
ANNEX III 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: Hidrotermal 
 
Codi: IMPP0308 
 
Família professional: Imatge personal 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
IMP023_2 Hidrotermal (RD 295/2004 de 20 de febrer modificat pel RD 327/2008 de 29 de febrer) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1260_3: Protocol·litzar i organitzar els serveis hidrotermals i complementaris. 
UC0061_3: Aplicar i supervisar les tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats. 
UC0062_3: Aplicar cosmètica termal en els serveis hidrotermals. 
UC0063_3: Realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques. 
 
Competència general: 
Elaborar protocols d’actuació i organitzar la prestació de serveis hidrotermals vinculats a programes de 
salut, bellesa i benestar, i fer propostes personalitzades de serveis, conjugant les demandes del client amb 
la realització d’un diagnòstic estètic previ, o seguint les indicacions del facultatiu/iva, realitzant la 
coordinació d’equips, el seguiment i l’aplicació, si s’escau, de les tècniques hidrotermals i complementàries, 
observant el compliment de les normes d’atenció al client, higiene, seguretat i qualitat. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat per compte d’altri en centres de talassoteràpia, balnearis i centres de “spa”, 
independents o bé associats a organitzacions com ara gimnasos, hotels, residències o centres de bellesa, 
dins del departament dedicat als serveis hidrotermals. 
 
Sectors productius: 
 
Sector de l’estètica, sector termal. 
Dins del sector d’hoteleria i turisme en els que ofereixen serveis hidrotermals. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
5130.12.4 Banyador/a (balnearis/saunes/banys turcs) 
Responsable de “spa” 
5130.12.4 Massatgista estètic/a, especialista en tècniques hidrotermals.  
Tècnic/a en serveis hidrotermals. 
 
Durada de la formació associada: 570 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1260_3: Diagnòstic i organització de serveis hidrotermals. (120 hores) 

 UF0089: Diagnòstic estètic per a l’aplicació de tècniques hidrotermals. (30 hores) 

 UF0090: Protocols de serveis hidrotermals estètics. (90 hores) 
 
MF0061_3: Tècniques hidrotermals. (150 hores) 

 UF0091: Serveis termals adaptats en funció del diagnòstic. (60 hores) 



 UF0092: Aplicació i/o supervisió de serveis termals. (90 hores) 
 
MF0062_3: Cosmètica termal. (60 hores) 
 
MF0063_3: Massatge estètic manual i mecànic. (120 hores) 

 UF0093: El massatge estètic. (30 hores) 

 UF0094: Tècniques de massatge estètic. (90 hores) 
 
MP0023: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’hidrotermal. (120 hores) 
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: PROTOCOL·LITZAR I ORGANITZAR ELS SERVEIS HIDROTERMALS I 
COMPLEMENTARIS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1260_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: elaborar protocols normalitzats de diagnòstic per prestar serveis hidrotermals. 

CR1.1 Es defineixen les fitxes tècniques de diagnòstic estètic, de seguiment del tractament, 
l’historial estètic del client i el model de consentiment informat, incloent-hi almenys: dades 
personals, alteracions estètiques i/o patològiques, intoleràncies, característiques del client, hàbits 
de vida i altres. 
CR1.2 S’estableixen els criteris de revisió, ordre, neteja i preparació d’equips, materials i productes, 
per utilitzar-los posteriorment en la fase del diagnòstic. 
CR1.3 S’estableixen les condicions en què s’ha d’acomodar el client per al diagnòstic en funció de 
la tècnica d’observació, equips i mètodes que s’hagin de fer servir. 
CR1.4 S’estableixen les normes d’ús i els paràmetres per aplicar els equips de diagnòstic estètic en 
funció de les seves característiques tècniques i de les indicacions del fabricant. 
CR1.5 Es defineixen els indicadors de les diferents alteracions estètiques i/o patològiques sobre 
l’estat i les característiques del client per identificar-les posteriorment en la fase de diagnòstic 
estètic. 
CR1.6 S’elabora el protocol normalitzat de diagnòstic estètic i s’especifiquen les fases del 
procediment, els mitjans tècnics i els cosmètics necessaris, així com les pautes i preguntes per a 
l’entrevista. 
CR1.7 Les dades i la informació significativa referents a aspectes com: sensibilitat a la calor o al 
fred, problemes circulatoris, claustrofòbia, afeccions cutànies, al·lèrgies, medicaments, altres, 
s’inclouen en el protocol d’entrevista que es realitza al client. 
CR1.8 S’elabora l’informe tipus per derivar clients a l’especialista mèdic o altres professionals, i s’hi  
reflecteixen les dades que impliquin contraindicacions en l’aplicació de tècniques hidrotermals. 
CR1.9 S’elaboren els models per a la signatura del consentiment informat i es reflecteix en el 
document la informació necessària per obtenir l’autorització a fi d’aplicar els tractaments. 

 
RP2: realitzar el diagnòstic estètic per aplicar tècniques hidrotermals, en condicions de seguretat i higiene. 

CR2.1 El professional realitza la preparació i l’acomodació del client en funció de les zones que 
s’hagin d’atendre, i li indica les posicions que ha d’adoptar durant el procés. 
CR2.2 Es comprova que els equips, com ara lupa, microcàmera, mesuradors del greix corporal, de 
l’elasticitat de la pell, termografia, altres, i els materials que s’empren en el procés d’observació i 
obtenció de dades, estan preparats, nets i ordenats per ser utilitzats. 
CR2.3 L’observació de les característiques del client amb ajuda de mètodes i equips de diagnòstic 
estètic s’adequa a les normes establertes en el protocol de treball. 
CR2.4 L’entrevista amb el client i les preguntes formulades permeten identificar les característiques, 
necessitats i demandes, d’acord amb el protocol establert i les dades s’enregistren en la fitxa 
historial del client. 



CR2.5 Es realitza l’exploració estètica per al diagnòstic amb les tècniques d’observació, tacte, 
palpació i altres, i s’identifiquen les característiques cutànies, les possibles alteracions estètiques o 
altres circumstàncies: estrès, postpart, premenopausa, estats d’esgotament, altres, en què estiguin 
indicats els serveis hidrotermals. 
CR2.6 S’emet el diagnòstic estètic a partir de l’anàlisi i l’avaluació de la informació obtinguda, tenint 
en compte, si és necessari, la prescripció mèdica aportada pel client. 
CR2.7 En funció del diagnòstic estètic emès, s’identifiquen les tècniques hidrotermals que es  
realitzaran i es confirma que en el client no hi ha circumstàncies que desaconsellin l’aplicació 
d’alguna d’aquestes i es reflecteixen en la fitxa tècnica. 
CR2.8 En el cas d’identificar alguna alteració que requereixi tractament mèdic o autorització per als 
tractaments hidrotermals, s’ha de derivar el client al professional corresponent seguint el 
procediment establert, i s’han de detallar els aspectes més rellevants en l’informe de derivació. 

 
RP3: informar i assessorar el client sobre els resultats del diagnòstic estètic, i realitzar la proposta de 
tractament per aplicar serveis hidrotermals. 

CR3.1 S’informa el client del resultat del diagnòstic professional i es presenta i es consensua la 
proposta de tractaments hidrotermals, que ha d’incloure: nombre de sessions, freqüència 
d’aplicació, durada de les sessions, cures personals, cost del tractament i resultats previstos. 
CR3.2 La conducta professional s’ajusta a les normes deontològiques i es garanteix la 
confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personal del client. 
CR3.3 El document de proposta d’aplicació de tècniques, tractaments i programes hidrotermals 
recull totes les especificacions necessàries i, si cal, se signa el consentiment informat. 
CR3.4 Les dades generals obtingudes en l’historial estètic i les relatives a les tècniques i programes 
de tractament s’enregistren en la documentació tècnica elaborada en suport informàtic o de forma 
manual. 

 
RP4: elaborar protocols per a la higiene, desinfecció i/o esterilització de les instal·lacions, equips i mitjans 
per prestar serveis hidrotermals. 

CR4.1 Els mètodes i productes per a la neteja i esterilització d’instal·lacions, equips i mitjans per 
aplicar serveis hidrotermals es protocol·litzen segons les seves característiques, el tipus de 
materials sobre els quals s’empraran i l’ús a què estiguin destinats. 
CR4.2 Es protocol·litza el manteniment de les instal·lacions, equips i mitjans segons la normativa, i 
s’especifiquen les normes de seguretat, prevenció de riscos, desinfecció i/o esterilització. 
CR4.3 Es protocol·litzen les normes que s’han de seguir per eliminar residus i accessoris d’un sol 
ús, seguint la normativa ambiental vigent. 
CR4.4 S’especifiquen les condicions de preparació i protecció tant del professional com del client i 
s’inclouen en els protocols normalitzats de treball. 

 
RP5: elaborar protocols normalitzats per aplicar tècniques, tractaments i programes de serveis hidrotermals, 
amb la finalitat de garantir-ne la qualitat, la higiene i la seguretat. 

CR5.1 S’identifiquen els mitjans tècnics necessaris per elaborar protocols normalitzats de treball en 
l’aplicació de tècniques hidrotermals, cosmètiques i manuals. 
CR5.2 Es protocol·litzen les diferents tècniques hidrotermals amb pressió o sense, saunes, banys 
de vapor i altres, i s’indiquen els paràmetres: pressió, temperatura, distància, temps d’aplicació, 
altres, segons la sensibilitat de la persona i de la zona de tractament i d’altres, i es defineixen els 
criteris d’aplicació i les precaucions.  
CR5.3 L’aplicació de cosmètica termal: argiles, fangs, parafines, algues, peloides, olis essencials, 
altres, es protocol·litzen i es valoren els paràmetres de: composició, efectes, temperatura, tipus 
d’embolcall, temps d’aplicació, sensibilitat de la persona i zona de tractament i d’altres, amb la 
finalitat d’establir els criteris d’aplicació i les precaucions. 
CR5.4 Els tractaments, programes antiestrès, de bellesa, relaxants, postpart i d’altres, es 
protocol·litzen en funció dels mitjans tècnics disponibles i s’especifiquen tipus de tècniques que 
s’associen en cada sessió, temporalització de cadascuna i criteris per aplicar-los. 
CR5.5 Es dissenyen els recorreguts estàndard dels circuits termals de manera que s’optimitzin les 
instal·lacions i els recursos disponibles. 
CR5.6 S’estableixen els protocols de tractaments hidrotermals i s’especifiquen les tècniques que 
s’hi associen: hidrotermals, manuals, cosmètiques, altres, indicant-hi: mitjans tècnics, fases, 
maniobres, seqüència, temps d’aplicació, indicacions, precaucions i contraindicacions, condicions 
d’aplicació i mesures de seguretat i higiene necessàries. 



CR5.7 S’elabora el manual de procediment i s’especifiquen les mesures d’atenció urgent, per a les 
pautes d’actuació en cas de produir-se accidents o reaccions no desitjades, així com les mesures 
per sol·licitar el trasllat del client a un centre sanitari, si és necessari. 

 
RP6: elaborar protocols de comunicació i atenció al client per aconseguir la qualitat en la prestació de 
serveis hidrotermals. 

CR6.1 S’estableixen els protocols de comunicació entre els membres de l’equip i amb el client, 
tenint en compte les habilitats en comunicació com ara: escolta activa, claredat, concreció, 
assertivitat, altres, seguint les pautes establertes per l’empresa i respectant la deontologia 
professional. 
CR6.2 Es protocol·litzen les normes d’atenció al client en funció dels diferents canals de 
comunicació emprats: escrit, telèfon, altres. 
CR6.3.Els protocols d’atenció al client: acollida, atenció i acompanyament en l’estada, comiat i 
altres, es dissenyen tenint en compte les característiques generals del centre i el tipus de clients. 
CR6.4 Es descriu i s’elabora la informació que es proporciona al client sobre els serveis 
hidrotermals amb la finalitat d’optimitzar l’estada en el centre hidrotermal. 
CR6.5 Es protocol·litzen el tractament i tràmit de les queixes i reclamacions davant contingències de 
manera que es garanteixi la satisfacció del client. 
CR6.6 S’estableixen les normes deontològiques de tractament de la informació i de comunicació 
amb el client de manera que garanteixin la confidencialitat i el respecte a la intimitat, de conformitat 
amb la legislació vigent. 

 
RP7: organitzar, distribuir i supervisar el treball optimitzant instal·lacions, recursos i mitjans tècnics i humans 
per garantir la qualitat en la prestació de serveis hidrotermals. 

CR7.1 S’apliquen les normes de comunicació interna perquè la comunicació sigui fluïda, precisa i 
arribi de forma clara a tot l’equip. 
CR7.2 Es distribueix el treball entre els membres de l’equip, assignant tasques i definint funcions 
segons criteris de competència professional, eficàcia i productivitat, i se’n supervisa el 
desenvolupament i l’execució. 
CR7.3 Es comprova que els membres de l’equip coneixen i comprenen el procés de treball i les 
instruccions tècniques dels diferents mitjans i, en cas contrari, s’aclareixen els dubtes sorgits. 
CR7.4 En la distribució de tasques, funcions i temps s’estableix i se supervisa la coordinació entre 
els professionals que han de prestar serveis al mateix client perquè no se solapin. 
CR7.5 Es revisen els equips, materials i la seva dotació, es comprova que són els adequats i 
previstos per al procés i que es troben en condicions òptimes d’utilització. 
CR7.6 S’estableixen les mesures per fomentar la motivació professional i el treball en equip per tal 
de garantir la participació de tots els integrants.  
CR7.7 Es manté informat l’equip de treball de les normes de l’empresa quant al sistema de treball i 
aplicació dels diferents protocols mitjançant la difusió actualitzada de les normes. 
CR7.8 S’estableixen el pla de formació continuada i el calendari de realització de manera que 
proporcionin l’actualització tècnica del personal, per fer-los compatibles amb l’activitat laboral 
segons les normes establertes en l’organització. 
CR7.9 S’identifiquen els conflictes que s’originen entre els membres de l’equip en l’àmbit de treball i 
s’estableixen criteris i mesures oportunes d’acord amb els procediments definits. 

 
RP8: establir els paràmetres i mecanismes per avaluar la qualitat i per garantir la satisfacció dels clients 
dels serveis hidrotermals. 

CR8.1 S’estableixen els estàndards de qualitat i serveis mínims tenint en compte criteris de 
satisfacció del client i eficiència econòmica. 
CR8.2 Es defineixen les responsabilitats en tot l’àmbit de prestació de serveis hidrotermals i 
s’assignen responsables a cada departament i àrea.  
CR8.3 El manual de qualitat s’elabora de manera que inclogui: normes, manuals de procediments, 
pla de formació i registres. 
CR8.4 Els manuals de procediments i qualitat descriuen què, qui i com es duen a terme les 
activitats i el servei. 
CR8.5 Els registres de qualitat (fitxes registre o altres) s’elaboren de manera que es pugui 
comprovar que es compleixen les activitats descrites en el manual de qualitat i en els procediments 
interns. 
CR8.6 S’elaboren els formularis i documents per avaluar el grau de satisfacció del client, de manera 
que siguin fàcils d’emplenar i permetin l’anàlisi de resultats i l’avaluació objectiva. 



 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Llitera o butaca inclinable, tamboret, carret o taula auxiliar. Tensiòmetre. Equips de diagnòstic professional: 
lupa, microcàmeres, mesuradors de la hidratació, el sèu, el pH, el fototip cutani, l’elasticitat cutània, el relleu 
cutani; bàscula, tallímetre i cinta mètrica, equips per determinar el greix corporal, equips de termografia. 
Equips i programes informàtics per al diagnòstic, emmagatzematge i tractament de les dades del client. 
Historial estètic, fitxes tècniques de diagnòstic i tractaments. Llenceria de diversos usos i d’un sol ús: bata, 
tovalloles, cintes o gorres, sabatilles, estores, llençols, guants. Productes i aparells específics per netejar i 
desinfectar i/o esterilitzar els estris i accessoris. Contenidors per retirar i reciclar materials. 
 
Productes o resultat del treball 
Protocols normalitzats de diagnòstic professional facial i corporal. Protocols d’atenció i comunicació amb 
clients. Diagnòstics. Establir l’historial estètic i fitxes tècniques. Protocols normalitzats de diagnòstic, 
tècniques, tractaments i programes de serveis hidrotermals, de comunicació i atenció al client. Protocols 
d’higiene, desinfecció i esterilització. Manual de qualitat. Manual de procediments. 
 
Informació utilitzada o generada 
Protocols normalitzats de diagnòstic, tècniques, tractaments i programes de serveis hidrotermals, de 
comunicació i atenció al client. Fitxa tècnica de diagnòstic, de tractament, historial estètic i seguiment del 
client. Informes mèdics. Informes de derivació o autorització adreçats a altres professionals. Consentiment 
informat. Manual de tècniques d’higiene, desinfecció i/o esterilització. Manual d’hidrologia. Manual de 
cosmetologia. Manual d’anatomia. Làmines d’anatomia. Bibliografia tècnica especialitzada. Normativa 
vigent en matèria d’espais i instal·lacions. Documentació sobre normativa de seguretat per a aparells. 
Normativa de gestió mediambiental. Normativa de qualitat. Pla de prevenció de riscos laborals i normes 
d’higiene postural. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: APLICAR I SUPERVISAR TÈCNIQUES HIDROTERMALS PERSONALITZANT ELS 
PROTOCOLS NORMALITZATS 
 
Nivell:  3 
 
Codi: UC0061_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: personalitzar els protocols normalitzats de les tècniques, tractaments i programes d’acord amb el 
resultat del diagnòstic estètic i/o les indicacions del facultatiu, i comprovar l’estat actual del client i els seus 
requeriments. 

CR1.1 Es comprova l’estat del client amb el resultat del diagnòstic estètic per identificar els canvis i 
les modificacions que s’han d’introduir en el protocol per adaptar-lo. 
CR1.2 S’analitza la proposta de tractament per identificar els canvis i les modificacions que s’han 
d’introduir per adaptar-los. 
CR1.3 S’adapten els protocols normalitzats de treball a l’estat, característiques, necessitats, temps i 
demandes del client. 
CR1.4 En el protocol personalitzat del tractament es reflecteixen els canvis efectuats en la proposta, 
ja sigui en les fases del tractament, els paràmetres d’aplicació de les diferents tècniques, els temps, 
la periodicitat de les sessions i totes les observacions relatives a precaucions i indicacions 
especials. 
CR1.5 S’informa el client de les pautes que cal seguir en el tractament i d’altres de vida saludable 
quant a alimentació, pràctiques esportives, i d’altres, que potencien els efectes dels tractaments 
amb tècniques hidrotermals. 
CR1.6 El client rep informació detallada sobre els aclariments que necessiti quant al servei i se 
signa el consentiment informat. 

 
RP2: preparar i mantenir les instal·lacions, els mitjans, equips i productes per utilitzar-los de manera òptima 
en les condicions que garanteixin la higiene i seguretat de clients i personal en els serveis hidrotermals. 



