
TÈCNIC EN ESTÈTICA PERSONAL DECORATIVA (1.400 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Aplicar atencions
estètiques i tècniques
d’estètica personal
decorativa, assessorar al
client en el seu àmbit de
competència,  presentar  i
proporcionar productes,
estris i aparells d’ús en
bellesa.  Administrar,
gestionar i organitzar un
establiment de bellesa.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I DE
TREBALL:
- Establiments de bellesa.
- Departaments de bellesa
d’empresa dedicades al
tractament  de la imatge
personal integral.
- Equips tècnics
depenents de laboratoris i
firmes comercials que
desenvolupen la seva
activitat en l’àmbit de
l’estètica, com a
provadors, demostradors i
venedors.
- Hospitals, centres
geriàtrics i empreses de
serveis fúnebres.
- Clíniques de medicina
estètica.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS
DE TREBALL:
- Esteticista.
- Maquillador.
- Representant de laboratoris i firmes
comercials.
- Especialista en pròtesis d’ungles,
manicura, conseller de bellesa.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del centre:
90.

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Eliminar el pèl moixí per
procediments mecànics o
descoloració per a camuflar-lo.

MP
Depilació mecànica i
tècniques
complementàries.
PT 603

MP
Promoció i venda de
productes i serveis en
l’àmbit de l’estètica
personal.   PS 503

C7 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la petita
empresa.  PS 505

C6 (mínim 60 h).
Promoció i venda de
productes i serveis en l’àmbit
de l’estètica personal.   PS
503

C8 (mínim 90 h).
Anatomia i fisiologia
humanes bàsiques.
PS 503

C1 * (mínim 60 h).
Depilació mecànica i
tècniques complementàries.
PT 603

MP
Maquillatge.
PT 603

C4  * (mínim 210 h).
Maquillatge
PT 603

Realitzar maquillatges adaptats
al client i a les circumstàncies en
què serà lluït.

MP
Formació en centres de
treball.

C11 (410 h).
Formació en centres de
treball.

C10 (mínim 60 h).
Formació i orientació
laboral.   PS 505

MP
Formació i orientació
laboral.   PS 505

Realitzar tractaments estètics
específics a mans i peus, aplicar
les tècniques de manicura,
pedicura, escultura i aplicació de
pròtesis d’ungles.

MP
Escultura d’ungles i
estètica de mans i peus.
PT 603

C5  * (mínim 60 h).
Escultura d’ungles i estètica
de mans i peus.
PT 603

Realitzar operacions de venda de
productes cosmètics, estris i
aparells d’ús en bellesa, i de
prestació de serveis en l’àmbit de
l’estètica personal.

Aplicar tècniques d’èstètica a la
higiene facial i corporal.

MP
Tècniques d’higiene facial
i corporal.
PT 603

C2 * (mínim 60 h).
Higiene facial i corporal.
PT 603

C3  (mínim 30 h).
Neteja, desinfecció i
esterilització.  PT 603

Realitzar l’administració, gestió i
comercialització d’una petita
empresa o taller.

MP
Administració, gestió i
comercialització en la
petita empresa.
PS 505

MP
Anatomia i fisiologia
humanes bàsiques.
PS 503

C9 (mínim 150 h).
Cosmetologia aplicada a
l’estètica decorativa.
PS 503

MP
Cosmetologia aplicada a
l’estètica decorativa.
PS 503

NOTES:

- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 603: professor tècnic d’estètica
- PS 503: professor de secundària d’assessoria i processos
d’imatge personal.
- PS 505: professor de secundària de formació i orientació
laboral.

C12 (60 h).
Síntesi.


