagnòstic que permetin 
ampliar la imatge, s'observen totes les alteracions estètiques que es puguin identificar a través 
d’aquests mitjans. 
CR2.2 Els equips de diagnòstic s'utilitzen per comprovar l'estat de les secrecions, el pH, el fototip 
cutani i totes les alteracions susceptibles de ser comprovades amb aquests mitjans. 
CR2.3 Es fa un qüestionari o una entrevista per confirmar les dades de l'observació i per conèixer 
els hàbits de vida, d'higiene i hidratació facial i els cosmètics utilitzats pel client. 
CR2.4 Es diagnostica el tipus i l’estat de la pell, i es reflecteixen totes les dades en la fitxa del client. 
CR2.5 El protocol de tractament estètic i totes les tècniques estètiques s'ajusten en funció del tipus 
de pell del client i del seu estat, segons les seves necessitats i demandes. 
CR2.6 Es deriva el client a altres professionals si es detecten alteracions que no són competència 
del professional de l'estètica. 

 
RP3: seleccionar els cosmètics, els aparells i els mitjans adequats per al procediment, en funció del tipus de 
pell del client i de les tècniques d'higiene superficial i/o profunda que s’hagin de realitzar. 

CR3.1 Els materials són d'un sol ús o estan perfectament desinfectats i esterilitzats. 
CR3.2 Es comprova la data de caducitat dels cosmètics i, a més, es revisa que estiguin en 
perfectes condicions d'ús. 
CR3.3 Els cosmètics que es faran servir s’escullen en funció de les tècniques d'higiene que cal 
seguir i del tipus i estat de la pell del client. 



CR3.4 Es disposen de forma ordenada els aparells, cosmètics, estris i materials, per facilitar-ne la 
ràpida utilització. 
CR3.5 Se seleccionen i es programen adequadament els aparells que s’han d’emprar en les 
tècniques d'higiene, segons les necessitats del procés. 

 
RP4: netejar, desinfectar i esterilitzar, segons escaigui, els estris, accessoris i materials que s’han de fer 
servir. 

CR4.1 S’escull la tècnica de neteja, desinfecció o esterilització, segons escaigui, d'acord amb el 
tipus de contaminants, les característiques del material i l'ús a què es destinin. 
CR4.2 Es netegen, es desinfecten o s’esterilitzen els estris i materials amb els mètodes físics o 
químics més adequats a les característiques descrites en el criteri anterior. 
CR4.3 Es deixa el lloc de treball ordenat, net i en condicions de rebre un nou client. 
CR4.4 Es rebutgen els materials d'un sol ús en condicions de seguretat i higiene adequades. 

 
RP5: aplicar tècniques de neteja superficial de la pell o de desmaquillatge, en condicions òptimes de 
seguretat i higiene. 

CR5.1 Se seleccionen els cosmètics, materials i la tècnica específica, segons el tipus i l'estat de la 
pell. 
CR5.2 L'àrea periocular, les pestanyes i la boca es netegen i/o es desmaquillen amb el producte i la 
tècnica adequats a les característiques de sensibilitat de la zona. 
CR5.3 El rostre, el coll i l'escot es desmaquillen amb un producte específic, per mitjà de maniobres 
que permetin la barreja del cosmètic amb la brutícia per arrossegar-la. 
CR5.4 En cas que calgui, s'apliquen tècniques de raspallat de la pell, aplicant raspalls especials 
amb les tècniques i precaucions requerides per a aquesta tècnica i tenint en compte les 
característiques de la pell. 
CR5.5 Es retiren els cosmètics d'higiene amb els productes adequats segons la forma cosmètica i 
les instruccions del fabricant. 
CR5.6 S’assessora el client sobre cosmètics i pautes d'higiene facial i corporal d'aplicació personal 
domiciliària. 

 
RP6: realitzar tècniques de massatge estètic aplicades als processos d'higiene facial i corporal. 

CR6.1 S’observa la zona que cal tractar per descartar alteracions que desaconsellin l'aplicació de 
tècniques de massatge estètic. 
CR6.2 Abans de començar el massatge s'apliquen tècniques respiratòries per preparar i relaxar el 
client i millorar els efectes del massatge. 
CR6.3 La pell es prepara netejant-la i aplicant-li el producte adequat per realitzar el massatge. 
CR6.4 S’apliquen les tècniques de massatge facial o corporal específiques per a la preparació de la 
pell amb la finalitat de facilitar els processos de neteja profunda, tenint-ne en compte les 
característiques, l’estat i les necessitats. 
CR6.5 Se seleccionen les maniobres de massatge estètic segons les tècniques d'higiene i 
hidratació que s’hagin d’aplicar, l'estat i el tipus de la pell del client i segons els efectes que es 
vulguin aconseguir. 
CR6.6 S'aplica el massatge estètic tenint en compte els paràmetres específics d'aquesta tècnica 
com ara el temps, la intensitat, el ritme i la direcció, ajustant-los als efectes que es vulguin 
aconseguir. 
CR6.7 Durant l'aplicació del massatge es manté el contacte amb la pell del client. 
 

RP7: aplicar tècniques estètiques de neteja profunda i hidratació facial i corporal, en condicions òptimes de 
seguretat i higiene. 

CR7.1 Se seleccionen les tècniques d'higiene i hidratació d'acord amb el diagnòstic i les demandes i 
expectatives del client. 
CR7.2 S’informa el client amb precisió de totes les fases del procés i de les tècniques del 
tractament que li aplicaran. 
CR7.3 S'apliquen els cosmètics específics dels processos d'higiene i hidratació en funció de la pell, 
de les tècniques estètiques i seguint les indicacions del fabricant. 
CR7.4 S'apliquen i es retiren els exfoliants físics adequats amb tècniques manuals o amb aparells 
específics, seguint les maniobres de frec i direccions necessàries per eliminar aquests productes, 
tenint en compte les necessitats de la pell i les indicacions del fabricant. 
CR7.5 Es prepara la pell amb les tècniques específiques: cosmètics, aparells de calor seca o 
humida, massatge, d’altres, per facilitar-ne la neteja segons les seves característiques i necessitats. 



CR7.6 Es fa l'extracció de barbs amb els productes, estris i mitjans adequats a les característiques 
de la pell, en condicions de seguretat i higiene.  
CR7.7 S'apliquen adequadament els cosmètics i aparells utilitzats en els processos d'hidratació de 
la pell, segons les característiques i la sensibilitat del client i seguint les especificacions del 
fabricant. 
CR7.8 El tractament d'higiene finalitza utilitzant les tècniques adequades per relaxar, calmar, 
hidratar i protegir la pell. 
CR7.9 En la fitxa tècnica del client, s’hi reflecteixen els productes i les tècniques emprades, així com 
les possibles incidències, per optimitzar treballs posteriors. 

 
RP8: valorar la qualitat del resultat final dels processos d'higiene i hidratació, informar i assessorar el client 
sobre les mesures necessàries per al manteniment òptim dels resultats obtinguts. 

CR8.1 S'avalua el resultat final de les cures estètiques d'higiene i hidratació facials i corporals, i es 
contrasta amb les expectatives del client, per valorar el seu grau de satisfacció, tant del servei 
prestat com del tracte rebut, i posar en marxa els mecanismes correctors oportuns, en cas que sigui 
necessari. 
CR8.2 S'avaluen amb el client els efectes que els canvis realitzats en la pell produeixen en la seva 
imatge, i es ressalten els aspectes positius. 
CR8.3 S’informa el client de les condicions idònies per al manteniment òptim dels resultats 
obtinguts, dels cosmètics que li convenen i de la periodicitat i pautes de la seva aplicació. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Fitxa tècnica i suports informàtics; lupa, raspalls manuals, espàtules, recipients per a productes; aparells 
elèctrics: làmpada de llum de Wood, mesurador d'hidratació, sebòmetre, fototip, aparell emissor de vapor i/o 
vapor ozó, aparells emissors de corrents continus i d'alta freqüència, aparell de raspalls rotatoris; 
accessoris: elèctrodes i raspalls de diferents tipus; llenceria: cinta per subjectar els cabells, tovalloles, bata, 
llençols; guants, mascaretes de protecció; productes cosmètics en les seves diferents formes: 
desmaquilladors específics per a ulls, llavis i rostre, exfoliants, tonificants, astringents, emol·lients, 
hidratants, productes específics per a la neteja, desinfecció i esterilització dels diferents materials utilitzats 
en el procés; aparells per a esterilització per mitjans físics: esterilitzador per radiacions ultraviolades i 
autoclau; suports per impregnar: gases, cotó, esponges, tovalloles. Farmaciola, contenidors per a material 
reciclable i contaminant. 
 
Productes o resultat del treball 
Neteja superficial i profunda de la pell de cara i cos. Hidratació de la pell. 
 
Informació utilitzada o generada 
Utilitzada: informació tècnica dels productes, protocol d'atenció al client, manuals de primers auxilis, fitxes 
tècniques d'aparells, bibliografia cientificotècnica especialitzada. Revistes especialitzades. Programes 
audiovisuals i multimèdia. Normativa vigent de prevenció de riscos i protecció del medi ambient. Manuals 
d'higiene postural. 
Generada: historial estètic, fitxa tècnica del client, prescripcions i informes mèdics adreçats a l'esteticista, 
informes adreçats a metges o a altres professionals. 
 
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 segons 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, es netegen les restes de 
cera 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. 
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: MILLORAR L'HARMONIA DEL ROSTRE AMB ESTILS DE MAQUILLATGE SOCIAL 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0065_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: identificar i classificar la morfologia del rostre i les seves parts i les característiques cromàtiques, per 
aplicar les tècniques de correcció necessàries a cada cas. 

CR1.1 S'observa la morfologia del rostre quant a les proporcions, la geometria i les línies, per definir 
les correccions necessàries. 
CR1.2 Les característiques de les diferents zones del rostre, celles, ulls, nas, front, pòmuls, boca, 
mentó, i la seva relació s'observen per definir les correccions necessàries. 
CR1.3 S'identifiquen el tipus i color de la pell, els ulls i dels cabells, per seleccionar correctament els 
cosmètics. 
CR1.4 Es realitza la fitxa tècnica i s’hi detallen totes les dades relatives als cosmètics seleccionats 
(color, marca, forma cosmètica, altres) i les relatives a les correccions del rostre. 
CR1.5 Es dissenya l'estil de maquillatge tenint en compte l'estudi realitzat i els criteris d'harmonia 
cromàtica: color de pell, ulls, cabells i cosmètics, i les necessitats i demandes del client. 

 
RP2: preparar els cosmètics, estris i materials necessaris per a la realització de tècniques i estils de 
maquillatge social observant les normes de seguretat, higiene, desinfecció i esterilització adequades. 

CR2.1 S'apliquen les mesures d'higiene, desinfecció i esterilització més idònies per als estris i 
materials de maquillatge, d'acord amb la seva composició i ús. 
CR2.2 Es preparen els cosmètics decoratius seguint les normes de seguretat i higiene establertes. 
CR2.3 L'equip de maquillatge, cosmètics, estris i materials s'ordenen i es classifiquen per localitzar-
los correctament i ràpidament. 

 
RP3: aplicar tècniques prèvies al maquillatge de correcció i preparació de celles, pestanyes i pell. 

CR3.1 S'acomoda i es protegeix el client de forma adequada per evitar marques o taques de 
cosmètics. 
CR3.2 Es neteja la pell del rostre, coll i escot de manera superficial amb els cosmètics i les 
tècniques adequades a les seves necessitats i tipus. 
CR3.3 Es realitza la prova de sensibilitat abans d'aplicar productes per canviar el color de celles o 
pestanyes o per ondular les pestanyes, la pell o perquè el tipus de cosmètic ho requereix. 
CR3.4 Els cosmètics i les tècniques prèvies per al canvi de color o decoloració de les celles se 
seleccionen i s’apliquen en funció del tipus i color de borrissol i el resultat que cal aconseguir. 
CR3.5 Es realitzen l'estudi i la depilació de diferents tipus de celles tenint en compte els factors 
següents: línia, gruix, longitud, punt d'altura, distància de l'ull i tipus d'oval. 
CR3.6 Els cosmètics i les tècniques prèvies per al canvi de color i/o ondulació de pestanyes se 
seleccionen i s’apliquen en funció de les característiques del borrissol i de la pell del client. 
CR3.7 El cosmètic adequat hidratant o tensor se selecciona i s’aplica com a base del maquillatge. 