CR2.1 Abans d’iniciar la sessió, es comprova que les instal·lacions on s’aplicaran les tècniques 
hidrotermals tenen de les condicions apropiades quant a higiene, seguretat, temperatura, pressió i 
altres. 
CR2.2 Se seleccionen els mètodes, productes i aparells per a la neteja i esterilització d’instal·lacions 
i mitjans, en funció del tipus de material que els componen i de l’ús a què estan destinats. 
CR2.3 Es revisen els equips i accessoris per comprovar que compleixen els requisits de seguretat 
exigits per la normativa vigent i que el seu funcionament és correcte. 
CR2.4 S’apliquen els protocols d’higiene, desinfecció i esterilització d’estris i accessoris seguint les 
condicions establertes i respectant la normativa vigent i les indicacions del fabricant. 
CR2.5 Es preparen els productes cosmètics associats a les tècniques hidrotermals segons les 
instruccions específiques d’aplicació i se’n comprova l’estat i la data de caducitat. 
CR2.6 Es realitzen el control i tractament de l’aigua utilitzada en els serveis col·lectius amb els 
indicadors de garantia establerts en els protocols de manteniment de les instal·lacions. 
CR2.7 Un cop finalitza la sessió, s’apliquen tècniques d’higiene i desinfecció per al manteniment de 
les instal·lacions, mitjans i equips tècnics, amb la finalitat de garantir les condicions de neteja i 
seguretat per a una nova utilització, i es rebutgen els materials que siguin d’un sol ús. 

 
RP3: aplicar i/o supervisar tècniques hidrotermals de balnearis, amb additius o sense, d’acord amb el 
protocol personalitzat, en condicions d’higiene i seguretat. 

CR3.1 Se selecciona l’equip de llenceria necessari per a cada tècnica, es lliura al client i prèviament 
es comprova que es troba en perfectes condicions d’higiene. 
CR3.2 Es realitzen la posició i l’acomodació del client segons els requeriments de la tècnica 
establerts en el protocol personalitzat: banys generals, parcials o locals amb additius o sense, la 
zona que cal tractar, i se l’informa de les sensacions que tindrà i de les incidències que ha de 
notificar durant l’aplicació. 
CR3.3 Es tenen en compte les postures i els moviments que ha de mantenir el professional durant 
el desenvolupament de les tècniques i s’observen les normes d’higiene postural. 
CR3.4 Les banyeres, els tancs d’immersió, les piscines, els accessoris, materials i cosmètics 
necessaris per aplicar tècniques d’aplicació de banys se seleccionen i es preparen segons el 
protocol d’aplicació establert i es tenen en compte les precaucions o contraindicacions relatives a la 
sensibilitat del client. 
CR3.5 Les tècniques d’aplicació de banys: generals, locals, parcials, altres, s’apliquen seleccionant 
els paràmetres de pressió, temperatura, zona que cal tractar i temps d’aplicació, segons la 
seqüència i l’ordre previstos en el protocol d’aplicació i tenint en compte les precaucions o 
contraindicacions relatives a les condicions orgàniques i la sensibilitat del client, i s’enregistren les 
incidències en la fitxa tècnica. 
CR3.6 Les tècniques d’aplicació de banys amb mobilització: bombolles, dolls, hidromassatge, 
remolins, altres, s’apliquen seleccionant els paràmetres de pressió, temperatura, zona que cal 
tractar i temps d’aplicació, seguint el protocol establert i tenint en compte les precaucions o 
contraindicacions relatives a les condicions orgàniques i la sensibilitat del client, i s’enregistren les 
incidències en la fitxa tècnica. 
CR3.7 Les passades amb el doll manual subaqüàtic es realitzen segons els protocols de 
procediment, i es limiten a les zones corporals establertes en el tractament. 
CR3.8 Els additius i cosmètics que s’incorporen a les banyeres se seleccionen segons la seva 
composició, propietats, temperatura de l’aigua i sensibilitat del client, seguint la proposta de 
tractament i les indicacions del fabricant. 
CR3.9 Les condicions generals del client: temperatura corporal, relaxació, benestar general, altres, 
durant la prestació del servei, s’observen i es comproven periòdicament, i s’apliquen les mesures 
oportunes en cas de reaccions adverses, seguint procediments establerts. 
 

RP4: aplicar i/o supervisar tècniques hidrotermals de dolls amb pressió i dutxes, d’acord amb el protocol 
personalitzat, en condicions d’higiene i seguretat. 

CR4.1 Se selecciona l’equip de llenceria necessari i es lliura al client, es comprova que es troba en 
perfectes condicions d’higiene i que és l’adequat per aplicar la tècnica. 
CR4.2 S’acomoda el client en la posició que requereixi la tècnica: dolls o dutxes i zona que cal 
tractar, i se l’informa de les tècniques hidrotermals que se li aplicaran i de les sensacions que 
experimentarà durant el procés. 
CR4.3 La informació sobre les postures, moviments i actituds que ha de mantenir el client durant el 
desenvolupament de la tècnica es transmet de forma clara i precisa, i se l’adverteix que comuniqui 



al professional qualsevol sensació que s’aparti de les indicades, per evitar riscos o accidents no 
desitjats. 
CR4.4 Es realitzen correctament les postures, els moviments i les actituds, que ha de mantenir el 
professional durant el desenvolupament de les tècniques, observant les normes d’higiene postural. 
CR4.5 Les tècniques de pressió: dolls, dutxes, altres, s’apliquen seleccionant els paràmetres de 
pressió, temperatura i temps d’aplicació necessaris, fent les manipulacions amb destresa segons la 
seqüència i l’ordre previstos en el protocol, tenint en compte les condicions orgàniques i la 
sensibilitat del client, i s’enregistren les incidències en la fitxa tècnica. 
CR4.6 Les tècniques especials que combinen dutxa i massatge (massatge sota dutxa) s’apliquen 
seleccionant els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació necessaris, fent les 
maniobres de massatge en l’ordre previst en el protocol, tenint en compte les condicions orgàniques 
i la sensibilitat del client, i  si s’escau, s’enregistren les incidències en la fitxa tècnica. 
CR4.7 Les condicions generals del client: temperatura corporal, relaxació, benestar general, altres, 
durant la prestació del servei s’observen i es comproven periòdicament, i s’apliquen les mesures 
oportunes en cas de reaccions adverses, seguint procediments establerts. 

 
RP5: preparar i supervisar els serveis hidrotermals de saunes i banys de vapor, estufes de calor seca, 
humida i mixta, seguint el protocol personalitzat, i assegurar que es compleixen les condicions d’higiene i 
seguretat específiques. 

CR5.1 Se selecciona l’equip de llenceria necessari, es lliura al client i es comprova prèviament que 
es troba en perfectes condicions d’higiene. 
CR5.2 Es realitzen la posició i l’acomodació del client segons els requeriments de cada tècnica: 
generals o parcials, se l’informa de les sensacions que tindrà i de les incidències que ha de notificar 
durant l’aplicació. 
CR5.3 Es realitzen correctament les postures, els moviments i les actituds, que ha de mantenir el 
professional durant el desenvolupament de les tècniques, observant les normes d’higiene postural. 
CR5.4 S’apliquen les tècniques de banys de vapor seleccionant els paràmetres de temperatura, 
grau d’humitat, zona que cal tractar: general o parcial i temps d’aplicació, segons la seqüència 
prevista en el protocol i observant les precaucions o contraindicacions relatives a les condicions 
orgàniques i sensibilitat del client. 
CR5.5 Les saunes generals o locals s’apliquen seleccionant els paràmetres de temperatura, el grau 
d’humitat, la zona de tractament i el temps d’aplicació, segons la seqüència i l’ordre previstos en el 
protocol i observant les precaucions o contraindicacions relatives a les condicions orgàniques i de 
sensibilitat del client. 
CR5.6 Les estufes per a aplicacions de calor seca, humida o mixta, generals o locals, s’apliquen 
seleccionant els paràmetres de temperatura, grau d’humitat, zona de tractament i temps d’aplicació, 
segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol i observant les precaucions o contraindicacions 
relatives a les condicions orgàniques i de sensibilitat del client. 
CR5.7 Les condicions generals del client: temperatura corporal, relaxació, benestar general, altres, 
s’observen i es comproven periòdicament, i s’apliquen les mesures establertes en cas de reaccions 
adverses. 
CR5.8 Les incidències sorgides i observacions rellevants del client s’anoten en la fitxa tècnica per 
considerar-les en sessions posteriors. 

 
RP6: preparar i supervisar l’aplicació de tècniques hidrotermals sense pressió, com ara polvoritzacions, 
afusions, ablucions, embolcalls, compreses, foments, seguint el protocol personalitzat, i assegurant que es 
compleixen les condicions d’higiene i seguretat específiques. 

CR6.1 Se selecciona l’equip de llenceria necessari, es lliura al client i es comprova prèviament que 
es troba en perfectes condicions d’higiene. 
CR6.2 Es realitzen la posició i l’acomodació del client segons els requeriments de cada tècnica: 
generals o parcials, se l’informa de les sensacions que tindrà i de les incidències que ha de notificar 
durant l’aplicació. 
CR6.3 Es realitzen correctament les postures, els moviments i les actituds, que ha de mantenir el 
professional durant el desenvolupament de les tècniques, observant les normes d’higiene postural. 
CR6.4 S’apliquen les polvoritzacions, afusions i ablucions seleccionant els paràmetres de 
temperatura, zona que cal tractar: general o parcial i temps d’aplicació, segons la seqüència 
prevista en el protocol i observant les precaucions o contraindicacions relatives a les condicions 
orgàniques i sensibilitat del client.  
CR6.5 S’apliquen les compreses i els foments, seleccionant els materials o suports necessaris, els 
paràmetres de temperatura, zona de tractament i temps d’aplicació, segons la seqüència i l’ordre 



previstos en el protocol i observant les precaucions o contraindicacions relatives a les condicions 
orgàniques i de sensibilitat del client. 
CR6.6 Els embolcalls per a les aplicacions de solucions, essències, altres, generals o locals, 
s’apliquen seleccionant els materials i cosmètics necessaris, els paràmetres de temperatura, la 
zona de tractament i el temps d’aplicació, segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol i 
observant les precaucions o contraindicacions relatives a les condicions orgàniques i de sensibilitat 
del client. 
CR6.7 Les condicions generals del client: temperatura corporal, relaxació, benestar general, altres, 
s’observen i es comproven periòdicament, aplicant-hi les mesures establertes en cas de reaccions 
adverses. 
CR6.8 Les incidències sorgides i observacions rellevants del client s’anoten en la fitxa tècnica per 
considerar-les en sessions posteriors. 

 
RP7: preparar i supervisar les tècniques realitzades en circuits termals d’acord amb el protocol establert, i 
comprovar que es compleixen les condicions d’higiene i seguretat. 

CR7.1 Se selecciona l’equip de llenceria necessari segons les diferents tècniques, es lliura al client i 
es comprova prèviament que es troba en perfectes condicions d’higiene. 
CR7.2 El client rep la informació relativa al recorregut que ha de seguir per optimitzar l’aprofitament 
del circuit termal proposat, i se l’informa de les sensacions que tindrà i de les incidències que ha de 
notificar durant l’aplicació. 
CR7.3 En el cas de circuits dirigits, el professional organitza la circulació dels clients, els 
acompanya a les diferents tècniques o instal·lacions, i els orienta sobre l’ús d’aquestes. 
CR7.4 En els circuits dirigits, el professional aplica les tècniques d’ús individual mantenint les 
normes d’higiene postural. 
CR7.5 En els circuits termals se seleccionen i s’ajusten els paràmetres de pressió, temperatura, 
grau d’humitat i temps, segons la seqüència i l’ordre previstos, i s’informa el client sobre les 
precaucions i/o contraindicacions. 
CR7.6 Les condicions generals del client: temperatura corporal, relaxació, benestar general, altres, 
s’observen durant la prestació del servei, i s’apliquen les mesures establertes en cas de reaccions 
adverses. 
CR7.7 Les incidències sorgides i observacions rellevants del client s’anoten en la fitxa tècnica per 
considerar-les en sessions posteriors. 

 
RP8: aplicar protocols de comunicació i atenció al client en la prestació de serveis hidrotermals per garantir 
la qualitat del servei. 

CR8.1 S’apliquen els protocols de comunicació entre els membres de l’equip i amb el client de 
manera que s’estableixi la coordinació necessària per garantir la qualitat del servei. 
CR8.2 S’apliquen els protocols d’acollida i atenció, així com l’acompanyament i l’ajuda per 
abandonar les zones de tractament, seguint les normes internes de l’empresa i les relatives al codi 
deontològic. 
CR8.3 Es transmet la informació al client tenint en compte el moment, la immediatesa i les 
circumstàncies de manera que el missatge s’interpreti correctament. 
CR8.4 S’apliquen el tractament i el tràmit de les queixes, contingències i reclamacions de manera 
satisfactòria per als interessos del client. 
CR8.5 S’apliquen les normes per tractar la informació dels clients a fi de garantir la confidencialitat, 
el respecte a la intimitat i complir la legislació vigent. 
CR8.6 S’apliquen les normes de deontologia professional en la prestació de serveis hidrotermals. 

 
RP9: establir pautes específiques per prevenir riscos laborals o reaccions no desitjades en la utilització de 
tècniques hidrotermals. 

CR9.1 Els diferents factors de risc: personals, de les instal·lacions, dels equips i de les tècniques 
s’identifiquen per prendre les precaucions i mesures específiques. 
CR9.2 Les pautes més importants per prevenir reaccions no desitjades s’identifiquen i es relacionen 
amb les indicacions, contraindicacions i precaucions de les diferents tècniques hidrotermals. 
CR9.3 S’identifiquen les pautes d’actuació per prevenir riscos laborals i es descriuen amb precisió 
les específiques de cada àrea, en funció dels diferents factors de risc. 
CR9.4 En cas d’accidents o reaccions no desitjades, s’apliquen tècniques de primers auxilis, i si cal, 
s’avisa per traslladar l’accidentat a un centre sanitari. 
 



RP10: valorar la qualitat global del servei prestat i el resultat dels serveis amb tècniques hidrotermals per 
garantir la satisfacció del client, i en cas de desviacions, proposar mesures correctores. 

CR10.1 Es valora l’organització dels procediments de les diferents tècniques d’acord amb els 
protocols personalitzats de treball. 
CR10.2 Mitjançant qüestionaris, preguntes tipus i observació directa, s’avalua el grau de satisfacció 
del client respecte al servei prestat i al tracte rebut, i s’anoten les possibles incidències. 
CR10.3 Es valora la qualitat del servei a través del compliment rigorós dels protocols de treball, el 
temps comercial i el resultat obtingut, i s’enregistren les dades rellevants en el suport establert, 
manual o informàtic. 
CR10.4 En cas de desviacions en el resultat de la valoració, es proposen les mesures necessàries 
per optimitzar els serveis prestats i millorar el grau de satisfacció dels clients. 
CR10.5 Les incidències sorgides s’anoten en els suports establerts per considerar-les en sessions 
posteriors. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Llitera o butaca inclinable, tamborets, carret o taula auxiliar, lupa amb llum, làmpades. Tensiòmetre. 
Aplicació de banys (presa de banys): banyera simple, de bombolles, d’hidromassatge, de mobilització, amb 
doll manual subaqüàtic, maniluvi, pediluvi, altres. 
Pressió: dolls, dutxes. 
Estufes: seques, humides i mixtes. 
Saunes i banys de vapor generals i parcials. 
Tribuna de dolls, bomba de pressió, aparells generadors de calor. Circuits termals. 
Cabines amb productors de gel, terres calents i freds. 
Embolcalls, compreses, foments, emplastres, màscares, afusions, ablucions, polvoritzacions. 
Llenceria: barnús, tovallola, sabatilles, vestit de bany, gorra, bates, estores, llençols, coixins, altres. 
Productes i equips específics per netejar i desinfectar i/o esterilitzar els utensilis, accessoris i instal·lacions. 
Mitjans i productes per al manteniment d’instal·lacions i qualitat de l’aigua.  
Material i productes necessaris per realitzar primers auxilis. 
Contenidors per eliminar elements d’un sol ús i reciclar materials i contaminants. 
Equips i programes informàtics. Farmaciola. 
 
Productes o resultat del treball 
Protocols d’actuació en els serveis hidrotermals. Protocols personalitzats en funció de cada client de serveis 
hidrotermals. Tècniques hidrotermals aplicades segons els protocols establerts i personalitzats. Atenció al 
client. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals d’hidrologia, anatomia, de procediments d’aplicació de tècniques hidrotermals, de procediments de 
seguretat, higiene, desinfecció i/o esterilització i de primers auxilis. Làmines d’anatomia. Fitxes tècniques 
d’equips i aparells, historial estètic. Fitxes de tractament i seguiment del client. Informes mèdics 
d’autorització o derivació a altres professionals. Normativa vigent en matèria d’espais i instal·lacions. 
Documentació sobre normativa de seguretat per a aparells. Normativa de gestió mediambiental. Normativa 
de qualitat. Pla de prevenció de riscos laborals i normes d’higiene postural. Informes emesos o rebuts 
d’altres professionals. Protocols normalitzats i personalitzats de tractament. Bibliografia tècnica 
especialitzada. Consentiment informat. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: APLICAR COSMÈTICA TERMAL EN ELS SERVEIS HIDROTERMALS 
 
Nivell:  3 
 
Codi: UC0062_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: personalitzar els protocols normalitzats de l’aplicació de cosmètica termal d’acord amb el resultat del 
diagnòstic estètic, i comprovar l’estat actual del client i els seus requeriments. 



CR1.1 Es prepara i s’acomoda el client per realitzar l’exploració de la zona que cal tractar. 
CR1.2 L’exploració estètica de la zona prèvia a l’aplicació cosmètics es realitza mitjançant tècniques 
d’observació i palpació, per comprovar el diagnòstic i identificar possibles alteracions que suposin 
una contraindicació relativa o absoluta. 
CR1.3 En cas d’identificar alteracions que puguin suposar una contraindicació, es deriva el client al 
metge especialista i s’enregistren totes les dades en la fitxa tècnica del client. 
CR1.4 Es personalitza el protocol normalitzat amb les dades obtingudes del client per aplicar 
cosmètica termal. 
CR1.5 En l’elaboració del protocol personalitzat es tenen en compte les demandes i necessitats del 
client, per adaptar els procediments. 
 

RP2: preparar les instal·lacions, els mitjans tècnics i productes necessaris per aplicar els cosmètics termals 
en condicions òptimes d’higiene i seguretat. 

