TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL (1.700 hores)
PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA
GENERAL

Potenciar la imatge
personal d’un individu i
del seu entorn o d’un
col.lectiu, adequant tots
els aspectes de la seva
presència, el
comportament i l’entorn
a les diferents situacions,
conductes i activitats,
mitjançant l’aplicació de
tècniques d’estètica,
perruqueria, normes de
protocol, vestuari, i
expressió verbal i
corporal. Realitzar
l’admistració , gestió i
comercialització en una
empresa dedicada a
l’assessoria de la imatge
personal o integrar-se en
un equip
multidisciplinari,
optimant el
desenvolupament de
l’activitat de l’empresa,
sota la supervisió
corresponent.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I
DE TREBALL:
- Equips
multidisciplinaris
d’assessoramet sobre
la imatge personal i
la comunicació.
- Departaments de
selecció i formació de
personal.
- Empreses d’imatge
personal integral.
-Publicitat i mitjans
de comunicació
visual.
- Establiments de
perruqueria i
instituds de bellesa.
- Clíniques de
medicina estètica.

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

CICLE FORMATIU

MÒDULS
PROFESSIONALS

CRÈDITS

Hores a disposició del centre:
120.
MP
Assessoria de bellesa.
PS 503
Assessorar sobre els aspectes
relatius a embelliment personal
i supervisar l’execució tècnica dels
canvis proposats.

Assessorar el client sobre l’estil i la
línia d’indumentària i complements
que s’han d’adoptar.

MP
Tècniques d’embelliment
personal.
PT 618

C1 (mínim 210 h).
Assessoria de bellesa.
PS 503
C2* (mínim 120 h).
Assessorament en el
maquillatge personal.
PT 618
C3* (mínim 150 h).
Assessorament en els canvis dels
cabells.
PT 618

MP
Estilisme en el vestir.
PS 503

C4 (mínim 150 h).
Estilisme en el vestir.
PS 503

Assessorar el client en les
actuacions de protocol i en els usos
i habilitats socials.

MP
Protocol i usos socials.
PS 503

C5 (mínim 120 h).
Protocol i usos socials.
PS 503

Assessorar el client sobre els
aspectes relacionats amb la imatge
que ha d’oferir en la seva
compareixença davant de públics i
audiències i en l’adequació de la
imatge del seu entorn a la seva
imatge personal.

MP
Imatge personal i
comunicació.
Professor especialista

C6 (mínim 120 h).
Imatge personal i
comunicació.
Professor especialista

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

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

MP
Relacions en l’àmbit de
treball.
PS 505

C8 (mínim 60 h).
Relacions en l’àmbit de
treball.
PS 505

MP
Formació i orientació laboral.
PS 505

C9 (mínim 60 h).
Formació i orientació laboral.
PS 505

MP
Formació en centres de treball.

C10 (440 h).
Formació en centres de treball.

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

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE
TREBALL:
Director artístic d’establiments de perruqueria.
Assessor d’imatge. Estilista en publicacions de
moda i en publicitat. Seleccionador de
personal. Formador de personal.

NOTES:
- Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 618: professor tècnic de perruqueria
- PS 503: professor de secundària d’assessoria i processos d’imatge
personal.
- PS 505: professor de secundària de formació i orientació laboral.
- Professor especialista: dels previstos en l’article 33.2 de la LGSE.

C11 (90 h).
Síntesi.