 
RP4: aplicar les tècniques del maquillatge adaptant-les a les característiques de cada client i a les 
condicions ‒ llum, hora del dia, altres‒  i circumstàncies en què es portarà, per realitzar els diferents estils 
de maquillatge social. 

CR4.1 S’escullen els cosmètics en funció del tipus i color de la pell i el disseny previ del maquillatge. 
CR4.2 S’apliquen els correctors del color de la pell ‒ bases i correctors‒ , en funció de les 
necessitats i característiques del color de la pell i del tipus de rostre. 
CR4.3 S'aplica uniformement el fons de maquillatge segons el tipus de pell, la forma cosmètica i la 
tècnica d'aplicació específica i es fixa adequadament. 
CR4.4 Es perfila el contorn de l'ull i es maquilla la parpella d'acord amb la morfologia i color dels 
ulls. 



CR4.5 Es ressalten les pestanyes aplicant-hi rímel i/o pestanyes postisses de diferents tipus: tira, 
grups, altres. 
CR4.6 Es completa el maquillatge de les celles proporcionant la forma final i intensitat de color 
adequats. 
CR4.7 Es maquillen els llavis i pòmuls amb la tècnica seleccionada harmonitzant el seu color i 
millorant els volums del rostre. 

 
RP5: realitzar maquillatges personalitzats de tipus social segons els diferents estils i acabats. 

CR5.1 Els estils de maquillatge ‒ dia, tarda, nit, festa‒  es realitzen amb els colors, cosmètics i les 
tècniques adequats a les seves característiques. 
CR5.2 Els maquillatges de tarda, nit i festa es realitzen amb totes les correccions de visatgisme, 
‒ tècnica del clarobscur‒  que necessiti el rostre. 
CR5.3 El maquillatge de núvia es duu a terme amb els productes i correccions necessaris per a 
fotografia i vídeo. 
CR5.4 S’elabora la fitxa tècnica i s’hi recullen totes les dades personals i professionals, sobre l'estil 
del maquillatge i el tipus, color i marca dels cosmètics utilitzats o altres aspectes tècnics 
destacables. 

 
RP6: assessorar el client sobre aspectes que en potenciïn la imatge. 

CR6.1 S’assessora el client sobre els cosmètics decoratius més adequats a les seves 
característiques: edat, tipus i color de la pell, necessitats laborals, socials i altres. 
CR6.2 S’aconsella el client sobre petites modificacions que potenciïn la seva imatge ‒ tint de 
pestanyes, de celles, micropigmentació, depilació, implants de pestanyes, altres. 
CR6.3 S’aconsella la manera d'harmonitzar els complements ‒ ulleres, lents de contacte, altres‒  i el 
maquillatge, en funció de les circumstàncies en què s'hagin de portar. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Tocador amb il·luminació apropiada, butaca de maquillatge abatible, pinzells, recipients per a pinzells, cotó, 
gases, mocadors de paper, tovalloletes desmaquilladores, esponges, bastonets, borles, guants de làtex, 
mascareta. Cosmètics decoratius, d'higiene, cosmètics per a la preparació de la pell: hidratants, tensors 
(flash), altres. Pinces de depilar, raspall de celles, tisores, pinces d'espàtula per aplicar pestanyes postisses, 
espàtules, cinta per protegir els cabells, maquineta de fer punta, fulla per afilar llapis, lupa, protectors per a 
la roba. 
Productes i equips per a la higiene, desinfecció i esterilització d'estris i materials. 
Tints per a celles i pestanyes, líquid ondulador per a pestanyes. Equips i programes informàtics. 
Contenidors per a material reciclable i contaminant. Farmaciola. 
 
Productes o resultat del treball 
Correcció d'asimetries i imperfeccions, uniformitat del color de la pell, potenciació dels trets del rostre per 
millorar la imatge del client. 
 
Informació utilitzada o generada 
Utilitzada: manual d'electroestètica, alteracions i tractaments estètics, cosmetologia. Fitxes tècniques de 
cosmètics i equips. Informes mèdics. Normativa de qualitat, pla de prevenció de riscos laborals. Protocols 
normalitzats de treball, protocols d'higiene i seguretat de les instal·lacions, aparells i equips. Bibliografia 
tècnica especialitzada. Normativa vigent de prevenció de riscos i protecció del medi ambient. Normativa 
vigent del bronzejament artificial. 
Generada: historial estètic i fitxa tècnica. Informes emesos a altres professionals. Normes per millorar la 
qualitat del servei. 
Generada: fitxes, bibliografia tècnica, ordres de treball del superior. 
 
Unitat de competència 5 
 
Denominació: ASSESSORAR I VENDRE PRODUCTES I SERVEIS PER A LA IMATGE PERSONAL 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0352_2 



 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: identificar les demandes i necessitats del client per informar i assessorar sobre els productes i serveis 
de venda en imatge personal. 

CR1.1 S'apliquen les tècniques per detectar i identificar les demandes i necessitats del client, amb 
la finalitat de seleccionar els productes cosmètics, estris, aparells o serveis que poden satisfer-les. 
CR1.2 S’informa el client de la gamma d'estris i aparells d'ús en perruqueria i estètica que poden 
donar resposta a les seves demandes, així com del material de què estan fabricats, consum 
d'energia o altres aspectes rellevants, i es destaca, en cas que sigui necessari, la novetat del 
producte. 
CR1.3 S’informa el client de les característiques de color, olor, textura, forma cosmètica i propietats 
‒ funció i efectes‒  més significatives del producte cosmètic objecte de la venda, així com de les 
característiques que els diferencien dels de la competència, basant la informació en arguments 
tècnics, com ara composició, mecanismes d'actuació i criteris de selecció del producte cosmètic. 
CR1.4 S’ordena la informació subministrada i s’expressa en un llenguatge clar i comprensible. 
CR1.5 S’informa el client de novetats o tendències de moda quant a productes i serveis d'imatge 
personal. 
CR1.6 El professional transmet la millor imatge de l'empresa a través d'un aspecte personal 
impecable i d'un comportament amable i correcte. 

 
RP2: realitzar demostracions del producte cosmètic o aparell que es ven, mitjançant l'aplicació de tècniques 
específiques d'imatge personal, assessorant i destacant les característiques i propietats que el fan idoni per 
al client. 

CR2.1 En la presentació al client es ressalten les qualitats i característiques més interessants del 
producte o aparell, la seva relació preu/qualitat/quantitat i altres aspectes rellevants, utilitzant els 
arguments adequats en funció del tipus de client. 
CR2.2 Es mostra el producte al client i es ressalten tant les característiques de la presentació com 
la relació capacitat/contingut de l'envàs, les qualitats cosmètiques i els accessoris que 
l'acompanyen. 
CR2.3 S’escull el model o suport sobre el qual es durà a terme la demostració, en funció de les 
característiques del producte, i es minimitza el risc de fracàs en la demostració. 
CR2.4 S’acomoda el client respectant les normes de seguretat i salut i tenint en compte les 
possibilitats que ofereixi el lloc de treball. 
CR2.5 Durant la demostració es destaquen les característiques diferencials del producte respecte 
d’altres de la competència. 
CR2.6 S’informa el client del manteniment d'ús i de les pautes de conservació dels productes, estris 
i aparells que es pretenen vendre. 
CR2.7 La informació subministrada sobre les característiques, pautes d'utilització i conservació, es 
correspon amb la facilitada pel fabricant del producte, estri o aparell. 
CR2.8 En les demostracions de productes cosmètics decoratius per a maquillatge, es proporcionen 
pautes per realitzar una bona aplicació i per a l'automaquillatge. 
CR2.9 S’assessora el client sobre els productes i serveis que poden satisfer les seves necessitats, 
amb claredat i exactitud ‒ usos, característiques, preu, beneficis, altres‒  utilitzant les eines d'ajuda 
al punt de venda i oferint altres productes i serveis substitutius en cas de no poder subministrar 
aquests. 

 
RP3: obtenir la demanda del producte o servei del client, utilitzant les accions promocionals oportunes i les 
tècniques de venda adequades, dins dels marges d'actuació comercial establerts en l'empresa. 

CR3.1 Abans de fer la proposta de venda, es comproven les existències de productes, estris i 
aparells. 
CR3.2 S’informa el client del preu del producte segons les diferents mides o tipus d'envàs i el tipus 
de presentació o forma cosmètica, utilitzant com a argumentació les característiques que s'han 
ressaltat en la demostració. 
CR3.3 Es determina l'emplaçament adequat del suport promocional, tenint en compte els efectes 
psicològics que produeix en el client. 
CR3.4 Durant el desenvolupament de la campanya promocional, en la relació amb el client/usuari 
s'apliquen els criteris següents: 

- La manipulació i informació del procés del producte/servei està d'acord amb les 
característiques d'aquest. 



- El comportament cap al client és amable i d'empatia, i es transmet la informació de forma 
clara i precisa. 

CR3.5 S’informa el client dels avantatges de la prestació del servei, preu, sessions i del resultat que 
s'espera aconseguir. 
CR3.6 Per donar una resposta adequada a les objeccions que pugui plantejar el client s'apliquen les 
tècniques de venda i de comunicació adequades. 
CR3.7 En funció del tipus de client, per abordar el tancament de la venda, s'identifica l'estratègia 
que s’ha d'utilitzar. 
CR3.8 Per als arguments de la venda s'utilitzen els estudis adequats amb la finalitat d'obtenir 
informació de la competència i definir els valors afegits que poden portar els productes, aparells o 
serveis objecte de la venda, per diferenciar-los de la competència. 
CR3.9 S’informa el client dels valors afegits com ara formació, tècniques d'aplicació, informació 
tècnica de cada producte o servei que es ven. 

 
RP4: realitzar processos de seguiment i postvenda que permetin millorar l'eficàcia de les accions de venda i 
de prestació del servei. 

CR4.1 S’analitzen les fitxes tècniques i comercials per obtenir dades significatives des del punt de 
vista comercial. 
CR4.2 S'apliquen les tècniques adequades perquè permetin obtenir conclusions sobre els resultats 
de l'acció promocional. 
CR4.3 Es comproven les desviacions, comparant els assoliments amb els objectius previstos, en 
relació amb el públic objectiu ‒ clients potencials‒  i el volum de vendes, per determinar, si s’escau, 
les mesures correctores necessàries. 
CR4.4 Es posen en marxa tots els mecanismes de control perquè permetin comprovar la rendibilitat 
i l'eficàcia de les promocions realitzades i definir, si és necessari, mesures correctores. 
CR4.5 Per obtenir informació sobre el grau de satisfacció dels clients, s'apliquen mètodes 
d'observació directa. 
CR4.6 En el servei postvenda s'apliquen tècniques que permetin avaluar l'eficàcia i la idoneïtat de la 
venda i la fidelització del client. 
CR4.7 Es duen a terme les operacions de control per comprovar l'eficàcia de les accions de valor 
afegit i es proposen correccions amb accions que permetin millorar resultats, si és necessari. 

 
RP5: atendre i resoldre, en el marc de la seva responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients, 
segons els criteris i procediments establerts per l'empresa. 

CR5.1 Davant la queixa o reclamació presentada per un client, de forma presencial o no presencial, 
s'adopta una actitud positiva i s’utilitza un estil assertiu. 
CR5.2 S’identifica la naturalesa de la reclamació, s’emplena correctament la documentació que es 
requereixi segons el procediment establert i s’informa el client del procés que ha de seguir. 
CR5.3 Davant de les queixes o reclamacions s’adopta una postura segura, mostrant interès i 
presentant possibilitats que facilitin l'acord amb el client, i s’apliquen els criteris establerts per 
l'organització i la normativa vigent en aquest àmbit. 
CR5.4 Les reclamacions i les queixes es recullen i es canalitzen com a font d'informació per 
analitzar-les posteriorment, emprant, si s’escau, una eina informàtica en què s'aboqui el procés. 
CR5.5 Quan la informació o contingència sobrepassa la responsabilitat assignada, es transmet al 
superior jeràrquic amb rapidesa. 
CR5.6 S'atenen i es resolen les reclamacions seguint criteris d'uniformitat, integrant-se i adaptant-se 
al treball en equip, col·laborant o complint les ordres segons els casos. 
CR5.7 En el tractament de les reclamacions, es prenen les mesures correctores adequades i 
s’adopta una actitud positiva. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Programes bases de dades, processadors de textos, aplicacions informàtiques. 
 