CR2.1 El professional es prepara segons les normes establertes sobre indumentària, higiene i 
imatge personal. 
CR2.2 Tots els estris i materials que s’han d’emprar són d’un sol ús o d’ús personal de cada client, i 
es comprova que han estat netejats, esterilitzats i/o desinfectats en cas que no siguin d’un sol ús. 
CR2.3 Es disposen els mitjans tècnics auxiliars per aplicar cosmètica termal: mantes elèctriques, 
escalfadors de tovalloles, escalfadors de fangs, algues o argiles, i es comprova que estan en 
condicions de funcionament i que compleixen les condicions d’higiene i seguretat. 
CR2.4 El cosmètic, les seves barreges, o, si s’escau, els de preparació extemporània o que es 
presenten o s’apliquen sobre suports impregnats, es preparen tenint en compte les proporcions 
establertes, la consistència, temperatura, zona d’aplicació i les especificacions, si s’escau, del 
protocol personalitzat. 
CR2.5 En el cas d’aplicació de cosmètics termals, peloides i parafangs que requereixin escalfament 
previ, es comprova que les condicions de temperatura i viscositat són les adequades i que 
segueixen el protocol establert. 
CR2.6 Es prepara la llitera amb els mitjans tècnics necessaris per aplicar els cosmètics: manta 
elèctrica, suports per a embolcalls, tovalloles, altres, i es comprova que es compleixen les normes 
d’higiene i seguretat establertes. 
CR2.7 Es comprova que la sala o cabina compleixen les condicions d’higiene i seguretat i que la 
temperatura i la humitat establertes són les idònies. 

 
RP3: seleccionar els cosmètics termals i la seva tècnica d’aplicació personalitzant el protocol i conjugant les 
demandes i necessitats del client. 

CR3.1 S’avaluen les característiques del client i se’n determinen les necessitats i demandes, 
adaptant i personalitzant el protocol de treball. 
CR3.2 Les dades més rellevants per aplicar la tècnica i el cosmètic s’enregistren en la fitxa del 
client. 
CR3.3 El cosmètic i la tècnica d’aplicació se seleccionen interpretant el protocol establert, i si 
s’escau, la prescripció mèdica. 
CR3.4 S’estableixen les pautes d’aplicació dels cosmètics termals, definint els mitjans i paràmetres 
necessaris i tenint en compte les característiques personals del client. 
CR3.5 El client rep informació sobre la periodicitat i durada del tractament cosmètic, la indumentària 
apropiada i les condicions orgàniques generals idònies per sotmetre’s a l’aplicació de la tècnica. 

 
RP4: aplicar i supervisar les tècniques cosmètiques termals en condicions d’higiene, seguretat i ambientals. 

CR4.1 Es consulta la fitxa tècnica del client i es comprova si hi ha indicacions específiques o 
precaucions que calgui seguir durant l’aplicació de les tècniques prescrites.  
CR4.2 Es comprova que la indumentària i els accessoris del client són els adequats, i es 
proporcionen instruccions sobre les postures i moviments que ha de mantenir i les sensacions que 
experimentarà durant el procés. 
CR4.3 En l’aplicació dels cosmètics termals, tots els elements es manegen amb destresa, en funció 
dels procediments d’execució i de les característiques del client. 
CR4.4 Es controla en tot moment l’evolució del procés i s’atenen les observacions del client. 
CR4.5 En cas de reaccions adverses o d’altres, s’apliquen els mitjans d’atenció establerts en el 
protocol i s’avisen, si cal, els serveis sanitaris d’urgència. 
CR4.6 Una vegada finalitzada l’execució de la tècnica, s’apliquen les mesures d’higiene a les 
instal·lacions, mitjans i equips tècnics per garantir les condicions necessàries per a una nova 
utilització, i es rebutgen adequadament els materials i estris que siguin d’un sol ús. 



 
RP5: informar i assessorar el client sobre les cures i recomanacions convenients per potenciar el resultat de 
la cosmètica termal aplicada. 

CR5.1 S’identifica el perfil del client per adaptar la informació sobre els productes i serveis que 
disposa el centre als seus objectius.  
CR5.2 S’informa el client sobre:  
Els resultats del diagnòstic estètic i els cosmètics termals que es proposen.  
La durada, el nombre de sessions i la freqüència. 
Els efectes i resultats que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de cosmètics. 
CR5.3 En cas que es detectin alteracions patològiques o no estètiques, s’han de realitzar informes 
per remetre el client a la consulta mèdica o a altres professionals. 
CR5.4 El client rep assessorament sobre les pautes de vida saludable i altres recomanacions que 
cal seguir després de l’aplicació dels tractaments que permetin optimitzar els resultats. 
CR5.5 S’assessora el client sobre l’ús de productes cosmètics en l’àmbit domiciliari que optimitzin el 
tractament aplicat, i se li proposa adquirir productes pel seu compte. 
CR5.6 Les dades generals obtingudes s’enregistren en la documentació tècnica elaborada en 
suport informàtic o de forma manual. 
CR5.7 La conducta professional s’ajusta a les normes deontològiques que garanteixin la 
confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personal del client. 

 
RP6: avaluar la qualitat del procés i del resultat de l’aplicació de les tècniques cosmètiques. 

CR6.1 Valorar el grau de compliment de les normes establertes per avaluar l’estat de les 
instal·lacions, mitjans tècnics i productes. 
CR6.2 S’avalua el grau de satisfacció del client amb el servei prestat i el tracte rebut, aplicant-hi 
tècniques d’observació directa, preguntes, altres, i s’anoten les possibles incidències. 
CR6.3 En cas que sigui necessari, es proposen mesures correctores sota criteris d’optimització dels 
serveis prestats i de millora del grau de satisfacció del client. 
CR6.4 El professional controla la qualitat del servei a través del compliment rigorós dels protocols 
de treball d’assessoria en el vestit, el temps comercial i el resultat obtingut. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Productes minerals: argiles, escaiola, caolí, bentonites, montmorillonites, sorres i sílices abrasives. 
Peloides inorgànics: llots, fangs i llims.  
Peloides orgànics: torbes i bioglees. 
Parafangs i parafines. 
Productes d’origen marí: algues i els seus mucílags, sals, fitoplàncton i altres productes marins. 
Productes d’origen vegetal: plantes i els seus extractes, i olis essencials.  
Productes d’origen animal: plàncton, gelatines i proteïnes de peixos, quitina i quitosan.  
Colorants i altres additius. 
Dutxes. 
Estris per aplicar tècniques cosmètiques i equips per a l’escalfament. 
Llitera, manta de sudació, suports per a embolcallaments, embolcalls i compreses.  
Llenceria: barnús, tovalloles, sabatilles, vestit de bany, gorra, tangues i calcetes d’un sol ús, bates, estores, 
llençols. 
Productes i aparells específics per netejar i desinfectar i/o esterilitzar els utensilis, accessoris i instal·lacions. 
Material i productes necessaris per realitzar primers auxilis. 
 
Productes o resultat del treball 
Cures de salut, bellesa i benestar amb aplicació de cosmètica termal, segons els protocols establerts i tenint 
en compte les característiques del client. 
Mesures d’higiene i seguretat aplicades, valorades i controlades. Protocols d’actuació professional. Client 
assessorat amb informació i pautes específiques personalitzades. Fitxa de client actualitzada. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxa tècnica i seguiment del client. Manual d’hidrologia. Manual de cosmetologia. Informe mèdic. Normativa 
de qualitat. Pla de prevenció de riscos laborals. Protocol d’aplicació de les tècniques hidrotermals i 
cosmètiques. Bibliografia tècnica especialitzada. 
 



Unitat de competència 4 
 
Denominació: REALITZAR MASSATGES MANUALS I/O MECÀNICS AMB FINALITATS ESTÈTIQUES 
 
Nivell:  3 
 
Codi: UC0063_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: determinar la tècnica de massatge, seleccionant les maniobres i els paràmetres d’aplicació, en funció 
del diagnòstic i protocol del tractament estètic establerts, adaptant-los a les demandes i característiques del 
client. 

CR1.1 S’avaluen les característiques de la zona que cal tractar del client en funció de les seves 
necessitats i demandes, i s’enregistren en la fitxa tècnica les dades més rellevants. 
CR1.2 S’identifica l’extensió de la zona anatòmica que cal tractar segons sigui un massatge local, 
parcial o general, i se  selecciona la tècnica específica per a cada localització. 
CR1.3 Es defineix la tècnica de massatge en funció del diagnòstic avaluant la morfologia de la zona 
anatòmica que cal tractar, el tipus d’alteració estètica estructural o funcional que presenta, l’estat del 
client, els cosmètics que cal fer servir, altres, i s’adapten a les característiques del client. 
CR1.4 Els paràmetres de les maniobres del massatge: temps, intensitat i ritme s’adeqüen a la 
tècnica de massatge no terapèutic seleccionat i es personalitzen en el protocol de treball, segons 
els tipus de músculs facials o corporals, la sensibilitat de la zona, l’estat dels teixits, altres. 
CR1.5 Es comprova que no hi ha contraindicacions relatives o absolutes per a la seva aplicació, per 
seleccionar la tècnica i les maniobres. 
CR1.6 Es tenen en compte les pautes de prescripció, en cas de col·laboració amb un metge o 
especialista, per realitzar el massatge. 

 
RP2: preparar i adequar les instal·lacions i els mitjans necessaris per a la pràctica de massatges, en 
condicions òptimes d’higiene, seguretat i salut. 

CR2.1 Es prepara la cabina de massatge quant a la neteja, ventilació, temperatura, il·luminació i so, 
en funció de la tècnica que s’hagi de realitzar.  
CR2.2 Els mitjans de treball: llenceria, mobiliari, accessoris es preparen en les condicions 
higienicosanitàries adequades per emprar-los. 
CR2.3 Se seleccionen els cosmètics en funció del diagnòstic estètic, es dosifiquen i es preparen per 
usar-los en recipients individuals i es manipulen en les condicions d’higiene adequades. 
CR2.4 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. 
CR2.5 Un cop finalitzat el tractament, se supervisa que la cabina i els mitjans utilitzats queden en 
perfecte estat de neteja i desinfecció, en funció de la seva composició i utilització, ordenats per a un 
nou ús. 

 
RP3: informar el client de la tècnica de massatge que rebrà i assessorar-lo sobre aspectes relacionats amb 
l’optimització dels resultats. 

CR3.1 S’informa el client de la tècnica i maniobres de massatge seleccionades i dels efectes i 
resultats que s’esperen obtenir, i es recomanen unes pautes de manteniment per millorar els 
resultats.  
CR3.2 S’informa el client de la zona i la freqüència d’aplicació del massatge estètic d’acord amb les 
seves característiques i necessitats, seguint el protocol establert. 
CR3.3 S’assessora el client sobre la pràctica d’hàbits de vida saludable, alimentació, exercici físic, 
altres, per optimitzar el resultat del tractament estètic. 
CR3.4 La proposta d’aplicació de cosmètics posttractament d’ús personal per potenciar els efectes 
del massatge indica el tipus, la dosi i el mode d’aplicació.  
CR3.5 Es compleixen les normes deontològiques que garanteixin la confidencialitat i protecció de 
dades de caràcter personal del client. 

 
RP4: realitzar el massatge manual facial i corporal aplicant-hi les tècniques i maniobres seleccionades i 
establertes en el protocol de treball, en condicions òptimes de seguretat i salut. 



CR4.1 L’actuació es prepara tenint en compte la imatge professional: higiene personal, mans, roba i 
calçat de treball, complint les condicions higièniques sanitàries i d’higiene postural que permeten 
prevenir malalties professionals.  
CR4.2 S’acomoda el client a la llitera o butaca en funció de la zona anatòmica on es fa el massatge 
i de la tècnica seleccionada, i se li indica la realització de tècniques de relaxació respiratòries i 
estiraments complementaris al massatge. 
CR4.3 L’estat i el to cutani i muscular de la zona que cal tractar s’avaluen per detectar i delimitar 
l’alteració estètica que s’hagi de tractar, i en el cas de col·laboració amb un metge especialista, se 
segueixen les pautes de realització que aquest prescrigui. 
CR4.4 S’apliquen els productes cosmètics en funció de les característiques del client, procediment 
de treball i criteri professional. 
CR4.5 S’apliquen les maniobres de massatge facial, cranial o corporal, amb els cosmètics i 
paràmetres requerits i s’adapten a les característiques de cada zona. 
CR4.6 Les maniobres de la tècnica de massatge seleccionada: circulatori, descongestiu, relaxant, 
reafirmant, per millorar la penetració de productes i altres, es realitzen amb la pressió i ritme 
adequats, seguint l’ordre, la direcció i els temps establerts en el protocol de treball, adaptant-lo, si 
cal, a la resposta del client i controlant que no pateixi molèsties. 
CR4.7 Les incidències que es produeixin durant la sessió, així com les observacions tant del client 
com del professional s’enregistren en la fitxa tècnica. 

 
RP5: fer el massatge facial i corporal mitjançant procediments mecànics en condicions de seguretat i salut. 

CR5.1 Es prepara l’actuació professional tenint en compte la seva imatge: higiene personal, mans, 
roba i calçat de treball, complint les condicions higièniques sanitàries i d’higiene postural que 
permeten prevenir malalties professionals. 
CR5.2 S’acomoda el client a la llitera o butaca en funció de la zona anatòmica on es realitza el 
massatge i de les necessitats de l’equip de massatge mecànic que s’hagi de fer servir. 
CR5.3 Es comprova que els equips i accessoris per a l’aplicació de massatge mecànic estiguin en 
perfectes condicions d’ús i es preparen seguint els protocol de seguretat i higiene. 
CR5.4 S’avaluen l’estat i el to cutani i muscular de la zona per detectar si hi ha contraindicacions 
relatives o absolutes per aplicar els diferents sistemes de massatge mecànic. 
CR5.5 Els paràmetres d’intensitat, ritme, direcció, pressió, descompressió, freqüència, temps i 
altres, per aplicar els diferents equips de massatge mecànic, es calculen i es programen en funció 
del protocol de tractament, de la sensibilitat del client i dels efectes que es vulguin aconseguir, 
tenint en compte la resposta del client i controlant que no pateixi molèsties. 
CR5.6 Es fa l’aplicació dels diferents sistemes de massatge mecànic seguint el protocol establert, 
els requeriments de cada tècnica: vibració, pressoteràpia, de buit pressió i altres, les indicacions del 
fabricant i en condicions d’higiene i seguretat. 
CR5.7 Les incidències que es produeixin durant la sessió, així com les observacions tant del client 
com del professional s’enregistren en la fitxa tècnica. 

 
RP6: valorar la qualitat global del servei prestat per garantir la satisfacció del client i, en cas de desviacions, 
proposar mesures correctores. 

CR6.1 S'apliquen els protocols de comunicació segons els paràmetres de qualitat establerts. 
CR6.2 Les normes de control de qualitat s’incorporen als protocols per optimitzar el servei seguint la 
normativa vigent sobre instal·lacions, mitjans tècnics i productes. 
CR6.3 S’avalua el grau de satisfacció del client respecte al servei prestat i al tracte rebut, mitjançant 
qüestionaris, preguntes tipus i observació directa, i s’anoten les possibles incidències. 
CR6.4 Es controla la qualitat del servei a través del compliment dels protocols de treball, el temps 
comercial i el resultat obtingut. 
CR6.5 En cas que sigui necessari, es proposen les mesures correctores oportunes per optimitzar 
els serveis prestats i millorar el grau de satisfacció dels clients. 
 

Context professional 
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis 
Llitera, butaca inclinable; utensilis: bols, espàtules, esponges, cotó, guants, mascareta. Equips per a 
massatge d’efecte mecànic. Cosmètics per a massatge en totes les seves formes cosmètiques. Llenceria 
per aplicar tècniques de massatge. Productes per a neteja, desinfecció i/o esterilització d’estris; aparells 
germicides i esterilitzadors. Farmaciola. Contenidors per a material reciclable i contaminant. Equips 
informàtics. 



 
Productes o resultat del treball 
Millora de les alteracions estètiques i circulatòries funcionals. Millora del benestar. Fitxes tècniques de 
clients i protocols personalitzats de treball. 
 
Informació utilitzada o generada 
Làmines i models anatòmics. Manuals d’anatomia, fisiologia i patologia, cosmetologia, massatge, 
diagnòstic, tractaments, electroestètica. Documentació tècnica sobre equips per a massatge mecànic. 
Normes deontològiques. Protocols normalitzats de tractaments i tècniques de massatge estètic i de 
benestar. Protocols d’atenció al client. Protocols d’higiene i desinfecció. Historial estètic i fitxes tècniques. 
Informes remesos o rebuts d’altres professionals. Manuals d’higiene postural, prevenció de riscos laborals, 
primers auxilis i protecció del medi ambient. Normativa sobre establiments, espais i instal·lacions, qualitat. 
Programes audiovisuals i multimèdia. Bibliografia especialitzada. Revistes professionals. 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: DIAGNÒSTIC I ORGANITZACIÓ DE SERVEIS HIDROTERMALS 
 
Codi: MF1260_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1260_3 Protocol·litzar i organitzar la prestació de serveis hidrotermals i complementaris 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: DIAGNÒSTIC ESTÈTIC PER A L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES HIDROTERMALS 
 
Codi: UF0089 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: elaborar protocols de diagnòstic estètic per aplicar tècniques hidrotermals en condicions de seguretat, i 
higiene i salut. 

CE1.1 Indicar els elements, l’estructura i el contingut de protocols normalitzats d’una actuació tipus. 
CE1.2 Determinar els aspectes essencials que han d’aparèixer en un protocol normalitzat d’actuació 
per al diagnòstic: fitxes tècniques de diagnòstic, de seguiment, historial estètic, consentiment 
informat, altres, i el mode de seqüenciació dels procediments. 
CE1.3 Explicar les condicions idònies de les instal·lacions, equips, mitjans humans i tècnics 
necessaris en prestació de serveis hidrotermals: revisió, presentació, ordre, neteja, altres, i 
identificar les deficiències que poden influir negativament en el seu desenvolupament. 
CE1.4 Descriure les diferents tècniques emprades per realitzar el diagnòstic professional: 
microcàmera, mesuradors de greix corporal, elasticitat de la pell, termografia, altres, els seus 
fonaments i aplicacions. 
CE1.5 Definir normes deontològiques professionals que garanteixin la confidencialitat de les dades 
dels clients. 
CE1.6 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal elaborar els models de documentació 
professionals, d’acord amb uns criteris i unes pautes definides, com: historial, fitxa tècnica, informe 
per a altres professionals, i justificar els diferents apartats i preguntes per obtenir la informació 
necessària per al diagnòstic professional. 



CE1.7 En supòsits pràctics degudament caracteritzats de protocol·lització del diagnòstic estètic, cal: 
- Descriure els mètodes i les tècniques que s’utilitzen en la realització del diagnòstic estètic 

per aplicar tècniques hidrotermals. 
- Seqüenciar en forma de protocol normalitzat el procediment d’actuació per realitzar un 

diagnòstic professional, i indicar en la seqüenciació els mètodes, equips i mitjans que 
s’utilitzen. 

 
C2: identificar les estructures corporals, la seva fisiologia, patologies i alteracions més comunes, i 
relacionar-les amb l’aplicació de tècniques hidrotermals. 

CE2.1 Descriure les estructures i funcions dels principals aparells i sistemes del cos humà més 
relacionats amb l’aplicació de tècniques hidrotermals: locomotor, circulatori, altres. 
CE2.2 Explicar els aspectes de l’estructura i la fisiologia de l’òrgan cutani amb més interès per a 
l’aplicació de tècniques hidrotermals. 
CE2.3 Descriure les característiques, els signes, símptomes, les causes i l’evolució de les 
alteracions estètiques susceptibles de tractament hidrotermal, i explicar les estructures afectades i 
les seves localitzacions més freqüents. 
CE2.4 En diferents casos pràctics degudament caracteritzats, cal: 

- Identificar les alteracions estètiques, descriure les estructures afectades i indicar-ne la 
localització específica i les possibles causes. 

