Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

TÍTOL

GRAU

Estètica i bellesa

GM

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

Imatge personal

COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol consisteix a aplicar tècniques
d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums,
seguint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos
laborals i de protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació
completa

Denominació UC

UC_2-0356-11_2: Atendre els clients del servei estètic de
mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut.
Cures estètiques de UC_2-0357-11_2: Aplicar tècniques estètiques per cuidar
i embellir les ungles.
mans i peus
UC_2-0358-11_2: Elaborar i aplicar ungles artificials.
UC_2-0359-11_2: Realitzar tractaments estètics de mans
i peus.
UC_2-0354-11_2: Atendre els clients del servei estètic
d’higiene, depilació i maquillatge en condicions de
seguretat, salut i higiene.
UC_2-0355-11_2: Aplicar tècniques estètiques d'higiene i
Serveis
estètics hidratació facial i corporal.
d'higiene, depilació i UC_2-0345-11_2: Eliminar per procediments mecànics i
maquillatge
decolorar el borrissol.
UC_2-0065-11_2: Millorar l'harmonia de la cara amb
estils de maquillatge social.
UC_2-0352-11_2: Assessorar i vendre productes i serveis
per a la imatge personal.
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Mòduls Professionals

Durada

Tècniques d’higiene facial i corporal
Maquillatge
Depilació mecànica i descoloració del borrissol
Estètica de mans i peus
Tècniques d’ungles artificials.
Anàlisi estètica
Activitats en cabina d’estètica
Imatge corporal i hàbits saludables
Cosmetologia per a estètica i bellesa
Perfumeria i cosmètica natural
Màrqueting i venda en imatge personal
Anglès tècnic

198
165
99
132
99
99
132
99
132
66
99
99

Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Síntesi
Formació en centres de treball

99
66
66
350

Especialitat del
cos de
professorat (*)
PT 603
PT 603
PT 603
PT 603
PT 603
PS 503
PT 603
PS 503
PS 503
PS 503
PS 503
PSAN/PS503/PT603
**

PS 505
PS 505
PS503/PT603/PS505

(*) En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Ensenyament s’aplicaran les titulacions establertes en el
Reial Decret.
(**) Amb nivell de formació en llengua estrangera corresponent a un B2 del marc europeu de llengües

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE
Crèdits LOGSE
Depilació mecànica i tècniques
complementàries
Tècniques d’higiene facial i corporal
Maquillatge
Escultura d’ungles i estètica de mans
i peus
Promoció i venda de productes i
serveis en l’àmbit de l’estètica
personal
Anatomia i fisiologia humana
bàsiques
Cosmetologia aplicada a la estètica
decorativa
Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa.

M.P LOE
Depilació mecànica i descoloració del
borrissol
Tècniques d’higiene facial i corporal
Maquillatge
Estètica de mans i peus
Tècniques d’ungles artificials
Màrqueting i venda en imatge personal
Imatge corporal i hàbits saludables
Cosmetologia per a estètica i bellesa
Empresa i iniciativa emprenedora
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Formació en centres de treball

Formació en centres de treball
Unitats
formatives
del
mòdul
professional de formació i orientació
laboral:
UF 1: incorporació al treball
Unitats
formatives
del
mòdul
professional de síntesi
UF 1: síntesi

Formació i orientació laboral

Síntesi

ESPAIS FORMATIUS
DENOMINACIÓ
Aula polivalent
Taller d’estètica
Laboratori de cosmetologia
perfumeria

SUPERFÍCIE m² SUPERFÍCIE m² Grau
(30 alumnes) (20 alumnes)
d’ús%
45
30
40
120
90
50
i