Productes o resultat del treball 
Bases de dades de promoció i venda de productes i serveis d'imatge personal. Assessorament tècnic i 
demostracions a clients. 
 
Informació utilitzada o generada 



Informació tècnica emesa pel fabricant dels productes, aparells i materials que es promocionen; fitxer 
comercial; informes professionals remesos. 
Catàlegs de productes o serveis. Mostrari de diferents productes i colorits: fons, colorets, llavis, ombres, 
ungles, tints, altres. Llista de preus i ofertes, targetes de crèdit/dèbit, targetes d'empresa, informació sobre 
el sector, marques, preus, gustos, preferències, competència i altres. Informació general i comercial de 
l'empresa. Pla de màrqueting. Llista de classificació de clients. Bases de dades. Arguments de venda, 
model de queixes o reclamacions. Textos sobre temes comercials. Suports publicitaris: fullets, catàlegs, 
altres. Revistes especialitzades. Informació d’estoc en magatzem. Fitxes de clients. 
Equips informàtics. Normes reguladores d'establiments de perruqueria i estètica. Legislació vigent sobre 
cosmètics, productes i aparells. 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: SEGURETAT I SALUT EN SERVEIS ESTÈTICS D'HIGIENE, DEPILACIÓ I MAQUILLATGE 
 
Codi: MF0354_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0354_2 Atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, 
salut i higiene 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: DIAGNÒSTIC ESTÈTIC, FACIAL I CORPORAL 
 
Codi: UF0085 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar tècniques d'atenció al client dels serveis estètics al centre de bellesa. 

CE1.1 Aplicar fórmules de cortesia en la salutació al client segons el tractament protocol·lari i 
respectar les normes internes d'atenció en funció del canal de comunicació emprat: interpersonal, 
telefònic, informàtic. 
CE1.2 Identificar les necessitats del client per determinar els productes i/o serveis que el poden 
satisfer, utilitzant tècniques de preguntes guiades i d'escolta activa, i introduint, si s’escau, aquesta 
informació en les aplicacions de gestió de relació amb clients. 
CE1.3 Informar amb claredat i exactitud el client dels serveis i productes que poden satisfer les 
seves necessitats: característiques, preu, beneficis i altres. 
CE1.4 Mantenir una imatge personal adequada al servei que es presta ‒ higiene, vestit, moviments, 
gestos‒  i expressar-se correctament i amablement, de manera que es promoguin amb el client les 
bones relacions comercials, presents i futures. 

 
C2: relacionar les característiques i l'estat de la pell del client amb el funcionament dels diferents aparells i 
sistemes del cos humà, per aplicar cures estètiques d'higiene, hidratació, depilació i maquillatge. 

CE2.1 Relacionar els diferents tipus de teixits del cos humà amb la seva estructura i funcions. 
CE2.2 Descriure l'estructura i les funcions dels diferents aparells i sistemes, i la seva incidència en 
el tipus i estat de la pell. 
CE2.3 Descriure les alteracions o carències que facin necessària l'aplicació de cures estètiques o la 
derivació del client al metge especialista o a altres professionals. 



 
C3: observar les característiques i condicions anatomofisiològiques de la pell i els seus annexos, per 
atendre correctament les necessitats i demandes estètiques del client. 

CE3.1 Descriure l’estructura de la pell i els seus annexos relacionant-la amb les funcions que 
realitza. 
CE3.2 Descriure el fonament dels aparells emprats en observació i diagnòstic del tipus de pell. 
CE3.3 Classificar els tipus de pell en funció de la seva emulsió epicutània per aplicar-hi les 
tècniques higièniques més adequades. 
CE3.4 Identificar les alteracions cutànies més freqüents que influeixen en la realització de les 
tècniques d'higiene i maquillatge. 
CE3.5 Identificar la presència d'alteracions circulatòries per seleccionar la tècnica depilatòria 
adequada. 
CE3.6 Classificar els tipus de pèl, valorant els signes que puguin indicar una desviació patològica. 

 
Continguts 
 
1. Tècniques d'atenció al client: 

- Recepció. 
- Preparació i acomodació. 
- Estudi de les necessitats estètiques. 
- Informació al client. 

 
2. Anatomia i fisiologia humana bàsiques aplicades a l'estètica facial i corporal: 

- La cèl·lula. Estructura i funcions. 
- Els teixits: concepte i classificació. 
- Components, estructura i funcions més rellevants per a l'aplicació de cures estètiques dels aparells i 

sistemes: 
o Locomotor. 
o Circulatori. 
o Digestiu. 
o Respiratori.  
o Reproductor.  
o Urinari. 
o Endocrí. 
o Nerviós. 

 
3. Anatomia, fisiologia i patologia de la pell i els seus annexos: 

- Macroestructura i microestructura de la pell: epidermis, dermis, hipodermis. 
- Annexos cutanis: pèl, glàndules sudorípares i sebàcies i ungles. 
- Estructura i funcions dels annexos cutanis. 
- L’emulsió epicutània: definició, composició, funcions. 
- Funcions de la pell: 

o Protecció. 
o Metabòlica. 
o Regulació de la temperatura. 
o Sensorial. 
o Excretora. 
o Reserva energètica. 

- Vascularització i innervació. 
- Lesions elementals de la pell: 

o Barb, pàpula, pústula. 
o Quist, nòdul, vesícula, butllofa. 
o Màcula, crosta, descamació, excoriació. 

- Alteracions de la pell i els seus annexos amb repercussió en les tècniques estètiques de la: 
o Secreció: deshidratació, sudoració, grassa, seborrea. 
o Pigmentació: hipercromies, acromies. 
o Ceratinització: hiperceratosi, ceratosi escamosa. 

- L'acne. Definició. Origen. Classes. Causes i factors que influeixen en el seu desenvolupament. 
- Alteracions vasculars relacionades amb les tècniques estètiques. Definició i classificació: 

o Eritrosi. 



o Telangièctasis.  
o Rosàcia.  
o Eritemes. 
o Estasis venoses. 
o Angiomes. 
o Varices. 

- Alteracions en la quantitat del sistema pilós: 
o Hipertricosi. 
o Hirsutisme. 

- Alteracions produïdes pel procés d'envelliment cutani: 
o Arrugues. Taques. Flaccidesa. 
o Deshidratació. 
o Altres. 

- Reaccions irritatives i al·lèrgiques. 
- Classificació dels tipus de pell per: 

o El gruix. 
o L’emulsió epicutània. 
o El fototip cutani. 
o L'estat. 

 
4. Aparell emprat en el diagnòstic estètic facial i corporal: 

- Classificació, descripció i característiques de: 
o Lupes. 
o Microcàmeres. 
o Sebòmetre. 
o Mesurador del grau d'hidratació.  
o Identificador del fototip cutani.  
o Altres. 

- Fonaments científics i mètodes d'aplicació. 
- Efectes, indicacions i precaucions. 

 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: COSMÈTICS I EQUIPS PER A LES CURES ESTÈTIQUES D'HIGIENE, DEPILACIÓ I 
MAQUILLATGE 
 
Codi: UF0086 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3, RP4, RP6 i RP7. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: relacionar les característiques dels cosmètics emprats en les tècniques d'higiene facial i corporal, 
maquillatge social, depilació física i decoloració, amb els seus efectes. 

CE1.1 Descriure la composició bàsica dels cosmètics emprats i explicar raonadament la funció dels 
seus components. 
CE1.2 Indicar els efectes dels cosmètics utilitzats sobre la base del seu mecanisme d'actuació. 
CE1.3 Classificar els cosmètics segons la seva funció. 
CE1.4 Explicar els criteris de selecció dels cosmètics que cal emprar en funció de la seva 
composició i acció, i adequar-los als requeriments de la tècnica que cal seguir, així com a les 
característiques cutànies i condicions del client. 
CE1.5 Realitzar destrament les operacions fisicoquímiques bàsiques per manipular els cosmètics i 
productes que ho requereixin. 
CE1.6 Indicar els factors ambientals que influeixen o poden alterar la composició dels cosmètics, i 
especificar les pautes de manipulació i conservació correctes. 
CE1.7 Explicar la influència del color en la selecció de cosmètics decoratius per a maquillatge 
social. 



 
C2: establir els criteris de selecció dels aparells, estris, materials i accessoris adequats per realitzar 
tècniques d'higiene facial i corporal, maquillatge social, decoloració i depilació física. 

CE2.1 Determinar els requeriments tècnics i materials per a les tècniques d'higiene facial i corporal, 
maquillatge social, decoloració i depilació. 
CE2.2 Indicar els efectes, les indicacions i contraindicacions dels estris i aparells emprats en les 
tècniques d'higiene facial i corporal i de depilació física. 
CE2.3 Explicar els criteris de programació de paràmetres en els aparells emprats en higiene i 
hidratació facial i corporal i depilació física. 
CE2.4 Indicar les pautes per a la utilització i conservació correctes dels aparells emprats en les 
tècniques d'higiene facial i corporal i depilació física. 

 
C3: analitzar els mètodes de neteja, desinfecció i esterilització d'instal·lacions i els mitjans tècnics emprats 
en les tècniques d'higiene facial i corporal, maquillatge social i depilació física, i relacionar-los amb les 
condicions de seguretat i higiene personal. 

CE3.1 Descriure els mètodes de neteja, desinfecció o esterilització adequats per tractar les 
instal·lacions, i mitjans tècnics, tenint en compte les característiques dels materials, el seu ús i els 
tipus de contaminants més habituals. 
CE3.2 Especificar les condicions en les quals s’ha de fer la neteja, la desinfecció i l’esterilització 
dels estris i aparells, quant a mètodes, temps i productes necessaris. 
CE3.3 Determinar quins estris s’han de desinfectar o esterilitzar. 
CE3.4 Rebutjar en condicions de seguretat adequades el material d’un sol ús.  
CE3.5 Aplicar les mesures de protecció personal que garanteixin la prevenció de riscos per a la 
salut en els processos d'higiene facial i corporal, maquillatge social i depilació física. 
CE3.6 Explicar les mesures de primers auxilis que cal seguir, en cas que es produeixi un accident 
en l'aplicació dels aparells o productes cosmètics emprats en les tècniques d'higiene facial i 
corporal, maquillatge social, decoloració i depilació física. 

 
C4: analitzar les mesures de primers auxilis que s’han d’aplicar en les situacions de reaccions adverses o 
accidents que es puguin produir durant l'aplicació de cures estètiques. 

CE4.1 Elaborar un protocol d'actuació que reculli les normes que cal seguir en situacions de 
reaccions adverses en la prestació de cures estètiques. 
CE4.2 Detectar i analitzar les normes de seguretat que cal seguir en l'aplicació d'equips 
d'electroestètica i de depilació mecànica. 
CE4.3 Descriure els signes i símptomes que aconsellin traslladar una persona a un centre sanitari. 

 
C5: aplicar els procediments adequats per controlar la qualitat del servei. 

CE5.1 Identificar els aspectes que s’han d’avaluar en l'aplicació de tècniques d'higiene facial i 
corporal, maquillatge social, decoloració i depilació física per determinar la qualitat del servei i el 
grau de satisfacció del client. 
CR5.2 Detectar i analitzar les desviacions produïdes en els resultats obtinguts pel que fa als 
previstos. 
CE5.3 Enumerar les causes de caràcter tècnic o d’atenció personal que poden originar deficiències 
en el servei. 
CE5.4 Proposar mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la 
prestació del servei. 
CE5.5 Descriure les normes de prevenció de riscos i protecció del medi ambient que s'han d'aplicar 
en la realització dels serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge. 