- Determinar els aspectes o les patologies que contraindiquen l’aplicació de tractaments 
hidrotermals. 

 
C3: identificar els diferents tipus d’aigües i tècniques, tractaments i programes que s’ofereixen en centres i 
instal·lacions hidrotermals, i relacionar les operacions, els equips i productes amb els seus requeriments 
d’utilització i efectes pretesos. 

CE3.1 Descriure les característiques químiques de l’aigua, accions i indicacions de les aigües 
mineromedicinals i explicar-ne l’origen i la hidrogeologia. 
CE3.2 Classificar les aigües minerals i mineromedicinals segons la seva mineralització, temperatura 
i composició. 
CE3.3 Descriure les característiques de l’aigua de mar, composició, accions i indicacions. 
CE3.4 Establir criteris per determinar quin tipus d’aigües estan indicades en la cura de la pell i en 
els programes de salut i benestar: antiestrès, relax, cames cansades, anticel·lulítics, altres. 
CE3.5 Descriure els mecanismes d’acció i efectes de les aplicacions hidrotermals sobre el cos 
humà, en funció de la via d’administració, la pressió i la temperatura. 
CE3.6 En un cas pràctic, cal classificar les tècniques hidrotermals en funció de l’element o 
paràmetre que les caracteritza: pressió, temperatura, altres, responsables del seu mecanisme 
d’actuació. 
CE3.7 Descriure les indicacions i contraindicacions de tècniques hidrotermals i complementàries 
emprades en els tractaments i programes hidrotermals. 
CE3.8 En diferents casos pràctics degudament caracteritzats d’aplicació d’equips, cal: 

- Descriure els aspectes crítics i paràmetres de cadascuna de les tècniques hidrotermals i 
relacionar-los amb els equips, mitjans i productes necessaris per a la seva aplicació. 

- Seleccionar quin tractament, programa o tècniques hidrotermals es recomana aplicar per 
aconseguir els efectes pretesos. 

- Indicar els diferents equips i productes amb els quals s’aplica cadascuna de les tècniques. 
 

C4: aplicar mètodes i equips per estudiar i avaluar les característiques del client i emetre el diagnòstic. 
CE4.1 Explicar la importància de la realització dels procediments de diagnòstic que s’han d’utilitzar 
per aplicar les diferents tècniques hidrotermals. 
CE4.2 Descriure els diferents equips i les tècniques emprats per al diagnòstic professional, els seus 
fonaments i les aplicacions. 
CE4.3 En un cas pràctic degudament caracteritzat de diagnòstic professional en la prestació de 
serveis hidrotermals, cal: 

- Fer les preguntes necessàries per obtenir les dades rellevants que ens permetin valorar les 
característiques i condicions actuals del subjecte. 

- Comprovar quins signes i símptomes presenta el subjecte en relació amb les indicacions 
del protocol normalitzat i fitxa de diagnòstic establert, així com amb l’historial estètic. 

- Realitzar l’exploració estètica per al diagnòstic, aplicant-hi les tècniques d’observació, tacte, 
palpació i altres, i identificar les característiques cutànies, les possibles alteracions 



estètiques i altres circumstàncies: estrès, esgotament físic o mental, benestar general, 
altres, en què estiguin indicades les tècniques hidrotermals. 

- Valorar les possibles alteracions estètiques del client que són susceptibles de tractament 
hidrotermal. 

- Valorar els aspectes orgànics del client que fan recomanable o descartable la selecció 
d’una tècnica concreta. 

- Interpretar la informació obtinguda, identificar les demandes i necessitats del client i emetre 
un diagnòstic professional. 

- Indicar situacions i circumstàncies que fan necessari el concurs d’altres professionals: 
derivació o consulta fent l’informe de derivació. 

- Determinar les tècniques, els tractaments i/o programes hidrotermals que se suggeriran al 
client. 

CE4.4 Descriure les normes deontològiques que s’han d’aplicar en els serveis de diagnòstic estètic 
per a l’aplicació de tècniques hidrotermals. 

 
Continguts 
 
1. Elaboració de protocols normalitzats de diagnòstic estètic per aplicar tècniques hidrotermals: 

- Concepte de protocol de diagnòstic. 
- Elements del protocol: 

 Equips: normes d’ús, criteris de selecció. 

 Mètodes: criteris de selecció. 

 Mitjans. 

 Materials. 

 Fases. 

 Seqüència. 

 Entrevista. 

 Fitxa tècnica. 

 Informe per derivar a altres professionals. 
- Pautes d’elaboració de protocols normalitzats de diagnòstic estètic per aplicar tècniques 

hidrotermals. 
- Elaboració de protocols normalitzats de diagnòstic estètic. 

 
2. Anatomia i fisiologia aplicada al diagnòstic per a tècniques hidrotermals: 

- Anatomia i fisiologia dels principals òrgans, aparells i sistemes del cos humà relacionats amb 
l’aplicació dels tractaments hidrotermals. 

- L’òrgan cutani: estructura i funcions més importants per aplicar tècniques hidrotermals. 
- Alteracions estètiques que es poden millorar mitjançant l’aplicació de tècniques hidrotermals i 

complementàries. 
- Alteracions de derivació al metge especialista. 

 
3. L’ús de l’aigua com a font de salut i benestar: 

- L’ús de l’aigua com a font de salut i benestar. 
- Importància històrica i evolució del termalisme. Dimensió econòmica i social. 
- El termalisme, conceptes generals: 

 Hidrogeologia. 
- Característiques i classificació de les aigües minerals, mineromedicinals i de mar. 
- Accions i indicacions terapèutiques de les aigües mineromedicinals. 
- Cures termals. Accions específiques i inespecífiques d’una cura termal. 
- Accions i indicacions estètiques i terapèutiques de l’aigua de mar. 
- Crenoteràpia i balneoteràpia. 
- Hidroteràpia. 
- Talassoteràpia, helioteràpia i cura climàtica. Accions i indicacions de l’aigua de mar. 

- Mecanismes d’acció de l’aigua sobre l’organisme: físics, químics, biològics i psicològics. 
- Concepte de balneari, spa i centre de talassoteràpia. Característiques i classificació. 

 
4. El diagnòstic estètic per a la realització de tècniques hidrotermals. Mètodes de protocol·lització 
aplicats al diagnòstic professional: 

- Fases del protocol de diagnòstic. 
- Preparació del client. 



- Equips, mètodes i mitjans per al diagnòstic estètic aplicat als serveis termals: 

 Lupes. 

 Microcàmera. 

 Bàscules. 

 Tallímetre. 

 Tensiòmetre. 
- Tècniques d’aplicació d’equips i mètodes. 
- Tècniques d’entrevista com a mitjà d’estudi del client. 
- L’historial estètic i la fitxa tècnica. 
- Informes per derivar a altres professionals. 
- Consentiment informat. 

 
5. Propostes de serveis hidrotermals: 

- Tècniques hidrotermals: tipus i classificació. 
- Característiques més importants. 
- Efectes, indicacions, precaucions. 
- Contraindicacions relatives i absolutes. 
- Criteris de selecció i associació. 
- Elements de la proposta: 

 Identificació de tècniques. 

 Tècniques, tractaments o programes. 

 Temporalització. 

 Pressupost. 
- Tècniques per a l’elaboració. 
- Normes de presentació de propostes: 

 Materials que formen part de la proposta. 

 Tècniques de comunicació. 
- Tipus de programes de tractament estàndard individuals i en l’àrea col·lectiva. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: PROTOCOLS DE SERVEIS HIDROTERMALS ESTÈTICS 
 
Codi: UF0090 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5, RP6, RP7 i RP8. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: elaborar protocols de seguretat, higiene, desinfecció i/o esterilització d’instal·lacions, equips, mitjans, 
materials i accessoris emprats en els serveis hidrotermals. 

CE1.1 Explicar les característiques de les instal·lacions, equips, estris i accessoris utilitzats en la 
prestació de serveis hidrotermals. 
CE1.2 Identificar els microorganismes i explicar-ne els mecanismes de transmissió i els mitjans per 
evitar-ho. 
CE1.3 Diferenciar els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització. 
CE1.4 Explicar els mètodes de desinfecció més adequats per a les instal·lacions, equips, mitjans, 
materials i utensilis en els serveis hidrotermals. 
CE1.5 Enumerar els possibles casos de contaminació bacteriològica i les seves conseqüències, així 
com les diferents formes de tractament de l’aigua. 
CE1.6 En un supòsit pràctic de neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, equips, 
mitjans, materials i estris en què es coneix la composició del material que s'ha de tractar, cal: 

- Explicar els contaminants més freqüents 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 i 

com s’han de manipular per no transmetre infeccions. 



- Elaborar en forma de protocol la neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, 
equips, aparells, estris, accessoris i materials emprant els mètodes adequats. 

CE1.7 En el protocol s’introdueixen les pautes establertes per utilitzar i eliminar el material d’un sol 
ús utilitzat en la prestació de serveis hidrotermals. 

 
C2: elaborar protocols normalitzats de treball per aplicar la prestació de serveis hidrotermals. 

CE2.1 Descriure les indicacions i contraindicacions de tècniques hidrotermals, manuals, 
cosmètiques i complementàries emprades en els tractaments hidrotermals. 
CE2.2 Descriure programes de tractament estàndard i indicar les tècniques hidrotermals 
seleccionades. 
CE2.3 Explicar els protocols d’actuació en programes de tractaments hidrotermals estàndard i 
indicar els mitjans tècnics necessaris, el nombre de sessions, les fases, la seqüenciació, durada de 
cada sessió i periodicitat d’aquestes. 
CE2.4 En un cas pràctic, cal elaborar protocols normalitzats d’aplicació de les tècniques 
hidrotermals emprades habitualment en els programes de tractament hidrotermal. 
CE2.5 En diferents casos pràctics degudament caracteritzats d’ofertes de tractaments amb 
tècniques hidrotermals, cal: 

- Identificar el perfil dels clients del centre. 
- Seleccionar els tractaments hidrotermals més habituals estàndard i adaptar-los al tipus de 

centre. 
- Elaborar els protocols normalitzats d’aplicació de les tècniques hidrotermals i circuits 

termals disponibles. 
CE2.6 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’integració de diverses tècniques i 
planificació de serveis hidrotermals, cal: 

- Seleccionar les tècniques hidrotermals idònies i explicar els criteris utilitzats. 
- Explicar els mecanismes d’actuació de les tècniques hidrotermals seleccionades. 
- Especificar les tècniques hidrotermals contraindicades en diferents alteracions i explicar els 

criteris utilitzats per descartar-les. 
- Elaborar en forma de protocol normalitzat els procediments i paràmetres d’aplicació de les 

diferents tècniques hidrotermals com ara: dolls, dutxes, banys, saunes, altres, i precisar les 
pautes d’aplicació, la pressió, temperatura, el temps, distància, els efectes, les indicacions, 
contraindicacions i normes de seguretat i higiene. 

- Elaborar en forma de protocol el tractament hidrotermal, realitzant una descripció de 
cadascuna de les seves fases i tenint en compte la seqüenciació, temporalització, 
l’assignació de tasques, funcions i temps, i els equips que s’han d’utilitzar. 

- Planificar els programes de serveis hidrotermals establint criteris d’associació de tècniques i 
tractaments en funció de la seva finalitat, temps i efectes que cal aconseguir. 

- Indicar en cada protocol els aspectes relatius a higiene i seguretat específics. 
- Explicar l’assessorament i la informació que ha de rebre el client sobre pautes de vida 

saludable, cures cosmètiques i altres mesures que permetin optimitzar els resultats de la 
proposta definida. 

CE2.7 En diferents casos pràctics degudament caracteritzats de realització de protocols 
normalitzats, cal: 

- Realitzar el protocol normalitzat de les diferents tècniques, tractaments i programes. 
- Enregistrar en la fitxa tècnica les dades relatives al protocol de tractament normalitzat, i 

indicar-hi el nombre de sessions, la seqüenciació i periodicitat d’aquest. 
 
C3: elaborar protocols de comunicació i atenció al client en la prestació de serveis hidrotermals. 

CE3.1 Identificar els recursos o materials necessaris per elaborar els protocols d’atenció al client i 
comunicació en la prestació de serveis hidrotermals tenint en compte l’entorn on es desenvolupen, 
els serveis que s’ofereixen i el tipus de clients. 
CE3.2 Explicar les regles d’atenció i amabilitat que han d’aparèixer en el protocol de tracte amb els 
clients per facilitar la comunicació i potenciar una bona imatge del professional i del centre. 
CE3.3 Indicar les característiques i diferències de la comunicació externa i interna.  
CE3.4 Descriure criteris que garanteixin la comunicació entre els membres de l’equip i entre 
aquests i els clients. 
CE3.5 Definir els procediments d’acollida, atenció, acompanyament i comiat en els serveis 
hidrotermals, incloent-hi criteris específics referits a tècniques de comunicació. 



CE3.6 Descriure la normativa de protecció de dades i elaborar fitxes que recullin els aspectes més 
importants de la legislació vigent i el codi deontològic que s’ha de seguir en el tractament de la 
informació. 

 
C4: aplicar tècniques d’organització i coordinació d’equips de treball, materials i mitjans en el 
desenvolupament d’activitats en un centre de serveis hidrotermals. 

CE4.1. Establir criteris per a l’organització d’un centre o equip de treball i la forma de relacionar i 
coordinar els mitjans disponibles. 
CE4.2 Elaborar i dissenyar propostes per a l’organització de l’agenda de treball i la distribució de 
funcions. 
CE4.3 Elaborar normes de comportament, actitud, higiene i vestit del personal del centre 
hidrotermal. 
CE4.4 Argumentar la forma de transmetre les instruccions tècniques als components de l’equip i 
comprovar posteriorment que s’han comprès les instruccions. 
CE4.5 Dissenyar protocols d’acollida per al personal que inicia la seva activitat professional en un 
centre hidrotermal. 
CE4.6 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal elaborar un pla d’organització del treball en 
un centre hidrotermal i: 

- Determinar els mitjans tècnics i productes necessaris en cadascuna de les instal·lacions o 
cabines de tractament. 

- Elaborar una proposta d’agenda per distribuir tractaments i organitzar el personal. 
- Determinar les funcions de cadascuna de les persones integrants de l’equip de treball tenint 

en compte la seva qualificació i aptituds. 
- Proposar mesures que promocionin el treball en equip. 

 
C5: aplicar els criteris i instruments d’avaluació per valorar la qualitat dels serveis hidrotermals de 
diagnòstic. 

CE5.1 Establir criteris que permetin elaborar manuals de qualitat que incloguin normes, manuals de 
procediments, plans de formació interna i registres. 
CE5.2 Aplicar tècniques d’observació i enunciar preguntes tipus que permetin detectar l’avaluació 
del procés i del resultat final en l’aplicació de tècniques de diagnòstic i l’atenció personal rebuda. 
CE5.3 Analitzar les causes de tipus tècnic i d’atenció al client, que poden donar lloc a deficiències 
en el servei prestat. 
CE5.4 En un cas pràctic degudament caracteritzat d’avaluació de diagnòstic i presentació de 
propostes hidrotermals, cal: 

- Identificar els indicadors de qualitat en els processos de diagnòstic estètic per aplicar 
tècniques hidrotermals. 

- Esquematitzar el procés de prestació del servei, associant les anomalies detectades amb la 
fase en què s’han produït. 

- Avaluar els resultats de les diferents fases del procés i resultat final. 
- Avaluar el grau de satisfacció del suposat client anotant les possibles incidències i 

proposant mesures correctores per optimitzar la prestació del servei de diagnòstic. 
- Identificar els aspectes que defineixen la qualitat d’una proposta. 

CE5.5 En un cas pràctic degudament caracteritzat d’elaboració de manuals de procediments per 
establir un pla de qualitat, cal: 

- Identificar els elements que han de constituir el manual de qualitat i el manual de 
procediments. 

- Esquematitzar el procés de prestació del servei i descriure’n les fases. 
- Elaborar els manuals de procediments de manera que incloguin els protocols normalitzats 

de les tècniques hidrotermals i els protocols estàndard dels tractaments que es proposen. 
 

Continguts 
 
1. Elaboració de protocols normalitzats de tècniques, tractaments i programes hidrotermals: 

- Pautes per elaborar protocols de tècniques, tractaments i programes hidrotermals. 
- Elements del protocol: mitjans materials, fases, seqüència, paràmetres d’ús, temps, criteris de 

selecció i aplicació, precaucions. 
- Protocols normalitzats de treball de tècniques hidrotermals: 

 Aplicació d’aigua amb pressió. 

 Aplicació d’aigua sense pressió. 



 Aplicació de banys. 

 Saunes i banys de vapor. 

 Tècniques hidrotermals combinades amb massatge. 

 Tècniques complementàries. 
- Protocol de tractaments i programes hidrotermals: antiestrès, reductors, de bellesa, postpart, de 

mans i peus, altres. 
- Circuits termals i programes per a l’àrea col·lectiva. 
- Inclusió en els protocols d’aspectes sobre: higiene i seguretat en els serveis hidrotermals; prevenció 

de riscos laborals i els criteris de qualitat en l’execució i prestació dels serveis. 
 
2. Seguretat i higiene aplicades als processos hidrotermals: 

- Conceptes bàsics: higiene, desinfecció, esterilització, antisèptic, desinfectant. 
- Mitjans i tècniques per a la higiene, desinfecció i esterilització d’equips i estris usats en les 

tècniques hidrotermals. 
- Mitjans i tècniques per a la higiene, desinfecció i esterilització d’instal·lacions. 
- Criteris per a la selecció de les tècniques d’higiene, desinfecció i esterilització. 
- Mesures de protecció personal del professional: posicions anatòmiques recomanades per al treball. 
- Mesures de protecció del client: 

 Normativa legal. 

 Mecanismes d’avís i alarma. 
 
3. Elaboració de protocols d’atenció al client dels serveis hidrotermals: 

- L’atenció al client: organització i pautes d’actuació. 
- Elaboració de protocols d’atenció al client: 

 Estructura i apartats. 

 Pautes. 
- Principis bàsics d’atenció al client en: 

 La recepció del centre termal. 

 L’acollida. 

 La informació. 

 El servei. 

 El comiat. 
 
4. Organització i coordinació dels mitjans humans i materials en la prestació de serveis 
hidrotermals: 
 

- Organització del treball en equip. 
- Distribució de tasques, funcions i temps. 
- Factors determinants. 
- Organització de l’agenda de treball. 
- Coordinació amb altres professionals en tractaments conjunts o per prescripció mèdica. 

 
5. Qualitat en l’execució del diagnòstic i en l’organització de serveis hidrotermals: 

- Concepte de qualitat dels serveis de diagnòstic estètic per a la protocol·lització de tècniques 
hidrotermals. 

