Imatge personal Tècnic Superior en Estètica
Perfil professional

Grau Superior

2.000 hores

Cicle formatiu

Competència general

Unitats de competència

Crèdits

Potenciar la imatge física, assessorar el client,
avaluar les seves necessitats estètiques i aplicar
els tractaments i atencions estètiques necessàries en condicions de
qualitat, seguretat i
higiene òptimes i també
administrar, gestionar i
organitzar un institut de
bellesa optimant-hi el
desenvolupament de
l’activitat empresarial,
sota la supervisió corresponent.

Definir i protocolitzar el tractament i/o les atencions en funció
del diagnòstic estètic i organitzar
la prestació del servei en condicions de qualitat òptima.

Diagnòstic i protocol de processos
d’estètica integral.
(mínim 90h)

Personalitzar, supervisar i/o
aplicar tècniques d’electroestètica i integrar-les en un tractament estètic específic.

Electroestètica.
(mínim 120h)

Personalitzar, supervisar i/o executar massatges facials i corporals, en funció del diagnòstic estètic realitzat prèviament.

Massatge.
(mínim 240h)

Personalitzar, supervisar i/o
aplicar tècniques hidrotermals i
complementàries i integrar-les en
un tractament estètic.
Personalitzar, supervisar i/o
aplicar tècniques d’eliminació del
pèl moixí per procediments mecànics, elèctrics i radioelèctrics.
Supervisar i/o efectuar canvis
sobre l’aspecte físic de la persona mitjançant la microimplantació de pigments d’acord amb un
disseny previ.
Dur a terme l’administració, la
gestió i la comercialització en una
petita empresa.

Hores a disposició del centre: 160

Estètica hidrotermal.
(mínim 150h)

Depilació.
(mínim 90h)

Microimplantació de pigments.
(mínim 90h)
Tècniques de maquillatge prèvies a la
microimplantació de pigments.
(mínim 90h)
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
(mínim 60h)
Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l’estètica integral.
(mínim 120h)
Cosmetologia aplicada a l’estètica integral.
(mínim 120h)

Principals ocupacions i llocs de treball
Formació i orientació laboral.
(mínim 60h)

Esteticista.
Massatgista.
lDirector de Saló o Institut de Bellesa.

l

l

Formació en centres de treball.
(430h)

Àmbit professional i de treball
Balnearis.
Centres de massatge.
l
Clíniques de medicina estètica.
l
Hospitals, centres geriàtrics i empreses de serveis funeraris.
l
Departaments d’estètica d’empreses dedicades al tractament de la imatge personal integral.
l
Equips tècnics, dependents de laboratoris i firmes comercials que desenvolupen la seva activitat en
l’àmbit de l’estètica integral com ara provadors, demostradors i venedors.

l

l

escola

vilamanyà

Síntesi.
(90h)