 
Continguts 
 
1. Introducció a la cosmètica: 

- Definició de cosmètic. 
- Components d'un cosmètic: 

o Principis actius. 
o Excipient o vehicle. 
o Additius. 
o Correctors. 

- Formes cosmètiques: 
o Locions. 



o Emulsions. 
o Gels. 
o Pólvores. 
o Màscares. 
o Barres. 
o Suports impregnats. 
o Altres. 

- Classificació dels cosmètics emprats en les cures estètiques: 
o Higiene. 
o Manteniment i protecció. 
o Decoratius. 
o Per a la correcció d'alteracions estètiques: depilatoris, decolorants, altres. 

 
2. Cosmètics emprats en les tècniques d'higiene, hidratació, maquillatge i depilació: 

- Cosmètics d'higiene i hidratació facial i corporal: 
o Emulsions. 
o Sabons. 
o Gels. 
o Màscares. 
o Altres. 

- Cosmètics exfoliants: 
o Físics. 
o Químics. 

- Cosmètics hidratants i tonificants: 
o Emulsions. 
o Màscares. 
o Fluids. 
o Gels. 

- Cosmètics de manteniment i protecció de la pell. 
- Criteris de selecció dels cosmètics en funció dels tipus de pell. 
- Cosmètics utilitzats en l'aplicació d'electroestètica. 
- Composició, actius cosmètics, mecanismes d'actuació, propietats, indicacions, precaucions i 

contraindicacions. 
- Cosmètics decoratius: 

o Bases correctores, maquillatge de fons, pólvores, correctors, colorets, altres. 
o Cosmètics per al maquillatge d'ulls. 
o Cosmètics per al maquillatge de llavis. 
o Composició i formes cosmètiques. 

- Criteris de selecció dels cosmètics de maquillatge. 
- Cosmètics per a depilació i decoloració del borrissol facial i corporal: 

o Ceres depilatòries: tipus, composició, formes cosmètiques i normes d'ús. 
o Ceres fredes, tèbies, calentes. 

- Retardadors del creixement del borrissol. 
- Decolorants per al borrissol. 
- Criteris de selecció dels cosmètics de depilació i decoloració. 
- Reaccions adverses produïdes per cosmètics: 

o Intolerància. 
o Al·lèrgia. 

- Conservació i emmagatzematge dels cosmètics. Condicions ambientals: llum, grau d'humitat, 
temperatura ambient. 

- Normes per al tractament de residus. 
 
3. Aparell i estris emprats en les cures d'higiene i hidratació facial i corporal: 

- Estris i eines emprats en les cures d'higiene i hidratació facial i corporal: 
o Esponges, extractors, brotxes, pinces, raspalls, recipients, altres. 

- Aparell emprat en les cures d'higiene i hidratació, facial i corporal: 
o Vapor ozó. 
o Làmpada de radiacions infraroges. 
o Dutxes i polvoritzadors tebis i freds. 
o Ventoses. 



o Raspalls rotatoris. 
o Vibradors. 
o Corrents continus i d'alta freqüència. 
o Esterilitzadors. 
o Altres. 

- Fonaments científics i criteris de selecció i aplicació. 
- Efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions. 
- Equips per a la depilació amb cera calenta i tèbia: fonedors i escalfadors. Tipus, indicacions, 

precaucions, contraindicacions. 
 
4. Higiene, desinfecció, esterilització, mesures de seguretat i primers auxilis: 
 

- Concepte d'higiene, desinfecció i esterilització. 
- Tipus de contaminants més freqüents en instal·lacions, estris i materials d'un centre d'estètica. 
- Classificació dels microorganismes. 
- Sistemes de defensa de l'organisme davant les infeccions. Contagi i prevenció. 
- Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i materials emprats en les tècniques 

d'higiene facial i corporal, maquillatge social i depilació física. 
- Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells i productes utilitzats en les tècniques 

estètiques. 
- Mesures de protecció del client i del professional per a la prevenció de riscos per a la salut. 
- Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en un saló de bellesa. 
- Higiene postural. 
- Normativa vigent sobre espais, instal·lacions i aparells dels centres estètica. 

 
5. Avaluació i control de la qualitat dels serveis estètics d'higiene, hidratació, depilació i 
maquillatge: 
 

- Concepte de qualitat. 
- Avaluació i control de la qualitat en els serveis d'higiene facial i corporal, maquillatge social, 

depilació física i decoloració del borrissol. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat del servei en un saló d'estètica. 
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives Nombre màxim d'hores per impartir a distància 
Unitat formativa 1 20 

Unitat formativa 2 30 

 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 2 s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: HIGIENE I HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL 
 
Codi: MF0355_2 
 



Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0355_2 Aplicar tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: ANÀLISI ESTÈTICA I SELECCIÓ DE MITJANS PER A LES CURES ESTÈTIQUES 
D'HIGIENE I HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL 
 
Codi: UF0087 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2, RP3 i RP4. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: instal·lar la persona acomodant-la en les condicions de seguretat idònies per al tractament que s’hagi 
de realitzar. 

CE1.1 Preparar la cabina, llitera o butaca, llenceria i altres materials necessaris per instal·lar-hi la 
persona en la forma oportuna per dur a terme les tècniques estètiques.  
CE1.2 En un cas pràctic amb model, cal instal·lar-la en la posició adequada a la tècnica estètica que 
s’hagi de realitzar. 
CE1.3 Protegir la model amb les mesures adequades a la tècnica que s’hagi de dur a terme: 

- Protecció amb coixins, tovalloles o altres materials específics a les zones de coll/clatell, 
ronyons/cintura i buit popliti. 

- Cabells. 
- Cotons als ulls o a les zones sensibles si s'hi aplica vapor. 

 
C2: analitzar el tipus i l’estat de la pell del client i les seves demandes per seleccionar les tècniques 
estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal més idònies. 

CE2.1 Analitzar característiques de la pell que permeten establir la seva classificació i diagnòstic. 
CE2.2 Aplicar els equips, mètodes i les tècniques: ampliació de la imatge, mesurament de les 
secrecions, fototip cutani, altres, per a l'estudi i l’anàlisi de la pell. 
CE2.3 Esmentar les principals alteracions estètiques que tinguin influència sobre l'elecció i execució 
de les tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal. 
CE2.4 Identificar les manifestacions cutànies que aconsellen tractaments estètics d'higiene i 
hidratació. 
CE2.5 Fer preguntes que proporcionin la informació necessària sobre els productes cosmètics al 
client que puguin presentar reaccions d'intolerància i sobre els seus hàbits d'higiene i hidratació 
facial i corporal. 
CE2.6 Identificar les alteracions o circumstàncies que aconsellen la derivació del client a altres 
professionals. 
CE2.7 Descriure les dades que ha de recollir la fitxa tècnica d'estudi de la pell i control i avaluació 
de les cures d'higiene i hidratació facial i corporal realitzades. 
CE2.8 Fer una petita entrevista al client per comprovar el diagnòstic i emplenar la fitxa del client 
amb les dades obtingudes. 
CE2.9 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal: 

- Explicar el tipus de pell. 
- Diferenciar les zones que presentin peculiaritats que afectin les tècniques d'higiene i 

hidratació. 
- Seleccionar la tècnica d'higiene i els mitjans tècnics necessaris en funció de les 

característiques i condicions de la pell. 
- Determinar les pautes de freqüència d'aplicació d'aquestes tècniques. 

 



C3: identificar els mitjans tècnics i els productes que es faran servir en les fases d'aplicació de tècniques 
d'higiene i hidratació facial i corporal. 

CE3.1 Justificar la tècnica escollida d'higiene superficial o profunda i hidratació, així com la 
seqüència de processos que cal seguir. 
CE3.2 Identificar els cosmètics adequats per a la neteja superficial i profunda de la pell, tenint-ne en 
compte les característiques tècniques. 
CE3.3 Relacionar cada cosmètic amb el tipus de pell per al qual és idoni. 
CE3.4 Seleccionar els cosmètics hidratants en funció de les condicions que presenta la pell del 
client. 
CE3.5 Determinar l'aparell necessari en cada fase i indicar les pautes per a la utilització, 
manteniment i conservació correctes. 
CE3.6 Indicar les pautes d’utilització i conservació correctes dels aparells, productes i materials. 

 
Continguts 
 
1. 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 Higiene facial i corporal. 
o Hidratació facial i corporal. 

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

 
2. Anàlisi de les alteracions de la pell i els seus annexos amb influència en els processos d'higiene 
facial i corporal: 

- Concepte i classificació: 
o Congènites, hereditàries. 
o Exògenes, endògenes. 
o D'origen pigmentari, vascular. 
o De la ceratinització, sudoració, lípids. 

- L'anàlisi de pell. Classificació dels tipus de pell segons: 
o L’emulsió epicutània: normal, deshidratada, grassa, mixta, atípica, oclusa. 
o La textura i el gruix. 
o El fototip cutani. 
o Els signes d'envelliment cutani. 
o Altres signes. 

- La fitxa tècnica: importància i utilitat. 
- Estructura de la fitxa tècnica: dades personals, tècniques, observacions, altres. 
- Informe per a la derivació a altres professionals. 

 
3. Equips i tècniques per al diagnòstic del tipus de pell facial i corporal: 

- Equips utilitzats en el diagnòstic estètic. 
o Lupes. 
o Microcàmera. 
o Sebòmetre. 
o Mesurador del grau d'hidratació. 
o Llum de Wood 
o Mesurador del pH. 

- Indicacions i tècniques d'aplicació. 
- Mètodes per a l'anàlisi estètica de la pell: 

o Observació. 
o Palpació. 
o Pressió. 
o Pinçaments. 

 
 
4. Mitjans tècnics, cosmètics i aparells per a la higiene i hidratació facial i corporal: 

- Mitjans i equips per als tractaments d'higiene i hidratació facial i corporal. 
- Criteris de selecció segons mitjans, aparells i cosmètics: 



o El tipus de pell. 
o L'estat de la pell. 
o La zona anatòmica on s'aplica. 
o El tipus de tractament. 

- Criteris de selecció de les tècniques: 
o Desmaquillatge. 
o Extracció. 
o Desincrustació. 
o Hidratació. 
o Altres. 

- Pautes de preparació i manipulació. 
- Mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització aplicats als equips, eines i materials d'higiene i 

hidratació facial i corporal. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: TÈCNIQUES D'HIGIENE I HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL 
 
Codi: UF0088 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5, RP6, RP7 i RP8 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar tècniques d'higiene facial i corporal en condicions de seguretat i higiene, tenint en compte els 
requeriments tècnics i les condicions del client. 

CE1.1 Seleccionar i preparar els aparells, productes, estris i materials necessaris per a l'aplicació 
de tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal, aplicant-hi les tècniques d'higiene, desinfecció i 
esterilització necessàries. 
CE1.2. Protegir i acomodar el client en la posició anatòmica adequada a les tècniques que s’hagin 
de realitzar. 
CE1.3 Efectuar les tècniques de desmaquillatge d'ulls, llavis, rostre, escot i de tonificació de la pell 
amb els productes, materials i estris específics. 
CE1.4 En el cas que calgui una neteja profunda de la pell, abans de desmaquillar-la, cal aplicar-hi 
productes i tècniques que afavoreixin la mobilització de la brutícia acumulada, com ara exfoliació 
mecànica, massatge específic, calor seca o humida, tenint en compte les condicions de la pell i les 
pautes d'aplicació d'estris, aparells i productes. 
CE1.5 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal realitzar l'extracció de la brutícia: 

- Per pressió digital aplicant-hi les mesures d'higiene i protecció requerides: mascareta i 
guants en condicions d'asèpsia. 

- Amb ajuda de l'extractor de barbs. 
- Amb ajuda de les ventoses. 
- Amb suports impregnats. 
- Associant diversos mètodes. 

CE1.6 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal aplicar tècniques de desincrustació amb 
corrent galvànic, tenint en compte les indicacions, precaucions i contraindicacions i les pautes de 
programació. 
CE1.7 Finalitzar el tractament de neteja profunda aplicant-hi cosmètics calmants i hidratants, així 
com un maquillatge de dia adaptat a les necessitats del client, si així ho sol·licita. 
CE1.8 Assessorar el client sobre pautes de cures estètiques d'ús domiciliari. 