- Paràmetres que defineixen la qualitat d’un servei de diagnòstic estètic per a l’aplicació de tècniques 
hidrotermals. 

- Registres de qualitat. Importància d’avaluar la qualitat. 
- Tècniques d’observació i preguntes per avaluar la qualitat. 
- Tècniques per avaluar el servei i el grau de satisfacció del client. 
- La qualitat en els protocols de diagnòstic estètic aplicat als serveis hidrotermals. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Nombre màxim d’hores per 

impartir a distància 

Unitat formativa 1 10 



Unitat formativa 2  20 

 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s’ha d’haver superat la unitat formativa1. 
 
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. 

 Competències en ciència. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: TÈCNIQUES HIDROTERMALS 
 
Codi: MF0061_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0061_3 Aplicar i supervisar tècniques hidrotermals personalitzant els protocols normalitzats 
 
Durada: 150 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: SERVEIS TERMALS ADAPTATS EN FUNCIÓ DEL DIAGNÒSTIC 
 
Codi: UF0091 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP8. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: determinar les accions i els efectes que produeixen les tècniques hidrotermals en el cos humà en 
relació amb la seva fisiologia, alteracions i patologies. 

CE1.1 Identificar els efectes que produeixen les tècniques hidrotermals sobre la circulació 
sanguínia. 
CE1.2 Descriure els efectes que produeixen sobre l’òrgan cutani: 

- L’augment i la disminució de la temperatura. 
- Les diferents pressions de les dutxes i dolls. 
- El vapor d’estufes i saunes. 

CE1.3 Indicar els efectes que les aplicacions de les diferents tècniques hidrotermals tenen sobre 
l’aparell locomotor, l’aparell respiratori i el sistema nerviós. 
CE1.4 Descriure els efectes que produeixen: 

- Les tècniques més adequades a cada cas. 
- La temperatura més adequada segons cada tècnica. 
- El tipus de pressió. 

 
C2: analitzar les tècniques d’higiene, desinfecció i/o esterilització, i la seguretat en instal·lacions, equips, 
mitjans, materials i accessoris emprats en els serveis hidrotermals. 

CE2.1 Identificar les característiques dels estris, accessoris i complements auxiliars utilitzats en els 
serveis hidrotermals. 



CE2.2 Diferenciar els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització. 
CE2.3 Explicar els mètodes de desinfecció més adequats per a les instal·lacions, equips, mitjans, 
materials i utensilis en els serveis hidrotermals i introduir-los en el protocol normalitzat d’actuació. 
CE2.4 Enumerar els possibles casos de contaminació bacteriològica i les seves conseqüències, així 
com les diferents formes de tractament de l’aigua. 
CE2.5 En diferents casos pràctics degudament caracteritzats de preparació de mitjans, cal: 

- Seleccionar els equips i productes necessaris per aplicar les tècniques, seguint el 
protocol establert. 

- Preparar els espais, mitjans tècnics, equips auxiliars, accessoris i productes necessaris 
per aplicar les tècniques i comprovar que es compleixen les normes de seguretat i 
higiene. 

- Verificar que les instal·lacions i tècniques compleixen condicions establertes en el 
protocol: temperatura, pressió, grau d’humitat. 

- Identificar criteris per resoldre incidències que es puguin produir en l’aplicació de les 
tècniques hidrotermals. 

CE2.6 En un supòsit pràctic de neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, equips, 
mitjans, materials i estris en què es coneix la composició del material que s’ha de tractar, cal: 

- Explicar els contaminants més freqüents en cada grup de materials. 
- Descriure les mesures d’higiene, desinfecció i esterilització als espais, mitjans i equips 

tècnics una vegada finalitzada l’execució de la tècnica. 
- Descriure les pautes que cal seguir per rebutjar i reciclar els materials utilitzats. 
- Seleccionar i aplicar 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 i 

com s’han de manipular per no transmetre infeccions. 
CE2.7 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal aplicar mesures d’higiene als espais, mitjans 
i equips tècnics una vegada finalitzada l’execució de la tècnica. 

 
C3: adaptar tècniques, tractaments i programes hidrotermals estàndard a diferents tipus de clients a partir 
de diagnòstics definits. 

CE3.1 Identificar els elements essencials dels diferents protocols estàndard d’aplicació de 
tècniques, tractaments i programes hidrotermals. 
CE3.2 Interpretar els protocols estàndard d’aplicació de tècniques, tractaments i programes de 
serveis hidrotermals. 
CE3.3 En un supòsit pràctic de comprovació de dades per adaptar protocols normalitzats, amb 
model i degudament caracteritzat, cal: 

- Comprovar que l’estat actual d’un suposat client s’ajusta al diagnòstic i permet 
l’aplicació de les tècniques previstes. 

- Identificar les modificacions que s’han d’introduir en els protocols normalitzats per 
adaptar-los a les característiques, necessitats i demandes de suposats clients, tenint en 
compte el resultat del diagnòstic i les indicacions i els efectes de cada tècnica. 

CE3.4 En casos pràctics per adaptar protocols de tècniques, amb suposats clients i degudament 
caracteritzats, cal: 

- Personalitzar el protocol d’aplicació de les diferents tècniques hidrotermals tenint en 
compte els seus efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions. 

- Personalitzar els paràmetres d’aplicació de les diferents tècniques hidrotermals. 
- Adaptar i personalitzar el protocol normalitzat de cada tècnica tenint en compte el 

diagnòstic, la prescripció mèdica, si s’escau, i les demandes i necessitats del suposat 
client. 

- Enregistrar en la fitxa tècnica les dades relatives al client i al protocol de cada tècnica, i 
indicar-hi el nombre de sessions, la seqüenciació i periodicitat d’aquest. 

En cas que sigui necessari, cal proposar al client tractaments alternatius que s’adaptin a les seves 
necessitats i demandes. 
CE3.5 En casos pràctics d’adaptació de protocols de programes amb diferents tipus de suposats 
clients, cal: 

- Seleccionar i combinar tècniques i/o tractaments que han de formar el programa en 
funció dels efectes que cal aconseguir. 

- Adaptar protocols de programes de serveis hidrotermals a diferents tipus de suposats 
clients en funció de les seves característiques, necessitats i demandes. 

 



C4: aplicar les pautes de comunicació i atenció al client que garanteixin la qualitat en la prestació de serveis 
hidrotermals. 

CE4.1 Identificar les pautes d’actuació de l’equip que garanteixen la qualitat del servei. 
CE4.2 Descriure les normes d’atenció al client abans, durant i després de la prestació de serveis 
hidrotermals. 
CE4.3 En casos pràctics degudament caracteritzats d’informació a suposats clients, cal: 

- Identificar la informació que s’ha de transmetre al client segons el servei que cal 
realitzar. 

- Utilitzar una terminologia senzilla i clara sense tecnicismes que puguin confondre. 
- Fer preguntes tancades per comprovar que el client comprèn el missatge. 

CE4.4 Descriure l’actitud que s’ha de mantenir en el tractament de les queixes o reclamacions. 
CE4.5 Explicar les pautes de la deontologia professional aplicables en els serveis hidrotermals. 
CE4.6 Identificar les normes de protecció de dades que s’han d’aplicar per al tractament de la 
informació segons la legislació vigent. 

 
Continguts 
 
1. Aplicació de tècniques i tractaments hidrotermals i la seva relació amb els aparells i sistemes del 
cos humà: 

- Efectes de l’aigua sobre l’organisme. 
- Accions i indicacions de l’aigua, la seva temperatura, pressió i vapor sobre: 

 L’òrgan cutani. 

 L’aparell locomotor: ossos i músculs. 

 La circulació sanguínia i limfàtica. 

 El sistema nerviós. 

 L’aparell respiratori. 
 
2. Seguretat i higiene en la preparació i manteniment d’instal·lacions i mitjans per aplicar tècniques 
hidrotermals: 

- Instal·lacions hidrotermals: tipus i característiques. 
- Equips per aplicar tècniques hidrotermals: piscines, banyeres, dutxes, dolls, saunes, circuits 

termals, altres: requeriments tècnics, tipus i característiques. 
- Preparació, neteja, desinfecció i esterilització. 
- Tècniques de manteniment d’instal·lacions i equips. 
- Preparació del client i el professional dels serveis hidrotermals. 
- Equip de llenceria i accessoris. 
- Preparació del client i de la zona que s’ha de tractar. 
- Acomodació del client i posicions que cal adoptar segons la tècnica hidrotermal que s’ha d’emprar. 
- Pautes de preparació del professional. Equip personal. 
- Normes d’higiene postural segons les diferents tècniques hidrotermals. 

 
3. Adaptació dels protocols de tècniques, tractaments i programes de serveis termals a les 
característiques del client: 

- Característiques dels protocols personalitzats. 
- Tècniques de personalització de protocols normalitzats: 

 Comprovació del diagnòstic estètic. 

 Avaluació de l’estat del client. 

 Selecció de tècniques. 

 Elaboració del protocol personalitzat. 
- Protocols adaptats de les tècniques, tractaments i programes de tractament: 

 Selecció de les tècniques. 

 Elaboració del tractament o programa. 
 
4. Comunicació i atenció al client en la prestació de serveis hidrotermals: 

- Tècniques d’informació i comunicació en la recepció del centre termal, de talassoteràpia, spa, 
altres. 

- La comunicació interpersonal. 
- L’escolta activa. 
- Tècniques d’atenció al client dels serveis hidrotermals: l’acollida, la informació, el servei i el comiat. 
- Tècniques per atendre reclamacions. 



- Pautes per atendre persones amb discapacitat. 
- Deontologia professional. 
- Normativa sobre protecció de dades. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: APLICACIÓ I/O SUPERVISIÓ DE SERVEIS TERMALS 
 
Codi: UF0092 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3, RP4, RP5, RP6, RP7, RP9 i 
RP10. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar les tècniques hidrotermals d’aplicació de banys segons un protocol establert, tenint en compte 
les prescripcions facultatives i en condicions d’higiene i seguretat. 

CE1.1 Classificar els tipus de banys segons els seus efectes i indicacions i relacionar-los amb les 
cures estètiques que es poden realitzar. 
CE1.2 Explicar les precaucions i contraindicacions relatives o absolutes per a l’aplicació de banys, 
en funció de les alteracions que tinguin relació amb les condicions orgàniques i la sensibilitat de la 
persona. 
CE1.3 Descriure les alteracions de l’òrgan cutani i el nivell de pressió arterial que puguin suposar 
contraindicacions relatives o absolutes. 
CE1.4 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’aplicació de banys totals o parcials, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
bany que hagi de rebre. 

- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 
indicacions facultatives, si n’hi ha. 

- Seleccionar els paràmetres d’aplicació de banys quant a temperatura i temps de durada 
necessari i respectar els aspectes relatius a les condicions orgàniques i a la sensibilitat 
de la persona. 

- Ajudar la persona a ficar-se a la banyera i acomodar-la en la forma i lloc apropiat. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés del bany, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Afegir els additius als banys tenint-ne en compte la composició, les propietats, la 

temperatura de l’aigua, altres, seguint el protocol de treball i les indicacions del 
fabricant. 

- Comprovar que els paràmetres aplicables són els establerts en el protocol i l’estat de 
benestar del client és satisfactori, i supervisar l’evolució del procés periòdicament. 

- Respectar les normes d’higiene postural durant el tractament. 
CE1.5 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’aplicació de banys amb mobilització: 
bombolles, dolls, remolins, d’altres, generals, locals, parcials i d’altres, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
bany que hagi de rebre. 

- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 
indicacions facultatives, si n’hi ha. 

- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, segons la zona 
que cal tractar, les condicions orgàniques i característiques del client seguint el protocol 
establert. 

- Ajudar la persona a ficar-se a la banyera i acomodar-la en la forma i lloc apropiats. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés del bany, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Comprovar que els paràmetres d’aplicació són els establerts en el protocol i l’estat de 

benestar del client és satisfactori, i supervisar l’evolució del procés periòdicament. 



CE1.6 En supòsits pràctics amb models i degudaments caracteritzats d’aplicació de massatge amb 
doll subaqüàtic, cal: 

- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, comprovar 
l’estat del suposat client i seguir les pautes establertes en el protocol personalitzat. 

- Aplicar tècniques de massatge subaqüàtic seguint els manuals de procediment, sobre 
les zones corporals establertes en el protocol de tractament personalitzat. 

CE1.7 En casos pràctics degudament caracteritzats de primers auxilis en casos d’accidents o 
reaccions no desitjades en l’aplicació de tècniques d’aplicació de banys, cal: 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o reaccions adverses durant l’aplicació de 
les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar el client a 
la consulta mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers 
auxilis, i d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en 
condicions adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

 
C2: aplicar les tècniques hidrotermals amb pressió segons procediments i pautes específiques d’actuació 
definides, en condicions d’higiene i seguretat. 

CE2.1 Classificar les tècniques amb pressió segons les seves indicacions i efectes. 
CE2.2 Identificar les precaucions i contraindicacions relatives o absolutes per aplicar tècniques amb 
pressió en funció de la zona d’aplicació, les condicions orgàniques i la sensibilitat de la persona. 
CE2.3 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’aplicació de tècniques hidrotermals amb 
pressió, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per aplicar la 
tècnica. 

- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 
indicacions facultatives, si n’hi ha. 

- Identificar la zona del cos parcial o total en la qual s’hagi d’aplicar la tècnica, i situar i/o 
acomodar el client en el lloc i en la forma apropiats. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant l’execució segons siguin dolls, dutxes o banys amb pressió, així com 
les sensacions que experimentarà. 

- Descriure les precaucions que s’han de prendre per prevenir o evitar reaccions no 
desitjades en el cas que la persona presenti fragilitat capil·lar o varices. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Aplicar tècniques amb diferents tipus de dutxes i seleccionar els paràmetres de 

temperatura, temps, segons les característiques del suposat client i del tractament, 
d’acord amb un protocol personalitzat. 

- Aplicar tècniques de dolls i seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura, 
distància i temps d’aplicació necessari, fent les manipulacions amb destresa i 
respectant les precaucions segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol 
personalitzat. 

CE2.4 En supòsits pràctics amb models i degudament caracteritzats d’aplicació de massatge sota 
dutxa, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per aplicar la 
tècnica. 

- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 
indicacions facultatives, si n’hi ha. 

- Identificar la zona del cos parcial o total en la qual s’hagi d’aplicar la tècnica, i situar i/o 
acomodar el client en el lloc i en la forma apropiats. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant l’execució de la tècnica, així com les sensacions que  experimentarà. 

- Descriure les precaucions que s’han de prendre per prevenir o evitar reaccions no 
desitjades en el cas que la persona presenti fragilitat capil·lar o varices. 

- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, comprovar 
l’estat del suposat client i seguir les pautes establertes en el protocol personalitzat. 

- Aplicar les tècniques de massatge fent les manipulacions amb destresa i respectant les 
precaucions segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol personalitzat. 



CE2.5 En casos pràctics degudament caracteritzats de primers auxilis en casos d’accidents o 
reaccions no desitjades, durant o després de la prestació del servei de tècniques hidrotermals amb 
pressió, cal: 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació 
de les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar-lo a la 
consulta mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers 
auxilis, i d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en 
condicions adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

 
C3: aplicar tècniques hidrotermals amb saunes i banys de vapor segons procediments i pautes d’actuació 
definides, en condicions de seguretat i salut. 

CE3.1 Classificar els tipus de saunes i banys de vapor segons els seus efectes i indicacions i 
relacionar-los amb les cures estètiques que es poden realitzar. 
CE3.2 Explicar les precaucions i contraindicacions relatives o absolutes per aplicar saunes i banys 
de vapor en funció de les alteracions que tinguin relació amb les condicions orgàniques i la 
sensibilitat de la persona. 
CE3.3 En supòsits pràctics degudament caracteritzats de preparació i acomodació del client per 
aplicar saunes o banys de vapor totals o parcials, o estufes termals, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
sauna o bany que hagi de rebre. 

- Verificar que l’estat i les condicions físiques són les correctes per prendre saunes o 
banys de vapor. 

- Situar i acomodar el client en el lloc adequat perquè rebi la sauna o el bany de vapor, 
segons sigui total o parcial. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant el procés, així com les sensacions que experimentarà. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
CE3.4 En supòsits pràctics degudament caracteritzats per prendre saunes o banys de vapor o 
estufes termals, cal: 

- Seleccionar els paràmetres respectant les característiques dels diferents tipus de 
saunes i banys de vapor i les relatives a les condicions orgàniques i a la sensibilitat del 
suposat client. 

- Aplicar les pautes específiques per als serveis de banys de vapor o estufes termals 
respectant els paràmetres de temperatura, grau d’humitat, zona que cal tractar i temps 
d’aplicació segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol. 

- Aplicar les pautes específiques per als serveis de saunes seleccionant els paràmetres 
de temperatura, grau d’humitat i temps d’aplicació segons la seqüència i l’ordre 
previstos en el protocol personalitzat. 

- Controlar l’evolució del procés supervisant l’estat del suposat client durant aquest. 
CE3.5 En casos pràctics degudament caracteritzats de primers auxilis en cas d’accidents i/o 
reaccions no desitjades en els serveis de saunes i banys de vapor, cal: 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació 
de les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar-lo a la 
consulta mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers 
auxilis, i d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en 
condicions adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

 
C4: aplicar tècniques hidrotermals sense pressió segons procediments i pautes d’actuació definides, en 
condicions de seguretat i salut. 

CE4.1 Classificar les tècniques hidrotermals sense pressió segons els seus efectes, indicacions i 
precaucions i relacionar-les amb tractaments hidrotermals que es poden realitzar. 
CE4.2 Explicar els materials auxiliars, suports, cosmètics, productes i additius que es poden emprar 
en l’aplicació de tècniques hidrotermals sense pressió i relacionar-les amb els tractaments 
hidrotermals en què s’integren. 



CE4.3 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’aplicació de tècniques hidrotermals sense 
pressió, cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per aplicar la 
tècnica. 

- Verificar que l’estat i les condicions físiques són les correctes per aplicar la tècnica. 
- Situar i acomodar el client en el lloc apropiat per a l’aplicació, segons sigui total o 

parcial. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Seleccionar la tècnica: polvorització, afusió, ablució, embolcall, compresa, foment i els 

productes o suports necessaris: benes, manyoples, compreses, cosmètics, productes, 
altres; respectant les característiques relatives a les condicions orgàniques i a la 
sensibilitat del client i el protocol establert. 

- Controlar l’evolució del procés supervisant l’estat del suposat client durant aquest. 
CE4.4 En casos pràctics degudament caracteritzats de primers auxilis en cas d’accidents i/o 
reaccions no desitjades en l’aplicació de serveis hidrotermals sense pressió, cal: 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació 
de les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar-lo a la 
consulta mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers 
auxilis, i d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en 
condicions adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

 
C5: aplicar els procediments específics per als serveis amb circuits i passadissos termals segons 
procediments i pautes d’actuació definides, en condicions d’higiene i seguretat. 