60

40

10

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS
a) Rebre, emmagatzemar i distribuir els productes, aparells i estris, en
condicions idònies de manteniment i conservació, controlant el seu consum i
estoc.
b) Atendre els clients durant el procés, aplicant normes de procediment
dissenyades per l'empresa i aconseguint qualitat en el servei.
c) Obtenir informació de les demandes dels clients i de l'anàlisi professional,
registrant i arxivant les dades.
d) Seleccionar els materials, equips i cosmètics adequats als tractaments o
tècniques estètiques que s'aplicaran.
e) Mantenir el material, equips i instal·lacions en òptimes condicions per a la
seva utilització.
f) Efectuar la higiene cutània, preparant la pell per a tractaments posteriors.
g) Efectuar la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell.
h) Realitzar maquillatge social, personalitzant-lo i adaptant-lo a les necessitats
dels clients.
i) Depilar i descolorir el borrissol, utilitzant procediments mecànics i productes
químics adequats.
j) Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de les
mans, peus i ungles.
k) Elaborar ungles artificials, individualitzant la tècnica i el disseny segons les
demandes dels clients.
l) Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte
les característiques personals, socials i professionals dels clients.
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m) Informar els clients de les cures que ha de realitzar després del tractament a
la cabina d'estètica, així com els hàbits de vida saludables.
n) Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l'àmbit
d'una empresa d'imatge personal.
o) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements i
utilitzant els recursos existents per a «l’aprenentatge al llarg de la vida» i les
tecnologies de la comunicació i de la informació.
p) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència,
organitzant i desenvolupant el treball assignat, i cooperant o treballant en equip
amb altres professionals en l'entorn de treball.
q) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva
competència i amb autonomia.
r) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les
diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
s) Aplicar els procediments i les mesures preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les
persones i en l'entorn laboral i ambiental.
t) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a
tots» en les activitats professionals incloses en els processos de producció o
prestació de serveis.
u) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita
empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant
activament en la vida econòmica, social i cultural.
w) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les
comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de la imatge
personal.

OBJECTIUS GENERALS
a) Identificar i classificar els productes, materials i útils, caracteritzant les seves
propietats i condicions idònies de manipulació i conservació, per rebre'ls,
emmagatzemar-los i distribuir-los.
b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre els
usuaris, aplicant els procediments descrits des de l'hora de l'acollida fins al
comiat.
c) Realitzar l'anàlisi de l'òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per
obtenir informació estètica.
d) Identificar estris, equips i cosmètics, avaluant les seves característiques, per
seleccionar els idonis al tractament o tècnica aplicats.
e) Higienitzar els materials, equips i instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los
i esterilitzant-los, per mantenir-los en òptimes condicions.
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f) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les
normes de qualitat i seguretat i higiene, per efectuar la netedat de la pell.
g) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les
normes de qualitat i seguretat i higiene, relacionant-los amb les necessitats
fisiològiques de la pell, per aconseguir la seva hidratació.
h) Dissenyar i executar tècniques de visagisme, d'aplicació de cosmètics
decoratius i estils de maquillatge, relacionant-los amb les característiques
personals, socials i professionals de l'usuari, per realitzar un maquillatge social
personalitzat.
i) Seleccionar procediments mecànics i químics per depilar i descolorar el
borrissol, elegint i aplicant la tècnica adequada.
j) Efectuar operacions tècniques de manicura i pedicura, adaptant els
procediments d'execució, per cuidar i embellir mans, peus i ungles.
k) Seleccionar i aplicar materials i productes d'esculpit de pròtesis unguials,
seguint instruccions tècniques, en condicions de seguretat i higiene, per
elaborar ungles artificials.
l) Reconèixer les característiques i propietats dels fitocosmétics, geocosmétics,
productes marins i aromamol.lécules, relacionant-los amb els seus usos i
aplicacions, per assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals.
m) Analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables,
relacionant-los amb l'anatomofisiologia humana.
n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge,
valorant les característiques i demandes del mercat, per promocionar i
comercialitzar els productes i serveis estètics.
o) Seleccionar els cosmètics adequats atenent les necessitats de la pell i el
tipus, composició i forma de presentació dels mateixos, per realitzar i
recomanar la seva aplicació.
p) Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la
vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i
actualitzar els seus coneixements reconeixent les possibilitats de millora
professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i
laborals.
q) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb
tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar
amb responsabilitat i autonomia.
r) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències
que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per
resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.
s) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es
transmetran, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per
assegurar l'eficàcia del procés.
t) Analitzar els riscs ambientals i laborals associats a l'activitat professional,
relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les
mesures preventives que se'n van adoptar i aplicar els protocols corresponents,
per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi
ambient.
u) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a
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l'accessibilitat universal i al «disseny per a tots».
v) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per millorar els procediments de
qualitat del treball al sector productiu de referència, durant el procés
d'aprenentatge.
w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i
d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en
compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar
com a ciutadà democràtic.
z) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més
habituals en llegua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i
comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.
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