 
C2: aplicar tècniques d'hidratació facial i corporal en condicions de seguretat i higiene, tenint en compte els 
requeriments tècnics i les condicions del client. 

CE2.1 Realitzar el diagnòstic de les alteracions de la hidratació aplicant-hi els mètodes adequats: 
observació, palpació, mesurador del grau d'hidratació. 
CE2.2 Seleccionar els cosmètics i aparells específics per al tractament de la hidratació de la pell. 
CE2.3 Programar els paràmetres dels equips elèctrics emprats en la hidratació de la pell tenint-ne 
en compte l’estat i la característica per a la finalitat del tractament. 



CE2.4 En supòsits pràctics degudament caracteritzats, cal aplicar tractaments d'hidratació que 
incloguin tècniques estètiques com ara massatge, oclusió, altres. 
CE2.5 Aplicar aparells i productes específics per hidratar la pell associats als tractaments d'higiene, 
tenint en compte les seves condicions i necessitats. 

 
C3: aplicar el massatge estètic indicat en les tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal. 

CE3.1 Identificar les circumstàncies que contraindiquen l'aplicació de tècniques de massatge 
estètic. 
CE3.2 Explicar les característiques anatòmiques de la zona on s’hagin d’aplicar tècniques de 
massatge estètic: pell, músculs, innervació, vascularització. 
CE3.3 Seleccionar les maniobres de massatge estètic tenint en compte el tipus i l’estat de la pell i 
els efectes que es volen aconseguir. 
CE3.4 Realitzar el massatge estètic adaptant les maniobres a les zones que calgui tractar. 
CE3.5 Adaptar la seqüència, el ritme i la intensitat de les maniobres al tipus d'efecte perseguit. 

 
C4: valorar els resultats obtinguts i el grau de satisfacció del client, i proposar mesures correctores de les 
desviacions que es puguin produir. 

CE4.1 Identificar els punts que per la seva importància s’han d'avaluar per comprovar la qualitat del 
servei d'higiene i hidratació. 
CE4.2 Identificar i explicar els criteris que permetin avaluar la qualitat de tot el procés de prestació 
de serveis, així com del resultat obtingut. 
CE4.3 En un supòsit pràctic d'aplicació de tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i 
corporal, cal: 

- Aplicar tècniques per avaluar la qualitat del servei. 
- Identificar la fase o les fases en les quals s'hagin produït desviacions. 
- Proposar mesures per adequar els resultats obtinguts als desitjats. 

CE4.4 Fer preguntes tipus que permetin valorar les possibles desviacions que es produeixin en la 
prestació del servei. 

 
Continguts 
 
1. Higiene i hidratació de la pell del rostre i cos: 

- La higiene de la pell. 
- Tipus de tractaments d'higiene facial i corporal. 
- La neteja superficial i el desmaquillatge de la pell. Tècniques de realització. 
- La neteja profunda de la pell. Fases del tractament. Estris i materials emprats. 
- Preparació del client i realització de la fitxa tècnica. 
- Criteris de selecció i aplicació de la cosmetologia especifica. 
- Criteris de selecció, programació i aplicació dels aparells emprats en cada fase dels tractaments. 
- Tècniques manuals emprades. 
- Tècniques específiques de realització de la neteja profunda segons el tipus pell: 

o Normal. 
o Alípica. 
o Deshidratada. 
o Grassa. 
o Acneica. 
o Sensible. 
o Envellida. 

- Hidratació de la pell: 
o Tècniques manuals. 
o Materials i mitjans tècnics. 
o Cosmètics específics: criteris de selecció, manipulació i aplicació. 
o Aparell: criteris de selecció, programació i aplicació. 

 
2. Tècniques manuals: 

- El massatge estètic facial i corporal aplicat en els processos d'higiene i hidratació. 
o Introducció al massatge. Definició i origen. 

- Efectes beneficiosos del massatge. 
o En la pell. 
o En els músculs. 



o En la circulació sanguínia i limfàtica. 
o En les terminacions nervioses. 

- Indicacions i contraindicacions. 
- El massatge facial. 
- Músculs superficials del rostre i coll. 
- Maniobres específiques del massatge estètic facial: classificació i ordre de realització. 
- El massatge segons el tipus de pell. 
- Efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions. 
- El massatge corporal aplicat als processos d'higiene i hidratació. 
- Maniobres del massatge estètic corporal: classificació i ordre de realització. 
- Efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions. 

 
3. Control de qualitat dels processos d'higiene i hidratació: 

- Concepte de qualitat. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos d'higiene i hidratació facial i corporal. 
- Qualitat en l'aplicació i venda de serveis d'higiene i hidratació facial i corporal.  
- Tècniques per mesurar el grau de satisfacció del client. 
- Tècniques per corregir les desviacions produïdes en les cures estètiques d'higiene i hidratació. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives Nombre màxim d'hores per impartir a distància 
Unitat formativa 1 10 

Unitat formativa 2 15 

 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 2 s’ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: DEPILACIÓ MECÀNICA I DECOLORACIÓ DEL BORRISSOL 
 
Codi: MF0345_1 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
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 ergonòmica 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 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. Vestit i calçat. 
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 epilatòries. 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. Vestit, calçat, altres. 
o Higiene postural recomanada per al treball. 
o La farmaciola per a petites emergències. 

- Seguretat i higiene en la utilització d'aparells elèctrics emprats 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: 
 
Nre. màxim d'hores per impartir a distància: 10 hores 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: MAQUILLATGE SOCIAL 
 
Codi: MF0065_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0345_1 Millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: reconèixer i diferenciar els diferents tipus de rostres i les característiques cromàtiques, per aplicar-hi les 
correccions de visatgisme necessàries per als estils de maquillatge social. 

CE1.1 Classificar els diferents tipus de rostre segons la geometria i les proporcions. 
CE1.2 Explicar les correccions dels diferents tipus d'ovals per mitjà de les línies, les tècniques de 
clarobscur i del pentinat. 
CE1.3 Descriure les correccions dels diferents tipus de celles i la seva relació amb els ulls, el nas i 
l'oval. 
CE1.4 Dissenyar la correcció dels diferents tipus d'ulls amb ajuda de fitxes tècniques, tant amb el 
perfilador com amb les ombres o cosmètics de superfície. 
CE1.5 Explicar la correcció de front, nas, mentó i oval amb la tècnica del clarobscur. 
 

C2: analitzar la influència de la llum, el color i altres elements associats ‒ la circumstància, l'edat, l'estil i la 
indumentària‒  en la realització de maquillatges socials. 

CE2.1 Explicar la influència dels diferents tipus de llum sobre el color i la textura dels cosmètics. 
CE2.2 Relacionar els estils de maquillatge de dia, tarda i nit amb els diferents tipus de llum, tant en 
relació amb la qualitat com amb la intensitat. 
CE2.3 Descriure els aspectes més importants de la teoria del color relacionats amb la pràctica del 
maquillatge. 
CE2.4 Explicar les claus de la barreja dels colors pigment i la seva aplicació en el maquillatge. 
CE2.5 Diferenciar els colors càlids i freds. 



CE2.6 Explicar l'harmonia de colors en el maquillatge i la seva relació amb el color de la pell, els ulls 
i els cabells. 
CE2.7 Descriure la influència en el maquillatge de l'edat, personalitat, circumstància i indumentària. 

 
C3: analitzar i aplicar els procediments de desinfecció, esterilització i neteja en l'aplicació i manipulació dels 
cosmètics, estris i materials de maquillatge social, i seleccionar els més adequats a la seva composició i 
característiques. 

CE3.1 Descriure les mesures de protecció del client. 
CE3.2 En un supòsit pràctic de neteja, desinfecció i esterilització d'estris i materials, en què es 
coneix la composició del material que s’ha de tractar (pinzells, esponges, borles...), cal: 

- Explicar el tipus de brutícia més freqüent en cada grup de materials. 
- Seleccionar el mètode de desinfecció o esterilització més adequat a cada tipus de material. 
- Explicar raonadament quins estris i materials s'han de netejar, desinfectar o esterilitzar. 

CE3.3 Especificar com s'han de manipular els maquillatges, els pintallavis, els llapis d'ulls i el rímel 
per no transmetre infeccions. 

 
C4: seleccionar i preparar els cosmètics, estris i materials necessaris per dur a terme els diferents tipus de 
maquillatge social, seguint les normes d'higiene, desinfecció i esterilització necessàries. 

CE4.1 Identificar i explicar els tipus de pell i la seva importància en la selecció dels cosmètics de 
maquillatge. 
CE4.2 Identificar els estris i materials ‒ pinzells, esponges, espàtules, bastonets de cotó, altres‒  i 
conèixer-ne la finalitat i el mode d'utilització. 
CE4.3 Distingir els diferents tipus de cosmètics decoratius necessaris per al maquillatge de les 
diferents zones: rostre, ulls, llavis, pòmuls. 

 
C5: realitzar maquillatge social en diferents estils segons les característiques estètiques, l'edat, la 
personalitat i la circumstància en què s’hagin de portar i en condicions de seguretat i higiene òptimes. 

CE5.1 Dissenyar i corregir la forma de les celles per millorar l'harmonia del rostre.  
CE5.2 Preparar la pell segons les seves característiques ‒ edat, emulsió epicutània, color‒  amb els 
productes adequats, per millorar el resultat i la durada del maquillatge. 
CE5.3 Corregir les petites alteracions i la coloració de la pell mitjançant l'aplicació de bases 
correctores que neutralitzin les imperfeccions. 
CE5.4 Explicar els criteris de selecció i aplicar fons de maquillatge fluid, semicompacte, compacte, 
de camuflatge, seleccionant les tècniques d'arrossegada, batut i esfumat adequades a cada forma 
cosmètica. 
CE5.5 Fixar el fons de maquillatge mitjançant els diferents tipus de cosmètics: pólvores, fixadors en 
aerosol. 
CE5.6 Explicar quines harmonies de colors d'ombres d'ulls i de maquillatge s'han de seleccionar en 
els casos següents: ulls blaus, verds i castanys. 
CE5.7 Seleccionar els colors que s’han d’aplicar als ulls, llavis i pòmuls en relació amb l'harmonia 
natural del rostre. 
CE5.8 Corregir la forma dels ulls, pestanyes, llavis, pòmuls mitjançant els cosmètics i les tècniques 
de maquillatge adequades ‒ perfilat, esfumat, ressalt, altres. 
CE5.9 Aplicar pestanyes postisses, de tira o de grupets, observant les mesures de seguretat. 
CE5.10 Realitzar diferents estils de maquillatge social en persones de diferents edats i per portar en 
diferents circumstàncies. 

 
C6: avaluar la qualitat dels processos de maquillatge social, aplicant-hi tècniques per detectar el grau de 
satisfacció del client i corregint les desviacions que es puguin produir. 

CE6.1 Identificar els punts que per la seva importància s’han d’avaluar per comprovar la qualitat del 
servei de maquillatge. 
CE6.2 En un cas pràctic d'avaluació de serveis de maquillatge, cal: 

- Descriure tècniques que permetin detectar les desviacions produïdes en funció dels 
resultats previstos. 

- Identificar la fase o les fases en les quals s'han produït. 
- Proposar mesures que permetin adequar els resultats obtinguts als desitjats. 

 
Continguts 
 
1. Morfologia del rostre i les seves correccions: 



- Evolució del concepte de bellesa. 
- El rostre i l'oval facial: 

o Geometria, proporcions i línies. 
o Teories de la verticalitat i l'horitzontalitat. 
o Tipus d'ovals i classificació. 
o Característiques dels diferents tipus de rostre. 
o Concepte d'harmonia. 
o L'expressivitat del rostre. Punts actius i passius 
o Les prominències i depressions òssies del rostre. 
o Línies i mides del rostre. 
o Proporcions de les parts del rostre. 

- Els elements i les parts del rostre: 
o Celles, ulls, llavis. 
o Front, pòmuls, nas, mentó. 
o Tipus, classificació i característiques. 

- Tècniques de correcció del rostre i els seus elements: 
o El clarobscur. 
o Les línies. 
o La depilació. 
o El color. 
o Els cabells en les correccions i harmonia del rostre. 