CE5.1 Classificar els tipus de circuits i passadissos termals segons els seus efectes i indicacions i 
relacionar-los amb les cures estètiques que es poden realitzar. 
CE5.2 Explicar les precaucions i contraindicacions relatives o absolutes per als serveis en circuits 
termals en les alteracions que tinguin relació amb les condicions orgàniques i la sensibilitat de la 
persona. 
CE5.3 En supòsits pràctics degudament caracteritzats de realització de serveis en circuits termals, 
cal: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per realitzar el 
circuit. 

- Identificar les condicions orgàniques i la sensibilitat del client respecte de les tècniques 
que formi el circuit. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant el servei, així com les sensacions que experimentarà. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Informar el client del recorregut que ha de seguir per optimitzar la utilització i 

l’aprofitament del circuit termal. 
- En cas d’un circuit dirigit, cal controlar els temps de les tècniques, dirigint i 

acompanyant el client a les diferents tècniques, i aplicar les que siguin d’ús individual 
(dolls, dutxes, polvoritzacions, altres). 

- Controlar l’evolució del procés fent les preguntes pertinents i atendre les observacions 
del client durant el procés. 

CE5.4 En casos pràctics degudament caracteritzats de prevenció de primers auxilis i/o reaccions no 
desitjades en els serveis amb circuits termals, cal: 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació 
de les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar-lo a la 
consulta mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers 
auxilis i d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en 
condicions adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

 



C6: aplicar pautes específiques per prevenir riscos laborals o reaccions no desitjades en l’aplicació de 
serveis hidrotermals. 

CE6.1 Classificar els diferents factors de risc: personals, de les instal·lacions, dels equips, de les 
tècniques. 
CE6.2 Descriure les pautes més importants per prevenir reaccions no desitjades quant a l’estat de 
la persona que rebrà el servei, en relació amb les indicacions i contraindicacions de les diferents 
tècniques hidrotermals. 
CE6.3 Elaborar protocols de prevenció de riscos laborals en la prestació de serveis hidrotermals. 
CE6.4 Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident o reaccions no desitjades en la prestació 
de serveis hidrotermals. 

 
C7: aplicar els criteris i instruments d’avaluació per valorar la qualitat dels serveis hidrotermals utilitzant els 
mitjans i suports definits en el protocol. 

CE7.1 Identificar els aspectes clau que s’han d’avaluar per ser determinants per a la qualitat del 
servei prestat, mitjançant l’anàlisi dels processos d’aplicació en tècniques hidrotermals. 
CE7.2 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal aplicar tècniques d’observació i enunciar 
preguntes tipus que permetin detectar l’avaluació del procés i del resultat final en l’aplicació de 
tècniques hidrotermals i l’atenció personal rebuda. 
CE7.3 Analitzar les causes de tipus tècnic i d’atenció al client que poden donar lloc a deficiències en 
el servei prestat. 
CE7.4 Descriure les normes de qualitat per a instal·lacions, mitjans tècnics i productes que permetin 
assegurar els estàndards mínims i l’enregistrament de les activitats realitzades. 
CE7.5 Determinar i explicar els criteris que permeten avaluar la qualitat tant del procés de prestació 
del servei com dels resultats finals obtinguts. 
CE7.6 En un cas pràctic degudament caracteritzat d’avaluació de serveis hidrotermals, cal: 

- Identificar els indicadors de qualitat en els processos d’aplicació de tècniques 
hidrotermals. 

- Esquematitzar el procés de prestació del servei, associant les anomalies detectades 
amb la fase en què s’han produït. 

- Avaluar els resultats de les diferents fases del procés i resultat final. 
- Detectar les desviacions i anomalies produïdes en l’aplicació de les tècniques 

hidrotermals, analitzant i valorant les causes que les han produït. 
- En supòsits de desviacions durant el servei hidrotermal, cal proposar mesures que 

permetin l’adequació dels resultats obtinguts als esperats i l’optimització en la prestació 
del servei. 

- Avaluar el grau de satisfacció del suposat client anotant les possibles incidències i 
proposant mesures correctores per optimitzar la prestació dels serveis hidrotermals. 

CE7.7 Descriure criteris que permetin establir les normes d’actuació en situacions inesperades o 
per resoldre possibles incidències que afectin la qualitat del servei hidrotermal. 

 
Continguts 
 
1. Equips i tècniques d’aplicació de l’aigua en els banys: 

- Equips: banyeres de diferents tipus. 
- Tècniques d’aplicació de banys: banys generals o totals, de contrast, parcials, altres. 
- Tècniques d’aplicació de banys amb mobilització: bombolles, hidromassatge, remolins, altres, 

complets, parcials. 
- Banys amb additius: olis essencials, oxigen, ozó, carbogasosos, escuma, salins, amb aplicació de 

corrent galvànic, ultrasons, altres. 
- Tècniques especials: doll manual subaqüàtic. 
- Preparació i programació dels equips. 
- Protocols normalitzats i personalitzats. 
- Mètodes de treball: pautes per al seguiment i control dels processos. 
- Tècniques d’aplicació parcial o total. 
- Tècniques associades. 
- Accions, indicacions, precaucions i contraindicacions de les tècniques d’aplicació de banys. 

 
2. Equips i tècniques d’aplicació de l’aigua amb pressió: 

- Equips: dutxes i dolls. 
- Dutxes totals o parcials. 



 A diferents temperatures. 

 Circulars, verticals, en cascada. 

 Doll d’alta pressió, filiforme. 

 Doll de contrast. 

 Tècniques especials: massatge sota dutxa. 

 Passadissos. 

 Altres. 
- Preparació i programació dels equips. 
- Protocols normalitzats i personalitzats. 
- Mètodes de treball: pautes per al seguiment i control dels processos. 
- Tècniques d’aplicació parcial o total. 
- Tècniques associades. 
- Accions, indicacions, precaucions i contraindicacions de les tècniques amb pressió. 

 
3. Tècniques i modes d’aplicació de l’aigua amb calor seca o humida: 

- Equips: saunes, estufes, banys de vapor, altres. 
- Preparació i programació dels equips. 
- Protocols personalitzats. 
- Aplicacions totals o parcials. 
- Mètodes de treball: pautes per al seguiment i control dels processos. 
- Precaucions. 
- Accions, indicacions i contraindicacions de les tècniques amb vapor. 

 
4. Tècniques d’hidroteràpia parcial. Equips i mètodes d’aplicació de l’aigua sense pressió: 

- Tècniques hidroteràpiques parcials: tipus i classificació. 
- Tècniques d’aplicació d’embolcalls, compreses, foments, afusions, ablucions, polvorització. 
- Pautes per al seguiment i control dels processos. 
- Accions, indicacions, precaucions i contraindicacions de les tècniques hidroteràpiques parcials. 

 
5. Higiene, seguretat i prevenció de riscos en els serveis amb tècniques hidrotermals: 

- Mitjans i tècniques per a la higiene, desinfecció i esterilització d’equips i estris emprats en l’aplicació 
de tècniques hidrotermals. 

- Normes d’higiene i seguretat en els centres termals. Prevenció de riscos laborals. 
- Seguretat i higiene en l’aplicació de tècniques termals. 
- Contaminació bacteriològica de les aigües. 
- Gestió mediambiental: estalvi energètic, gestió de l’aigua, gestió de residus. 
- Tipus d’accidents que es poden produir en els serveis hidrotermals. 
- Protocols d’actuació en situacions d’emergència. 
- Prevenció de riscos laborals en l’àmbit dels centres termals. 
- Accidents relacionats amb les instal·lacions. 
- Accidents o reaccions no desitjats relacionats amb el client. 
- Accidents relacionats amb els professionals. 
- Pautes que cal seguir en la prevenció de riscos laborals. 

 
6. Qualitat en l’execució dels serveis hidrotermals: 

- Normativa sobre qualitat dels centres de serveis hidrotermals. 
- Paràmetres que defineixen la qualitat d’un servei amb tècniques hidrotermals. 
- Tècniques d’observació i preguntes per avaluar la qualitat. 
- Tècniques per avaluar el servei i el grau de satisfacció del client. 
- Identificació de les desviacions en la prestació del servei hidrotermal. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Nombre màxim d’hores a 

impartir a distància 

Unitat formativa 1 20 

Unitat formativa 2  10 

 



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 en ciència. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: COSMÈTICA TERMAL 
 
Codi: MF0062_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0000_3: Aplicar cosmètica termal en els tractaments hidrotermals 
 
Durada: 60 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar tècniques d’exploració per comprovar l’estat i el resultat del diagnòstic estètic, personalitzant 
protocols de treball per aplicar cosmètica termal. 

CE1.1 Explicar les pautes per preparar i acomodar la persona segons la zona que s’ha d’explorar. 
CE1.2 En supòsits pràctics d’exploració estètica, amb models i degudament caracteritzats, cal: 

- Identificar la zona. 
- Aplicar tècniques d’entrevista. 
- Aplicar els mètodes d’observació i palpació. 
- Identificar possibles alteracions que suposin una contraindicació relativa o absoluta. 
- Realitzar l’informe per derivar la persona al metge especialista. 

CE1.3 Descriure els mètodes per identificar les demandes i necessitats de la persona per adaptar el 
protocol normalitzat. 
CE1.4 Identificar i seleccionar els productes i les tècniques cosmètiques, i integrar-les en un 
tractament en funció dels efectes que calgui aconseguir. 
CE1.5 En casos pràctics amb models i degudament caracteritzats, cal: 

- Determinar les necessitats i demandes del client fent les preguntes necessàries. 
- Identificar el producte i la tècnica cosmètica adequada, i integrar-la, si s’escau, dins 

d’un programa de tractament en combinació amb altres tècniques hidrotermals. 
- Seleccionar els mitjans tècnics necessaris per aplicar els cosmètics termals: suports, 

equips per a escalfament, altres. 
- Elaborar protocols personalitzats d’aplicació de cosmètica termal i explicar-ne els 

mitjans tècnics auxiliars necessaris, les fases, la durada i seqüenciació. 
 

C2: preparar els mitjans necessaris per aplicar les principals tècniques cosmètiques termals seguint el 
protocol i respectant les normes d’higiene i seguretat. 

CE2.1 Explicar les normes que s’han de seguir per mantenir una imatge personal correcta: higiene, 
vestit, moviments, gestos, actituds, comunicació, altres. 
CE2.2 Explicar els protocols d’aplicació de cosmètica termal i descriure la seqüència d’aplicació, les 
possibles precaucions d’ús, les seves indicacions i contraindicacions. 
CE2.3 Adoptar les pautes de preparació dels cosmètics termals amb cadascuna de les tècniques 
que es farà servir en funció del protocol establert, tenint en compte, si s’escau, la prescripció 
mèdica. 



CE2.4 En diferents casos pràctics de preparació de mitjans, cal: 
- Preparar els cosmètics, les seves barreges, o si s’escau, els de preparació 

extemporània o els que es presenten o s’apliquen sobre suports impregnats, tenint en 
compte les proporcions establertes, la consistència, temperatura i zona d’aplicació. 

- Preparar la llitera i els mitjans tècnics necessaris per aplicar la tècnica i comprovar que 
es compleixen les normes d’higiene i seguretat. 

CE2.5 Explicar les mesures d’higiene que s’apliquen als espais, mitjans i equips tècnics una vegada 
finalitzada l’execució de la tècnica, per garantir les condicions necessàries per a una nova 
utilització. 
CE2.6 Explicar les pautes que cal seguir per rebutjar i reciclar els materials utilitzats. 
CE2.7 Descriure les mesures que s’han de prendre per a l’estalvi energètic, d’aigua i gestió de 
residus. 

 
C3: analitzar els productes i les tècniques utilitzats en l’aplicació de cosmètica termal i relacionar-los amb 
els efectes, les indicacions, contraindicacions i els riscos. 

CE3.1 Descriure i classificar els diferents tipus de productes emprats en l’aplicació de tècniques 
cosmètiques. 
CE3.2 En supòsits pràctics degudament caracteritzats de valoració de fórmules de cosmètics 
termals, cal: 

- Indicar els components i les accions més destacats. 
- Explicar les indicacions, precaucions i contraindicacions en funció dels components. 
- Interpretar els símbols dels envasos. 

CE3.3 Identificar els possibles riscos de contaminació i les pautes per a la correcta conservació, 
emmagatzematge, preparació i manipulació de productes cosmètics termals. 
CE3.4 Descriure les diferents tècniques d’aplicació dels productes cosmètics explicant-ne les 
accions, indicacions, contraindicacions, les precaucions en l’aplicació i les condicions de seguretat i 
higiene. 
CE3.5 Descriure les pautes que marca la legislació vigent per eliminar residus de cosmètics 
termals. 
 

C4: aplicar les tècniques i els cosmètics termals d’acord amb un protocol establert, en condicions d’higiene i 
seguretat. 

CE4.1 Descriure les pautes que cal seguir per atendre el client durant la seva estada en el centre i 
aplicar els protocols d’acollida i atenció establerts. 
CE4.2 En un cas pràctic, cal informar i assessorar un suposat client sobre les tècniques que se li 
aplicaran. 
CE4.3 En diferents casos pràctics d’aplicació de cosmètica termal, cal: 

- Acomodar el client i transmetre instruccions sobre postures, moviments i actituds que 
ha de mantenir durant l’execució de la tècnica, així com les sensacions que 
experimentarà. 

- Aplicar els cosmètics i les tècniques prescrites segons el protocol establert manejant 
amb destresa els mitjans tècnics, mantenint en tot moment les mesures de seguretat i 
higiene. 

- Controlar l’evolució del procés i valorar i atendre les observacions del client durant 
l’execució de la tècnica. 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació 
de les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre l’aplicació de la tècnica, i si 
s’escau, derivar-lo a la consulta mèdica. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i 
les observacions del client. 

CE4.4 Explicar les pautes que cal seguir en cas de reaccions no desitjades en l’aplicació de 
cosmètica termal. 

 
C5: aplicar tècniques d’informació i assessorament sobre els efectes i les indicacions de la cosmètica 
termal, relacionant-les amb les seves necessitats i demandes. 

CE5.1 Indicar la informació que ha de rebre la persona sobre el desenvolupament del tractament 
que ha rebut, i explicar-li en què consisteix la seva col·laboració per mantenir i potenciar els 
resultats. 
CE5.2 En supòsits pràctics degudament caracteritzats d’informació i assessorament, cal explicar: 

- Els tractaments més indicats a les seves demandes i necessitats. 



- La durada, el nombre de sessions i la freqüència d’aplicació del drenatge limfàtic 
manual per obtenir els millors resultats seguint el protocol establert i la proposta de 
tractament. 

- Els efectes i resultats que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de cosmètics. 
CE5.3 Realitzar un informe sobre les pautes de vida saludable que poden potenciar els efectes dels 
tractaments amb cosmètics termals. 
CE5.4 En supòsits pràctics degudament caracteritzats, cal: 

- Assessorar sobre l’ús de productes cosmètics en l’àmbit domiciliari que optimitzin el 
tractament aplicat. 

- Indicar les pautes de manipulació i conservació dels cosmètics d’ús personal. 
- Realitzar la proposta de venda de cosmètics d’ús personal. 

CE5.5 En un cas pràctic, cal elaborar informes per remetre la persona a la consulta mèdica o a 
altres professionals. 

 
C6: aplicar els criteris i instruments d’avaluació per valorar la qualitat de l’aplicació de la cosmètica termal, 
utilitzant els mitjans i les tècniques definits en el protocol. 

CE6.1 Identificar els punts clau del procés d’aplicació de cosmètica termal que s’han d’avaluar per 
ser determinants en la qualitat del servei. 
CE6.2 Definir criteris d’avaluació del procés i del resultat final en l’aplicació de cosmètica termal. 
CE6.3. Explicar les normes de qualitat que s’han d’aplicar per a instal·lacions, mitjans tècnics i 
productes que permetin assegurar els estàndards mínims i l’enregistrament de les activitats 
realitzades. 
CE6.4 En un cas pràctic degudament caracteritzat, cal: 

- Avaluar els resultats de les diferents fases del procés i resultat final. 
- Detectar les desviacions i anomalies produïdes en l’aplicació de cosmètica termal, 

analitzant i valorant les causes que les han produït. 
- En cas de desviacions durant el procés, s’han de proposar mesures correctores 

necessàries per a la consecució dels resultats. 
- Avaluar el grau de satisfacció del client anotant les possibles incidències i proposant 

mesures correctores per optimitzar la prestació del servei en l’aplicació de cosmètica 
termal. 

 
Continguts 
 
1. Exploració estètica i adaptació de protocols amb cosmètica termal: 

- Tècniques d’exploració estètica: amb equips de diagnòstic i amb mètodes manuals. 
- Tècniques de preparació del client i del professional. 
- Identificació d’alteracions que suposin una contraindicació relativa o absoluta. 
- Tècniques per adaptar protocols normalitzats segons el diagnòstic estètic i les necessitats del client. 

 
2. Instal·lacions i mitjans per aplicar cosmètica termal: 

- Seguretat i higiene de les instal·lacions per aplicar cosmètica termal. 
- Mitjans i tècniques per a la higiene, desinfecció i esterilització d’equips i estris que s’empren en 

l’aplicació de cosmètica termal. 
- Normes d’higiene i seguretat en la manipulació i aplicació de cosmètica termal. Prevenció de riscos. 
- Gestió mediambiental: estalvi energètic, gestió de l’aigua, gestió de residus. 

 
3. Cosmètics per a tractaments hidrotermals: 

- Característiques, composició, mecanismes d’actuació, formes cosmètiques, efectes, indicacions, 
precaucions i contraindicacions de la cosmètica termal. 

- Classificació dels productes i cosmètics termals: 
- Productes minerals: argiles, escaiola, caolí, bentonites, montmorillonites, sorres i sílices abrasives. 
- Peloides inorgànics: llots, fangs i llims. 
- Peloides orgànics: torbes i bioglees. 
- Parafangs i parafines. 
- Productes d’origen marí: algues i els seus mucílags, sals, fitoplàncton i altres productes marins. 
- Productes d’origen vegetal: plantes i els seus extractes, olis essencials. 
- Productes d’origen animal: plàncton, gelatines i proteïnes de peixos, quitina i quitosan. 
- Productes exfoliants: físics i químics. 
- Colorants i altres additius. 



 
4. Preparació i manipulació de cosmètics: 

- Preparació, manipulació i precaucions en la preparació de: 

 Cosmètics i barreges cosmètiques. 

 Preparacions extemporànies. 

 Cosmètics que es presenten o s’apliquen sobre suports impregnats. 

 Conservació de productes cosmètics. 
- Operacions fisicoquímiques bàsiques en la preparació de cosmètics. 
- Operacions de mesura: pes, volum, pH. 
- Operacions fisicoquímiques elementals: polvorització i tamisatge, barreges, separacions, extracció, 

dessecació, altres. 
 