- Zones del rostre que es poden corregir: 
o Oval facial: geometria, proporcions, prominències i depressions, altres. 
o Celles: color, gruix, longitud, equilibri de línies, asimetries. 
o Ulls: línia, distància, forma, mida i volum. Les pestanyes. 
o Llavis: mida, gruix, línia, distància del nas, asimetries. 
o Front, nas i mentó: amplària, longitud, altres. 

 
2. Llum i color aplicats al maquillatge social: 

- La llum i la seva influència en el maquillatge. 
o Llum natural i llum artificial: característiques. 
o Intensitat i qualitat. 

- La teoria del color i el maquillatge. 
o El color: naturalesa i característiques. 
o Color llum i color pigment. 
o Classificació i característiques dels colors pigment. 
o El cercle cromàtic. 
o Dimensions o variables del color: to, saturació i brillantor. 

- Aplicació del color al maquillatge. 
o Els colors: càlids i freds. 
o Escales cromàtiques. 
o Harmonia i contrast. 
o Efectes psicològics del color. 

- El color i els estils de maquillatge social. 
o L'harmonia en el maquillatge social. 
o Elements i factors condicionants. 

- El tipus de llum. 
- L'estil. 
- Els colors del rostre: la pell, els ulls, les celles, els llavis. 
- El color del vestit. 

 
3. Higiene, desinfecció i esterilització aplicades als processos de maquillatge social: 

- La higiene, la desinfecció i l’esterilització en l'aplicació de cosmètics decoratius. 
- Riscos que cal considerar en els processos de maquillatge social. 

o Intoleràncies, al·lèrgies i contagis. 
- Normes de seguretat i higiene en l'aplicació de cosmètics decoratius. 

o Preparació del tocador amb els procediments de neteja i organització específics. 
o Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització dels estris i materials en funció del material 

de què estiguin fabricats i de l'ús a què estiguin destinats. 
o Revisió i organització de l'equip de treball. 



o Normes d'aplicació dels diferents cosmètics: fons, pintallavis, rímel. 
o Estris i materials d'un sol ús. 

 
4. Cosmètics decoratius, estris i materials emprats en el maquillatge social:  

- L'equip de maquillatge: descripció, classificació i preparació d'estris i materials: pinzells, esponges, 
pinces, raspall, cosmètics decoratius, altres. 

- Criteris de selecció dels cosmètics decoratius emprats en el maquillatge social. 
- Factors que influeixen en l'elecció del color i la textura dels cosmètics decoratius: 

o Tipus i color de la pell, els ulls i els cabells. 
o Personalitat i edat del client. 
o Color del vestit. 
o Tipus d'il·luminació. 
o Moment i circumstància. 

- Criteris de selecció d'estris i materials: 
o Tipus de tècnica. 
o Tipus de cosmètics: textura, poder de cobertura, altres. 

 
5. Tècniques de maquillatge social: 

- Tècniques prèvies: 
o Acomodació i preparació del client. 
o Prova de sensibilitat. 
o Tenyiment de celles i pestanyes. 
o Depilació de celles i rostre. 
o Desmaquillatge i tècniques de preparació de la pell. 

- Tècniques de maquillatge:  
o Bases de maquillatge.  
o Correccions clares. 
o El maquillatge de fons: batut, arrossegada, esfumat. 
o Correccions fosques. 
o Delineació i ombra d'ulls: traçat de línies i esfumat. 
o Perfilat i maquillatge dels llavis. 
o El coloret. 
o Tècniques per fixar el maquillatge. 

 
6. Els estils de maquillatge social: 

- Els estils de maquillatge social: concepte i classificació. 
- Característiques que diferencien els estils de maquillatge. 
- Criteris de selecció de colors i textures en funció de l'estil de maquillatge social. 
- Tècniques de realització dels diferents estils de maquillatge social: 

o Dia: correccions, colors, textures i tècniques. 
o Tarda i nit: correccions clares i fosques, colors, textures i tècniques. 
o Festa: correccions clares i fosques, colors, textures, brillantors, pailletes, altres. Maquillatge 

de núvia: correccions, colors i textures per a foto i vídeo. 
o Automaquillatge. 
o Maquillatges especials: 

- Vermellors, taques o altres alteracions estètiques. 
- Ulls amb ulleres. 

 
7. Avaluació i control de qualitat dels processos de maquillatge social: 

- Concepte de qualitat aplicat als processos de maquillatge social. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat dels serveis de maquillatge social. 
- Qualitat en l'aplicació de tècniques de venda de cosmètics decoratius i serveis de maquillatge 

social. 
- 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 social. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 



Nre. màxim d'hores per impartir a distància: 15 hores 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 5 
 
Denominació: ASSESSORAMENT I VENDA DE PRODUCTES I SERVEIS PER A LA IMATGE 
PERSONAL 
 
Codi: MF0352_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0352_1 Assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal 
 
Durada: 60 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: programar l'actuació en la venda a partir dels objectius i el posicionament de les diferents empreses 
d'imatge personal. 

CE1.1 Descriure les característiques i l'estructura d'un argumentari tècnic de vendes, i precisar-ne 
la funció. 
CE1.2 A partir d'informació convenientment detallada sobre objectius de venda, característiques de 
l'empresa, dels productes i de la competència, cal elaborar una programació de l'acció de venda 
pròpia, utilitzant: 

- Línies i marges d'actuació per a la consecució d'objectius. 
- Argumentari de vendes. 
- Classificació de clients. 
- Actualització de la informació de la cartera de clients. 
- Anàlisi de les operacions de venda realitzades. 

CE1.3. En un supòsit pràctic que reculli les característiques més importants d'una empresa (tipus de 
clientela, tipus de serveis, productes, altres aspectes d'interès), cal programar els objectius de 
venda de l'empresa. 

 
C2: aplicar les tècniques adequades a la promoció i venda de productes i serveis per a imatge personal. 

CE2.1 Descriure i explicar les tècniques bàsiques de fidelització, analitzant els elements racionals i 
emocionals que hi intervenen. 
CE2.2 Descriure les qualitats que ha de tenir i les actituds que ha de desenvolupar un venedor/a en 
les relacions comercials ja sigui per a venda presencial o no presencial. 
CE2.3 Identificar les variables que intervenen en la conducta del client i les motivacions de compra 
tant en els productes com en les serveis. 
CE2.4 Definir els objectius que generalment es persegueixen en les accions promocionals que 
realitzen les empreses de serveis estètics, i identificar i descriure els diferents mitjans promocionals 
que s'utilitzen. 
CE2.5 Estimar situacions susceptibles d'introduir una acció promocional i definir les principals 
tècniques psicològiques que s'hi apliquen. 
CE2.6 Descriure la influència del coneixement de les característiques del producte o servei en la 
venda. 
CE2.7 Especificar formes de provocar diferents vendes addicionals, substitutives i/o 
complementàries. 



CE2.8 A partir de la caracterització d'un producte, un suposat grup de clients i emprant, si s’escau, 
les aplicacions informàtiques i les demostracions pràctiques adequades, cal realitzar la presentació 
del producte o servei. 
CE2.9 En la simulació d'una entrevista amb suposat client, d'un producte i un servei estètic, cal: 

- Identificar la tipologia del client i les seves necessitats de demandes, fent les preguntes 
oportunes, i utilitzant, si s’escau, la informació subministrada a través de les eines 
informàtiques de gestió de clients. 

- Descriure amb claredat les característiques del producte i servei, destacant-ne els 
avantatges i l’adequació a les necessitats del client, i utilitzant, si s’escau, la informació 
subministrada per l'eina d'ajuda al punt de venda, manuals, ajudes electròniques, així 
com realitzar les demostracions oportunes. 

- Mantenir una actitud que faciliti la decisió de compra. 
- Rebatre adequadament les objeccions en funció del tipus de client i del canal emprat. 
- Avaluar críticament l'actuació desenvolupada. 

CE2.10 En la simulació d'una entrevista amb un client suposat, i a partir d'informació 
convenientment caracteritzada, cal: 

- Descriure els criteris comercials per decidir la inclusió d'un client en el pla de 
fidelització. 

- Determinar les àrees d'actuació dins de la seva responsabilitat que singularitzen la 
relació. 

- Aplicar les tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten l'empatia amb el 
client. 

- Aplicar les tècniques per potenciar el record i el vincle del client. 
 
C3: confeccionar els documents bàsics derivats de l'activitat de la venda de productes i serveis estètics 
aplicant-hi la normativa vigent i d'acord amb uns objectius definits. 

CE3.1 Identificar la documentació bàsica vinculada a les operacions habituals de prestació de 
serveis estètics o venda de productes. 
CE3.2 Identificar la normativa aplicada a la venda de productes i serveis estètics.  
CE3.3 Donada la caracterització d'un producte o servei, un objectiu comercial i unes condicions de 
venda base prefixades, cal elaborar la documentació bàsica utilitzant, si s’escau, la informació 
obtinguda de la relació amb el client. 

 
C4: aplicar procediments de seguiment de clients i de control del servei postvenda en imatge personal. 

CE4.1 Identificar les situacions comercials que necessiten seguiment i postvenda. 
CE4.2 Descriure els mètodes més utilitzats habitualment en el control de qualitat del servei 
postvenda. 
CE4.3 A partir d'informació convenientment detallada sobre el sistema de seguiment de clients i 
procediment de control del servei postvenda d'una empresa, cal descriure el procediment que s’ha 
de seguir des del moment en què es té constància d'una incidència en el procés, i identificar: 

- Les claus que l'han provocat. 
- L'àmbit de responsabilitat. 
- Actuació d’acord amb el sistema aplicant-hi els criteris establerts que garanteixin la 

idoneïtat del servei i incorporant-hi, si s’escau, la informació obtinguda en l'eina 
informàtica de gestió de postvenda. 

CE4.4 A partir d'un supòsit de fidelització de clients, amb unes característiques establertes, per 
diferents canals de comunicació i utilitzant, si s’escau, un programa informàtic, cal elaborar els 
escrits adequats a cada situació ‒ onomàstica, Nadal, agraïment‒  de forma clara i concisa en 
funció de la seva finalitat i del canal que es faci servir ‒ correu electrònic, correu postal, telèfon, 
missatges mòbils i altres. 

 
C5: aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions seguint els criteris i els procediments 
establerts. 

CE5.1 Identificar les tècniques per preveure conflictes. 
CE5.2 Identificar la naturalesa dels conflictes i reclamacions. 
CE5.3 Descriure les tècniques que s'utilitzen per afrontar les queixes i reclamacions dels clients. 
CE5.4 Identificar la documentació que s'utilitza per recollir una reclamació i definir la informació que 
ha de contenir. 
CE5.5 En la simulació d'una entrevista amb un client, convenientment caracteritzada i establerta per 
atendre determinats aspectes d'una reclamació, cal: 



 
- Elaborar un pla d'actuació en el qual s'estableixin les fases que s'han de seguir. 
- Aplicar tècniques de comportament assertiu, resolutiu i positiu. 

 
- Emplenar correctament la documentació requerida a través del corresponent formulari, 

en línia o fora de línia. 
- Confeccionar un informe amb les dades de la reclamació i queixes, introduint, si 

s’escau, aquesta informació en l'eina informàtica de gestió de reclamacions. 
 
Continguts 
 
1. El màrqueting en el mercat de l'estètica: 

- Diferència entre productes i serveis estètics. 
- Propietats dels productes cosmètics. 
- Naturalesa dels serveis. 
- La servucció o el procés de creació d'un servei. 

 
2. El representant comercial o assessor tècnic: 

- Característiques, funcions, actituds i coneixements. 
- Qualitats que ha de tenir un bon venedor/assessor tècnic. 
- Les relacions amb els clients. 
- Característiques essencials dels productes i/o serveis que ha de conèixer un representant. 

 
3. El client: 

- El client com a centre del negoci. 
- Tipus de clients i la seva relació amb la prestació del servei. 
- L'atenció personalitzada. 
- Les necessitats i els gustos del client. 
- Motivació, frustració i els mecanismes de defensa. 
- Els criteris de satisfacció. 
- Les objeccions dels clients i el seu tractament. 
- Fidelització de clients. 