5. Tècniques d’aplicació de cosmètica termal: 

- Embolcallaments i embolcalls. 
- Compreses i foments, màscares i emplastres. 
- Tècniques d’aplicació de parafangs i parafines. 
- Tècniques d’aplicació d’olis essencials. 
- Mètodes d’aplicació dels cosmètics termals. 
- Accions, indicacions, precaucions i contraindicacions de cadascuna de les tècniques. 
- Mitjans tècnics auxiliars: suports, equips per a escalfament, altres. 
- Protocols normalitzats d’aplicació de tècniques cosmètiques. 
- Seguretat i higiene en l’aplicació de tècniques de cosmètica termal. 

 
6. Qualitat en l’aplicació de cosmètics termals: 

- Paràmetres que defineixen la qualitat en les diferents fases del procés d’aplicació de productes i 
cosmètics termals. 

- Mètodes per al control de qualitat en: 

 L'atenció al client. 

 Les fases del procés. 

 Els resultats. 
- Mesures correctores en els processos d’aplicació de productes i cosmètics termals. 
- Avaluació del grau de satisfacció del client. 

 
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 en ciència. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: MASSATGE ESTÈTIC MANUAL I MECÀNIC 
 
Codi: MF0063_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0063_3 Realitzar massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques 
 



Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: EL MASSATGE ESTÈTIC 
 
Codi: UF0093 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar els coneixements d’anatomia i fisiologia en relació amb les maniobres i tècniques de massatge 
estètic, i relacionar-les amb les característiques i condicions de les persones, per integrar-les en 
tractaments de massatge. 

CE1.1 Explicar les estructures anatòmiques: pell, grups musculars, ossos, articulacions, de l’aparell 
circulatori, altres, relacionades amb l’aplicació de les tècniques de massatges estètics. 
CE1.2 Identificar les alteracions estètiques corporals de tipus funcional i estructural: circulatòries, 
cel·lulitis, obesitat, relaxació cutània o muscular, tensió muscular localitzada, altres, i identificar les 
característiques més significatives. 
CE1.3 Descriure les alteracions estètiques facials de tipus funcional i estructural: acne, alteracions 
de les secrecions, cúmul adipós localitzat, relaxació cutània o muscular, arrugues, altres, i identificar 
els signes i símptomes més significatius. 
CE1.4 Relacionar les característiques de les diferents tècniques que s’utilitzen en el massatge 
estètic mecànic amb els efectes fisiològics locals, immediats i retardats que poden produir. 
CE1.5 Esmentar les diferents tècniques de massatge i relacionar-les amb els efectes fisiològics del 
massatge sobre la pell, músculs, sistema nerviós i circulatori. 
CE1.6 Identificar les precaucions, indicacions i contraindicacions generals de les diferents tècniques 
de massatge mecànic. 
CE1.7 Explicar les diferències que hi ha entre el massatge estètic i el massatge terapèutic. 
CE1.8 En supòsits pràctics degudament caracteritzats, d’adaptació de protocols, cal: 

- Fer preguntes que permetin valorar les característiques i condicions de la persona. 
- Comprovar que les dades del diagnòstic coincideixen amb les de l’observació directa. 
- Realitzar l’exploració estètica per adaptar el protocol de treball a les condicions i estat 

de la persona. 
- Identificar patologies o alteracions estètiques per derivar a altres professionals o 

col·laborar-hi. 
- En models anatòmics, cal localitzar les estructures corporals sobre les quals actuen les 

tècniques i maniobres de massatge. 
- Enregistrar en la fitxa tècnica les dades més importants que cal tenir en compte en 

l’aplicació del massatge. 
 
C2: preparar l’espai i els mitjans materials per dur a terme les diferents tècniques de massatge. 

CE2.1 Explicar les normes de preparació de la professional: exercicis manuals, higiene postural, 
vestit, calçat, altres, per realitzar el massatge. 
CE2.2 Indicar les pautes que s’han de seguir per preparar la cabina de massatge: llenceria 
especifica, equips auxiliars, condicions ambientals, altres. 
CE2.3 Descriure els mitjans tècnics utilitzats per realitzar el massatge i relacionar-los amb les 
diferents tècniques i maniobres. 
CE2.4 Explicar les normes de seguretat i higiene en relació amb les diferents tècniques de 
massatge. 
CE2.5 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal: demostrar les diferents postures 
anatòmiques que pot adoptar el client segons el tipus i la zona de tractament que s’aplicarà. 
CE2.6 Explicar els criteris per seleccionar i preparar els productes cosmètics emprats en les 
tècniques de massatge. 
CE2.7 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat de preparació d’instal·lacions, equips i 
mitjans, cal: 

- Preparar la cabina de massatge adequant la temperatura, la llum, el so, altres. 



- Preparar l’equip del client: llençol, tovalloles, bata, altres. 
- Preparar els materials: recipients, espàtules, dosificadors, d’altres i cosmètics: 

emulsions, olis, gels, ampolles, altres. 
 

C3: avaluar els riscos potencials que poden tenir l’aplicació de les tècniques de massatge estètic per 
identificar les precaucions i establir les normes de seguretat i higiene necessàries per a aquests processos. 

CE3.1 Explicar els aspectes que permeten diferenciar el massatge estètic del massatge terapèutic. 
CE3.2 Identificar els signes i símptomes que suposen una contraindicació relativa o absoluta en 
l’aplicació del massatge estètic. 
CE3.3 Descriure les condicions d’higiene i seguretat que s’han d’aplicar al massatge. 
CE3.4 En casos pràctics d’avaluació de riscos potencials en els tractaments de massatge estètic, 
cal: 

- Identificar els signes i símptomes que corresponguin a alteracions o patologies que 
puguin suposar una contraindicació relativa o absoluta. 

- Comprovar si hi ha signes o símptomes de patologies que aconsellin derivar l’usuari a 
l’especialista mèdic. 

CE3.5 Elaborar les pautes deontològiques més importants per a l’activitat dels professionals de 
massatges amb finalitats estètiques. 

 
Continguts 
 
1. Principis i fonaments del massatge estètic: 

- Concepte de massatge. Definició, origen i evolució. 
- Diferències entre el massatge estètic i el terapèutic. 
- Principals aspectes anatomofisiològics relacionats amb la pràctica del massatge estètic dels 

sistemes: locomotor, circulatori, respiratori, nerviós i endocrí. 
- La pell: estructura i funcions. Aspectes relacionats amb l’aplicació de massatges estètics. 
- Efectes del massatge immediats, retardats, locals i generals sobre els diversos òrgans, aparells i 

sistemes. 
- Precaucions, indicacions i contraindicacions del massatge estètic. 
- Cosmètics per aplicar el massatge: formes cosmètiques i criteris de selecció. 
- Mètodes d’exploració estètica prèvia al massatge: 

 Tècniques manuals: visualització, palpació. 

 Equips de diagnòstic. 
- Documentació tècnica: historial estètic, fitxa tècnica de dades mèdiques, hàbits de vida, altres. 
- Classificació i característiques dels massatges facials i corporals segons la seva acció: 

 Relaxant. 

 Tonificant. 

 Circulatori. 

 Descongestiu. 
- Definició, característiques i diferències de les diferents tècniques de massatge estètic facial i 

corporal. 
- Disseny de protocols estètics personalitzats basats en l’aplicació del massatge estètic: 

 Facial o corporal. 

 General o localitzat. 

 Manual o mecànic. 
 
2. Els mitjans, el professional i el client en el massatge estètic: 

- Mesures d’higiene i desinfecció relacionades amb la pràctica del massatge. 
- Preparació del professional: imatge del professional: higiene, vestit i accessoris, cura de les mans. 
- Ergonomia. Posicions anatòmiques adequades per al massatge. 
- La cura de les mans del professional: 

 Aspecte i higiene. 

 Estiraments i exercicis de mans. 
- La cabina de massatge: condicions ambientals, temperatura, il·luminació, mobiliari i equip. 
- Anàlisi de les demandes i necessitats del client: 

 Tècniques de comunicació. 

 Tècniques per detectar les demandes, necessitats i expectatives del client. 
- Acomodació i preparació del client. 
- Posicions adequades per realitzar el massatge, decúbit: supí, pron i lateral. 



 
3. Prevenció de riscos en l’aplicació de massatges estètics: 

- Mitjans i tècniques per a la higiene, desinfecció i esterilització d’equips i estris emprats en l’aplicació 
de massatges estètics. 

- Pautes que cal seguir en la prevenció de riscos laborals en l’aplicació de massatges estètics. 
- Seguretat i higiene en l’aplicació de massatges estètics. 
- Tipus de reaccions no desitjades que es poden produir en l’aplicació de massatges estètics. 
- Protocols d’actuació en situacions d’emergència. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: TÈCNIQUES DE MASSATGE ESTÈTIC 
 
Codi: UF0094 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: aplicar amb destresa massatges estètics a cada zona anatòmica i seleccionar les maniobres per definir 
les diferents tècniques de massatge. 

CE1.1 Elaborar un petit manual que descrigui les cures d’higiene personal i professional que 
requereixen la pràctica de les tècniques manuals i mecàniques. 
CE1.2 Descriure la forma d’acomodació del client per rebre el massatge i indicar les diferències si 
és facial o corporal, local o general. 
CE1.3 Identificar les diferents maniobres: superficials, profundes, enèrgiques, suaus, ràpides, 
lentes, i els seus paràmetres d’aplicació: pressió i ritme adequats, ordre, direcció i temps, i establir 
les diferències d’aplicació en les diferents tècniques de massatge. 
CE1.4 Identificar les diferents tècniques de massatge: d’activació circulatòria, descongestiu, 
tonificant, relaxant, altres, i descriure’n els paràmetres d’aplicació, l’estat de la morfologia de la zona 
anatòmica que cal tractar, el tipus d’alteració estètica estructural o funcional, els cosmètics 
específics que s’han d’aplicar i d’altres. 
CE1.5 Explicar la importància del massatge per a la penetració de productes cosmètics. 
CE1.6 En casos pràctics de realització de tècniques de massatges facials i corporals, degudament 
caracteritzats, cal: 

- Seleccionar els cosmètics i mitjans tècnics auxiliars necessaris per dur-les a terme. 
- Aplicar de forma seqüenciada, en funció del tipus i d’una localització anatòmica 

determinada, les maniobres de massatge. 
CE1.7 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal realitzar tècniques respiratòries. 
CE1.8 En supòsits pràctics degudament caracteritzats, cal realitzar protocols de massatge, 
seleccionant: 

- El tipus de massatge i les maniobres que es duran a terme. 
- Els cosmètics necessaris i les tècniques complementàries: estiraments, respiratòries, 

sensorials, altres. 
- La durada del tractament. 
- Les pautes que cal seguir en la informació al client sobre sensacions, efectes, sessions, 

temps. 
 
C2: aplicar amb destresa massatges estètics amb efecte mecànic i seleccionar els paràmetres per definir 
les diferents tècniques en condicions adequades d’higiene i seguretat. 

CE2.1 Realitzar l’acomodació del model per rebre el massatge i indicar les diferències si és facial o 
corporal, local o general. 
CE2.2 Identificar les diferents tècniques de massatge mecànic: vibració, buit pressió, altres, i 
relacionar-les amb els efectes que es vulguin aconseguir. 
CE2.3 Identificar les tècniques d’aplicació dels diferents sistemes de massatge mecànic i relacionar-
les amb les contraindicacions relatives i absolutes. 
CE2.4 En casos pràctics de realització de tècniques de massatges mecànics facials i corporals, 
convenientment caracteritzats, cal: 



- Seleccionar els cosmètics específics de cada tècnica. 
- Aplicar les diferents tècniques de massatge mecànic amb els requeriments de les diferents 

tècniques, tenint-ne en compte les indicacions i contraindicacions. 
CE2.5 En supòsits pràctics degudament caracteritzats, cal realitzar protocols de massatge mecànic, 
seleccionant: 

- El tipus de massatge i els paràmetres i la tècnica aplicables. 
- Els cosmètics necessaris i les tècniques complementàries. 
- La durada del tractament. 

 
C3: avaluar la qualitat del servei basat en l’aplicació de tècniques de massatge i proposar, si cal, mesures 
per corregir desviacions. 

CE3.1 Esmentar els paràmetres que defineixen la qualitat dels processos i del servei prestat en 
l’aplicació de tècniques de massatge facial i corporal. 
CE3.2 Determinar i explicar els criteris que permeten avaluar la qualitat del servei. 
CE3.3 Formular les preguntes tipus necessàries per avaluar el grau de satisfacció de l’usuari. 
CE3.4 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal: 

- Aplicar tècniques per avaluar la qualitat del servei. 
- En cas que sigui necessari, cal proposar mesures correctores que permetin millorar la 

qualitat. 
CE3.5 En una simulació d’atenció al client abans, durant i després del servei, cal posar en pràctica 
les normes de comportament adequades. 

 
Continguts 
 
1. Maniobres de massatge estètic: 

- Tècniques de realització de les maniobres del massatge: afloraments, fregades, friccions, 
pressions, fonyades, remocions, pessics, percussions, cops de mans, vibracions, altres. 

- Efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions relatives o absolutes de les diferents 
maniobres de massatge estètic. 

- Paràmetres d’aplicació de les maniobres de massatge: ordre, direcció, intensitat de la pressió, 
ritme, temps, tipus de tractament, altres. 

- Criteris per seleccionar-les: estat del client, característiques de la zona, efectes que cal aconseguir, 
tipus de tractament, altres. 

- Tècniques de realització de les maniobres del massatge estètic facial. 
- Tècniques de realització de les maniobres del massatge estètic corporal. 
- El massatge zonal: maniobres específiques i temps de realització. 

 
2. Tècniques d’aplicació dels diferents tipus de massatge estètic: 

- Classificació i característiques dels tipus de massatge estètic. 
- El massatge facial: característiques, maniobres, paràmetres d’aplicació. 
- Tècniques d’aplicació dels diferents tipus de massatge facial: circulatori, relaxant, descongestiu, 

tonificant, reafirmant, preoperatori i postoperatori, altres. 
- El massatge corporal: característiques, maniobres, paràmetres d’aplicació. 
- Tècniques de massatge corporal: circulatori, relaxant, tonificant, reafirmant, remodelador, 

preoperatori i postoperatori, altres. 
- Criteris de selecció i pautes d’aplicació dels cosmètics emprats en els massatges estètics. 
- El massatge estètic amb equips d’efecte mecànic. 
- Efectes immediats i retardats sobre els diferents òrgans, aparells i sistemes. 
- Tècniques complementàries. Fonament i aplicació: 

 Respiratòries. 

 Estiraments. 
 
3. Equips per aplicar massatges estètics amb efecte mecànic:  

- El massatge estètic amb equips d’efecte mecànic: característiques, descripció i indicacions. 
- Equips de massatge estètic d’efecte mecànic: 

 Vibradors. 

 Pressoteràpia.  

 Vacunteràpia. 

 Altres. 
- Tècniques d’aplicació dels diferents equips. 



- Indicacions del massatge estètic mecànic. 
- Efectes immediats i retardats del massatge mecànic sobre els diferents òrgans, aparells i sistemes. 
- Precaucions i contraindicacions relatives i absolutes. 
- Manteniment i conservació dels equips. 

 
4. Qualitat en el servei de massatge estètic: 

- Paràmetres que defineixen la qualitat d’un servei. 
- Tècniques per avaluar el servei i el grau de satisfacció de la clientela. 
- Tècniques per detectar la desviació en la prestació dels serveis de massatge. 
- Tècniques per resoldre queixes. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Nombre màxim d’hores a 

impartir a distància 

Unitat formativa 1 10 

Unitat formativa 2  20 

 
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 en ciència. 

 Competència digital. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D’HIDROTERMAL  
 
Codi: MP0023 
 
Durada: 120 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: analitzar les característiques del client aplicant-hi mètodes i equips per estudiar-lo i avaluar-lo. 

CE1.1 Realitzar diagnòstics estètics per prestar serveis hidrotermals i: 
- Fer les preguntes necessàries per obtenir les dades rellevants que ens permetin valorar les 

característiques i condicions actuals del subjecte. 
- Comprovar quins signes i símptomes presenta el subjecte en relació amb les indicacions 

del protocol normalitzat i fitxa de diagnòstic establert, així com amb l’historial estètic. 
- Realitzar l’exploració estètica per al diagnòstic, aplicant-hi les tècniques d’observació, tacte, 

palpació i altres, i identificar les característiques cutànies, les possibles alteracions 
estètiques i altres circumstàncies: estrès, esgotament físic o mental, benestar general, 
altres, en què estiguin indicades les tècniques hidrotermals. 

- Valorar les possibles alteracions estètiques del client que són susceptibles de tractament 
hidrotermal. 

- Valorar els aspectes orgànics del client que fan recomanable o descartable la selecció 
d’una tècnica concreta. 

- Interpretar la informació obtinguda, identificar les demandes i necessitats del client i emetre 
un diagnòstic professional. 

- Identificar situacions i circumstàncies que fan necessari el concurs d’altres professionals: 
derivació o consulta fent l’informe de derivació. 

 



C2: preparar les instal·lacions, els equips i mitjans per aplicar serveis hidrotermals seguint el protocol i 
respectant les normes d’higiene i seguretat. 

CE2.1 Realitzar la neteja, la desinfecció i l’esterilització de les instal·lacions, equips, mitjans, 
materials i estris, i: 

- Aplicar les mesures d’higiene, desinfecció i esterilització als espais, m itjans i equips tècnics 
abans i una vegada finalitzada l’execució de la tècnica. 

- Seleccionar i aplicar el mètode de desinfecció o esterilització més adequat a cada tipus de 
material. 

- Netejar, desinfectar i/o esterilitzar estris i materials, manipulant-los per no transmetre 
infeccions. 

- Revisar i preparar instal·lacions i equips. 
- Rebutjar i reciclar els materials utilitzats.  

CE2.2 Realitzar la preparació de mitjans i: 
- Preparar l’equip del client: llençol tovalloles, bata, altres. 
- Preparar els cosmètics, les seves barreges, o si s’escau, els de preparació extemporània o 

els que es presenten o s’apliquen sobre suports impregnats, tenint en compte les 
proporcions establertes, la consistència, temperatura i zona d’aplicació. 

- Preparar la llitera i els mitjans tècnics necessaris per aplicar tècniques de massatge, 
comprovar que es compleixen les normes d’higiene i seguretat, i adequar la temperatura, la 
llum, el so, altres. 

- Preparar els materials: recipients, espàtules, dosificadors, d’altres i cosmètics: emulsions, 
olis, gels, ampolles, altres. 

 
C3: aplicar les pautes de comunicació, assessorament i atenció al client que garanteixin la qualitat en la 
prestació de serveis hidrotermals. 

CE3.1 Realitzar activitats d’informació a clients i: 
- Identificar la informació que s’ha de transmetre al client segons el servei que cal realitzar. 
- Utilitzar una terminologia senzilla i clara sense tecnicismes que puguin confondre. 
- Fer preguntes tancades per comprovar el client comprèn el missatge. 

CE3.2 Informar i assessorar el client sobre: 
- Els tractaments més indicats a les seves demandes i necessitats. 
- La durada, el nombre de sessions i la freqüència d’aplicació. 
- Els efectes i resultats que es pretenen aconseguir. 