 
4. Organització i gestió de la venda: 

- La informació com a base de la venda. 
- Maneig de les eines informàtiques de gestió de la relació amb el client. 
- Documentació bàsica vinculada a la prestació de serveis i venda de productes estètics. 
- Normativa vigent. 

 
5. Promoció i venda de productes i serveis d'estètica: 

- Etapes i tècniques de venda. 
- Factors determinants del marxandatge promocional. 
- La venda associada. 
- Argumentació comercial. 
- Presentació i demostració d'un producte i/o servei. Punts que s'han de destacar. 
- Utilització de tècniques de comunicació en la venda de productes i serveis estètics. 

 
6. Seguiment i postvenda:  

- Seguiment comercial. 
- Procediments utilitzats en la postvenda. 
- Postvenda: anàlisi de la informació. 
- Servei d'assistència postvenda. 
- Anàlisi de la qualitat dels serveis cosmètics. 

 
7. Resolució de reclamacions: 

- Procediment de recollida de les reclamacions/queixes presencials i no presencials. 
- Elements formals que contextualitzen la reclamació. 
- Documents necessaris o proves en una reclamació. 
- Tècniques utilitzades en la resolució de reclamacions. 
- Utilització d'eines informàtiques de gestió de relació amb clients. 



 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 
Nre. màxim d'hores per impartir a distància: 30 hores 
 
Criteris d'accés per als alumnes 
 
S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament: 
 

 Comunicació en llengua castellana. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE SERVEIS ESTÈTICS D'HIGIENE, 
DEPILACIÓ I MAQUILLATGE 
 
Codi: MP0022 
 
Durada: 160 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar tècniques d'atenció al client dels serveis estètics en el centre de bellesa. 

CE1.1 Aplicar fórmules de cortesia en la salutació al client segons el tractament protocol·lari i 
respectar les normes internes d'atenció en funció del canal de comunicació emprat: interpersonal, 
telefònic, informàtic. 
CE1.2 Identificar les necessitats del client per determinar els productes i/o serveis que el poden 
satisfer, utilitzant tècniques de preguntes guiades i d'escolta activa, i introduint, si s’escau, aquesta 
informació en les aplicacions de gestió de relació amb clients. 
CE1.3 Informar amb claredat i exactitud el client dels serveis i productes que poden satisfer les 
seves necessitats: característiques, preu, beneficis, altres. 

 
C2: observar les característiques i l’estat de la pell i els seus annexos, per realitzar serveis d'higiene, 
hidratació i depilació. 

CE2.1 Aplicar els equips, mètodes i les tècniques: ampliació de la imatge, mesurament de les 
secrecions, fototip cutani, altres, per a l'estudi i l’anàlisi de la pell. 
CE2.2 Classificar els tipus de pell en funció de la seva emulsió epicutània per aplicar-hi les 
tècniques higièniques més adequades. 
CE2.3 Identificar les alteracions cutànies més freqüents que influeixen en la realització de les 
tècniques d'higiene i depilació. 
CE2.4 Analitzar el tipus i l’estat de la pell del client i les seves demandes per seleccionar les 
tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal més idònies. 
CE2.5 Realitzar anàlisi estètica de la pell i: 

- Explicar el tipus de pell. 
- Diferenciar les zones que presentin peculiaritats que afectin les tècniques d'higiene i 

hidratació. 
- Seleccionar la tècnica d'higiene i els mitjans tècnics necessaris en funció de les 

característiques i condicions de la pell. 
- Determinar les pautes de freqüència d'aplicació d'aquestes tècniques. 

CE2.6 Analitzar les característiques del pèl i de la zona per seleccionar la tècnica de depilació o 
decoloració més adequada. 
CE2.7 Classificar els tipus de pèl, valorant els signes que puguin indicar una desviació patològica. 
CE2.8 Identificar la presència d'alteracions circulatòries per seleccionar la tècnica depilatòria 
adequada. 
CE2.9 Fer preguntes que proporcionin la informació necessària sobre els productes cosmètics que 
puguin provocar reaccions d'intolerància i sobre hàbits d'higiene, hidratació, decoloració i depilació 
facial i corporal del client. 



CE2.10 Identificar les alteracions o circumstàncies que aconsellen la derivació del client a altres 
professionals. 
CE2.11 Fer una petita entrevista al client per comprovar el diagnòstic i emplenar la fitxa del client 
amb les dades obtingudes. 

 
C3: preparar i acomodar el client en funció del servei de decoloració, depilació, higiene i hidratació demanat 
i en les condicions de seguretat idònies. 

CE3.1 Preparar la cabina, llitera o butaca, llenceria i altres materials necessaris per acomodar el 
client en la forma oportuna per dur a terme les tècniques estètiques.  
CE3.2 Acomodar el client en la posició adequada i protegir-lo amb les mesures necessàries per a la 
tècnica que s’hagi de realitzar: 

- Protecció amb coixins, tovalloles o altres materials específics a les zones de coll/clatell, 
ronyons/cintura i buit popliti. 

- Cabells. 
- Cotons als ulls o a les zones sensibles si s'hi aplica vapor. 

CE3.3 Acomodar i preparar el client, per realitzar un servei de depilació mecànica o decoloració. 
- Acomodar el client en la posició ergonòmica convenient en funció de la zona que s’ha de 

tractar i protegir-ne la indumentària. 
- 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. 
CE3.4 Formular preguntes concretes que ens proporcionin la informació necessària per realitzar la 
fitxa del client. 
CE3.5 Realitzar la prova de sensibilitat als productes cosmètics depilatoris i decolorants, per marcar 
el temps adequat d'exposició. 

 
C4: seleccionar i preparar els estris, els cosmètics, els productes, els materials i els aparells necessaris per 
realitzar les tècniques d'higiene, decoloració, depilació i maquillatge. 

CE4.1 Seleccionar i preparar els mitjans tècnics i els productes que es faran servir en les fases 
d'aplicació de tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal. 
CE4.2 Seleccionar els cosmètics hidratants en funció de les condicions que presenta la pell del 
client. 
CE4.3 Seleccionar i preparar l'aparell necessari en cada fase del tractament que cal efectuar. 
CE4.4 Preparar els estris, materials i productes necessaris en els diferents processos de 
decoloració i depilació mecànica: espàtules, franges de paper, tovalloletes de cel·lulosa, ceres i 
altres. 
CE4.5 Preparar els aparells i la cera calenta i tèbia en les condicions adequades per aplicar-los en 
processos de depilació. 
CE4.6 Seleccionar i preparar els cosmètics, estris i materials necessaris per dur a terme els 
diferents tipus de maquillatge social, seguint les normes d'higiene, desinfecció i esterilització 
necessàries. 

 
C5: aplicar tècniques d'higiene facial i corporal en condicions de seguretat i higiene, tenint en compte els 
requeriments tècnics i les condicions del client. 

CE5.1 Seleccionar i preparar els aparells, productes, estris i materials necessaris per a l'aplicació 
de tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal, aplicant-hi les tècniques d'higiene, desinfecció i 
esterilització necessàries. 
CE5.2. Protegir i acomodar el client en la posició anatòmica adequada a les tècniques que s’hagin 
de realitzar. 
CE5.3 Efectuar les tècniques de desmaquillatge d'ulls, llavis, rostre, escot i de tonificació de la pell 
amb els productes, materials i estris específics. 
CE5.4 En el cas que calgui una neteja profunda de la pell, abans de desmaquillar-la, cal aplicar-hi 
productes i tècniques que afavoreixin la mobilització de la brutícia acumulada, com ara exfoliació 
mecànica, massatge específic, calor seca o humida, tenint en compte les condicions de la pell i les 
pautes d'aplicació d'estris, aparells i productes. 
CE5.5 Realitzar l'extracció de la brutícia: 

- Per pressió digital aplicant-hi les mesures d'higiene i protecció requerides: mascareta i 
guants en condicions d'asèpsia. 

- Amb ajuda de l'extractor de barbs. 



- Amb ajuda de les ventoses. 
- Amb suports impregnats. 
- Associant diversos mètodes. 

CE5.6 Aplicar tècniques de desincrustació amb corrent galvànic, tenint en compte les indicacions, 
precaucions i contraindicacions i les pautes de programació. 
CE5.7 Finalitzar el tractament de neteja profunda aplicant-hi cosmètics calmants i hidratants, així 
com un maquillatge de dia adaptat a les necessitats del client, si així ho sol·licita. 
CE5.8 Assessorar el client sobre pautes de cures estètiques d'ús domiciliari. 

 
C6: aplicar tècniques d'hidratació facial i corporal en condicions de seguretat i higiene, tenint en compte els 
requeriments tècnics i les condicions del client. 

CE6.1 Realitzar el diagnòstic de les alteracions de la hidratació aplicant-hi els mètodes adequats: 
observació, palpació, mesurador del grau d'hidratació. 
CE6.2 Seleccionar els cosmètics i aparells específics per al tractament de la hidratació de la pell. 
CE6.3 Programar els paràmetres dels equips elèctrics emprats en la hidratació de la pell tenint-ne 
en compte l’estat i la característica per a la finalitat del tractament. 
CE6.4 Aplicar tractaments d'hidratació que incloguin tècniques estètiques com ara massatge, 
oclusió i d’altres. 
CE6.5 Aplicar aparells i productes específics per hidratar la pell associats als tractaments d'higiene, 
tenint en compte les seves condicions i necessitats. 

 
C7: aplicar el massatge estètic indicat en les tècniques d'higiene i hidratació facial i corporal. 

CE7.1. Seleccionar les maniobres de massatge estètic tenint en compte el tipus i l’estat de la pell i 
els efectes que es volen aconseguir. 
CE7.2 Aplicar les maniobres de massatge adaptant la seqüència, el ritme i la intensitat a l’efecte 
que es vulgui obtenir. 
CE7.3 Realitzar el massatge estètic adaptant les maniobres a les zones que calgui tractar. 

 
C8: aplicar tècniques de decoloració i depilació mecànica del borrissol facial i corporal segons les 
característiques de la zona, tenint en compte les mesures de seguretat i higiene adequades. 

CE8.1 Fer la prova de sensibilitat prèvia a qualsevol tractament de decoloració. 
CE8.2 Descolorar el borrissol, aplicant amb destresa els productes decolorants sobre la zona que 
cal tractar amb un gruix de 2 o 3 mil·límetres. 

- 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. 
CE8.3 Realitzar les operacions prèvies als processos de depilació mecànica del borrissol de 
preparació i condicionament de la pell. 
CE8.4 Preparar la pell amb les mesures adequades per realitzar processos de depilació mecànica 
amb cera o amb pinces. 
CE8.5 Realitzar la depilació mecànica amb cera i: 

- 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. 
CE8.6 Realitzar les operacions de neteja, desinfecció i hidratació posteriors a la depilació amb cera. 

 
C9: realitzar maquillatge social en diferents estils segons les característiques estètiques, l'edat, la 
personalitat i la circumstància en què s’hagin de portar i en condicions de seguretat i higiene òptimes. 

CE9.1 Dissenyar i corregir la forma de les celles per millorar l'harmonia del rostre.  
CE9.2 Preparar la pell segons les seves característiques ‒ edat, emulsió epicutania, color‒  amb els 
productes adequats, per millorar el resultat i la durada del maquillatge.  
CE9.3 Corregir les petites alteracions i la coloració de la pell mitjançant l'aplicació de bases 
correctores que neutralitzin les imperfeccions. 



CE9.4 Fixar el fons de maquillatge mitjançant els diferents tipus de cosmètics: pólvores, fixadors en 
aerosol. 
CE9.5 Seleccionar els colors que s’han d’aplicar als ulls, llavis i pòmuls en relació amb l'harmonia 
natural del rostre. 
CE9.6 Corregir la forma dels ulls, pestanyes, llavis, pòmuls, oval, mitjançant els cosmètics i les 
tècniques de maquillatge adequades ‒ perfilat, difuminat, ressalt, altres. 
CE9.7 Aplicar pestanyes postisses, de tira o de grupets, observant les mesures de seguretat. 
CE9.8 Realitzar diferents estils de maquillatge social en persones de diferents edats i per portar en 
diferents circumstàncies. 

 
C10: aplicar les tècniques adequades a la promoció i venda de productes i serveis per a imatge personal. 

CE10.1 A partir de la caracterització d'un producte, un suposat grup de clients i emprant, si s’escau, 
les aplicacions informàtiques i les demostracions pràctiques adequades, cal realitzar la presentació 
del producte o servei. 
CE10.2 Assessorar clients sobre un producte i un servei estètic, i: 

- Identificar la tipologia del client i les seves necessitats de demandes, fent les preguntes 
oportunes, i utilitzant, si s’escau, la informació subministrada a través de les eines 
informàtiques de gestió de clients. 

- Descriure amb claredat les característiques del producte i servei, destacant-ne els 
avantatges i l’adequació a les necessitats del client, i utilitzant, si s’escau, la informació 
subministrada per l'eina d'ajuda al punt de venda, manuals, ajudes electròniques, així com 
realitzar les demostracions oportunes. 

- Mantenir una actitud que faciliti la decisió de compra. 
- Rebatre adequadament les objeccions en funció del tipus de client i del canal emprat. 
- Avaluar críticament l'actuació desenvolupada. 

CE10.3 En una entrevista amb un client, i a partir d'informació convenientment caracteritzada, cal: 
- Descriure els criteris comercials per decidir la inclusió d'un client en el pla de fidelització. 
- Determinar les àrees d'actuació dins de la seva responsabilitat que singularitzen la relació. 
- Aplicar les tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten l'empatia amb el client. 
- Aplicar les tècniques per potenciar el record i el vincle del client. 

CE10.4 En una entrevista amb un client, per atendre determinats aspectes d'una reclamació, cal: 
- Elaborar un pla d'actuació en el qual s'estableixin les fases que s'han de seguir. 
- Aplicar tècniques de comportament assertiu, resolutiu i positiu. 
- Emplenar correctament la documentació requerida a través del corresponent formulari, en 

línia o fora de línia. 
- Confeccionar un informe amb les dades de la reclamació i queixes, introduint, si s’escau, 

aquesta informació en l'eina informàtica de gestió de reclamacions. 
 
C11: aplicar procediments de seguiment de clients i de control del servei postvenda en imatge personal. 

CE11.1 A partir d'informació convenientment detallada sobre el sistema de seguiment de clients i 
procediment de control del servei postvenda d'una empresa, cal seguir el procediment des del 
moment en què es té constància d'una incidència en el procés, i identificar: 

- Les claus que l'han provocat. 
- L'àmbit de responsabilitat. 
- Actuació d’acord amb el sistema aplicant-hi els criteris establerts que garanteixin la 

idoneïtat del servei i incorporant-hi, si s’escau, la informació obtinguda en l'eina informàtica 
de gestió de postvenda. 

CE11.2 Elaborar els escrits adequats a cada situació ‒ onomàstica, Nadal, agraïment‒  de forma 
clara i concisa en funció de la seva finalitat i del canal que s'empri ‒ correu electrònic, correu postal, 
telèfon, missatges mòbils i altres‒  com a accions per fidelitzar clients. 

 
C12: valorar els resultats obtinguts i el grau de satisfacció del client, i proposar mesures correctores de les 
desviacions que es puguin produir en els serveis d'higiene, hidratació, decoloració, depilació mecànica i 
maquillatge social. 

CE12.1 Avaluar la qualitat del servei en l'aplicació de tècniques estètiques d'higiene i hidratació 
facial i corporal: 

- Aplicar tècniques per avaluar la qualitat del servei. 
- Identificar la fase o les fases en les quals s'hagin produït desviacions. 
- Proposar mesures per adequar els resultats obtinguts als desitjats.  

CE12.2 Avaluar la qualitat dels serveis de decoloració i depilació: 



- 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.  
CE12.3 Avaluar la qualitat de serveis de maquillatge social: 

- Descriure tècniques que permetin detectar les desviacions produïdes en funció dels 
resultats previstos. 

- Identificar la fase o les fases en les quals s'han produït. 
- Proposar mesures que permetin adequar els resultats obtinguts als desitjats. 

CE12.4 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.  
CE12.5 Elaborar un protocol d'actuació que reculli les normes que cal seguir en situacions de 
reaccions adverses en la prestació de cures estètiques. 
CE12.6 Aplicar mesures de primers auxilis en situacions de reaccions adverses o accidents que es 
puguin produir durant l'aplicació de cures estètiques d'higiene, decoloració/depilació i maquillatge. 
 

C13: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el 
centre de treball. 

CE13.1 Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com en els treballs 
que cal fer. 
CE13.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE13.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE13.4 Descriure el procés de producció del centre de treball.  
CE13.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE13.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció i salut laboral, així com les  
relacionades amb la protecció del medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. Tècniques de comunicació i atenció al client: 

- Atenció de clients utilitzant les fórmules de cortesia i el llenguatge adequat a cada canal de 
comunicació emprat: interpersonal, telefònic, informàtic. 

- Utilització de tècniques de preguntes guiades per identificar les necessitats del client i determinar 
els productes i/o serveis que el poden satisfer. 

- Introducció de la informació en les aplicacions de gestió de relació amb clients. 
- Transmissió al client de la informació relativa als serveis i productes, les seves característiques, 

preu, beneficis, altres. 
 
2. Identificació de les alteracions estètiques de la pell i el pèl: 

- Preparació del client per a l'anàlisi estètica de les alteracions. 
- Preparació dels equips de diagnòstic estètic de les alteracions de la pell i el pèl. 
- Realització de l'anàlisi estètica cutània i pilosa facial i corporal. 
- Identificació dels signes i símptomes de les alteracions estètiques i/o patològiques cutànies i piloses 

facials i corporals. 
- Realització de les preguntes necessàries per esbrinar les possibles causes de les alteracions 

observades. 
- Elaboració de la fitxa tècnica del client. 

 
3. Preparació d’instal·lacions, mitjans tècnics i equips en condicions de seguretat, higiene i 
desinfecció: 

- Revisió i organització de l'equip de treball. 
- Preparació dels equips de neteja, desinfecció i esterilització. 
- Preparació dels productes per desinfectar i/o esterilitzar en les proporcions adequades a l'ús a què 

estiguin destinats. 
- Selecció del mètode de desinfecció o esterilització més adequat a cada tipus de material. 
- Preparació de la cabina o lloc de treball amb els procediments de neteja i organització específics. 
- Realització de la neteja, desinfecció i esterilització d’estris i materials aplicant-hi mètodes físics i 

químics. 
- Aplicació de les mesures de protecció personal que garanteixin la prevenció de riscos per a la salut 

en els processos d'higiene facial i corporal, depilació física i maquillatge social. 



 
4. Preparació i protecció del client: 

- Recepció i atenció del client durant els serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge. 
- Acomodació del client en la posició requerida per les tècniques que s’hagin de realitzar. 
- Preparació de la zona de treball en condicions de seguretat i higiene. 
- Aplicació de les mesures de protecció en funció de les tècniques utilitzades i del tipus i estat de la 

pell del client. 
 
5. Realització de tractaments estètics d'higiene i hidratació facial i corporal: 

- Selecció dels cosmètics, productes, materials, estris i aparells. 
- Preparació de l'equip. 
- Preparació del client. 
- Estudi de la zona que cal tractar i selecció del tractament estètic d'higiene i/o hidratació. 
- Realització dels tractaments estètics d'higiene i hidratació facial i corporal. 

 
6. Realització de tècniques de decoloració i depilació física del borrissol facial i corporal: 

- Selecció dels cosmètics, productes, materials, estris i aparells. 
- Preparació de l'equip. 
- Acomodació, preparació i protecció del client. 
- Realització de la decoloració del borrissol facial i corporal. 
- Estudi de la zona que cal tractar i selecció de la tècnica de depilació. 
- Preparació de la pell de la zona que cal depilar. 
- Realització de depilació facial i corporal amb cera calenta, tèbia i freda. 
- Neteja de la zona tractada. 
- Aplicació de les cures cutànies posteriors a la decoloració i a la depilació del borrissol. 

 
7. Realització d'estils de maquillatge social: 

- Preparació de l'equip. 
- Acomodació i preparació del client. 
- Estudi del rostre. 
- Selecció dels mitjans, estris, productes i cosmètics. 
- Preparació del rostre: depilació de celles, desmaquillatge, aplicació de productes per preparar la 

pell. 
- Realització de maquillatges de diferents estils: esport, dia, tarda i nit, festa, núvia. 

 
8. Aplicació de mètodes per a la venda i l'assessorament en serveis i cosmètics per a les cures 
estètiques d'higiene, depilació física i maquillatge: 

- Assessorament sobre productes i serveis estètics. 
- Aplicació de tècniques de venda de productes i serveis estètics. 
- Aplicació de procediments de seguiment de clients i de control del servei postvenda. 
- Aplicació de tècniques per atendre reclamacions de clients. 

 
9. Aplicació de mètodes per avaluar la qualitat dels serveis de cures estètiques d'higiene, depilació 
física i maquillatge: 
 

- Aplicació de tècniques d'observació i preguntes per comprovar la satisfacció del client amb el 
resultat aconseguit i el tracte rebut. 

- Aplicació de recursos per corregir desviacions en els resultats previstos. 
 
10. 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. 
- Canals de comunicació establerts en el centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
- Seguiment de les normatives de seguretat i salut laboral i de protecció de medi ambient. 

 
IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR 
 



Mòdul formatiu Titulació requerida 

Experiència 
professional requerida 
en l'àmbit de la unitat 

de competència 
MF0356_2: Seguretat i salut 
en serveis estètics 
d'higiene, depilació i 
maquillatge 

- Llicenciat/ada en medicina. 
- Llicenciat/ada en ciències químiques. 
- Llicenciat/da en ciències biològiques. 

- Llicenciat/ada en farmàcia. 

1 any 

MF0355_2: Higiene i 
hidratació facial i corporal - Tècnic/a superior en estètica. 1 any 

MF0345_2: Depilació 
mecànica i decoloració del 
borrissol 

- Tècnic/a superior en estètica. 1 any 

MF0065_2: Maquillatge 
social - Tècnic/a superior en estètica. 1 any 

MF0352_2: Assessorament 
i venda de productes i 
serveis per a la imatge 
personal 

- Tècnic/a superior en estètica. 1 any 

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

Espai formatiu Superfície m
2
 15 alumnes Superfície m

2
 25 alumnes 

Aula polivalent 30 50 

Taller de facial i maquillatge 60 90 

Taller de corporal i depilació 90 120 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 
Aula polivalent X    X 
Taller de facial i maquillatge  X  X  

Taller de corporal i depilació  X X   

 

Espai formatiu Equipament 

Aula polivalent 

- Pissarra per escriure amb retoladors 
- Equips audiovisuals 
- Rotafolis 
- Material d'aula 
- Taula i cadira per a formador/a 

- Taules i cadires per a alumnes 

Taller de facial i maquillatge 

- Tocadors 
- Butaques anatòmiques 
- Banquetes amb respatller i rodes 
- Taules auxiliars 
- Lupa 
- Microcàmera 
- Sebòmetre 
- Mesurador del grau d'hidratació 
- Polvoritzadors. 
- Vapor ozó 
- Raspalls rotatoris 
- Vibradors 
- Ventoses 
- Làmpada de radiacions infraroges 
- Equips de corrents continus i alterns 
- Esterilitzadors 
- Cosmètics i productes per a cures estètiques d'higiene i hidratació 

facial i corporal 
- Equip de materials i estris per a tractaments d'higienes i hidratació 

facial i corporal 
- Cosmètics decoratius 
- Equip de maquillatge 
- Llenceria 

- Contenidors per a materials reciclables, no reciclables i contaminants 



Taller de corporal i depilació 

- Tocadors 
- Lliteres 
- Banquetes amb respatller i rodes 
- Taules auxiliars 
- Lupa 
- Làmpada de radiacions infraroges 
- Fonedors de cera calenta i tíbia 
- Esterilitzadors 
- Equip de materials, estris, productes i cosmètics per a decoloració 
- Equip de materials, estris, productes i cosmètics per a depilació 
- Llenceria 

- Contenidors per a 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. 