CE3.3 Realitzar un informe sobre les pautes de vida saludable que poden potenciar els efectes dels 
tractaments amb cosmètics termals. 
CE3.4 Informar i assessorar el client sobre l’ús de cosmètica termal i: 

- Assessorar sobre l’ús de productes cosmètics en l’àmbit domiciliari que optimitzin el 
tractament aplicat. 

- Indicar les pautes de manipulació i conservació dels cosmètics d’ús personal. 
- Realitzar la proposta de venda de cosmètics d’ús personal. 

 
C4: aplicar les tècniques hidrotermals d’aplicació de banys i amb pressió segons un protocol establert, 
tenint en compte les prescripcions facultatives i en condicions d’higiene i seguretat. 

CE4.1 Aplicar banys totals o parcials i: 
- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 

bany que hagi de rebre. 
- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 

indicacions facultatives, si n’hi ha. 
- Seleccionar els paràmetres d’aplicació de banys quant a temperatura i temps de durada 

necessari i respectar els aspectes relatius a les condicions orgàniques i a la sensibilitat de 
la persona. 

- Ajudar la persona a ficar-se a la banyera i acomodar-la en la forma i lloc apropiats. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés del bany, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Afegir els additius als banys tenint-ne en compte la composició, les propietats, la 

temperatura de l’aigua, altres, seguint el protocol de treball i les indicacions del fabricant. 
- Comprovar que els paràmetres d’aplicació són els establerts en el protocol i l’estat de 

benestar del client és satisfactori, i supervisar l’evolució del procés periòdicament. 
- Respectar les normes d’higiene postural durant el tractament. 



CE4.2 Aplicar banys amb mobilització: bombolles, dolls, remolins, altres, generals, locals, parcials, 
altres, i: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
bany que hagi de rebre. 

- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 
indicacions facultatives, si n’hi ha. 

- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, segons la zona que 
cal tractar, les condicions orgàniques i característiques del client seguint el protocol 
establert. 

- Ajudar la persona a ficar-se a la banyera i acomodar-la en la forma i lloc apropiats. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés del bany, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Comprovar que els paràmetres d’aplicació són els establerts en el protocol i l’estat de 

benestar del client és satisfactori, supervisant l’evolució del procés periòdicament. 
CE4.3 Realitzar l’aplicació de massatge amb doll subaqüàtic i: 

- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, comprovar l’estat 
del suposat client i seguir les pautes establertes en el protocol personalitzat. 

- Aplicar tècniques de massatge subaqüàtic seguint els manuals de procediment, sobre les 
zones corporals establertes en el protocol de tractament personalitzat. 

CE4.4 Aplicar tècniques hidrotermals amb pressió i: 
- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per aplicar la 

tècnica. 
- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 

indicacions facultatives, si n’hi ha. 
- Identificar la zona del cos parcial o total en la qual s’hagi d’aplicar la tècnica, i situar i/o 

acomodar el client en el lloc i en la forma apropiats. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant l’execució segons siguin dolls, dutxes o banys amb pressió, així com les 
sensacions que experimentarà. 

- Descriure les precaucions que s’han de prendre per prevenir o evitar reaccions no 
desitjades en el cas que la persona presenti fragilitat capil·lar o varices. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Aplicar tècniques amb diferents tipus de dutxes i seleccionar els paràmetres de 

temperatura, temps, segons les característiques del suposat client i del tractament, d’acord 
amb un protocol personalitzat. 

- Aplicar tècniques de dolls i seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura, distància i 
temps d’aplicació necessari, fent les manipulacions amb destresa i respectant les 
precaucions segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol personalitzat. 

CE4.5 Aplicar massatge sota dutxa i: 
- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per aplicar la 

tècnica. 
- Verificar l’estat del suposat client i interpretar, si s’escau, l’informe mèdic i respectar les 

indicacions facultatives, si n’hi ha. 
- Identificar la zona del cos parcial o total en la qual s’hagi d’aplicar la tècnica, i situar i/o 

acomodar el client en el lloc i en la forma apropiada. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant l’execució de la tècnica, així com les sensacions que  experimentarà. 
- Descriure les precaucions que s’han de prendre per prevenir o evitar reaccions no 

desitjades en el cas que la persona presenti fragilitat capil·lar o varices. 
- Seleccionar els paràmetres de pressió, temperatura i temps d’aplicació, comprovar l’estat 

del suposat client i seguir les pautes establertes en el protocol personalitzat. 
- Aplicar les tècniques de massatge fent les manipulacions amb destresa i respectant les 

precaucions segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol personalitzat. 
 

C5: aplicar tècniques hidrotermals amb saunes, banys de vapor i circuits termals segons procediments i 
pautes d’actuació definides, en condicions de seguretat i salut. 

CE5.1 Preparar i acomodar el client per aplicar saunes o banys de vapor total o parcial, o estufes 
termals i: 



- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
sauna o bany que hagi de rebre. 

- Verificar que l’estat i les condicions físiques són les correctes per prendre saunes o banys 
de vapor. 

- Situar i acomodar el client en el lloc adequat perquè rebi la sauna o el bany de vapor, 
segons sigui total o parcial. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant el procés, així com les sensacions que experimentarà. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
CE5.2 Supervisar la presa de saunes o banys de vapor o estufes termals i: 

- Seleccionar els paràmetres respectant les característiques dels diferents tipus de saunes i 
banys de vapor i les relatives a les condicions orgàniques i a la sensibilitat del client. 

- Aplicar les pautes específiques per als serveis de banys de vapor o estufes termals 
respectant els paràmetres de temperatura, grau d’humitat, zona que cal tractar i temps 
d’aplicació segons la seqüència i l’ordre previstos en el protocol. 

- Aplicar les pautes específiques per als serveis de saunes seleccionant els paràmetres de 
temperatura, grau d’humitat i temps d’aplicació segons la seqüència i l’ordre previstos en el 
protocol personalitzat. 

- Controlar l’evolució del procés supervisant l’estat del client durant aquest. 
CE5.3 Realitzar la supervisió de serveis en circuits termals i: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per realitzar el 
circuit. 

- Identificar les condicions orgàniques i la sensibilitat del client respecte de les tècniques que 
formi el circuit. 

- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant el servei, així com les sensacions que experimentarà. 

- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma. 
- Informar el client del recorregut que ha de seguir per optimitzar la utilització i l’aprofitament 

del circuit termal. 
- En cas d’un circuit dirigit, cal controlar els temps de les tècniques, dirigint i acompanyant el 

client a les diferents tècniques, i aplicar les que siguin d’ús individual (dolls, dutxes, 
polvoritzacions, altres). 

- Controlar l’evolució del procés fent les preguntes pertinents i atendre les observacions del 
client durant el procés. 

 
C6: aplicar tècniques hidrotermals sense pressió segons procediments i pautes d’actuació definides, en 
condicions de seguretat i salut. 

CE6.1 Preparar i acomodar el client per aplicar saunes o banys de vapor total o parcial, o estufes 
termals i: 

- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats per al tipus de 
sauna o bany que hagi de rebre. 

- Verificar que l’estat i les condicions físiques són les correctes per prendre saunes o banys 
de vapor. 

- Situar i acomodar el client en el lloc apropiat per a l’aplicació, segons sigui total o parcial. 
- Transmetre al client les instruccions sobre les postures, moviments i actituds que ha de 

mantenir durant el procés, així com les sensacions que experimentarà. 
- Informar el client sobre els mecanismes d’avís al personal i d’alarma.  

CE6.2 Aplicar tècniques hidrotermals sense pressió i: 
- Verificar que la indumentària i els accessoris del client són els adequats. 
- Seleccionar la tècnica: polvorització, afusió, ablució, embolcall, compresa, foment i els 

productes o suports necessaris: benes, manyoples, compreses, cosmètics, productes, 
altres; respectant les característiques relatives a les condicions orgàniques i a la sensibilitat 
del client i el protocol establert. 

- Controlar l’evolució del procés supervisant l’estat del client durant aquest. 
 
C7: aplicar cosmètics termals d’acord amb un protocol establert, en condicions d’higiene i seguretat. 

CE7.1 Informar i assessorar el client sobre les tècniques que se li aplicaran.  
CE7.2 Aplicar cosmètica termal i: 

- Acomodar el client i transmetre instruccions sobre postures, moviments i actituds que ha de 
mantenir durant l’execució de la tècnica, així com les sensacions que experimentarà. 



- Aplicar els cosmètics i les tècniques prescrites segons el protocol establert manejant amb 
destresa els mitjans tècnics, mantenint en tot moment les mesures de seguretat i higiene. 

- Controlar l’evolució del procés i valorar i atendre les observacions del client durant 
l’execució de la tècnica. 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació de 
les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre l’aplicació de la tècnica, i si s’escau, 
derivar-lo a la consulta mèdica. 

- Enregistrar en la fitxa tècnica les incidències sorgides en l’execució del servei i les 
observacions del client. 

 
C8: aplicar amb destresa massatges estètics manuals i mecànics a cada zona anatòmica i seleccionar les 
maniobres per definir les diferents tècniques de massatge. 

CE8.1 Realitzar l’acomodació del model per rebre el massatge i indicar les diferències si és facial o 
corporal, local o general. 
CE8.2 Aplicar tècniques de massatges facials i corporals i: 

- Seleccionar els cosmètics i mitjans tècnics auxiliars necessaris per dur-les a terme. 
- Aplicar de forma seqüenciada, en funció del tipus i d’una localització anatòmica 

determinada, les maniobres de massatge. 
CE8.3 Realitzar tècniques respiratòries. 
CE8.4 Realitzar protocols de massatge, seleccionant: 

- El tipus de massatge i les maniobres que es duran a terme. 
- Els cosmètics necessaris i les tècniques complementàries: estiraments, respiratòries, 

sensorials, altres. 
- La durada del tractament. 
- Les pautes que cal seguir en la informació al client sobre sensacions, efectes, sessions, 

temps. 
CE8.5 Aplicar tècniques de massatges mecànics facials i corporals i: 

- Seleccionar els cosmètics específics de cada tècnica. 
- Aplicar tècniques de massatge mecànic amb els requeriments de les diferents tècniques, 

tenint-ne en compte les indicacions i contraindicacions. 
CE8.6 Realitzar protocols de massatge mecànic, seleccionant: 
 

- El tipus de massatge i els paràmetres i la tècnica aplicables. 
- Els cosmètics necessaris i les tècniques complementàries. 
- La durada de la sessió. 

 
C9: aplicar tècniques de prevenció de riscos i de primers auxilis en l’execució de serveis termals. 

CE9.1 Realitzar l’aplicació de primers auxilis en cas d’accidents i/o reaccions no desitjades en 
l’aplicació de serveis hidrotermals. 

- Identificar en el client els efectes no desitjats o les reaccions adverses durant l’aplicació de 
les tècniques i reconèixer la necessitat de suspendre-la, i si s’escau, derivar-lo a la consulta 
mèdica. 

- Descriure les pautes d’actuació en cas d’accident, quant a la prestació de primers auxilis, i 
d’avís per procedir, en cas que sigui necessari, al trasllat del client, en condicions 
adequades, a un centre sanitari. 

- Enregistrar en el suport adequat les incidències sorgides en l’execució de la tècnica i les 
observacions del client. 

CE9.2 Aplicar pautes específiques per prevenir riscos laborals o reaccions no desitjades en 
l’aplicació de serveis hidrotermals. 

 
C10: aplicar els criteris i instruments d’avaluació per valorar la qualitat dels serveis hidrotermals utilitzant els 
mitjans i suports definits en el protocol. 

CE10.1 Realitzar la comprovació del diagnòstic estètic i la presentació de propostes de serveis 
hidrotermals: 

- Identificar els indicadors de qualitat en els processos de comprovació del diagnòstic estètic 
per aplicar tècniques hidrotermals. 

- Avaluar els resultats de les diferents fases del procés i resultat final. 
- Avaluar el grau de satisfacció del client anotant les possibles incidències i proposant 

mesures correctores per optimitzar la prestació del servei de diagnòstic. 



CE10.2 Aplicar tècniques d’observació i enunciar preguntes tipus que permetin detectar l’avaluació 
del procés i del resultat final en l’aplicació de tècniques hidrotermals i l’atenció personal rebuda. 
CE10.3 Realitzar l’avaluació de serveis hidrotermals i: 
 

- Identificar els indicadors de qualitat en els processos d’aplicació de tècniques hidrotermals. 
- Avaluar els resultats de les diferents fases del procés i resultat final. 
- Detectar les desviacions i anomalies produïdes en l’aplicació de les tècniques hidrotermals, 

analitzant i valorant les causes que les han produït. 
- Aplicar les mesures oportunes per rectificar desviacions durant el servei hidrotermal, per 

adequar els resultats obtinguts als esperats i l’optimització en la prestació del servei. 
- Avaluar el grau de satisfacció del client anotant les possibles incidències i proposant 

mesures correctores per optimitzar la prestació dels serveis hidrotermals. 
 
C11: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al 
centre de treball. 

CE11.1 Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com en els treballs 
que cal fer. 
CE11.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE11.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE11.4 Descriure el procés de producció del centre de treball.  
CE11.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE11.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció i salut laboral, així com les  
relacionades amb la protecció del medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. Identificació de les alteracions estètiques de la pell relacionades amb l’aplicació de tècniques 
hidrotermals: 

- Preparació del client per a l’anàlisi estètica. 
- Preparació dels equips de diagnòstic estètic. 
- Realització de l’anàlisi estètica integral del client. 
- Identificació dels signes i símptomes de les alteracions estètiques i/o patològiques relacionades 

amb els serveis hidrotermals. 
- Realització de les preguntes necessàries per esbrinar les possibles causes de les alteracions 

observades. 
- Elaboració de la fitxa tècnica del client. 

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

- 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. 
- Realització de la neteja, desinfecció i esterilització d’instal·lacions, mitjans, equips, estris i materials, 

aplicant-hi mètodes físics i químics. 
- Revisió i organització d’instal·lacions, mitjans i equips de treball. 
- Preparació del client en la posició requerida per les tècniques que s’hagin de realitzar. 
- Aplicació de les mesures de protecció en funció de les tècniques utilitzades i del tipus i estat del 

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

en els serveis hidrotermals. 
 
3. Tècniques de comunicació, informació i atenció al client dels serveis hidrotermals: 

- 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 hidrotermals que pot necessitar o que el poden satisfer. 

- Transmissió al client de la informació relativa als serveis i productes, les seves característiques, 
preu, beneficis, altres. 

- Acompanyament del client a les diferents àrees de tractament. 



- Informació al client sobre els productes i serveis més idonis per al seu cas. 
- Assessorament sobre productes i serveis hidrotermals. 
- Informació al client sobre els serveis que rebrà. 
- Aplicació de procediments de seguiment de clients i de control del servei. 
- Aplicació de tècniques per atendre reclamacions de clients. 

 
4. Aplicació de tècniques hidrotermals d’aplicació de banys i tècniques amb pressió: 

- Selecció dels cosmètics, productes, materials, estris i aparells. 
- Preparació de l’equip. 
- Preparació del client. 
- Estudi de la zona que cal tractar i selecció de les tècniques d’aplicació de banys. 
- Estudi de la zona que cal tractar i selecció de les tècniques hidrotermals per pressió. 
- Aplicació de tècniques hidrotermals d’aplicació de banys i amb pressió: 
- Aplicació de les cures estètiques posteriors. 

 
5. Supervisió de tècniques hidrotermals amb saunes, banys de vapor i circuits termals: 

- Preparació de les instal·lacions i equips.  
- Estudi de l’estat del client.  
- Acomodació, preparació i protecció del client.   
- Supervisió de les tècniques hidrotermals amb saunes, banys de vapor i circuits termals. 
- Aplicació de les cures estètiques posteriors.  

 
6. Aplicació de tècniques hidrotermals sense pressió:  

- Preparació de l’equip.  
- Estudi de l’estat  del client.  
- Acomodació i preparació del client.   
- Selecció dels mitjans, estris, productes i cosmètics.  
- Aplicació de tècniques hidrotermals sense pressió.  
- Aplicació de les cures estètiques posteriors.  

 
7. Aplicació de cosmètics termals:   

- Preparació de l’equip.  
- Estudi de l’estat del client.  
- Acomodació i preparació del client en funció de les zones que cal tractar.  
- Selecció dels mitjans, estris, productes i cosmètics.  
- Preparació de cosmètics termals.  
- Aplicació de cosmètics termals.  
- Retirada de productes i cures posteriors.  

 
8. Aplicació de tècniques de massatges estètics facials i corporals manuals i  mecànics: 

- Preparació de l’equip.  
- Estudi de l’estat  del client.  
- Acomodació i preparació del client en funció de les zones que cal tractar.  
- Selecció dels mitjans, estris i cosmètics.  
- Preparació dels equips de massatge mecànic en condicions de seguretat i higiene. 
- Aplicació de tècniques de massatge estètic facial i corporal manual i mecànic.  
- Cures posteriors. 

 
9. Aplicació de tècniques de prevenció de riscos i de primers auxilis:  

- Aplicació dels procediments necessaris per prevenir riscos en totes les situacions i àrees de treball: 
instal·lacions, equips, processos, altres.  

- Aplicació de les mesures de primers auxilis davant accidents o reaccions no desitjades. 
- Aplicació de les mesures necessàries per al cas de trasllat de clients a un centre sanitari.  

 
10. 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. 
 



11. 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 

MF0000_3: Diagnòstic i 
organització de serveis 
hidrotermals 

 Llicenciat/ada en medicina.  

 Llicenciat/ada en farmàcia.  
1 any 

MF0061_3: Tècniques 
hidrotermals 

 Llicenciat/ada en medicina.  

 Llicenciat/ada en farmàcia.  
1 any 

MF0062_3: Cosmètica termal  Llicenciat/ada en medicina.  

 Llicenciat/ada en farmàcia.  
1 any 

MF0063_3: Massatge estètic 
manual i mecànic 

 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 d’hidrotermal 120 120 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula polivalent X     

Taller d’hidrotermal X X X X X 

 

Espai formatiu Equipament 

Aula polivalent 

- Pissarres per escriure amb retoladors  
- Equips audiovisuals  
- Rotafolis 
- Material d'aula 
- Taula i cadira per a formador/a  
- Taules i cadires per a alumnes 

Taller d’hidrotermal 

- Lliteres anatòmiques 
- Lliteres especials per a tractaments hidrotermals 
- Banquetes amb respatller i rodes  
- Taules auxiliars 
- Polvoritzadors 
- Raspalls rotatoris  
- Vibradors  
- Ventoses 
- Equips d'IR  
- Lupa 
- Microcàmera 
- Fonedors  
- Esterilitzadors  
- Tensiòmetre 
- Banyeres 
- Dolls 
- Dutxes individuals/circulars, vichy  
- Saunes/banys de vapor  



- Circuits hidrotermals  
- Maniluvis  
- Pediluvis 
- Equip de materials i estris per aplicar cosmètica termal 
- Cosmètics i productes per a cures estètiques hidrotermals 
- Llenceria 
- Contenidors per a materials d’un sol ús, 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. 


